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POVZETEK 

Matematika ima kot eden izmed najpomembnejših učnih predmetov temeljno vlogo pri razvoju 

ključnih kompetenc, ki jih učenec potrebuje za razvoj celovite osebnosti. Ne gre zgolj za 

obvladovanje rutinskih postopkov, temveč tudi za sposobnost reševanja problemov, iskanje 

ustreznih strategij, razvijanje ustvarjalnosti itd. (Žakelj idr., 2011). Otrok prve izkušnje z 

matematiko pridobi že v predšolskem obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999), še bolj načrtno pa 

se kompetence začnejo razvijati v 1. razredu osnovne šole, v katerem naj bi pouk izhajal iz 

učenčevih konkretnih izkušenj in znanj, pri čemer si za boljšo motivacijo in razumevanje 

učitelji lahko pomagajo z realnimi primeri, konkretnimi ponazorili in raznimi didaktičnimi 

pripomočki (Žakelj idr., 2011). Zadnji dve desetletji se kot dober didaktični pripomoček za 

podporo učencem pri razumevanju matematičnih konceptov vse bolj uveljavljajo slikanice 

(Hong, 1996; Haury, 2001; National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). 

V magistrskem delu smo pisali o matematični slikanici z naslovom 70 češenj, ki je bila 

ustvarjena v okviru projekta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ni pa še bila 

preizkušena v praksi. Zanimalo nas je, ali matematična slikanica v praksi dosega cilje, za katere 

je bila ustvarjena.  

Teoretični del je sestavljen iz petih poglavij. V prvem poglavju smo predstavili poučevanje 

predmeta matematika in se osredinili predvsem na predstavitev didaktičnih pripomočkov. V 

drugem delu smo predstavili slikanice na splošno, v tretjem delu pa smo se usmerili bolj 

specifično, in sicer na matematične slikanice. Opisali smo njihove značilnosti ter opredelili 

njihovo uporabnost pri pouku. Združili in povzeli smo glavna spoznanja različnih raziskav s 

področja uporabe matematičnih slikanic za namen učenja matematike. V četrtem poglavju smo 

predstavili matematično slikanico z naslovom 70 češenj, ki je uporabljena v empiričnem delu 

in je osrednji predmet tega dela. Opisali smo, kako je nastala, njeno vsebino in teoretično 

ozadje. V zadnjem sklopu smo predstavili koncept števila nič, ki je tema matematične slikanice. 

Opisali smo zgodovino njegovega razvoja, kako učenci razumejo število nič in navedli njihove 

napačne predstave. Tudi tukaj smo povzeli nekatera spoznanja najvidnejših raziskav s tega 

področja. 

V empiričnem delu smo raziskali, kako matematična slikanica 70 češenj kot didaktični 

pripomoček pomaga pri razumevanju koncepta števila nič pri prvošolcih, kako se le-ti odzovejo 

na pouk matematike ob uporabi slikanice ter kako slikanico sprejemajo učitelji prvega triletja. 

Uporabili smo kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se z uporabo matematične slikanice 70 češenj izboljša 

učenčevo razumevanje različnih vidikov števila nič. Učenci se pri učni uri z vključeno 

matematično slikanico počutijo prijetno in nimajo občutka, da bi se učili (zgolj) matematiko, 

ampak tudi druge učne predmete. Učenci prepoznavajo tudi njen vzgojni vidik. V raziskavi smo 

tudi ugotovili, da učitelji prvega triletja matematično slikanico 70 češenj prepoznavajo kot 

uporaben didaktični pripomoček pri poučevanju matematike in tudi drugih učnih predmetov. 

Prepoznavajo motivacijsko in vzgojno funkcijo tega didaktičnega pripomočka, težave pa so se 

pokazale pri prepoznavanju izobraževalne funkcije. Učitelji slikanici sicer pripisujejo 

pomembno vlogo, a se med njimi pojavljajo tudi napake pri razumevanju matematične vsebine. 

Raziskava je pomembna za večjo prepoznavnost tega, v Sloveniji še relativno novega, a zelo 

uporabnega didaktičnega pripomočka. Pričakujemo, da bo vplivala na uporabo matematičnih 

slikanic v vlogi didaktičnega pripomočka pri pouku matematike. Menimo, da bi bilo potrebno 

tako učitelje razrednega pouka kot tudi študente te smeri seznaniti z matematičnimi slikanicami 

in jim ponuditi smernice za uporabo. 
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ABSTRACT 

As one of the most important subjects, mathematics has a fundamental role in the development 

of key competencies that a student needs to develop a holistic personality. It is not just about 

mastering routine procedures, but also about the ability to solve problems, finding appropriate 

strategies, developing creativity, etc. (Žakelj et al., 2011). The child acquires the first 

experience with mathematics as early as the pre-school period (Kurikulum za vrtce, 1999); even 

more systematically, competencies begin to develop in the 1st grade of primary school, where 

lessons should be based on students' concrete experience and knowledge. Teachers can improve 

the students’ motivation and understanding by means of real examples, concrete illustrations, 

and various didactic aids (Žakelj et al., 2011). In the last two decades, picture books have 

become increasingly popular as a good didactic tool to enhance the students’ understanding of 

mathematical concepts (Hong, 1996; Haury, 2001; National Council of Teachers of 

Mathematics [NCTM], 2000). 

In our master's thesis, we write about a mathematical picture book, entitled ‘70 češenj,’ which 

was written as part of a project at the Faculty of Education, University of Ljubljana, but has not 

yet been tested in practice. We are interested in whether the mathematical picture book achieves 

its practical goals. 

The theoretical part consists of five chapters. In the first part, we present the teaching of the 

subject of mathematics and are focused mainly on the presentation of didactic aids. In the 

second part, we offer a presentation picture books in general, while in the third part, we aim our 

focus more specifically on the mathematical picture books. We describe their characteristics 

and define their usefulness in teaching. We have combined and summarized the main findings 

of various research studies in the field of the use of mathematical picture books for the purpose 

of learning mathematics. In the fourth part, we present a mathematical picture book, entitled 

‘70 češenj,’ which is used in the empirical part and is the central subject of this paper. We 

describe the manner in which it was created, including both its content and the theoretical 

background. In the last part, we present the concept of the number zero, which is the theme of 

the mathematical picture book. We explain the history of its development, the way students 

understand the number zero, and list their misconceptions. We have summarized some of the 

findings of the most prominent research studies in this field. 

In the empirical part we investigate how the mathematical picture book ‘70 češenj’ as a didactic 

tool helps to understand the concept of the number zero in first graders, how they respond to 

mathematics lessons using the picture book, and how the picture book is received by the 

teachers of the first three years. We use a quantitative and qualitative research approach. 

Research results show that using the mathematical picture book ‘70 cherries’ improves the 

student's understanding of various aspects of the number zero. Students feel comfortable during 

lessons when mathematical picture book is included and do not have the feeling of learning 

(merely) mathematics, but other subjects also. Students likewise recognize its educational 

aspect. Our research also finds that teachers in the first three years recognize the mathematical 

picture book ‘70 češenj’ as a useful didactic tool in teaching mathematics and other subjects. 

They recognize the motivational and educational function of this didactic tool, and difficulties 

have been shown in recognizing the educational function. Teachers attach great importance to 

it, but there are also errors in understanding the mathematical content among them. 

Our research is important for rendering more recognizable of what is a relatively new but very 

useful didactic tool in Slovenia. It is expected to influence the use of mathematical picture books 

as a didactic tool in mathematics lessons. We believe that it would be necessary to acquaint 



 
 

both classroom teachers and students of this field with mathematical picture books and offer 

them guidelines for their use. 
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I. UVOD 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je zagotoviti kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, 

preko katerega se učenec oblikuje v samostojno, razmišljujočo in odgovorno osebo, opirajočo 

se na kakovostno pridobljeno znanje. Pri tem je potrebno upoštevati posameznikovo 

predznanje, interese, učne stile ter se ravnati skladno z zakonitostmi otrokovega razvoja (Krek 

in Metljak, 2011). 

Pri razvoju celovite osebnosti učenca ima kot eden od temeljnih predmetov pomembno vlogo 

tudi matematika, saj skrbi tako za matematična znanja kot tudi za spodbujanje drugih oblik 

mišljenja in ustvarjalnosti, sposobnost reševanja problemov, iskanje ustreznih strategij itd. 

(Žakelj idr., 2011). Pridobljeno znanje matematike omogoča uspešno delovanje posameznika 

pri opravljanju njegovega poklica in v družbi ter omogoča napredek (Felda in Cotič, 2012; 

Žakelj idr., 2011). 

Otrok prve izkušnje z matematiko pridobi že v predšolskem obdobju (Kurikulum za vrtce, 

1999), še bolj načrtno pa se kompetence začnejo razvijati v 1. razredu osnovne šole. Pouk 

matematike na zgodnji stopnji učenja naj bi izhajal iz učenčevega izkustva materialnega sveta, 

potem pa se s pomočjo govornega jezika in kasneje slik oz. drugih prikazov matematično znanje 

prenese na simbolno in abstraktno raven (Žakelj idr., 2011). Sprotno povezovanje že poznanih 

matematičnih pojmov in vsebin z novimi spoznanji preko realnih situacij pri učencu vzbuja 

občutek varnosti, zadovoljstva, tako pa postane motiviran za odkrivanje novih znanj (Felda in 

Cotič, 2012). Pri vsem tem ima torej pomembno vlogo motivacija, ki jo je poleg odgovornosti 

za sodelovanje in vseživljenjsko učenje potrebno razvijati za dobro kasnejše delovanje 

posameznika v družbi in poklicu (Krek in Metljak, 2011). Za boljše razumevanje učne snovi in 

motivacijo učencev si učitelji lahko pomagajo z realnimi primeri, konkretnimi ponazorili in 

raznimi didaktičnimi pripomočki (Žakelj idr., 2011). Nekateri konkretni primeri didaktičnih 

pripomočkov, ki so priporočeni v učnem načrtu za matematiko (Žakelj idr., 2011), so številski 

trak, stotični kvadrat, link kocke, modeli geometrijskih likov in teles, konkretni material, 

merilni instrumenti, geoplošča, ravnilo, šestilo ... Učitelj mora vsakič znova presoditi ustreznost 

in uporabnost izbranega didaktičnega pripomočka pri obravnavani učni snovi. 

Zadnji dve desetletji se kot dober didaktični pripomoček za podporo učencem pri razumevanju 

matematičnih konceptov vse bolj uveljavljajo slikanice (Hong, 1996; Haury, 2001; NCTM, 

2000). Slikanico, v katerih se prepletata besedilo in ilustracija z matematično vsebino, 

opredelimo kot matematično slikanico (Balić Šimrak, Narančić Kovač, Horvat Blažinović in 

Glasnović Gracin, 2017). Ta interakcija med besedilom in ilustracijo bralcu omogoča 

spoznavati matematično vsebino na jasen, razumljiv in nevsiljiv način, hkrati pa poveča 

motivacijo za učenje. V tujini so takšne vrste slikanic že v uporabi, v Sloveniji pa so manj 

poznane (Lipovec, 2017a). 

V študijskem letu 2019/2020 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z 

založbo Mladinska knjiga potekal projekt Po kreativni poti do znanja: Medpredmetno 

povezovanje matematike in likovne umetnosti – matematična slikanica. Njegov namen je bil 

seznaniti študente s pojmom matematična slikanica in izdelati dve slikanici – eno za uporabo v 

vrtcu in eno za uporabo v 1. razredu osnovne šole. V skupini predšolske vzgoje je bila izdelana 

slikanica z naslovom Spotaknjena slikanica na temo geometrijskih likov, v skupini razrednega 

pouka pa je bila glavna tema slikanice koncept števila nič, naslov slikanice je 70 češenj 
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(Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017–2020, b. d.). Slednja slikanica je tudi 

glavni predmet našega magistrskega dela. 

Tema slikanice 70 češenj je koncept števila nič. Število nič umeščamo v množico celih števil. 

Je predhodnik števila 1 in naslednik števila –1 (Japelj Pavešić idr., 2011). Razumevanje 

koncepta števila nič je kompleksno, zato so z njim imele težave že kulture v preteklosti, težave 

pa se pojavljajo tudi pri razvijanju matematičnega mišljenja o konceptu števila nič pri otrocih 

(Janežič, 2012). Matematična slikanica 70 češenj s povezovanjem besedila zgodbe in ilustracij 

prikazuje koncept števila nič na konkreten in otrokom lažje predstavljiv način.  

Magistrsko delo sestavljata dva dela – teoretični in empirični. V teoretičnem delu smo opredelili 

in podrobneje predstavili pojma slikanica in matematična slikanica. Kot primer tega 

didaktičnega pripomočka za pouk matematike smo opisali matematično slikanico z naslovom 

70 češenj. Teoretični del sklenemo s predstavitvijo koncepta števila nič, ki je glavna tema 

obravnavane slikanice. V empiričnem delu nas je zanimalo, kako matematična slikanica 70 

češenj kot didaktični pripomoček pomaga pri razumevanju koncepta števila nič pri prvošolcih, 

kakšen je njihov odziv na pouk matematike z uporabo slikanice ter kako slikanico sprejemajo 

učitelji prvega triletja. Rezultati so predstavljeni opisno in grafično, na koncu pa sledijo 

odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA 

Matematika je samostojen šolski predmet, ki je zaradi svojih izobraževalnih in vzgojnih nalog 

eden izmed temeljnih predmetov in nosi tudi pomembno vlogo pri podpori in povezovanju z 

drugimi vedami. Namen predmeta je opremiti posameznika z osnovnim znanjem za normalno 

funkcioniranje v družbi, konkretneje z matematičnimi pojmi, povezavami in postopki. To 

dosežemo s spodbujanjem različnih oblik mišljenja, ustvarjalnosti in s formalnimi znanji in 

spretnostmi. Poudarek je na uporabnosti vsega pridobljenega (Žakelj idr., 2011). 

Tisto najosnovnejše, kar naj bi posameznik z razvitimi matematičnimi sposobnostmi znal, je 

sposobnost uporabe in operiranja s simboli – to so števila, črke, slike. Za konstrukcijo znanja 

in njegov transfer je pomembno, da razume matematične pojme in dejstva ter ima o tem 

izgrajene miselne predstave. Problem, ki se pogosto pojavi, je nezmožnost ustvarjanja povezav 

med matematičnimi pojmi pri učencih oz. preoblikovanje predstav o matematičnih pojmih, kjer 

imajo učenci že izgrajene napačne predstave (Žakelj, 2003). Ta problem je odvisen od t. i. 

kognitivnih struktur, torej v mreže sistemsko urejenega predznanja.  Kakovostno predznanje je 

pogoj za kakovostno nadaljnje učenje (Marentič Požarnik, 2000). Če v strukturi ni aktivno 

vključenega predznanja o neki ideji, se slednja ne bo uspela povezati v strukturo (Lipovec in 

Antolin Drešar, 2019; Marentič Požarnik, 2000). Kognitivna struktura je sestavljena iz pojmov 

(vozlišča) in odnosov med njimi (povezave).  

 

 

Slika 1: Kognitivna struktura števila 5 pri mlajšem otroku (Lipovec in Antolin Drešar, 2019, 

str. 46) 

 

1.1.  Reprezentacije 

Pri izgrajevanju kognitivnih struktur je pomembna reprezentacija pojma (Marentič Požarnik, 

2000). Če je reprezentacija bogata, pomeni, da je z njo predstavljenih veliko povezanih lastnosti 

tega koncepta, z njihovo pomočjo pa se širi razumevanje. To pomeni, da se konstruirajo 
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povezave med reprezentacijami znanja, ki ga o tem konceptu otrok že ima, z novimi 

reprezentacijami. Dobro je, da je prehajanje med različnimi reprezentacijami čim bolj 

fleksibilno, da je razumevanje globlje, zato je zaželena raba čim več (vrst) reprezentacij 

(konkretne, grafične, simbolične). Učni proces torej sestavljajo štiri faze: 1. uporaba ene 

reprezentacije; 2. uporaba več reprezentacij; 3. izgrajevanje povezav med njimi; 4. integracija 

reprezentacij in fleksibilno prehajanje (Žakelj, 2003). 

Bruner (1966, v Lipovec in Antolin Drešar, 2019) reprezentacije pojmov deli na enaktivno, 

ikonično in simbolno reprezentacijo. Prva predstavi pretekle dogodke z motoričnimi odzivi, 

druga jih povzame s slikami in sledi tretja, ki že predstavi dogodek na abstraktni ravni. Vse 

stopnje reprezentacije so med seboj povezane – posamezna reprezentacija izhaja iz prejšnje in 

je podpora naslednji.  

 

Slika 2: Brunerjeve reprezentacije (Lipovec in Antolin Drešar, 2019, str. 51) 

T. Hodnik Čadež (2014) podobno deli znanje reprezentacije, in sicer na konkreten material, 

grafične reprezentacije in simbolne reprezentacije.  

– Konkreten material: Pod tem pojmom avtorica opredeljuje didaktičen material, ki ga 

učitelj in učenci različno uporabljajo pri pouku z namenom približanja matematične 

ideje. Lahko je strukturiran ali nestrukturiran. Uporaba didaktičnega materiala naj bo 

osmišljena in načrtovana, da doseže svoj namen.  

– Grafične reprezentacije: V množico grafičnih reprezentacij spadajo slike oz. druge 

grafike. Predstavljajo povezavo med konkretnim materialom in simbolno 

reprezentacijo. So najštevilnejše, največ jih najdemo v učbenikih in delovnih zvezkih. 

Pri izbiri grafičnih reprezentacij je potreben razmislek o njeni kakovosti, predvsem v 

strokovni ustreznosti oz. pravilnosti vključitve matematične vsebine. V primeru 

različnih interpretacij pri učencih je treba spodbuditi diskusijo. 

– Simbolne reprezentacije: Simbolne reprezentacije so matematični simboli, ki 

predstavljajo matematične pojme, operacije, relacije … Čeprav je v procesu zgodnjega 

učenja matematike relativno malo simbolov, ki jih otroci spoznajo, je število njihovih 

kombinacij nešteto in prav tako tudi pravil, ki veljajo v različnih kombinacijah, zato 

imajo otroci s tem pogosto težave. Pomembno je, da simbol res dobro razumejo, da ga 

znajo tudi uporabiti (prav tam). 



5 

 

Iz zgoraj navedenih ugotovitev strokovnjakov izhajajo didaktična priporočila v učnem načrtu 

za matematiko. Pouk matematike naj bi bil zastavljen tako, da v prvih letih izobraževanja izhaja 

iz konkretnih izkušenj in predstav, še posebej iz otrokovih lastnih izkušenj, potem pa se 

postopoma prehaja na abstraktno raven znanja (Žakelj idr., 2011). Za oblikovanje pojmov in 

procesov je najprej potrebno pridobivanje izkušenj, potem pa umeščanje le-teh v že obstoječo 

kognitivno shemo (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). Pri tem je pomembno, da posameznik 

predstavljeno res razume, saj v nasprotnem primeru ne pride do sprememb v njegovi miselni 

strukturi (Marentič Požarnik, 2000). Postopek usvajanja pojma naj bi se začel z izkustvom iz 

materialnega sveta, ki bi potem prek govornega jezika posameznik to generaliziral, sledile bi 

slike in prikazi in na koncu simbolna oz. abstraktna raven. Pomagamo si lahko z raznimi 

konkretnimi ponazorili in didaktičnimi pripomočki, ki učencem pomagajo pri boljšem 

razumevanju matematičnega pojma (Žakelj idr., 2011). 

 

1.2.  Didaktični pripomočki 

Didaktični pripomočki so konkretni predmeti, ki ob ustrezni predstavitvi lahko predstavljajo 

izbran matematični pojem (Gellert, 2004; Lipovec in Antolin Drešar, 2019). Uporabljamo jih v 

pomoč pri razvijanju novih matematičnih pojmov in relacij ter povezav med njimi. Druga 

poimenovanja za didaktične pripomočke so tudi ponazorila, mediatorji, modeli, materiali, 

konkretni objekti … (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). V magistrskem delu bomo za 

obravnavan termin uporabljali različne sopomenske izraze, odvisno od tega, kateri izraz je 

uporabljen v navedenem viru. 

Učila so se pri pouku začela uporabljati po zaslugah Komenskega, ki je enemu izmed svojih 

učnih načel pouka, načelu nazornosti, zahteval uvajanje učil (Kubale, 2003). Z razvojem so se 

spreminjala (prav tam), najbolj univerzalen didaktični pripomoček pa je še vedno naše telo 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

V nacionalnem učnem načrtu za matematiko (2011) so priporočeni naslednji didaktični 

pripomočki za posamezne sklope: 

– geometrija in merjenje: lastno telo, predmeti iz okolice za ponazoritev posameznih 

likov ali teles, modeli likov in teles, prozorni papir, mreže, predmeti za konstantno 

nestandardno enoto (npr. svinčnik, palica, posoda), modeli denarja, geometrijsko orodje 

(ravnilo s šablono, geotrikotnik, šestilo, kotomer), vrvica, kocke, zrcalo 

– aritmetika in algebra: enotske kocke, link kocke, denar, ponazorila za desetiške enote, 

pozicijsko računalo, številski trak, stotični kvadrat, palčke, prsti, modeli denarja, žepno 

računalo 

– druge vsebine: računalnik 

V poglavju Predlagana didaktična sredstva pa so za prvo in drugo triletje našteti naslednji 

pripomočki: konkretni materiali, geometrijski modeli likov in teles, šablona, šestilo, 

geotrikotnik, geoplošča, plastelini in glina, razni merilni instrumenti, modeli denarja, klasične 

didaktične igre, npr. domine, številski trak, stotični kvadrat, računala, link kocke, 

predstavitvena oprema, npr. projektor, računalnik … (Žakelj idr., 2011) 

Na izbiro in uporabo pri pouku vplivajo: 

– cilji in naloge pouka (ali didaktični pripomoček uresničuje cilje in naloge); 

– motivacija (didaktični pripomoček naj čim bolj motivira učence); 

– ustvarjanje matematičnih znanj (z njegovo pomočjo naj čim lažje in hitreje ustvarjamo 

matematična znanja); 
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– vključenost v pouk (kdaj jih bomo vključili v pouk) (Kubale, 2003). 

Dobro je, da je ponujenih več didaktičnih pripomočkov za isti matematični koncept in si ga 

lahko otrok tudi sam izbere, ne da bi učitelj vsiljeval svoj model. Prav tako se je dobro izogibati 

demonstraciji učitelja, saj si otrok šele izgrajuje svoje znanje in demonstracija lahko vodi zgolj 

v ponovitve videnega, brez razumevanja. Pomembno je, da učitelj povzame glavne ugotovitve 

in poudarke (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

 

1.2.1. Delitev didaktičnih pripomočkov 

Kubale (2003) didaktične pripomočke razvršča po več kriterijih. Predstavljenih je pet delitev. 

Glede na izvor: 

– naravni predmeti (predmeti, ki jih lahko opazujemo v naravi ali okolici) 

– učila (nadomestilo izvirne stvarnosti, kadar je ne moremo opazovati) 

Glede na čutila, ki jih uporabljamo pri zaznavanju pripomočka: 

– vizualna (slike, fotografije …) 

– avditivna (zvočni posnetki …) 

– avdiovizualna (filmski posnetki) 

Glede na način uporabe: 

– demonstracijska učila 

– učila, s katerimi delajo učenci sami 

Glede na dimenzije: 

– dvodimenzionalna učila (slike, zbirke likov, plakati …) 

– trodimenzionalna učila (zbirke modelov, makete, naprave …) 

Glede na didaktično funkcijo: 

– statična učila (plakati, makete, modeli …) 

– dinamična učila (film, dinamični modeli, računalnik …) 

 

1.2.2. Uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike 

Tako razvojni psihologi kot učitelji matematike menijo, da uporaba didaktičnih pripomočkov 

pri pouku matematike pozitivno pripomore k uspehu učencev (Suydam in Higgins, 1977). Ob 

primerni uporabi so sredstvo, s pomočjo katerega učenci preko miselnih dejavnosti spoznavajo 

matematične zakonitosti (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Pri mlajših učencih je zaradi 

njihove razvojne stopnje pomen uporabe didaktičnih pripomočkov še toliko večji, saj lahko z 

njimi premostimo težave, ki jih imajo s simbolizacijo. Matematične pojme učenci lažje usvajajo 

preko konkretnih materialov (Suydam in Higgins, 1977). 

Izbran matematičen koncept je lahko predstavljen z različnimi didaktičnimi pripomočki in 

njihovo konkretno rabo, kar je dobrodošlo pri poučevanju matematike. V kolikor učenec operira 

z različnimi didaktičnimi pripomočki v različnih kontekstih, iz njih lahko generalizira glavno, 

skupno idejo in tako usvoji matematičen pojem. Poučevanje in učenje matematike torej ne sme 

biti nujno omejeno na uporabo zgolj enega didaktičnega pripomočka (Suydam in Higgins, 

1977). Kako bo izkoriščena »moč« didaktičnega pripomočka, je odvisno od posameznega 
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učenca, njegovega predznanja ter zmožnosti razumevanja (Moyer, 2001, v Gellert, 2004), 

pridobljene izkušnje in socialne interakcije oz. diskusije med učiteljem in učencem o 

matematični vsebini (Gellert, 2004). Faktorja, ki krepita vpliv didaktičnih materialov, pa sta 

podajanje smiselnih navodil in učenje prenosa znanja ter posploševanja (Suydam in Higgins, 

1977). 

Učne ure z vključenimi didaktični pripomočki, ki so kakovostno uporabljeni, pripomorejo k 

boljšemu uspehu pri matematiki. Kakovostna uporaba zajema: 

– pogosto uporabo didaktičnih pripomočkov z namenom dosegati učne cilje iz učnega 

načrta za matematiko; 

– souporabo didaktičnih pripomočkov z drugimi vrstami podpore, npr. slikami, 

diagrami, videoposnetki …; 

– uporabo didaktičnih pripomočkov, ki so primerni glede na matematično vsebino; 

– souporabo didaktičnih pripomočkov z raziskovalnim in induktivnim pristopom; 

– uporabo najpreprostejših didaktičnih materialov, ki so neposredno povezani z 

obravnavanim matematičnim konceptom; 

– didaktične pripomočke kot podpora organizaciji vsebine; 

– uporabo didaktičnih pripomočkov, ki spodbuja simbolno raven mišljenja (Suydam in 

Higgins, 1977). 

Vrsta uporabljenega didaktičnega pripomočka pri pouku matematike ni pomembna v tolikšni 

meri, kot je nujno, da učitelj dobro pozna in razume namen in matematično ozadje izbranega 

materiala (Gellert, 2004) in se želenih dosežkov in pridobitev zaveda tudi učenec (Hodnik 

Čadež, 2004; Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, b. d.). Četudi učitelj dobro pozna didaktično 

vrednost pripomočkov, cilje, ki jih z njimi želi doseči, in pot, po kateri bo učenec pridobil želeno 

matematično znanje, pa ni nujno, da jih bo enako zaznaval in jih po enakih strukturah uporabljal 

učenec. Nekateri učenci v didaktičnih pripomočkih prepoznavajo zgolj fizični objekt in ne 

vidijo matematičnih relacij v ozadju, ali pa si z njim sicer znajo pomagati pri reševanju 

matematičnih problemov, vendar ne po pričakovanem, želenem miselnem postopku, in tako 

didaktičen pripomoček bolj zavzame vlogo tehnične pomoči za reševanje problemov po 

enostavnejši poti (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009; Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 

b. d.). Razkoraku med fizično uporabo materialov in potrebnimi miselnimi procesi za pridobitev 

želenega matematičnega znanja se lahko izognemo z verbalno reprodukcijo. Pogovor med 

učiteljem in učencem o procesu uporabe didaktičnega pripomočka pretvarja fizično aktivnost v 

mentalno in jo tako ponotranji, prav tako pa poglablja učenčevo razmišljanje in lahko učenec 

preide na višjo stopnjo mišljenja (Markovac, 1990, v Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). 

U. Gellert (2004) se v svojem članku sprašuje, ali bi razvoj in ustrezna uporaba novih 

didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike pomembno izboljšala dosežke in uspeh pri 

reševanju matematičnih nalog. Nov pripomoček je mogoče vključiti na dva načina: s 

prilagoditvijo učne ure pripomočku ali pa s prilagoditvijo pripomočka učiteljevim zamislim 

učne ure. Učitelji raje prilagodijo nov didaktični material na svoje že obstoječe navade, načine 

poučevanja določenega matematičnega koncepta, prilagoditi pouk didaktičnemu materialu pa 

je smiselno takrat, ko učitelj naredi spremembo v svojem pogledu na poučevanje in s pomočjo 

novega didaktičnega vnese nove ideje (Gellert, 2004). 

T. Hodnik Čadež in V. Manfreda Kolar (2009) sta raziskovali in primerjali stališča učiteljev in 

bodočih učiteljev (študentov) do didaktičnih sredstev. Obe skupini prepoznavata pozitivne 
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učinke uporabe didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike, vendar so učitelji večinoma 

bolj naklonjeni prilagajanju njihove uporabe učbeniškim gradivom in načinu poučevanja kot 

raziskovanju vseh možnosti drugačnega vključevanja. Študenti so sicer ustrezno opremljeni z 

znanjem na tem področju tudi za uporabo novih pripomočkov, a to ni zagotovilo, da jih bodo 

tudi uporabljali pri poučevanju v razredu. Avtorici raziskavo skleneta s priporočilom, da se tako 

bodoče kot že dejavne učitelje sistematično in načrtno izobražuje na tem področju (prav tam). 

Gellertova (2004) zaključuje s tremi ugotovitvami. Prvi zaključek je, da ne obstaja enoznačna 

povezava med razvojem didaktičnega materiala in matematičnim znanjem, ki ga učenec s tem 

materialom razvija. Druga misel je, da prav tako ne bodo vsi učenci uporabljali istega materiala 

na enak način, kot je predvideval učitelj. Zadnje dejstvo je, da učitelj nikoli ne bo mogel 

popolnoma zadovoljiti pričakovanj, s katerimi je ustvarjalec oblikoval nek didaktični 

pripomoček. Kljub vsemu je lahko uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike 

učinkovit način za prikaz novih idej v praksi. 

Možnosti, katere učne pripomočke in kako jih uporabiti pri pouku matematike, je mnogo. 

Pomembno je, da izbrano učilo pozitivno pripomore k boljšemu poteku vzgojno-

izobraževalnega procesa in ni zgolj samo sebi namen (Kubale, 2003). 

Zadnji dve desetletji se kot dober didaktični pripomoček za podporo učencem pri razumevanju 

matematičnih konceptov vse bolj uveljavljajo slikanice (Hong, 1996; Haury, 2001; NCTM, 

2000). 

 

2. SLIKANICE 

2.1.  Splošno o slikanicah 

Pojem slikanica opredeljuje knjižno gradivo, ki vsebuje besedilo in ilustracije, pri čemer se oba 

elementa povezujeta in med seboj tudi dopolnjujeta (Arzipe in Styles, 2003, v van den Heuvel-

Panhuizen idr., 2014; Kmecl, 1996; Kobe, 2004; White, 2017). Sta neločljivo povezana in 

otrokom podajata skupno sporočilo (Kobe, 1976; Kobe, 2004; White, 2017, Batič in Haramija, 

2014), preko besedila se razbira pomen ilustracij, te pa dopolnjujejo pomen besedila (Haramija 

in Batič, 2013). Navadno so slikanice namenjene otrokom (Kmecl, 1996), večinoma otrokom 

v predbralnem obdobju (Batič in Haramija, 2014). 

Saksida (2000, str. 69) navaja dva možna načina razumevanja slikanic, ki sta najbolj prisotna: 

1. slikanica kot knjiga, pri kateri besedilo ne more obstajati brez ilustracij; 

2. slikanica kot knjiga, ki ima dva enakovredna elementa: likovni in besedilni 

element, ki pa lahko obstajata sama zase. 

Glede na oblikovanje bi torej lahko ločili klasične slikanice, v katerih ilustracije podvajajo 

sporočilo, ki ga podaja besedilo, ter slikanice, v katerih je pomen odnosa med ilustracijami in 

besedilom bistveno pomembnejši (Haramija in Batič, 2013). 

Strokovnjaki poudarjajo, da je pri slikanicah pomemben odnos med besedilom in ilustracijami 

(Arzipe in Styles, 2003, v van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014; Batič in Haramija, 2014, 

Kmecl, 1996; Kobe, 1976; Kobe, 2004; White, 2017). Slikanica je multimodalno delo 

(Haramija in Batič, 2013). Njene temeljne sestavine so torej besedilo, ilustracije in vsebinsko-

oblikovni odnos, t.i. »interakcija« (Batič in Haramija, 2014; Haramija in Batič, 2013). Tako 

besedilo kot ilustracije sta nujni komponenti za celostno komunikacijo in razumevanje zgodbe 
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(van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). Ravno ta »interakcija« je ena izmed lastnosti, ki 

razločuje slikanice od zgolj ilustriranih knjig. 

M. Nikolajeva (2003) interakcijo med besedilom in ilustracijo deli na simetrično, 

komplementarno in stopnjevalno. Podobno kot pri Saksidi (2000), ki razlikuje dve vrsti 

slikanic, je tudi tukaj glavni kriterij moč odnosa med besedilom in ilustracijo. Simetrična 

interakcija pomeni, da oba elementa prikazujeta enako informacijo. Če se besedilo in ilustracija 

med seboj že nekoliko razlikujeta in dopolnjujeta, med njima vlada komplementarna 

interakcija. Najmočnejša in najkompleksnejša povezanost in komunikacija med besedilom in 

ilustracijo zaradi preseganja informacij v enem od elementov pa je poimenovano stopnjevalna 

interakcija. 

Batič in Haramija (2013; 2014) sta povzeli formalna določila za oblikovanje slikanice: 

1. besedila je manj kot ilustracij; 

2. obseg besedila naj ne bi presegal 1800 besed; 

3. teme so primerne otrokovim kognitivnim sposobnostim glede na njegovo razvojno 

obdobje. 

Slikanica se od ilustrirane knjige razlikuje po deležu besedila in ilustracij ter njunem razmerju. 

M. Nikolajeva (2003) pa kot edinstveni značaj slikanice, ki jo določa kot samostojno 

umetnostno zvrst, navaja dve ravni komunikacije – verbalne in vizualne, ki sta v slikanici 

združeni in se med seboj prepletata. 

 

2.2.  Materialne značilnosti slikanice 

Pomene pri slikanici sooblikujejo tudi njene materialne značilnosti (Haramija in Batič, 2013; 

Kümmerling-Meibauer in Meibauer, 2019). Slednje so tesno povezane s kognitivnim razvojem 

otrok, npr. mlajši otroci slikanico spoznavajo preko senzomotoričnih izkušenj – objekt 

raziskujejo z gledanjem, tipanjem, vohanjem, okušanjem in poslušanjem. To je tudi razlog, 

zakaj je izbira materiala, oblike in ostalih zunanjih značilnosti pomembna komponenta slikanice 

(Kümmerling-Meibauer in Meibauer, 2019). 

Ker so slikanice običajno namenjene otrokom, jih B. Kümmerling-Meibauer in Meibauer 

(2019) po zunanjosti opisujeta po kriterijih, izhajajočih iz otroške perspektive. Določila sta tri 

dimenzije, znotraj katerih razvrščata slikanice kot objekte v različne kategorije, in jih povezala 

z razvojnimi stopnjami otrok. 

– Material: Slikanice so narejene iz različnih materialov, upoštevajoč njihovo 

namembnost. Knjige za starejše otroke ali odrasle so običajno izdelane iz trdih platnic 

in tankih listov papirja, knjige za dojenčke in mlajše otroke pa iz kartona, lesa, plastike 

in blaga. Razlog, ki stoji za tem, izhaja iz pedagogike Marie Montessori in Henricha 

Pestalozzija. Slednje so tudi težje uničljive (Kümmerling-Meibauer in Meibauer, 2019). 

– Vrsta dejanj, ki jih slikanica zahteva od bralca: Bralec lahko knjigo gleda, tipa in 

vonja; ureja objekte v knjigi; išče prava zaporedja; odpira okenca … S tem je spodbujen 

k samostojnemu razmišljanju, je miselno dejaven in razširja svoje znanje. 

– Vrsta knjige: Poznamo:  

o klasične knjige, 

o »pop-up« knjige (vsebujejo tridimenzionalne oblike),  

o knjige z vrtljivimi elementi,  

o knjige v obliki kukala,  

o knjige z zavihki,  
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o knjige z okenci »povleci in poglej« (Haramija in Batič, 2013; Kümmerling-

Meibauer in Meibauer, 2019) in  

o elektronske slikanice (Haramija in Batič, 2013). 

V nadaljevanju bomo vrste knjig prikazali še s slikami. 

 

Slika 3: Klasična knjiga (lasten vir) 

 

 

Slika 4: Razprta stran v »pop-up« knjigi (https://coolmompicks.com/wp-

content/uploads/2015/06/butterfly-garden.jpg) 
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Slika 5: Knjiga, ki vsebuje vrtljivi element (lasten vir) 

 

 

Slika 6: Razprta knjiga v obliki kukala 

(http://mchsart.weebly.com/uploads/5/9/7/6/5976681/___3401500_orig.jpg) 

 

 

Slika 7: Knjiga, ki vsebuje zavihke (lasten vir) 
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Slika 8: Knjiga z okenci »povleci in poglej« (lasten vir) 

 

 

Slika 9: Elektronska slikanica 

(https://img.rtvslo.si/_up/drown/photos/2020/04/08/2006950_zala_main.jpg) 

 

2.2.1. Format in oblika 

Format slikanice je večinoma enak standardnim formatom papirja, ni pa nujno. Največkrat je 

uporabljen format v velikosti A4 v pokončni ali ležeči postavitvi. Pogost je tudi kvadratni 

format (Haramija in Batič, 2013). Velikost in usmerjenost formata sta odvisna od več 

dejavnikov. Pokončna usmerjenost omogoča ilustratorjem prikazati človeške karakterje v večji, 

bolj podrobni perspektivi, medtem ko je ležeča usmerjenost primerna za širši, bolj objektivni 

prikaz dogajanja (Sipe, 2001). Oblika je izbirna glede na želje tistega, ki slikanico oblikuje 

(Haramija in Batič, 2013), običajno pa je ta odločitev ilustratorja povezana z (literarno) vsebino 

oziroma iz nje izhaja. 
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2.2.2. Naslovnica 

Naslovnica vsebuje osnovne podatke o knjigi (naslov, avtor, ilustrator …). Večinoma so 

naslovnice ilustrirane, ilustracija pa je lahko vzeta iz knjige ali pa je posebej ustvarjena. Njen 

namen je vzbuditi pozornost in nakazati vsebino. Začetna ilustracija je lahko omejena zgolj na 

prvo stran ali pa se razteza preko sprednje in zadnje strani knjige (Haramija in Batič, 2013; 

Sipe, 2001) ter se včasih nadaljuje tudi na notranji strani naslovnice ter veznih listih (Batič in 

Haramija, 2014). Uporabljeni slikovni elementi, ki jih naslovnica vsebuje, prispevajo k 

ustvarjanju prvega vtisa splošnega razpoloženja in teme slikanice (Sipe, 2001). S prvim 

pogledom na naslovnico se že začne branje slikanice (Batič in Haramija, 2014). Pri nekaterih 

slikanicah naslovnica že nakazuje tudi potek zgodbe (Sipe, 2001).  

 

2.2.3. Vezni listi 

K ustvarjanju razpoloženja podobno kot naslovnica prispevajo tudi vezni listi (Sipe, 2001). 

Lahko so prazni, barvni ali ilustrirani (Haramija in Batič, 2013; Sipe, 2001). Slednji so običajno 

sestavljeni iz ponavljajočega vzorca, ki je nekako povezan z zgodbo, lahko pa imajo poljubno 

vsebino in na svoj način odražajo potek ali pomen zgodbe (prav tam).  

 

2.2.4. Papir 

Tudi izbira papirja nosi pomen, ki ga ustvarjalec slikanice želi izpostaviti (Sipe, 2001). Svetleči 

papir daje barvam sijaj in jasnost, a hkrati ustvarja vsesplošno odsevanje po celotni površini 

papirja, ki zmanjšuje pozornost in se je zato težje osredotočiti na specifične upodobljene objekte 

(Nodelman, 1988). Zanimiva je uporaba papirja različnih tekstur ali drugih materialov, dodanih 

na papir, saj bralca vabijo k senzorični interakciji s slikanico preko tipanja in mu omogočijo, 

da še bolj direktno občuti prikazane objekte (Sipe, 2001). 

  

2.3.  Delitev slikanic 

V literaturi najdemo različne delitve slikanic. 

 

2.3.1. Delitev glede na pregled obstoječe slovenske slikaniške literature 

Delitev, ki je po besedah Sakside (2000) najbolj dosledna in v Sloveniji tudi najbolj vplivna, je 

delitev M. Kobe. Ta jih v razpravi Slovenska slikanica 1976–1986 (Kobe, 1987; v Saksida, 

2000) razdeli na štiri podskupine glede na pregled obstoječe slovenske slikaniške literature. Te 

so: 

– avtorska slikanica (ilustrator je tudi pisec besedila), 

– aktivizirajoča slikanica (otroka spodbuja k domišljijski igri), 

– klasična slikanica in 

– naslovniško odprta slikanica (slikanica za vse starosti). 

Ločimo pa tudi druge delitve glede na različne kriterije, ki so predstavljene v nadaljevanju. 
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2.3.2. Zahtevnostne stopnje 

Slikanice so navadno namenjene otrokom (Kmecl, 1996; Kobe, 1976), pri čemer sledijo 

njihovemu razvojnemu obdobju. Glede na zahtevnostne stopnje slikanice ločimo: 

– kartonsko zapognjenko (leporello), 

– »pravo« knjigo s trpežnimi trdimi kartonastimi listi in 

– slikanico kot pravo knjigo s tankimi listi (Kobe, 1976). 

 

2.3.3. Ustvarjalni postopek 

Slikanica kot knjiga, ki neločljivo povezuje besedilo in slike, predstavlja težko nalogo za njene 

ustvarjalce, zato je eden izmed ključnih vidikov tudi ustvarjalni postopek. Glede na slednji 

kriterij poznamo: 

– avtorsko slikanico, 

– slikanico z avtorjema, ki stalno sodelujeta in 

– slikanico z avtorjema, ki ne sodelujeta stalno (prav tam). 

 

2.3.4. Notranja urejenost 

Neodvisno od ustvarjalnega postopka se slikanice razlikujejo tudi glede na svojo notranjo 

urejenost: 

– klasična slikanica (ilustracija se kot samostojna slika izmenjuje z besedilom), 

– ilustracija se »razlije čez rob« in 

– besedilo je vključeno v ilustracije (prav tam). 

V klasičnih slikanicah se ilustracija kot samostojna slika in besedilo izmenjujeta. Pri drugi vrsti 

slikanic se ilustracija začne povezovati z besedilom, ki je za razliko od klasičnih slikanic 

deljeno na krajše smiselne odstavke. Pri zadnji vrsti se besedilo in ilustracija močno prepletata 

in med seboj dopolnjujeta (prav tam). 

 

2.3.5. Interakcija med besedilom in ilustracijo 

D. Haramija in J. Batič (2014) glede na dimenzijo interakcije med besedilom in ilustracijo 

ločita dve skrajnosti: 

– klasična slikanica (besedilo in ilustracija sta bolj kot ne samostojni celoti), 

– postmodernistična slikanica (visoka raven interakcije med besedilom in ilustracijami). 

Klasične slikanice so namenjene predvsem mlajšim otrokom, saj se informacije iz besedila in 

ilustracij lahko podvajajo, ilustracije so namenjene bolj za osvetlitev izbranih prizorov. V 

postmodernističnih slikanicah pa sta besedilo in ilustracija večinoma ločena in prikazujeta več 

prizorov in dogodkov (prav tam). 

Podobno deli slikanice na tri kategorije M. Nikolajeva (2003): 

– slikanice, v katerih nosijo ilustracije in besedilo isto sporočilo; 

– slikanice, v katerih je odnos med ilustracijami in besedilom komplementaren in 

– slikanice, v katerih je odnos med ilustracijami in besedilom stopnjevan. 
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Natančneje je interakcija med besedilom in ilustracijo razložena v poglavju 2.1. 

 

2.3.6. Funkcijska zmožnost 

Glede na funkcijsko zmožnost delimo slikanice v dve kategoriji (Haramija in Batič, 2013):  

– informativne slikanice in  

– leposlovne slikanice.  

Informativne slikanice imajo točno določen namen, imajo tudi preprosto, a veljavno besedilo 

ter realne ilustracije. Leposlovne slikanice pa imajo lirsko, epsko ali dramsko besedilo z več 

svobode pri pisanju, prav tako omogočajo (še) več umetniške svobode tudi ilustraciji. 

 

2.4.  Elementi slikanice  

  

2.4.1. Besedilo 

V slikanici je besedilo ključen element, a v prenašanju pomena ni samozadosten, saj je zgodba 

posredovana tudi skozi slike. Obseg vključenega besedila mora biti kratek. Besedilo je lahko 

dveh zvrsti: ali poezija ali proza (Haramija in Batič, 2013). 

2.4.1.1. Poezija 

Poezija je praviloma pisana v verzih, ki imajo neko pesniško obliko, rimo in ritem. Za otroško 

poezijo je to zelo pomemben element, saj je to nekaj, kar vsak nosi v sebi in je prisotno v 

vsakodnevnem življenju (prav tam). 

Če pesem izpoveduje, jo umeščamo v lirsko otroško poezijo. Navadno so pesmi kratke in 

odsevajo razpoloženje, s katerim se otrok lahko zlahka poistoveti. Takšna pesem je navadno 

péta. V zbirki lirske poezije je vsaka pesem svoja zaokrožena celota. To pomeni, da slike poleg 

besedila težko razvijajo zgodbo, zato jo po navadi zgolj prikazujejo (prav tam). 

Če pesem pripoveduje, jo umeščamo v epsko otroško poezijo. Zanjo je značilno 

pripovedovanje ali opisovanje nekega dogodka v verzih. Snov je vzeta iz otrokovega 

vsakdanjega življenja (prav tam). 

2.4.1.2. Proza 

Za slikanice so primerna zgolj kratka prozna besedila. Najpogosteje so to pravljice, 

pripovedke, kratke realistične zgodbe ali fantastične zgodbe. Med prozna besedila 

umeščamo tudi basni, ki pa se od ostalih vrst besedil razlikujejo po tem, da ilustracije ne 

razvijajo zgodbe, temveč vsaka prikazuje le podobo svoje basni (prav tam). 

 

2.4.2. Ilustracije 

Beseda ilustracija izhaja iz latinske besede illustrare, ki pomeni osvetliti. Tudi Slovar 

slovenskega knjižnega jezika jo definira s podobnim pomenom, in sicer kot risbo/sliko, ki 
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pojasnjuje in krasi besedilo oz. kot nekaj, kar s svojo nazornostjo pomaga bolje razumeti 

obravnavano (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b. d.). 

Ilustracije delujejo na različne načine. Zgodbo na začetku postavijo v čas in prostor ter 

vzpostavijo razpoloženje. Definirajo in razvijejo karakterje v podrobnostih, ki jih besedilo ne 

zajema nujno. Razširjajo in razvijajo potek zgodbe, lahko tudi iz drugačnega zornega kota, kot 

je sicer predstavljena v besedilu. Primarno pa je njihova naloga podkrepljevati besedilo (Fang, 

1996). V slikanicah predstavljajo ključni element in je zato pomembno, da je otrok deležen 

slikanic s kakovostnimi ilustracijami in kakovostnega okolja. Skrbeti mora za razvoj 

otrokovega občutka za likovno dobro, saj tega nima prirojenega (Zupančič, 2012). 

Otrok ilustracije lahko prebira brez posrednika, saj je sposoben gledati slike, še preden postane 

pismen (Haramija in Batič, 2013). 

2.4.2.1. Vloge ilustracije 

Kakovostna ilustracija v otrokovem razvoju nosi štiri vloge: motivacijsko, kognitivno, 

afektivno in estetsko. 

Ilustracije so tisto prvo motivacijsko sredstvo, po katerem se otrok odloči, ali bo slikanica 

dovolj zanimiva za branje. Bralca pritegnejo s svojo barvitostjo, zanimivostjo, začne si jih 

ogledovati še pred branjem slikanice (Zupančič, 2012). Ilustracije bralca motivirajo tudi med 

branjem z iskanjem skritih objektov in oseb ali s predvidevanjem, kaj se bo zgodilo v 

nadaljevanju. Neprenehoma držijo rahlo napetost med dogodki, ki jih prikazujejo slike, in 

potekom besedila (Fang, 1996). 

Že v predbralnem obdobju otrok opazuje ilustracije, si jih ogleduje, jih proučuje. Med seboj jih 

primerja in zna razločiti že znano vsebino od nove. Prepoznava like, okolje, spremembo 

elementov in tudi razne skrite podrobnosti. V tem smislu je velik pomen ilustracij v kognitivni 

funkciji, saj se prek ogledovanja otrok uči, spoznava svet, ob tem pa uživa (Zupančič, 2012). 

Razvijajo tudi otrokovo ustvarjalnost, ki jo otrok izkazuje z interpretiranjem ilustracij pred ali 

po prebranem besedilu (Fang, 1996). 

Ilustracije s premišljeno izbranimi in uporabljenimi likovnimi elementi naslikajo vzdušje, ki ga 

prepoznava in srka tudi otrok (Fang, 1996; Zupančič, 2012). Zmorejo prikazati duh prostora in 

časa, ki se ga včasih ne da opisati z besedami, kar pa v bralcu vzbudi posebne občutke – pomaga 

pri boljši predstavi zgodbe in hkrati spodbuja domišljijo (Fang, 1996). Upodobitve preko svoje 

formalne likovne govorice igrajo estetsko in hkrati tudi afektivno vlogo (Zupančič, 2012). 

Ilustrator z izbiro likovnih sredstev v upodobitev prizorov vnaša vtis vzdušja v določeni situaciji 

in poudari razpoloženje ali določene značilnosti ter vnaša skrite pomene. Otrok je razmeroma 

zgodaj sposoben razbrati tovrstne informacije, hitro pa jih tudi poveže s podatki iz besedila. 

Fang (1996) izpostavlja še vlogo podpore, ki jo imajo ilustracije pri mlajših bralcih. Ti zmorejo 

ohranjati koncentracijo le kratek čas, bolj pa jih privlačijo ilustracije kot besedilo. Ilustracije 

zmorejo prikazati veliko podatkov, ki niso nujno zajeti v besedilu. To pomeni manjši obseg 

besedila, kar poveča primernost knjige za mlajše otroke. 
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2.4.2.2. Branje ilustracij 

Pri branju ilustracij v slikanicah je posebnost to, da so ves čas v interakciji z besedilom. Kljub 

temu, da jih ne beremo na enak način kot druga likovna dela, moramo poznati likovni jezik, 

čeprav se nam to morda sprva ne zdi pomembno. Pogosto tudi pozabimo na to, da na naše 

zaznavanje ilustracij vplivajo tudi pretekle izkušnje in kulturno okolje, iz katerega izhajamo 

(Haramija in Batič, 2013).  

Občutek za umetniško kakovost nam ni prirojen. Je rezultat kontinuiranega večletnega urjenja, 

privzgajanja, razvijanja občutka in znanja (Zupančič, 2012). Da lahko otroci v polnosti 

dojamejo pomen ilustracij, potrebujejo vodenje pri analizi, da pridobivajo potrebno znanje in 

širijo besedišče (Pantaleo, 2016). Takšno branje vpliva na likovno mišljenje in izražanje otrok 

– postanejo bolj pozorni in natančni pri opazovanju in bogati z besedami pri likovnem izražanju 

(Haramija in Batič 2013; Pantaleo, 2016). Raziskava je pokazala, da je pridobivanje besedišča 

za obravnavo ilustracij oziroma metajezika za interpretacijo temeljno za razvijanje boljšega 

razumevanja besedila pri otrocih (Arizpe in Styles, 2008). Učitelji morajo razmisliti, na kakšen 

način bodo učence učili branja ilustracij v slikanicah, ter izbrati primerne slikanice. Učenje o 

likovnih elementih je zato dobro vključevati skozi celo šolsko leto in tudi v različne šolske 

predmete. Zavedanje o pomembnosti učenja in znanja interpretacije ter pomembnosti 

poučevanja z in o vizualnih ter multimodalnih besedilih pa bi morali odsevati tudi učni načrti 

(Pantaleo, 2016). 

2.4.2.3. Likovni jezik 

Kot vsak jezik ima tudi likovni svoje zakonitosti. Opredeljen je z likovnimi elementi, ki se 

delijo na orisne in orisane. Namen prvih je orisati, začrtati nek pojav na ravnini. To so točka, 

linija, svetlo-temno in barva. Druge prvine so orisani z orisnimi elementi, npr. prostor, oblika 

(Butina, 1997). Butina (1997) orisne in orisane prvine primerja z besedotvorjem. Orisne prvine 

so črke, oblikovanje orisanih prvin pa enači z oblikovanjem besede iz posameznih črk. Orisne 

prvine torej omogočajo obstoj orisanih prvin. 

Točka je najmanjši orisni element (Butina, 1997). Z njo se začne prisotnost vidnega 

(Kandinsky, 2018). Privabi naš pogled in ga zadrži. Lahko je dvo- ali tridimenzionalne oblike. 

Je stabilen element (Butina 1995). Lahko je pravilne ali nepravilne oblike (Butina, 2003). Po 

navadi v likovnem svetu točka predstavlja stičišče oz. presečišče dveh poti. Lahko tudi sama 

ustvarja teksture (Kandinsky, 2018). 

Linija je produkt nadaljnje rasti oziroma gibanja iz izhodišča, ki ga predstavlja točka 

(Kandinsky, 2018). Je zaporedje več točk, ki ga ob gibanjem z očmi zaznamo kot linijo (Butina, 

2003). Lahko se nahaja v dvo- ali tridimenzionalnem prostoru, kjer omejuje ploskve ali telesa. 

Glede na nastanek ločimo ravno linijo, ki je lahko tudi večkrat lomljena, in krivulje (Kandinsky, 

2018). Glede na gibanje je lahko polna ali prekinjena, aktivna, pasivna ali medialna, ravna, 

lomljena ali valovita (Butina, 1995). 

Svetlo-temno predstavljajo razlike v količini svetlobe, ki nam dajejo občutek globine na 

likovnem delu. Z njim ustvarjamo prostor (Butina, 1995). Z mešanjem črne in bele dobimo 

različno svetle odtenke. Lahko jih uredimo v kontinuirano (brez opaznih prehodov) ali 

diskontinuirano (prehodi so opazni) svetlostno lestvico (Butina, 2003). 
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Barva za razliko od prostorske prvine svetlo-temno zaznamuje površino. Poznamo različne 

barve in vsaka ima svoje lastnosti. Obstajajo tri delitve barv: primarne in sekundarne barve, 

tople in hladne barve, svetle in temne barve. Z barvnim mešanjem nastanejo še terciarne barve 

(Butina, 1997). V ilustraciji imajo pomembno vlogo različni odnosi med barvami 

(harmoničnost in kontrasti), z nizanjem različnih barv na ploskev lahko prikazujemo tudi 

globino ali relief (Butina, 1997).  

Oblika je orisana prvina. Oblikujemo jo z vsemi orisnimi prvinami (Butina, 1997). Oblika 

omejuje prostor, napolnjena pa je z barvo. S prostorskim odnosom med tema prvinama je 

določen značaj in vsebina oblike, npr. kvadrat, krog (Butina, 2003). Zunanja meja vsega, kar 

slikar poskuša naslikati, npr. samo z nizanjem barve, namreč predstavlja obliko. Je pogoj za 

uresničitev prostora in barve (Butina, 1997). Butina (1995) deli oblike na več vrst, in sicer 

organske in neorganske, abstraktne in geometrične ali pa glede na njihove otipne lastnosti trde, 

mehke in ostre. 

2.4.2.4. Vpliv ilustracij na mlade bralce 

Branje ilustracij ima na mlade bralce pozitivne učinke (Fang, 1996): 

– motivirajo otroka za branje in ga spodbujajo k interakciji s knjigo; 

– razvijajo otrokovo ustvarjalnost; 

– podpirajo besedilo, ki za mladega bralca lahko predstavlja (pre)težek izziv; 

– spodbujajo otrokov občutek za umetnost in lepoto; 

– razvijajo besedišče in otrokove jezikovne sposobnosti. 

 

2.4.3. Odnos med ilustracijo in besedilom 

Kot tretja sestavina slikanice bo v nadaljevanju predstavljena interakcija med besedilom in 

ilustracijo. 

Z njo se ukvarjajo različni priznani strokovnjaki, kot so Perry Nodelman (1988), Lawrence Sipe 

(1998) in Maria Nikolajeva (2003). Nodelman (1988) interakcijo označuje kot ključen dejavnik 

razumevanja sporočila slikanice, ki je podan v obeh jezikih. Tudi Sipe (1998) meni, da slikanica 

nujno sestoji tako iz besedila kot iz slik, pri čemer sinergijski odnos in zaznavna interakcija 

med obema deloma vplivata na končni učinek. Kako bralec doživi slikanico, je torej odvisno 

od tega, na kakšen način slikanico bere: besedilo po navadi beremo linearno, lahko pa se 

premikamo od zadaj naprej, naprej in spet nazaj, z namenom povezati besedilo s slikami na 

prejšnji ali naslednji strani. Besedilo in ilustracije drug drugemu dajeta pomen in hkrati vplivata 

na razumevanje zgodbe (prav tam). 

Slikanice se glede na tipološke razlike v odnosu med besedilom in ilustracijo delijo na tiste, v 

katerih je odnos simetričen, na tiste, v katerih je odnos komplementaren in na tiste, v katerih je 

odnos stopnjevan (Nikolajeva, 2003). 

Kadar je odnos med ilustracijami in besedilom simetričen, pomeni, da prikazujeta isto 

sporočilo, bralec ni spodbujen k razmišljanju in vključevanju domišljije, saj vrzeli med obema 

elementoma ni. Če pa se začenjajo pojavljati razlike, posamezen element vsebuje podatke, ki 

jih drugi nima, ali pa se med njima celo pojavljajo razlike, je bralec bistveno bolj aktiven pri 

branju in razlagi (Nikolajeva, 2003). Slikanice, v katerih je dosledno uporabljen pristop 
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popolnega neskladja med besedilom in slikanico, so pedagoško koristne, saj odpirajo veliko 

možnih razlag, za kar je potrebna tudi bujna domišljija (prav tam). 

J. Batič in D. Haramija (2014) razlikujeta med oblikovnim in vsebinskim odnosom interakcije 

med besedilom in ilustracijami. Pod oblikovni odnos umeščata postavitev ilustracij in besedila 

– lahko sta popolnoma ločena na svojih straneh, lahko je besedilo postavljeno na barvno 

enovitem delu ilustracije ali pa v stripovskih oblačkih. Vsebinski odnos med ilustracijami in 

besedilom pa se začne že na naslovnici. Vsak element prikazuje svojo zgodbo, ki v interakciji 

drug z drugim podata celostni pomen. 

Odnos med ilustracijami in besedilom vpliva na različne vidike zgodbe v slikanici, npr. na 

prizorišče, karakterizacijo, perspektivo in časovnost (Nikolajeva, 2003). 

– Prizorišče: Prostor je v besedilu lahko zgolj opisan, medtem ko ga ilustracije dejansko 

kažejo, kar je za mlade bralce veliko bolj primerno (prav tam). Ilustracije omogočajo 

prikazovanje veliko podrobnosti, ki jih posledično ni treba zajeti v besedilu. To pomeni 

manj verbalnih opisov in zato krajši obseg besedila, zaradi česar otroci raje posegajo po 

takih knjigah (Fang, 1996). 

– Karakterizacija: V slikanicah karakterji s pomočjo ilustracij zaživijo, zato obsežni 

opisi niso potrebni. Ponavadi besednih opisov skorajda ni, saj je podvajanje z 

ilustracijami nepotrebno. Lahko pa so vanje vključeni celo liki, ki v besedilu niso 

omenjeni. Ilustracije lahko dobro prikažejo položaj protagonistov v prostoru, dejanja pa 

so prikazana z obema elementoma (besedilom in ilustracijo). Tudi slikanica nasploh je 

bolj usmerjena v dogajanje kot v značaje, a se poglobljena karakterizacija lahko pojavi 

skozi kompleksno interakcijo med besedilom in ilustracijo (Nikolajeva, 2003). 

– Perspektiva: Ilustracije prikazujejo perspektivo v dobesednem smislu, medtem ko 

besedilo bolj metaforično prikazuje položaj pripovedovalca (prav tam). 

– Čas in gibanje: Pri prikazovanju časa in gibanja se lahko besedilo in ilustracija 

medsebojno dobro dopolnjujeta. Pri ilustracijah je težko določiti, koliko časa traja 

dogodek, ki je prikazan. Zaporedje ilustracij sicer prikazuje nadaljevanje zgodbe, a so 

med njimi lahko veliki preskoki. V tem primeru verbalno besedilo pomaga pri določanju 

časa posameznih dogodkov (prav tam). 

 

2.5.  Kakovost slikanic 

Splošno opredelitev kakovostne slikanice je T. Pregl Kobe (2011) zapisala, in sicer je to »tista, 

ki ponudi oporo otrokovi prirojeni in še neobremenjeni domišljiji« (str. 14). Zupančič (2012) 

dodaja, da »obenem otrok ob ogledu ilustracij srka vzdušje, ki ga premorejo dobra likovna dela« 

(str. 6). 

D. Haramija in J. Batič (2013) navajata naslednja temeljna izhodišča, ki so nam v pomoč pri 

določanju kakovosti slikanic: 

– kakovost literarnega dela, 

– uporaba različnih metod branja, 

– razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

– razmerje med branjem kanonske in sodobne literature, 

– primerna tematika, 
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– razlikovanje med leposlovnimi in informativnimi slikanicami, 

– raznolikost literarnih besedil in 

– raznolikost slikanic glede na ilustrativne možnosti. 

Kakovost slikanice kot literarnega dela pa se določa glede na spoznavno, etično in estetsko 

vrednost besedila in ilustracij (prav tam). 

 

2.5.1. Kakovost besedila 

Kakovostno besedilo mora imeti ustrezen obseg – malo besedila na stran, a hkrati dovolj, da bi 

se o njem lahko tudi pogovorili. Njegova zvočnost mora biti dovolj tekoča, da je v pomoč pri 

otrokovem branju (Kropp, 2000). Sama vsebina besedila naj bi zajemala temeljne, koristne 

teme oz. sporočilo (prav tam). 

Besedilo mora imeti vzgojno ali spoznavno sporočilo, a to ne sme biti edini kriterij za izbiro, 

niti ne sme biti preveč poudarjeno, saj lahko slikanica s tem izgubi svojo vrednost in je zrinjena 

na nivo tendenčne literature. Kriteriji, ki jim je treba slediti, so tudi jezikovna kakovost besedila, 

bogatost besedila, prilagojenost otrokovi razvojni stopnji in vsebnost etične komponente (ne 

sme vsebovati vsebin, ki bi bile kakorkoli nestrpne do ljudi) (Haramija in Batič, 2013). 

 

2.5.2. Kakovost ilustracij 

Zupančič (2012) kakovost ilustracij ovrednoti z likovnim in vsebinskim kriterijem. Prvi dobre 

ilustracije v slikanicah opredeljuje kot tiste, ki sledijo likovni teoriji. Da je ilustracija likovno 

kakovostna, pomeni, da je avtor pri ustvarjanju upošteval zakonitosti likovne teorije, likovne 

abecede in sintakse, obenem pa se zazna tudi njegova likovna občutljivost. Ne glede na 

zahtevnost ilustracije mora biti ta jasna in prepoznavna, brez odvečnih likovnih elementov. Pri 

vsebinskem kriteriju se upošteva, ali prostor, ki je prikazan iz raznoraznih zanimivih in 

nenavadnih perspektiv, deluje realen, ali so prikazani literarni liki podvrženi anatomskim in 

konstrukcijskim pravilom oz. jih kršijo, kadar je to na mestu, hkrati pa je uspešno upodobljeno 

tudi razpoloženje.  

 

2.6.  Učenje s slikanico 

Slikanica je z vsemi svojimi lastnostmi lahko dobro učilo ne glede na način, kako je otrokom 

prebrana. Vse karakteristike slikanice skupaj lahko otrokom predstavljajo učno okolje. 

Najosnovnejša lastnost kvalitetne slikanice, preko katere se otroci učijo, je ta, da ima besedilo 

in ilustracije, ki ne nosijo nujno enakega sporočila (Nikolajeva, 2003; van den Heuvel-

Panhuizen in Elia, 2012). Od otrok zahteva pozornost in vključenost, hkrati pa jih uči odkrivati 

različne možnosti povezovanja besedila in ilustracij z namenom konstrukcije sporočila in tako 

tudi razvija otrokovo sposobnost interpretacije (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). 

Kadar se besedilo in ilustracija ne ujemata popolnoma, je otrok spodbujen, da intenzivneje 

razmišlja in uporablja domišljijo (Nikolajeva, 2003). 

Slikanica je lahko uporabljena kot učni pripomoček, še posebej za potrebe učenja jezika in v 

procesu socializacije (Nikolajeva, 2003). Mnogi avtorji izpostavljajo pomen branja slikanic za 

razvoj govora in pismenosti pri otrocih (Kümmerling-Meibauer, Meibauer, Nachtigäller in 
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Rohlfing, 2015; Roche, 2014; Sipe, 2001; Strasser in Seplocha, 2012). Učitelji lahko pri pouku 

s sistematičnim branjem kvalitetnih slikanic, analizo tako njihovega besedila kot ilustracij, 

zagotavljanjem časa za individualni razmislek in ustvarjanjem dialoga pri učencih poleg 

jezikovnih spretnosti razvijajo tudi kritično mišljenje, širijo razumevanje literarnih del (Roche, 

2014) in poglabljajo znanje likovnega jezika (Roche, 2014; Pantealeo, 2016). Raziskave kažejo 

tudi na pozitivne učinke branja slikanic za interkulturno učenje (Heggernes, 2019), učitelji pa 

preko slikanic radi poučujejo religije in kulture, kar jim sicer predstavlja enega izmed bolj 

neprijetnih predmetov poučevanja (Wilson Gillikin, Hubbard in Stapleton, 2019). Prepoznan je 

bil tudi velik pomen branja slikanic pri poučevanju matematike (Flevares in Schiff, 2014; 

Furner, 2018; van den Heuvel-Panhuizen, Elia in Robitzch, 2014; White, 2017; van den Heuvel-

Panhuizen, van den Boogaard in Doig, 2009). 

Slikanicam, skozi katere se otrok lahko veliko nauči, težko določimo neke konkretne lastnosti, 

ki bi jih razlikovale od ostalih slikanic. Slikanice, ki podpirajo učenje, Wolfenbarger in Sipe 

(2007) prepoznavata kot takšne, ki so v skladu z otrokovimi potrebami in željami; otrok se 

lahko z zgodbo poistoveti preko lastnih izkušenj in hkrati s tem spozna nekaj novega. To novo 

spoznanje lahko zadeva bodisi poznavanje in zavedanje njega samega bodisi poznavanje 

zunanjega sveta. 
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3. MATEMATIČNA SLIKANICA 

Zadnji dve desetletji se kot dober didaktični pripomoček za podporo učencem pri razumevanju 

matematičnih konceptov vse bolj uveljavljajo slikanice (Hong, 1996; Haury, 2001; NCTM, 

2000). 

Mnoge slikanice imajo matematično vsebino ali pa vsaj ponujajo priložnosti, da se otrok v 

nekem trenutku v slikanici sreča s tem učnim predmetom (Anderson, Anderson in Shapiro, 

2005, v van den Heuvel-Panhuizen, Elia in Robitzch, 2014). Teme v slikanicah močno 

pokrivajo tudi področja, ki jih za učenje matematike predvideva nacionalni učni načrt. Bolj 

zastopani so aritmetika (števila in števke, štetje, osnovne računske operacije), merjenje 

(razumevanje dolžine, površine, merske enote, denar …) in geometrija (geometrijske oblike, 

koti, koordinatni sistem), najdemo pa tudi manj zastopane teme, npr. vzorci in statistika (van 

den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012; White, 2017). V tujini so takšne slikanice že močno 

prisotne, v Sloveniji pa se seznami literature, ki bi bila lahko v pomoč pri razvoju matematičnih 

pojmov, šele oblikujejo (Lipovec, 2017a). Raziskave kažejo, da otroci spontano prepoznavajo 

matematične elemente tudi v slikanicah, ki niso bile napisane za učenje matematike (van den 

Heuvel-Panhuizen, van de Boogaard in Doig, 2009). 

 

3.1.  Kaj je matematična slikanica 

Pojem matematična slikanica označuje knjige, v katerih se besedilo in ilustracija prepletata z 

matematično vsebino. Prebiranje matematičnih slikanic otrokom pomaga usvajati matematične 

koncepte na nevsiljiv in igriv način, otroci pa ob tem oblikujejo pozitiven odnos do matematike 

(Balić Šimrak, Narančić Kovač, Horvat Blažinović in Glasnović Gracin, 2017). 

 

3.2. Učno-podporne karakteristike matematičnih slikanic 

M. van den Heuvel-Panhuizen in I. Elia (2012) v svojem članku predstavita učno-podporne 

karakteristike matematičnih slikanic. Delita jih v tri kategorije: pomembnost uporabe slikanic, 

kriterij za izbiro slikanic in usmeritve za uporabo slikanic. 

 

Slika 10: Delitev učno-podpornih karakteristik slikanic (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 

2012) 
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3.2.1. Pomembnost uporabe slikanic 

Po pregledu literature sta avtorici za skoraj vsako pregledano delo našli enega ali več razlogov, 

zakaj imajo slikanice pomembno vlogo v matematičnem izobraževanju. Združili sta jih v dve 

večji skupini: 

Otroška literatura kot kontekst, skozi katerega je otrokom približana matematika 

Slikanica lahko implicitno ali eksplicitno podaja matematično vsebino. V veliko priročnikih za 

učitelje so navedeni naslovi slikanic in matematična vsebina, ki jo prikazujejo. Knjige ponujajo 

veliko pomoč pri reševanju matematičnih problemov, razvijanju matematičnega jezika, 

razvijanju prvih raziskav, raziskovanju matematičnih konceptov itd. (van den Heuvel-

Panhuizen in Elia, 2012). 

 Otroška literatura kot orodje, ki prispeva k učenju matematike 

Slikanice so močen didaktični pripomoček pri učenju matematike, saj predstavljajo 

matematiko, ki je relevantna in pomenska. Matematični koncepti so prikazani vizualno. Otroci 

v tako podanih vsebinah vidijo smisel in zato lažje razumejo matematične pojme. Prav tako si 

lažje ustvarijo povezave s svojim resničnim življenjem. To na njih deluje motivacijsko. 

Povezave se ustvarjajo tudi med matematičnimi vsebinami, kar privede do bolj poglobljenega 

razmišljanja, pa tudi na splošno so otroci bolj dejavni, na primer s postavljanjem matematičnih 

vprašanj (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). 

 

3.2.2. Usmeritve za uporabo slikanic pri poučevanju matematike 

M. van den Heuvel-Panhuizen in I. Elia (2012) v svojem članku podajata usmeritve za uporabo 

slikanic pri poučevanju matematike. Usmeritve podajata glede ne to, v katerih fazah procesa 

učenja lahko uporabimo slikanice in glede na to, kateri načini učiteljevega vedenja in odnosa 

slikanice naredijo bolj učno podpirajoče. 

1. Uporaba slikanice glede na različne faze procesa učenja  

Slikanica je lahko uporabljena v različnih fazah učne enote, bodisi kot uvod v nov matematični 

koncept vključno s preverjanjem predznanja bodisi za poglabljanje učenčevega razumevanja 

matematičnega koncepta in ugotavljanje napačnih predstav. 

2. Načini učiteljevega vedenja in odnosa 

Učitelji naj bi pri obravnavi slikanic zastavljali vprašanja, odpirali probleme, čim bolj 

vključevali učence že med samim branjem in uporabljali različne reprezentacije matematičnega 

koncepta. Zaželen je odprt pristop učitelja, npr. postavljanje odprtih vprašanj, poslušanje 

učenčevih odzivov, fleksibilnost … (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). 

 

3.2.3. Kriterij za izbiro matematičnih slikanic 

Matematične slikanice izbiramo glede na 4 kriterije:  

– relevantnost vključene matematike (matematična snov je v smiselnem, avtentičnem 

kontekstu, pri čemer pa mora biti predstavljena strokovno neoporečno),  
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– možnost vzpostavljanja vseh vrst povezav (med matematiko in lastnimi izkušnjami, 

interesi, resničnim svetom, drugimi področji …)  

– primernost za otroke in prilagojenost otrokom (vsebina je predstavljena na način, da 

je dostopna otrokom na različnih razvojnih stopnjah) in  

– spodbujanje matematičnih procesov (uporaba, prenos, oblikovanje posplošitev …) 

ter vključevanje otrok (intelektualno, fizično in emocionalno vključevanje na različnih 

zahtevnostnih nivojih) (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). 

 

3.3.  Vpliv uporabe slikanic pri matematiki 

Mnoge raziskave kažejo, da imata branje in uporaba slikanic pri pouku matematike pozitivne 

učinke na znanje učencev in njihov odnos do tega učnega predmeta (Cooper, Meyer Rogers, 

Purdum-Cassidy in Nesmith, 2020; Furner, 2018; Hong, 1996; NCTM, 1989; van den Heuvel-

Panhuizen idr., 2014a; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014b; van den Heuvel-Panhuizen idr., 

2009; White, 2017). 

Eno izmed prvih raziskav na tem področju je opravila H. Hong (1996). Namen njene raziskave 

je bil analizirati učinkovitost uporabe otroške literature za izboljšanje učenja matematike. V 

raziskavi je sodelovalo 57 vrtčevskih otrok, starih od 4 let in 2 mesecev do 6 let in 4 mesecev, 

ki so bili naključno razdeljeni v dve skupini. Eksperimentalna skupina, ki je obsegala 29 otrok, 

je bila deležna branja knjige z matematično vsebino in pogovora o njej, kasneje pa so se imeli 

možnost igrati z matematičnimi materiali, ki so bili povezani z obravnavano tematiko. 

Kontrolna skupina z 28 otroki je imela običajno branje knjige in se je igrala z matematičnimi 

materiali, ki niso bili povezani z vsebino knjige. Rezultati so pokazali, da je imelo več otrok iz 

eksperimentalne skupine rado matematični kotiček, so se tam tudi dlje zadrževali in več se jih 

je udeležilo prostovoljnih matematičnih dejavnosti. Poleg tega so izkazali boljše znanje v 

razvrščanju, številskih kombinacijah in oblikah. 

M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard in Doig (2009) so raziskovali, kako lahko 

uporaba slikanic spodbuja matematično razmišljanje o geometriji, predstavitvi podatkov in 

merjenju. Ustvarili so učno okolje, v katerem so učenci posredno spoznavali in raziskovali prej 

omenjene matematične koncepte. Bralna srečanja, ki so jih raziskovalci opravljali, otrokom 

niso bila predstavljena kot učne ure matematike, ampak je bil v prvi vrsti namen prebrati 

prijetno zgodbo, znotraj katere je bil ob primernem času izpostavljen nek predmet razmišljanja. 

Njihov cilj je bilo ugotoviti, kako lahko slikanice pripomorejo k razvoju matematičnih 

konceptov pri mlajših otrocih in kako lahko učiteljeva dejanja povečajo moč tistih karakteristik 

slikanice, ki podpirajo učenje. Raziskava je dokazala, da slikanice predstavljajo smiseln 

kontekst za učenje matematike in neformalno bazo izkušenj z matematičnimi idejami, ki so 

lahko odskočna deska za razumevanje pravih matematičnih idej. Izkazalo se je, da imajo veliko 

motivacijsko moč, saj pritegnejo in ohranjajo pozornost učencev. Vse to podpira dejstvo, da so 

si otroci po končanem branju slikanice zaželeli ponovnega branja slikanice in z njo povezane 

aktivnosti. Hkrati so avtorji pokazali, da imajo kvalitetne slikanice, ki niso napisane z namenom 

poučevanja matematike, vseeno veliko moč otroke pripraviti do tega, da začnejo matematično 

razmišljati (prav tam). 

Podobne matematične vsebine so bile zajete v dveh raziskavah M. van den Heuvel-Panhuizen, 

I. Elia in Robitzsch (2014a in 2014b), opravljenih z otroki na Nizozemskem. V prvi so želeli 
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ugotoviti, kako velik potencial ima branje slikanic pri podpori njihovega matematičnega 

razumevanja. Sodelovali so vrtčevski otroci prve in druge starostne skupine, stari med 4 in 6 

let. Vključeni otroci so se razlikovali tudi po spolu (dečki/deklice), maternem jeziku 

(nizozemski/ne nizozemski jezik) in socialno-ekonomskem statusu (nizek ali srednji/visok). 

Naključno so bili razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino, tako da sta si bili med 

seboj glede na naštete razlike homogeni. V eksperimentalni skupini so tri mesece brali 

slikanice, v kontrolni skupini pa otroci tega niso bili deležni. Rezultati so pokazali, da je imel 

»bralni program« pozitiven učinek na matematično znanje otrok, ki so ga izkazali s testom o 

številih, merjenju in geometriji. Pri tem se razlika v letih, razredu, maternem jeziku, socialno-

ekonomskem statusu in matematičnih ter jezikovnih sposobnostih med raziskovalnimi 

skupinami niso izkazali kot faktorji, ki bi vplivali na predmet raziskave, so se pa pojavile razlike 

med deklicami in dečki, in sicer v prid deklicam (van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014a). 

Cilj druge raziskave je bilo ugotoviti, ali branje slikanice prispeva k otrokovemu izkazovanju 

matematičnega znanja. V raziskavi so sodelovali otroci, stari od 4 do 6 let. Tudi ta raziskava je 

potekala tri mesece, in sicer tako, da so v skupini otrok vsak teden prebrali in obravnavali po 

dve slikanici. Te so bile kakovostne in z matematično vsebino. Pokrivale so področje aritmetike, 

merjenja in geometrije, a so se avtorji osredotočili predvsem na števila, številske relacije, 

velikost in perspektivo. Branju so sledile matematične aktivnosti. Raziskava je pokazala, da 

ima branje slikanic z matematično vsebino pozitiven učinek na matematično znanje otrok. 

Avtorji zaključujejo z mislijo, da so rezultati dokaz za nujno vključitev branja slikanic v 

kurikulum z namenom podpiranja otrokovega matematičnega mišljenja (van den Heuvel-

Panhuizen idr., 2014b). 

White (2017) v svoji knjigi trdi, da otroška literatura prinaša dobre kontekste za reševanje 

problemov, matematika je v knjigah uporabljena kot orodje in medij komunikacije v procesu 

reševanja problemov, z upoštevanjem didaktike pa je zagotovljena tudi možnost razvijanja 

sposobnosti reševanja problemov v osnovni šoli. Reševanje problemov je pri tradicionalnem 

načinu poučevanja v učnih urah predstavljeno strogo matematično, brez konteksta, kar je 

nemotivirajoče in zahtevno za učence, še posebej v nižjih razredih. Uporaba matematičnih 

slikanic za vzpostavitev konteksta reševanja problema lahko te ovire preseže in pomaga 

učencem pri razumevanju matematične snovi. Navaja tudi, da slikanice vzpodbujajo učence h 

kreativnosti – ne samo pri matematiki, temveč tudi na področju pismenosti, komunikacije, 

umetnosti … (prav tam).  

Furner (2018) je v svojem članku povzel nekaj prednosti uporabe literature pri matematiki. Te 

so: 

– matematične vsebine so podane v kontekstu zgodbe; 

– združuje učenje matematike z učenjem branja, pisanja, poslušanja, govorjenja … 

poglablja matematično razmišljanje; 

– preprečuje strah pred matematiko in ustvarja manj napeto matematično okolje; 

– omogoča veliko odzivanja; 

– se povezuje z zgodovino, kulturo in prakso; 

– spodbuja uporabo ostalih didaktičnih pripomočkov pri matematiki; 

– učitelj lahko evalvira učenčevo razumevanje preko branja/spraševanja; 

– na voljo je veliko število knjig, ki so primerne za uporabo učenja matematičnih 

konceptov; 
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– vodi v reševanje problemov in aktivno vključevanje iz konteksta zgodbe in 

– nudi skupno izkušnjo tako za učence kot učitelje. 

Če povzamemo, branje slikanic pri otrocih pozitivno vpliva na splošno uspešnost pri tem 

predmetu oz. na razvoj matematičnega mišljenja (Hellwig idr., 2000; NCTM, 1989; van den 

Heuvel-Panhuizen idr., 2014; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017). Prav tako 

pozitivno vpliva na otrokov odnos do tega učnega predmeta, saj se z uporabo slikanic ustvari 

prijetna, motivirajoča delovna klima, ki učenca prijetno povabi k sicer za njih ne nujno prijetni 

in enostavni učni snovi (Furner, 2018; Hong, 1996; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; 

White, 2017). To je tudi razlog, da otroci po slikanicah radi posežejo tudi po tem, ko so jih že 

brali pri pouku (van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009). Z branjem slikanic lahko zmanjšamo 

napetost pri pouku matematike, s tem pa izboljšamo tudi učenčeve dosežke (Furner, 2018). 

Uporaba slikanic pri pouku matematike omogoča tudi dobro vključenost in sodelovanje 

učencev (van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014) ne glede 

na to, kako močno heterogena je skupina po starosti, socialno-ekonomskem statusu, 

matematičnem predznanju in jezikovnih sposobnostih (van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014). 

Poleg pozitivnega vpliva na razvoj matematičnega mišljenja ima matematična slikanica 

pomembno vlogo tudi pri jezikovnem razvoju (van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009). 

 

3.4.  Kriterij za izbiro kvalitetnih matematičnih slikanic 

Glede na vse zgoraj naštete prednosti uporabe matematičnih slikanic je pomembno, da znajo 

učitelji presoditi, katere matematične slikanice so primerne za poučevanje izbranega 

matematičnega koncepta, pojma, procesa itd. 

Kvalitetna slikanica gradi na pozitivnih in pomenskih povezavah, ki omogočajo otrokom lažje 

predstave in vključenost v matematiko (Cooper idr., 2020). 

Kot smo že omenili, M. van den Heuvel-Panhuizen in I. Elia (2012) kvalitetne matematične 

slikanice določata glede na 4 kriterije:  

– relevantnost vključene matematike,  

– možnost vzpostavljanja vseh vrst povezav, 

– primernost za otroke ter prilagojenost otrokom in  

– spodbujanje matematičnih procesov ter vključevanje otrok (prav tam). 

S. J. Hellwig, E. E. Monroe in James (2000) v svojem članku navajajo 5 kriterijev za izbiro 

kvalitetnih matematičnih slikanic: pravilnost/natančnost, vizualna in besedna privlačnost, 

povezave, naslovnik in »vau« efekt. 

– Pravilnost: Ta kriterij se navezuje na vključitev matematičnih konceptov v literarno 

delo. Vsakršna matematična informacija mora biti pravilna, predstavljena strokovno 

neoporečno. V kolikor knjiga vsebuje kakšne nepravilnosti, jih mora učitelj prepoznati 

še pred njeno uporabo v razredu. V tem primeru jo lahko predstavi pred učenci kot 

napačne primere, ali pa jo izkoristi, da napake najdejo učenci sami, ko že razumejo 

izbran matematični koncept. 
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– Vizualna in besedna privlačnost: Vizualna privlačnost se navezuje na ilustracije, ki 

naj bi podkrepljevale besedilo. Vabijo bralca, da nadaljuje z listanjem ne glede na 

vsebino. Besedna privlačnost pa pomeni, da besedilo (skoraj) ne vsebuje nepotrebnih 

podatkov in/ali ni predvidljivo. V kolikor zgodba izgubi napetost, se izgubi tudi 

pozornost in vključenost bralca. Vsebina mora biti torej jasna in vključujoča, z zadostno 

mero napetosti, ki jo zagotovi z zanimivo, svežo predstavitvijo matematičnih 

konceptov.  

– Povezave: Eden izmed glavnih razlogov za uporabo slikanic pri matematiki je zgraditi 

smiselne povezave med matematiko in resničnim svetom, povezati matematiko in druga 

vsebinska področja in pokazati povezave med različnimi matematičnimi idejami. 

Povezave med matematično vsebino, ki jo prikazuje slikanica, in resničnim svetom, 

morajo biti smiselne in predvsem avtentične. 

– Naslovnik: Slikanica mora biti ustvarjena tako, da ni privlačna in primerna zgolj za 

otroke določene starosti, ampak lahko po njej posegajo vsi – tako otroci različnih 

starosti, spola, interesov in ozadja kot tudi odrasli, z različnimi nameni, a skupnim 

ciljem naučiti se nekaj novega. Vsako ponovno branje iste slikanice prinaša nova 

spoznanja. Ni nujno, da mladi bralec vidi vse povezave takoj po prvem branju, ampak 

lahko zgolj uživa ob ogledovanju ilustracij, medtem ko starejši bralci v slikanici lahko 

najdejo preprosto matematično razlago. 

– »Vau« efekt: Zadnji kriterij prinaša nepričakovano svežino in ponese bralca do novih 

spoznanj, idej ter večslojnih povezav z že obstoječim znanjem. Dobre slikanice 

opominjajo na to, da matematika ni zaprt predmet, ampak združuje mnogo idej, ki se 

stalno pojavljajo v našem vsakdanu (prav tam). 

Tudi A. Lipovec (2017a) predstavi štiri kriterije za izbiranje matematičnih slikanic: 

– Prisotnost matematičnega pojma: Slikanica vsebuje abstraktno idejo, ki jo bralec 

preko branja slikanice konstruira in umešča v že organizirano kognitivno shemo. Ideja 

mora biti predstavljena s pomočjo reprezentacij, tako da si jo otrok lahko predstavlja. 

– Ustrezna reprezentacija: Matematične ideje so lahko reprezentirane na različne 

načine: s slikami, govornim jezikom, ponazorili, z zapisanimi simboli … Za različne 

starosti so primerne različne vrste reprezentacij. Pomembno je, da pri izbiri slikanice 

upoštevamo razvojne stopnje ciljne bralne skupine. 

– Spodbuja razumevanje: Razumevanje pojma se kaže v številu povezav znotraj 

kognitivne sheme. Več kot jih je, boljše je razumevanje. Matematični pojem bo otrok 

razumel bolje, če bo slikanica omogočala večje število povezav idej v slikanici z idejami 

iz otrokove že izgrajene kognitivne sheme o tem matematičnem pojmu. 

– Stopnja abstraktnosti: Abstraktnost razumemo kot odmik od realnega. Dobro je, če je 

predstavljen matematični pojem čim bolj povezan z realnim svetom oz. bralčevimi 

izkustvi. Matematika je na splošno zelo abstrakten predmet, zato je pomembno, da 

slikanica izbrane pojme predstavlja na čim bolj konkreten način, kar učencem omogoča 

lažje spoznavanje (prav tam). 

Raziskava (Cooper idr., 2020) je pokazala, da kljub številnim možnostim izbire matematične 

slikanice za podporo učenja večina učiteljev knjige izbira zgolj glede na tematiko, ki jo želijo 

obravnavati, ali pa obravnavajo tiste, ki so jim bile predstavljene v času njihovega študija. To 

kaže na omejeno znanje učiteljev glede izbiranja kvalitetnih slikanic, kar bi bilo smiselno 

spremeniti (prav tam). Tudi slovenska raziskava, ki je bila izvedena v okviru projekta V objemu 
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besed, kaže na to, da bi strokovni delavci v vrtcu pri izbiri primernih, kvalitetnih matematičnih 

slikanic potrebovali pomoč ekspertov, in zaključuje s predlogom, da bi bilo dobro vzgojitelje 

sistematično in umerjeno izobraziti v tej smeri (Lipovec, 2017b). Predlagano je, da bi bili 

učitelji v procesu študija didaktike matematike deležni modelne predstavitve, kako izbirati 

slikanice, ter priložnosti za diskusijo in poglobljeno analizo. Svoje znanje bi kasneje študent 

izkazal z učno pripravo, v katero bi vključil slikanico, ki jo je predhodno izbral sam na podlagi 

tehtno predstavljenih razlogov (prav tam).  

3.5.  Razlogi za uporabo slikanic pri poučevanju matematike 

Odkar je otroška literatura vse bolj priznana kot dober didaktični pripomoček za poučevanje, 

tudi za poučevanje matematike, nastaja veliko člankov, v katerih avtorji naštevajo razloge za 

uporabo. Med njimi se kljub temu, da so si lahko tudi precej različni, najdejo podobni poudarki. 

Flevares in Schiff (2014) sta pregledala literaturo in kodirala razloge v skupne kategorije. 

Osredotočila sta se na razloge za uporabo slikanic pri poučevanju matematike. Procesi 

matematičnih standardov, katerih razumevanje lahko razvijamo z uporabo slikanic, so 

komunikacija, reprezentacija, povezave, reševanje problemov in sklepanje ter dokazovanje. To 

so tudi njune kategorije. 

 Komunikacija 

Matematične slikanice lahko uporabimo za razredno branje ali branje v manjših skupinah, pri 

čemer je slikanica predmet interakcije in delitve idej, ki so prikazane skozi besedilo in 

ilustracije. Spodbujajo skupno učenje in so lahko odskočna deska za matematične diskurze med 

otroki in odraslimi, tako doma kot v šoli. 

 Reprezentacija 

Slikanice vsebujejo ilustracije, ki še posebej dobro podpirajo matematične diskurze, s tem ko 

podpirajo otrokovo razmišljanje o matematičnih idejah. Ilustracije so odlična opora otrokom 

pri razumevanju matematičnih idej, saj so te po navadi abstraktne in zato težje predstavljive. 

Reševanje problemov 

Matematične slikanice so velikokrat uporabljene kot izhodišče za razne aktivnosti. Otroci se 

preko njih učijo reševati probleme, tako da iščejo smisel in rešitve skozi oči književnih 

karakterjev. 

 Sklepanje in dokazovanje 

To je področje, ki je še najmanj raziskano na področju razvijanja tega procesa z uporabo 

matematičnih slikanic. Nekatere raziskave že nakazujejo na pozitiven učinek uporabe slikanic 

tudi za razvijanje matematičnega sklepanja in dokazovanja. 
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3.6.  Vključevanje slikanic v matematične dejavnosti pri pouku 

Prednosti uporabe slikanic v podporo učenju matematike so znane. Vemo tudi, katera 

matematična področja so predstavljena in se najpogosteje pojavljajo. 

Uporaba matematične slikanice pri pouku se običajno začne z definiranjem matematičnega 

pojma oz. koncepta iz učnega načrta, ki ga želimo naučiti, šele potem sledi izbira primerne 

slikanice (Russo in Russo, 2018). Pri tem je smiselno pripomniti, da so bile določene slikanice 

napisane prav z namenom učiti matematiko, nekatere pa ne, a vseeno ponujajo možnosti za 

učenje (Russo in Russo, 2018; van den Heuvel-Panhuizen, van de Boogaard in Doig, 2009). 

Povezanost matematike, literature in pouka privede do treh pomembnih bralnih vidikov (White, 

2017): matematični, literarni in didaktični vidik. Vsak izmed njih deluje vzajemno z ostalima 

dvema. 

Matematični vidik se navezuje na matematične teme, aktivnosti in ideje, ki so predstavljene v 

slikanicah. Literarni vidik je povezan s spodbujanjem otrok k branju literature in uporabi 

slikanic, ki so vse bolj pomembne pri sodobnem pouku zaradi pozitivnega vpliva na otrokovo 

razumevanje matematičnih konceptov, besedni zaklad in ustvarjalnost. Zadnji, didaktični vidik, 

se navezuje na načine uporabe otroške literature pri pouku matematike glede na nacionalni učni 

načrt. Učitelji se lahko ravnajo po številnih priporočilih, ki so jim lahko v pomoč pri poučevanju 

s slikanico (prav tam).  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj možnih aktivnosti, ki jih lahko učitelji uporabijo pri 

poučevanju matematike s slikanico. 

 Abecedno vohljanje: Otroci pri tej aktivnosti predvidevajo, katera črka abecede se 

najpogosteje pojavlja v njihovih slikanicah. Predvidevanja se lahko prikazuje z grafi, lahko se 

računa (z računali), barvno označuje … vse v skupinah ali individualno (Furner, 2018). 

 Moja matematična avtobiografija/zgodovina: Napisanih je že kar nekaj slikanic, s 

katerimi bi se učenci lahko poistovetili oz. našli vzporednice z njihovimi slabimi izkušnjami z 

matematiko. Pomagajo jim videti, da niso edini, ki se tako počutijo. Po branju takih knjig lahko 

učitelj učence spodbudi k pisanju svoje matematične avtobiografije ali zgodovine, kako so se 

počutili, kaj so delali pri matematiki v preteklih letih (Furner, 2018). 

 Dejavnosti, izhajajoče iz pristopa »najprej zgodba« (narrative first): To je pristop, 

pri katerem je poučevanje matematike vodeno z zgodbo in ne z učnim načrtom. Pri tem pristopu 

so glavne ideje, teme in karakterji iz znanih otroških zgodb rekonstruirane skozi oči 

matematike. Najprej je treba poiskati bogate zgodbe, na primer najljubše slikanice, in iz njih 

izluščiti glavne komponente (karakterje, potek zgodbe), potem pa razviti problemsko nalogo, 

ki se s komponentami povezuje. Cilji iz učnega načrta se določijo naknadno (Russo in Russo, 

2020).  

 Geometrija: Po prebrani slikanici, ki se povezuje z dvodimenzionalno geometrijo, 

prostorskim razumevanjem in/ali mozaiki, se pogovorimo in otrokom ponudimo konkretne 

didaktične pripomočke v povezavi z geometrijo in vzorci (npr. modeli teles in likov, ploščice 

za vzorčke …). Samostojno raziskujejo matematične zakonitosti, sestavljajo vzorce, 

prepoznavajo like itd., vse to v povezavi z zgodbo (Furner, 2018). 
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3.7.  Matematične slikanice o številu nič 

Kot smo že omenili, matematične slikanice ali slikanice, ki jih lahko povezujemo z matematiko, 

pokrivajo večino področij, ki so zajeta v učnem načrtu za ta predmet. 

Ena izmed najbolj zastopanih tem je aritmetika (mestne vrednosti, štetje naravnih števil in 

njihovo odštevanje, množenje, deljenje, pogosto za starejše učence najdemo tudi dele celote, 

odstotke, decimalne vrednosti …). Močno sta prisotna tudi geometrija (liki, razvrščanje 

geometrijskih teles, koti, koordinatni sistem …) in merjenje (razumevanje dolžine, ploščine, 

časa, denarja …). Najdemo tudi teme iz deskriptivne statistike (reprezentacije in prikaz 

podatkov) in vzorcev (White, 2017). 

Eden izmed sklopov v okviru aritmetike je obravnava števila nič. Ta je za razumevanje nekoliko 

bolj zahteven, ker se v nekaterih lastnostih bistveno razlikuje od ostalih števil (npr. otrok 

pričakuje, da seštevanje pomeni povečanje števila, pri številu nič pa bi bila vsota dveh števil 

enaka) (Evans, 1983). Kot učni pripomoček za učenje o tem matematičnem konceptu najdemo 

tudi matematične slikanice na temo števila nič. Večinoma so napisane v tujih jezikih in v 

slovenščino še niso prevedene. V nadaljevanju jih bomo nekaj tudi predstavili. 

 1. A Place for Zero: A Math Adventure (Angeline Sparagna Lopresti, 2003) 

 

Slika 11: Naslovnica slikanice A Place for Zero (https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51S7x1BVC3L._SX258_BO1,204,203,200_.jpg) 

Zgodba govori o Nič, ki je osamljen v deželi Digitarii. Zdi se, kot da nikjer nima mesta, ki bi 

mu pripadal. Ne more se igrati igrice Addemup z ostalimi števili, saj nima ničesar, kar bi dodal. 

V želji najti nekaj, kar bi lahko počel, poišče pomoč pri Count Infinity, ki ustvarja števila. 

Skupaj ugotovita, da je vsota pri seštevanju Nič z nekim številom število, ki je enako temu 

drugemu seštevancu. Čeprav je izvedel nekaj novega o sebi, vseeno še ni bil zadovoljen. 

Zanimalo ga je, kaj se zgodi pri množenju, zato obišče kralja. Prosi ga, če ga lahko množi s 

kakšnim številom, saj bi rad našel svoje mesto. Kralj mu ugodi, a na njegovo žalost je produkt 

število nič. Med pogovorom pa ugotovijo, da če se številke postavijo druga ob drugo, 

predstavljajo popolnoma drugačno število. Ena in Nič sta tako deset, Dva in Nič dvajset … Nič 

je bil vesel, saj je našel svoje mesto. 
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Slikanica je del serije matematičnih slikanic Charlesbridge's Math Adventure. Zgodba še 

posebej izpostavlja seštevanje, množenje in mestno vrednost v povezavi s številom nič. 

2. None the Number (Oliver Jeffers, 2014) 

 

Slika 12: Naslovnica slikanice None the Number 

(https://www.mathsthroughstories.org/uploads/5/7/2/5/57253055/none-the-number_orig.jpg) 

None the Number je kratka slikanica, ki skozi dialog dveh protagonistov na zelo preprost način 

razloži število nič kot odsotnost količine – lahko imamo en telefon, dve noči, tri stole ipd., če 

pa vse vzamemo stran, dobimo nič. Zgodba je privlačna tudi zaradi humornosti in zabavnih 

ilustracij. 

 3. Zero the Hero (Joan Holub, 2012) 

 

Slika 13: Naslovnica slikanice Zero the Hero (https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51XWy7PKEfL.jpg) 

Zgodba govori o Nič, ki je verjel, da je junak. Ostala števila ga niso ravno sprejela. Ni se mogel 

igrati z njimi igric, saj je njegova vrednost nič. Včasih so se norčevali celo iz njegove podobe 

in ga primerjali z obročem, črko »o« ali celo krofom. Pri seštevanju in odštevanju Nič ni 

spreminjal vrednosti drugega števila, težave so se pojavile pri deljenju z njim, tudi pri množenju 

z Nič je bil produkt nič. Nič se je počutil tako slabo, da je pobegnil. Ostala števila so ga kmalu 

začela pogrešati, saj so ugotovila, da je vseeno pomembno število in brez njega ne gre. V nekem 



32 

 

trenutku so jih napadla rimska števila. Poklicali so junaka Nič, da jih je rešil s svojo posebno 

močjo – vrednostjo nič. Od takrat naprej je bil cenjen enako kot druga števila. 

V zgodbi je predstavljeno veliko vidikov števila nič: njegova vizualna podoba, nič v kontekstu 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja in mestne vrednosti. Osmišljena je vrednost števila 

nič na zelo duhovit način. 

 4. Zero (Kathryn Otoshi, 2010) 

 

Slika 14: Naslovnica slikanice Zero (https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/81xdPc2n0vL.jpg) 

Knjiga predstavlja junakinjo številko nič, ki se počuti prav prazno. Želi si, da bi bila del drugih 

števil, ki imajo večjo vrednost. Misli, da ne spada med njih, saj izgleda tako okroglo, prazno in 

misli, da nima vrednosti. V želji, da bi bila lahko del drugih števil, ugotovi, da skupaj z drugimi 

števili lahko predstavlja veliko večje število, na primer 10, 20 … 

V slikanici je predstavljena predvsem mestna vrednost števila nič. Nič je kot prvoosebna 

pripovedovalka, ki v bralcu vzbuja empatijo in na koncu razveseli s svojim spoznanjem, da je 

njena vrednost tudi šteje. Knjiga je del zbirke Kathryn Otoshi's Number Books. 

 5. The Farmer's Dream (Eun-seon Han, 2015) 

 

Slika 15: Naslovnica slikanice The Farmer's Dream 

(https://www.mathsthroughstories.org/uploads/5/7/2/5/57253055/the-farmers-

dream_orig.jpg) 
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Zgodba pripoveduje o kmetu, ki sanja o tem, da bi vzgojil vrtnice in jih vidi, kako cvetijo v 

številih od ena do deset, sto, tisoč, deset tisoč. Poplava žal uniči vse njegove vrnice in ga pusti 

z nič vrtnicami. Pri tem ne obupa, ampak s svojo ženo nasadita veliko sadik, tako da vrtnice 

spet začenjajo cveteti; najprej ena in potem sto, tisoč in deset tisoč. 

Knjiga ima močne ilustracije, ki obogatijo (preveč) preprosto besedilo. Bralcu predstavi 

koncept števila nič, velika števila in mestne vrednosti v smiselnem kontekstu. Je ena izmed 

mnogih knjig v zbirki TanTan Math Story. 

  6. Zero is the Leaves on the Tree (Bersy Franco, 2009) 

 

Slika 16: Naslovnica slikanice Zero is the Leaves on the Tree (https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51OFh63Bo2L.jpg) 

Slikanica predstavi število nič kot odsotnost količine. Primerja jo s številom žog v škatli, ko se 

vsi otroci igrajo z njimi med odmorom, s številom listov na hrastovem drevesu in številom račk 

na jezeru tik pred zimo … Avtorica med sprehodom skozi letne čase poišče mnogo konkretnih 

primerov števila nič, ki ga otrokom zelo približajo, saj si prav vsakega izmed njih lahko 

predstavljajo in povežejo s svojimi izkušnjami. 

 7. Curious George: The Donut Delivery (Hans and Margaret Rey, 2007) 

 

Slika 17: Naslovnica slikanice Curious George: The Donut Delivery 

(https://sslimages.shoppersstop.com/sys-

master/images/h54/ha5/14907502723102/204888998_NoColour.jpg_2000Wx3000H) 



34 

 

Knjiga preko zabavne prigode z radovedno opico odkriva mestno vrednost števila nič. Opica 

ve, da če je škatla od jajc prazna, je tam nič jajc. To število tudi zna napisati. Njeno pravo 

mestno vrednost pa spozna šele, ko na naročilo za eno škatlo z 12 krofi doda še nekaj ničel in 

tako izjemno poveča število prejetih krofov. 

Zadnji del knjige vsebuje nekaj matematičnih vaj v povezavi z mestno vrednostjo in krajšo 

razlago. Knjiga je sicer del zbirke slikanic o radovedni opici, po katerih so tudi posneli risanke. 

Prav tako pa obstaja igrača radovedne opice iz knjige, ki se jo lahko uporabi pri branju. 

8. Max's Math (Kate Banks, 2015) 

 

Slika 18: Naslovnica slikanice Max's Math (https://m.media-amazon.com/images/I/61LLwR-

n9PL._SX260_.jpg) 

Zgodba govori o Maxu in njegovem bratu, ki sta se usedla v avto in odpeljala iskat probleme, 

ki bi jih lahko rešila. Že kmalu ob cesti vidita zavrženo število, za katero ne vesta, ali je 6 ali 9. 

Vzameta jo s sabo. Ko nadaljujeta pot do mesta likov, vidita, da je tam poplava odplavila vse 

like. Ugotovita, da z združitvijo dveh trikotnikov dobita nazaj kvadrat ali pa mnogo drugih 

različnih likov. Iz njih sestavita še letečega zmaja in poletita dalje. Zaletita se v obešene pisane 

nogavice, zato morata poiskati pare. Ko končata, se meščani odpravljajo v mesto števil, kjer bo 

izstreljena raketa. Brata se jim pridružita. Ponovno naletijo na problem – nekaj števil je bilo 

pogrešanih. Max in brat jih pomagata iskati. Najdeta število nič, za katerega meščani menijo, 

da to čisto zares nič ni in naj ga pustita. Max razloži, da brez nič ne bi bilo števila deset ali sto. 

Ko najdejo vsa števila, lahko začnejo z odštevanjem in raketa se izstreli. Meščani obeh mest 

skupaj priredijo zabavo, na kateri si vse delijo. Potem se brata odpravita domov in čas je za 

spanje. 

Knjiga je samostojna slikanica, preko katere se otroci lahko učijo o likih in številih. Bolj 

eksplicitno je obravnavano število nič, predvsem njegova mestna vrednost. 
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4. 70 ČEŠENJ 

70 češenj je naslov matematične slikanice, ki je glavni predmet raziskave našega magistrskega 

dela. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo matematično slikanico in projekt, v okviru 

katerega je slikanica nastala. 

 

4.1.  Projekt Po kreativni poti do znanja: Medpredmetno povezovanje 

matematike in likovne umetnosti – matematična slikanica 

V študijskem letu 2019/2020 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z 

založbo Mladinska knjiga potekal projekt Po kreativni poti do znanja: Medpredmetno 

povezovanje matematike in likovne umetnosti – matematična slikanica. Njegov namen je bil 

seznaniti študente s pojmom matematična slikanica in izdelati dve slikanici – eno za uporabo v 

vrtcu in eno za uporabo v 1. razredu osnovne šole (Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 

2017–2020, b. d.).  

Sodelovalo je 8 študentk s študijskih smeri Predšolska vzgoja, Razredni pouk in Likovna 

pedagogika pod okriljem mentoric izr. prof. dr. Vide Manfrede Kolar in viš. pred. dr. Uršule 

Podobnik. Projektna skupina je delovala v dveh manjših skupinah, in sicer v skupini za izdelavo 

slikanice za vrtčevske otroke in v skupini za izdelavo slikanice za 1. razred osnovne šole (prav 

tam). 

4.1.1. Potek projekta 

Projekt je vključeval pridobivanje teoretičnega znanja o tem, kaj sploh je matematična 

slikanica, snovanje zgodb, pisanje besedila, ilustriranje, izdelavo prototipov slikanic. Pri 

snovanju matematičnih slikanic so udeleženke projekta izhajale iz izsledkov raziskav in glavnih 

poudarkov člankov in knjig, predvsem pomembnosti interakcije med matematiko, besedilom in 

ilustracijami. Glavni temi slikanic izhajata iz napačnih predstav otrok. V skupini predšolske 

vzgoje je bila izdelana slikanica z naslovom Spotaknjena slikanica na temo geometrijskih likov. 

Besedilo je fragmentirano na posamezne prizore in se intenzivno dopolnjuje z ilustracijo. Tako 

je treba pri branju upoštevati oba elementa slikanic, da je ustvarjena celostna slika sporočila. V 

skupini razrednega pouka je bila glavna tema slikanice koncept števila nič, naslov slikanice je 

70 češenj. Zgodba v slikanici za 1. razred izhaja iz matematičnih učnih ciljev. Ilustracija 

prikazuje potek zgodbe in se s prikazovanjem dodatnih informacij povezuje z besedilom 

(Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017–2020, b. d.). 

Tekom projekta se je odvilo tudi nekaj sestankov z urednico Mladinske knjige. Namenjeni so 

bili poglabljanju znanja o poteku izdajanja knjige od osnutka do izdane knjige, svetovanju in 

koordiniranju z drugimi odgovornimi osebami v založbi (prav tam). 

Projekt se je zaključil z obiskom knjigoveznice. Tam je vsaka sodelujoča spoznala proces 

nastajanja prave knjige in tudi ročno izdelala prototip slikanice. Prototipi so bili uporabljeni v 

intervjujih z učitelji 1. triletja osnovne šole ali v anketah z vzgojiteljicami v vrtcu, ne pa tudi v 

praksi z otroki.  
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4.1.2. Rezultati projekta 

Rezultati kažejo, da so za učitelje in vzgojitelje matematične slikanice nekaj novega in so jih 

zato zanimale. Učitelji so za slikanico 70 češenj izpostavili dober izobraževalni in motivacijski 

vidik uporabe slikanice v izobraževalne namene in so matematično slikanico označili kot 

dobrodošel didaktični pripomoček tako pri matematiki kot tudi pri drugih predmetih, npr. 

slovenščina, likovna umetnost. Prepoznali so tudi močno vzgojno sporočilo zgodbe, zato bi bila 

uporabna tudi pri razrednih urah. Vzgojiteljice so prednost slikanice Spotaknjena slikanica 

videle v dobri motivaciji, možnosti raziskovanja in izvajanja mnogih aktivnosti v povezavi z 

geometrijskimi liki in kalejdoskopom. Večjo moč slikanice vidijo pri individualnem delu. Ena 

od prednosti obeh slikanic je tudi ta, da je matematika dovolj nazorno in preprosto vpeta v 

zgodbo, da bi jo znali prepoznati tudi starši ter uspešnejši učenci in sta zato ustrezni tudi za 

domačo uporabo in samostojno branje (Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017–

2020, b. d.). 

 

4.2.  Matematična slikanica 70 češenj 

Matematično slikanico 70 češenj so napisale Neža Lumpert, Neža Rudolf, Klara Paulič in Lana 

Janežič, ki je slikanico tudi ilustrirala. Nastajala je pod okriljem pedagoških vodij izr. prof. dr. 

Vide Manfrede Kolar in viš. pred. dr. Uršule Podobnik. Obsega 30 strani vsebine, naslovnico z 

ilustracijo, ki ni vzeta iz vsebinskih ilustracij, vezne liste, na katerih je narisanih skupaj 70 

češenj na vsaki parni strani in notranjo naslovnico z osnovnimi podatki. 

4.2.1. Povzetek vsebine 

Matematična slikanica z naslovom 70 češenj govori o Anički, ki se v družbi svojih prijateljic 

Enaje, Trine in Sedemile počuti prav nepomembno in ničvredno. Ne počakajo je, ko se 

odpravljajo domov z jase. V koloni je kot najmanjša številka vedno zadnja. Njena vrednost je 

nič, tako da ostane praznih rok tudi na stojnici s češnjami in ne gre na zabavo, saj ne sme 

pripeljati nobene prijateljice. Tudi pri športnih igrah ostane brez medalje, ker ne uspe premagati 

zadnje ovire. Po vsem tem jih ni več do druženja s prijateljicami niti do obiska tržnice. Njeno 

stisko opazi Trina, ki je z njo pripravljena deliti svoj delež češenj, pred stojnico pa se zgodi 

nekaj neverjetnega – dobita kar 30 češenj. Takrat Anička ugotovi, da sploh ni ničvredna. 

4.2.2. Osebe 

Glavni protagonisti zgodbe so števila 0, 1, 3 in 7, prav vsak izmed njih pa ima svoj značaj, ki 

ga predstavi besedilo in oživijo ilustracije. Enaja (1) je tista, ki je vedno prva in je zelo 

tekmovalna. Trina (3) je malce nerodna, ima pa izrazit čut za bližnje. Je prva, ki opazi stisko 

prijateljice. Sedemila (7) je največja izmed njih. Je rada v ospredju, a še zdaleč ni tako 

tekmovalna kot Enaja. Anička (0) je najmanjša, najbolj mila in vedno odrinjena v ozadje. Počuti 

se slabo, saj misli, da je ničvredna. Protagonisti so narisani v obliki števil z dodanimi rokami, 

nogami in obrazom. Mladi bralec spoznava števila tako preko imen kot preko podob, oboje 

namreč močno spominja na prave številke, a z dodanim umetniškim pridihom. 
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Sliki 19 in 20: Enaja, Trina, Sedemila in Anička (Janežič, Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, 

str. 2, 4 in 5) 

4.2.3. Ilustracije in besedilo 

Velik pomen v slikanici imajo ilustracije. Ne samo da oživljajo besede, ampak tudi prikazujejo 

tisto, česar z besedilom ni mogoče ali smiselno. Z njim se povezujejo, ga dopolnjujejo. 

Večinoma je besedilo v slikanici 70 češenj vključeno v ilustracijo, tako da je postavljeno v 

izbrano polje znotraj ilustracije ali se nahaja na njemu namenjenem delu ilustracije. Dvakrat 

(pri napisu na stojnici in vabilu) je del besedila vključen kot sestavni del ilustracije. Številčni 

protagonisti zgodbe so oblikovani v obliki animiranih številčnih simbolov in so v izrazitem 

svetlostnem kontrastu z okolico. Na ta način stopajo v ospredje in so dovolj očitni. Barva je 

vizualno privlačen likovni element, ki pa jo je bilo treba v ilustraciji prilagoditi tudi temu, da 

pomemben vidik zgodbe (tj. oblika posamezne številke) ne bi ostal zapostavljen oz. neopažen. 

Različne oblike kadriranja omogočajo izpostavljanje tistih vidikov zgodbe, ki so v dani situaciji 

pomembnejše. Ilustracije so bralcem v pomoč, da si lažje predstavljajo, kar je napisano. V 

prizoru, ko stojijo v koloni na tržnici, lahko bralec zelo jasno vidi, kako si števila sledijo po 

vrsti. Ilustracije olajšajo razumevanje prizora na tekmovanju, tj. premagovanja zadnje naloge s 

skokom čez oviro, ki jo lahko protagonist zmanjša na podlagi matematičnega kriterija. Iz slik 

je razvidno, da gre za odštevanje števila 10 z vrednostjo števila, ki ga protagonist prikazuje 

(npr. Sedemila je lahko znižala za 7 kock, kar pomeni, da so ji ostale samo še 3). Ilustracije 

poleg tega nakažejo počutje oz. razpoloženje protagonistov z jasno izraženo obrazno in telesno 

mimiko. Ključen element za razumevanje pa predstavlja predvsem zaključek zgodbe, pri 

katerem besedilo namenoma ne razlaga, zakaj sta Trina in Anička dobili kar 30 češenj, s slike 

pa je razvidno, da združeni, druga ob drugi, predstavljata omenjeno število. Zaključek je 

poseben tudi zato, ker se konča z odprtim vprašanjem, koliko češenj bosta dobili Sedemila in 

Anička. Bralca vabi k razmisleku in hkrati tudi preverja njegovo razumevanje zgodbe. Odgovor 

na to vprašanje razkrije tudi nekoliko skrivnosten naslov slikanice. 
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Slika 21: Zaključek zgodbe, ki poudari glavno misel in jo poveže z naslovom (Janežič, 

Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, str. 30–31) 

 

4.2.4. Matematični vidik 

Knjiga skozi konkretne življenjske primere prikazuje različne koncepte števila nič.  

V prvem prizoru lahko na tržnici najdemo nič kot število, ki je postavljeno na začetek številske 

osi ali številskega poltraka ter nič kot moč prazne množice. 

 

Slika 22: Anička je kot najmanjše število zadnja v koloni – nič kot število, ki je postavljeno na 

začetek številske osi ali številskega poltraka (Janežič, Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, str. 

10–11) 
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Slika 23: Anička ostane brez češenj – nič kot moč prazne množice (Janežič, Lumpert, Mohorič 

in Rudolf, 2020, str. 12–13) 

Tudi v prizoru s praznovanjem rojstnega dneva je izpostavljeno število nič kot moč prazne 

množice. 

 

Slika 24: Anička ne sme povabiti nobenega prijatelja – nič kot moč prazne množice (Janežič, 

Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, str. 14–15) 

Situacija s športnimi igrami prikazuje nič kot nevtralni element za odštevanje, v omembi 

podiranja kegljev pa se skriva tudi navezava na njeno ovalno obliko.  
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Slika 25: Anička ne more zmanjšati ovire – nič kot nevtralni element za seštevanje in odštevanje 

(Janežič, Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, str. 24–25) 

Najpomembnejši del zgodbe pa je zadnji prizor obiska tržnice, ko je prikazana nič kot števka v 

zapisu mestne vrednosti.  

 

Slika 26: Trina in Anička, ki v pomenu mestne vrednosti skupaj predstavljata število 30 

(Janežič, Lumpert, Mohorič in Rudolf, 2020, str. 30–31) 

 

Matematični cilj slikanice je torej otrokom približati koncept števila nič in pokazati, da nič ni 

število brez vrednosti, ampak ima vrednost nič in je v matematičnem svetu ravno zato zelo 

pomembno število. 
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4.2.5. Kakovost matematične slikanice 70 češenj glede na izbrane kriterije 

S. J. Hellwig, E. E. Monroe in James (2000) v svojem članku navajajo 5 kriterijev za izbiro 

kvalitetnih matematičnih slikanic: pravilnost/natančnost, vizualna in besedna privlačnost, 

povezave, naslovnik in »vau« efekt. Natančneje so opisani v poglavju 3.4. V nadaljevanju bomo 

po teh kriterijih ocenili kakovost matematične slikanice 70 češenj. 

– Pravilnost: Strokovna vsebina, ki se skriva v ozadju zgodbe matematične slikanice 70 

češenj, vključuje različne koncepte števila nič. Matematične informacije so podane 

posredno preko konkretnih situacij v zgodbi. Predstavljeno je nič kot število, ki je 

postavljeno na začetek številskega poltraka, nič kot moč prazne množice, nič kot 

nevtralni element za seštevanje in odštevanje. Vsi našteti koncepti so predstavljeni 

pravilno in strokovno neoporečno. Težave pa se lahko pojavijo pri obravnavi slikanice, 

in sicer v primeru, da učitelj, vzgojitelj, starši oz. tisti, ki knjigo predstavlja otrokom, 

zaradi lasnega nerazumevanja ali nepravilnega prepoznavanja matematičnih konceptov 

vsebine otrokom ne razloži pravilno. 

– Vizualna in besedna privlačnost: Knjiga je na prvi pogled vizualno privlačna. 

Naslovnica vsebuje tople in žive barve, v središču so češnje, ki privabljajo bralca. Tudi 

naslov je skrivnosten, ne razkriva veliko in zato v bralcu vzbudi željo po prebiranju 

knjige. Ilustracije znotraj knjige so jasne, živahne in z nekaj detajli, ki dodajajo vrednost 

slikanici ter ustrezno podkrepijo besedilo. Barve so tople in živahne, številke pa so bele, 

kar tvori kontrast med protagonisti in ozadjem, kar omogoča lažjo prepoznavanje oblike 

števil. Besedilo je kratko, preprosto in vsebuje samo podatke, ki so potrebni za 

razumevanje. Zgodba ni predvidljiva, temveč vsak prizor prikaže nekaj novega, hkrati 

pa je dovolj napeta, da ohranja pozornost in vključenost bralca. Matematični koncepti 

so predstavljeni skozi konkretne situacije, kar jih naredi zanimive. 

– Povezave: Kljub temu, da je število nič abstrakten, za nekatere težko razumljiv 

matematičen pojem, gradi slikanica smiselne povezave med matematičnim pojmom in 

resničnim svetom bralca. Ta si lahko s pomočjo konkretnih prizorov, opisanih z 

besedilom in podkrepljenih z ilustracijo, lažje predstavlja prikazan matematični koncept 

in ga tako tudi lažje razume. Povezave so smiselne in avtentične, npr. tržnica s češnjami, 

športno tekmovanje, praznovanje rojstnega dne … 

– Naslovnik: Slikanica je namenjena predvsem otrokom prvega razreda osnovne šole, a 

lahko po njej posegajo tudi drugi bralci. Mlajši bralci si lahko ogledujejo ilustracije, ob 

tem uživajo in že samo skozi njih spoznavajo matematični svet. Starejši otroci si jo 

lahko sami ogledujejo in tudi berejo, saj je pisava preprosta, dovolj velika in z zadostnim 

razmikom med vrsticami za lažje branje. Interakcija med besedilom in ilustracijo je 

močna in zato omogoča lažje celostno razumevanje zgodbe. Vsako ponovno branje 

utegne prinesti tudi kakšno novo spoznanje, saj je matematičnih konceptov, ki se 

skrivajo znotraj zgodbe, veliko in jih bralec lahko odkriva postopoma. 

– »Vau« efekt: Slikanica ta kriterij dosega predvsem s povezavo začetka (naslova) in 

konca knjige (zaključnim vprašanjem), saj se naslov, ki sprva v bralcu vzbudi 

radovednost in morda celo začudenost, izkaže, da je odgovor na vprašanje, ki je 

zapisano na koncu besedila. Mnogi bralci ta efekt občutijo tudi ob spoznanju, da je nič 

število, ki ima vrednost nič oz. ob drugih razrešenih napačnih predstavah, ki jih imajo 

o številu nič. 
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Kakovost matematične slikanice 70 češenj smo ocenili tudi po štirih kriterijih A. Lipovec 

(2017a): 

– Prisotnost matematičnega pojma: Slikanica prikazuje različne koncepte števila nič. 

To je abstraktna ideja, ki pa je predstavljena skozi konkretne prizore: Anička je kot 

najmanjše število zadnja v vrsti; ker je njena vrednost nič, ne dobi nobene češnje; 

Sedemila zmanjša oviro za 7, Anička pa za 0 … S pomočjo konkretnih opisov in 

ilustracije bralec koncepte števila nič umešča v svojo že organizirano kognitivno shemo 

in jo s tem dopolnjuje. 

– Ustrezna reprezentacija: Koncepti števila nič so v slikanici prikazani na različne 

načine, in sicer z besedilom in ilustracijo, ki se med seboj tudi povezujeta in 

dopolnjujeta. Na primer pri prizoru športnega tekmovanja, v okviru katerega tekmovalci 

zmanjšajo oviro glede na svojo vrednost, za posamezno število v besedilu ni napisanega 

odgovora, ga pa lahko najdemo v ilustraciji, v kateri bralec poišče vsako število in 

prešteje višino ovire. V veliko pomoč pri lažjem predstavljanju matematičnih idej so 

tudi ilustrirani protagonisti, ki so prikazani kot števila z dodanimi rokami, nogami in 

obrazom, da bralec enostavneje sledi zgodbi. S tem je tudi upoštevana razvojna stopnja 

ciljnega bralca, saj bi si ob drugačnem, bolj abstraktnem prikazu zgodbe oz. njenih 

matematičnih idej te težje predstavljal ali pa med zgodbo in matematičnimi idejami 

sploh ne bi videl povezav. 

– Spodbuja razumevanje: Število nič je v slikanici prikazano skozi različne koncepte v 

različnih prizorih. Število nič kot moč prazne množice je na primer prikazano v prizoru 

prvega obiska tržnice, ko Anička ne dobi nobene češnje, pa tudi v prizoru z rojstnim 

dnevom, na katerega Anička ne sme povabiti nobenega prijatelja. Bralec si lahko ob 

prebiranju knjige ustvari veliko povezav znotraj kognitivne sheme o tem matematičnem 

pojmu, kar omogoča tudi boljše razumevanje. Če je bralčeva napačna predstava o številu 

nič kot številu brez vrednosti, se zgodba povezuje tudi z njegovo že izgrajeno kognitivno 

shemo o tem matematičnem pojmu, saj se sprva zdi, da Anička dejansko nima vrednosti. 

Kasneje se to izkaže kot napačna predstava in bralec lahko popravi svoje razumevanje 

tega pojma. 

– Stopnja abstraktnosti: Število nič je abstrakten pojem in težje predstavljiv kot na 

primer naravna števila. V slikanici se s pomočjo ilustracij in avtentičnih prizorov 

približa realnosti, kar bralcu omogoča lažje spoznavanje tega pojma. Zgodba ne vsebuje 

računov ali matematičnih zapisov, temveč bralec skozi izkušnje štirih protagonistov 

spoznava matematične ideje. Protagonisti so sicer prikazani v obliki števil, a imajo 

dodane tudi nekatere človeške fizične lastnosti, karakterje, podkrepljene s telesno in 

obrazno mimiko, kar naredi zgodbo bolj razumljivo. 
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5. ŠTEVILO NIČ 

V magistrskem delu je glavni predmet raziskave matematična slikanica z naslovom 70 češenj. 

Vsebina temelji na konceptu in različnih vidikih vloge števila nič, zato bomo v nadaljevanju 

vse to podrobneje predstavili. 

 

5.1.  Kaj je število nič? 

Število nič umeščamo v množico celih števil. Je predhodnik števila 1 in naslednik števila –1 

(Catterall, 2006; Japelj Pavešić idr., 2011). Ni pozitivno niti negativno število. Ni naravno 

število, pri množicah, logiki in računalništvu pa ga včasih privzemamo kot to (Japelj Pavešić 

idr., 2011). 

Nič kot števnik izraža število in številko nič [0]. Je ločnica med negativnim in pozitivnim na 

lestvici in izhodišče, pri katerem začnemo meriti fizikalno količino (Catterall, 2006; Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, b. d.). Je najmanjša možna količina nečesa oziroma pomeni, da 

nečesa sploh ni (Zero, b. d.). 

Nič je element v številskem sistemu, označen s simbolom »0«. Je števka 0, ki označuje manko 

nečesa. Je najmanjše kardinalno število oz. kardinalno število, ki označuje množico brez 

elementov (Catterall, 2006). 

Število nič ima v matematičnem kontekstu veliko konceptov: 

– je število na začetku številskega poltraka; 

– je število, ki na številski premici deli pozitivna in negativna števila; 

– simbolizira prazno mesto v sistemu mestne vrednosti; 

– je nevtralen element pri odštevanju in seštevanju; 

– predstavlja ničelno množico; 

– je simbol za označitev odsotnosti neke količine (Janežič, 2012). 

 

5.2.  Zgodovina razvoja števila nič 

Eden izmed mejnikov razvoja civilizacije je simbol števila nič (Kroeber, 1923, v Evans, 1983). 

Brez tega števila oz. simbola si dandanes težko predstavljamo matematiko. Zanimivo pa je, da 

so s številom nič v preteklosti prej operirali kot pa uspeli definirati številski sistem, ki bi to 

število vseboval (Evans, 1983). 

V nekaterih družbah, kot so Indijci in Maji, je razvoj matematičnega koncepta števila nič 

potekal hitro, medtem ko so npr. Stari Grki potrebovali več kot 1000 let. Do razlik je prihajalo 

zaradi drugačnih verskih in filozofskih prepričanj (Russell in Chernoff, 2011). Stari Grki so na 

primer pri vzpostavljanju njihovega številskega sistema izhajali iz geometrije, zato niso poznali 

označevanja števila nič (Catterall, 2006; Russell in Chernoff, 2011). 

Razvoj števila nič je samostojno potekal pri treh ljudstvih: Sumerci, Maji in Hindujci (Catterral, 

2006; Russel in Chernoff, 2011). 

 



44 

 

5.2.1. Sumerci 

Sumerci so ljudstvo, ki je živelo na področju med rekama Evfrat in Tigris. V času Starega 

Babilona, nekje med 1800 in 1600 leti pred našim štetjem, so uporabljali številski sistem z 

osnovo 60 – imeli so šestdesetiški sistem (Catterall, 2006). Sprva so uporabljali zgolj simbola 

za 1 in 10. Enak simbol je bil uporabljen za 1 in 60 (Evans, 1983). Če je bilo število večje od 

60, je bila za oznako tega pomembna pozicija simbolov (Catterall, 2006), kar pomeni, da so že 

imeli vzpostavljen sistem mestne vrednosti (Janežič, 2012). 

 je simbol za 1 in  za 10. 

 

 

Slika 27: Primeri zapisov števil pri Sumercih (Catterall, 2006, str. 39) 

Pri zadnjem (d) primeru velik presledek med prvim simbolom in naslednjimi predstavlja prazen 

prostor v vodoravni ureditvi (Catterall, 2006). S praznim mestom so torej označili izpuščeno 

mesto. Zaradi različno velikih presledkov, ki so se dogajali med pisanjem, so ga nadomestili s 

piko (Evans, 1983; Janežič, 2012), kasneje pa so za označevanje pomena tu ni ničesar 

uporabljali že svoj simbol  (Catterall, 2006). Teh simbolov pa še niso vključevali na 

začetku ali koncu števila – ni še dobil »statusa« števila (Evans, 1983). 

Prednosti njihovega sistema mestne vrednosti so kasneje uporabljali Grki, Hindujci, Arabci in 

Evropejci (Evans, 1983). 

 

5.2.2. Maji 

Maji so živeli na področju Jukatana v Srednji Ameriki pred prib. 2000 leti. Uporabljali so 

dvajsetiški številski sistem. Pika je predstavljala število 1 in vodoravna črta število 5. Števila, 

enaka ali večja od 20, so prikazovali z navpičnimi stolpci, ki so se brali od zgoraj navzdol 

(Catterall, 2006). 
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Slika 28: Primeri zapisov števil pri Majih (Catterall, 2006, str. 40) 

Enako kot Babilonci so tudi Maji za oznako, da na izbranem mestu nečesa ni, uporabljali prazen 

prostor, ki pa so ga kasneje zaradi lažjega branja in pisanja zamenjali s simbolom školjke. 

Pomembno je omeniti, da Maji niso uporabljali »nič« kot pravo število (Catterall, 2006). 

 

Slika 29: Zapis školjke, ki je nadomestila prazen prostor (Catterall, 2006, str. 41) 

 

5.2.3. Hindujci 

Hindujci so že leta 600 pr. Kr. za označevanje števil uporabljali simbole, ki so označevali števila 

od 1 do 9, po sistemu mestne vrednosti, ki ga uporabljamo tudi danes (Catterall, 2006; Evans, 

1983; Janežič, 2012). Tudi oni so najprej uporabljali oznako praznega prostora, ki so ga kasneje 

nadomestili z nekim simbolom, pogosto s piko (Catterall, 2006) oz. majhmim krogcem 

(Janežič, 2012). 

Hindujci so naredili večji korak pri razvoju števila nič, saj simbola niso uporabljali zgolj za 

oznako praznega prostora, ampak kot število, števko, ki je enakovredna ostalim devetim in kot 

število, ki ga lahko uporabljamo pri računanju (Catterall, 2006). So prvi, ki so podali 

operacijsko definicijo števila nič, in sicer a – a = 0 (Evans, 1983). Odsotnost količine so začeli 

razumevati kot količino samo (Janežič, 2012). 

 

5.2.4. Arabci 

Z razvojem števila nič so iz hindujskega sestava nadaljevali Arabci, ki so zaslužni za sistem, ki 

ga uporabljamo še danes (Evans, 1983; Catterall, 2006; Janežič, 2012). Nekoliko so spremenili 

simbole za številke, ohranili pa so načela. Za označitev praznega prostora so uporabili piko 

(Janežič, 2012). Arabci so bili dobri trgovci, zato so hindujski način računanja z njihovim 

številskim sistemom zaradi svoje uporabnosti začeli uporabljati tudi oni, prav tako pa so kasneje 

s trgovanjem po evropski celini to znanje prenesli naprej. V Evropi so število nič začeli 

sprejemati v 12. stoletju, ko je bila napisana knjiga The Book of Number, v kateri je 

predstavljeno to število (Catterall, 2006). 
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Zanimiv je izvor (angl.) besede »nič«. Današnji besedi za pojma številka in ničla izhajata iz 

indijske besede za oznako odsotnosti količine, sunja, ki so jo Arabci prenesli v besedo sifr, 

Evropejci pa zephirum. Slednja se je v angleški abecedi razvila v besedi zero in cipher, kar 

pomeni nič in številka (Janežič, 2012). Tudi simbol števila nič lahko povežemo z razvojem tega 

pojma. Tudi danes krog oz. oval uporabljamo za oznako, da na nekem mestu ni uporabljena 

potenca števila 10 (Janežič, 2012). 

 

5.3.  Razumevanje števila nič pri otrocih 

Pomen zgodovine razvijanja števila nič je izjemno velik, saj šele z definiranjem ničle lahko 

brez težav seštevamo, odštevamo, množimo, delimo, števila lahko primerjamo po velikosti … 

(Janežič, 2012). 

Podobno kot so z razumevanjem koncepta števila nič imeli težave v preteklosti, se težave 

pojavljajo tudi pri razvijanju matematičnega mišljenja o konceptu števila nič pri otrocih.  

Otroci v šolo vstopajo že z izgrajenimi predstavami o matematičnih pojmih, tudi o številu nič. 

Učiteljeva naloga je, da te predstave razkrije in iz njih izhaja pri poučevanju (Wilcox, 2008). 

Že v vrtcu se otroci začnejo malo bolj načrtno spoznavati s številom nič (Kurikulum za vrtce, 

1999), še bolj sistematično pa z začetkom osnovne šole, ko pojem števila nič spoznajo kot moč 

prazne množice in kot razliko pri odštevanju dveh enakih števil (Žakelj idr., 2011). 

 

5.3.1. Teorije o spoznavanju matematičnega znanja 

Na vprašanje, kako pridobivamo matematično znanje, obstaja veliko različnih odgovorov. 

Mišljenje se je skozi zgodovino spreminjalo in poudarjalo različne vidike. V nadaljevanju bomo 

predstavili izsledke najpomembnejših spoznanj, ki so pomembna za matematiko. 

Piaget je razvil teorijo kognitivnega razvoja, ki temelji na konstruktivizmu. Splošno načelo tega 

pravi, da otroci sami konstruirajo znanje z uporabo in spreminjanjem obstoječih shem pri 

spoznavanju novega pojma. Otroci naj bi se učili ob interakciji z objekti. Poudarja se pomen 

njihove aktivne vloge pri učenju. Piagetova teorija in njegovi preizkusi so prav z vidika 

razumevanja pojma števila poželi veliko očitkov (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). Da otrok 

npr. koncept števila nič razume šele, ko zraste in razvije določene sposobnosti, se zdi nekaterim 

znanstvenikom podcenjujoče. Ne strinjajo se, da bi bilo takšno razumevanje odvisno od 

telesnega razvoja (Janežič, 2012).  

Bolj so naklonjeni Vygotskemu, ki poudarja pomen interakcije z odraslo osebo in definira 

območje bližnjega razvoja (Janežič, 2012) – to je območje spoznavanja, ki ga otrok sam, brez 

pomoči odraslega, ne bi dosegel (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). Zagovarja, da imajo odrasli 

(oz. nekdo, ki se na stvar spozna) pomembno vlogo pri otrokovemu spoznavanju novih znanj 

(Janežič, 2012). Poučevanje naj bi pospešilo razvoj, še posebej, če je ravno pravi korak pred 

njegovim naravnim razvojem in se pri tem jasno izraža. Poudarja pomen socialnega okolja za 

učenje (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

Tudi Bruner je pomembno pripomogel k našemu razumevanju miselnega razvoja otrok. Za 

razliko od Piageta je zagovarjal, da se lahko s smiselno reprezentacijo kdorkoli nauči vsega, kar 

je predstavljeno, kar pomeni, da z ustrezno reprezentacijo lahko pospešimo razvoj. Njegova 
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teorija razlaga spoznavanje nekega pojma najprej na intuitivni ravni, ki se kasneje pretvori na 

višjo raven. Loči med tremi reprezentacijami:  

– enaktivna: predstavitev pojma z motoričnimi gibi; 

– ikonična: predstavitev pojma s sliko, ki predstavlja čutno-zaznavne dogodke; 

– simbolična oz. simbolna: abstrakten prikaz (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

Iz njegove teorije lahko izpeljemo misel, da otrok izkazuje razumevanje matematičnega pojma 

takrat, ko lahko nemoteno prehaja med vsemi tremi vrstami reprezentacij (prav tam). 

Znanstveniki si niso povsem enotni, kdaj so otroci sposobni razumeti število nič, je pa bilo o 

tem v preteklosti opravljenih več raziskav (Evans, 1983; Hughes, 1986, Haylock in Cockburn, 

2008, v Janežič, 2012; Catterall, 2006; Lappan in Wheeler, 1987; Wheeler in Feghali, 1983). 

Piaget trdi, da so otroci sposobni razumeti število nič šele na stopnji formalno-logičnega 

mišljenja (Inhelder in Piaget, 1969, v Wheeler in Feghali, 1983). To je okrog 11. leta starosti, 

ko iz konkretnega preidejo na abstraktno raven mišljenja (Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

Drugi menijo, da otroci za razumevanje nič kot števila potrebujejo formalno razlago (Gelman 

in Gallistel, 1978, Hefendehl-Hebeker, 1982, Reys in Grouws, 1975, v Wheeler in Feghali, 

1983). Učenje o številu nič privede do kontrasta s števnimi števili, ki sproži spremembe v 

matematičnem razmišljanju. Tako kljub temu da razumevanje koncepta števila nič ne izvira iz 

znanja o štetju (v smislu prirejanje 1 – 1), pridobljene informacije predstavljajo pomemben 

korak pri učenju o številih (Evans, 1983). 

 

5.3.2. Razumevanje števila nič 

O razumevanju koncepta števila nič je bilo opravljenih veliko raziskav. V nadaljevanju bomo 

predstavili nekaj najpomembnejših spoznanj in predstave otrok o številu nič. 

Eden prvih, ki se je ukvarjal z raziskovanjem razumevanja števila nič, je bil Hughes (1986, v 

Janežič, 2012). Zanimalo ga je, na kakšen način otroci ponazarjajo odsotnost nečesa na način, 

da bodo svojo oznako kasneje tudi prepoznali. Prvi poskus je izgledal tako, da je otrokom 

naročil, naj na prazen list papirja nekako označijo, da na mizi ni kock. Večina otrok je 

uporabljala konvencionalne simbole, tudi simbol 0, nekateri pa so nič prikazali z lastnim 

simbolom (pomišljaj, pika), narisali so prazno mizo ali pa so list pustili prazen. Za zadnjo 

rešitev je težko določiti, ali gre resnično za prikaz števila nič, ali pa otrok ni znal odgovoriti. 

Ker je raziskovalec dobil občutek, da otroci naloge niso najbolje razumeli, je sestavil nov 

poskus, ki naj bi otrokom osmislil uporabo oznak za števila. V 4 konzerve je dal po 1, 2, 3, in 

0 kock. Najprej si jih je otrok lahko samo ogledal, potem pa je moral po mešanju teh konzerv 

povedati, kolikšna je količina kock v posamezni konzervi. Po nekaj poskusih je raziskovalec 

predlagal, da si lahko na list papirja označijo količino kock v vsaki konzervi. Ko so otroci to 

naredili, je raziskovalec konzerve ponovno premešal. Izkazalo se je, da samo ena tretjina otrok 

ni pokazala prave konzerve. Otroci so, za razliko od prvega poskusa, sedaj nič predstavili na 

enak način kot druga števila, še vedno pa so se pojavljali vsi prej našteti načini reprezentacije, 

bilo pa je manj piktografskih odgovorov. Otroci, ki so podali razumljive odgovore, so svoje 

označbe prepoznali tudi po enem tednu, medtem ko jih otroci, ki so narisali nerazumljiv simbol, 

niti sami kasneje niso prepoznali. Hughes izhajajoč iz te raziskave trdi, da otroci nimajo večjih 

težav pri razumevanju količine, ki jo predstavlja simbol 0, ampak imajo težave pri razumevanju 

števila nič v sistemu mestne vrednosti (prav tam). Po tem poskusu se je ravnala tudi R. Catterall 
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(2006), ki je prišla do podobnih ugotovitev: večina otrok je za označevanje uporabila simbol 

»0« in poimenovala prazno množico z nič. 

Odnose med številom 0 in drugimi števili je raziskovala R. Catterall (2006). Zanimalo jo je, ali 

imajo otroci več težav z razumevanjem števila nič kot z ostalimi števili in kakšni so vzroki za 

to. Glavna področja raziskave so bila nič kot število in njegov odnos z drugimi števili, dejstva 

o številu nič, prazna množica in jezikovne prvine pojma nič (simbol, poimenovanje …). Pri 

raziskovanju prvega področja je skupinam otrok dala nalogo urediti števila, zapisana na lističih, 

po velikosti. Različne skupine so imele različna števila: 

Slika 30: Seznam množic števil za ureditev (Catterall, 2006, str. 70) 

Ugotovila je, da otroci število 0 pogosto povezujejo s številom 1 in ju zato postavljajo skupaj 

ali pa nič pojmujejo kot da ničesar ni, da nima pomena in zato ni pomembno, kje je postavljeno 

(prav tam). Tudi pri drugem poskusu z računskimi operacijami s številom nič so otroci pogosto 

število nič razumeli kot da ga ni in so ga ignorirali, tako da je npr. rezultat pri vseh operacijah 

(seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) bil bodisi enak številu v računu, ki ni bila nič, ali 

pa številu napisanem na prvem mestu, pred znakom za operacijo (prav tam). 

Povzamemo lahko, da proces učenja števila nič lahko razdelimo na 4 korake, ki jih opiše tudi 

D. Evans (1983). Otrok svoje znanje o nič, ki ga je pridobil skozi izkušnje z objekti, prevede v 

matematični jezik – razširi nova števila, oblikuje pravila za operacije s številom nič in potem 

novo znanje integrira v svojo miselno strukturo o številih. 

 

5.3.3. Napačne predstave 

Število nič za otroke predstavlja kompleksen pojem. Pojavljajo se številne napačne predstave: 

– nič ni število oz. nič sploh nič ni (Catterall, 2006; Wheeler in Feghali, 1983); 

– nič ni število, je samo del simbola za število 10 (Evans, 1983); 

– nič je število, ampak tudi ni nič (Catterall, 2006); 

– nič je število, ki pa se razvija in obstaja ločeno od drugih števil in pravil (Evans, 1983); 

– nič je brez vrednosti/ni število, zato je nepomembno, kje leži na številski osi (Catterall, 

2006); 

– nič pri seštevanju z drugim številom le-tega poveča in pri odštevanju pomanjša (Janežič, 

2012) 

Otroci imajo težave pri urejanju različnih števil in/ali delov celote po velikosti, vključno z 0. 

Nekateri otroci število umestijo zraven števila 1 ali pa ga postavijo na poljubno mesto, z 

razlago, da nič ne pomeni in gre zato lahko kamorkoli. Podobne težave se pojavijo pri 

decimalnih številih. (Catterall, 2006). 

a) ½, ¼, 2, 1, 0 

b) .3, .4, 0, .5, .1 

c) –9, 0, –7, –1, –4 

d) ¾, ¼, 0, ½ 

e) 0.4, 5, 1.2, 8, 0 

f) 3, 0, 5, 4, 7 

g) 8, 5, 7, 1, 0, 4, 3, 2, 9, 6 
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Tudi množenje s številom nič ni izjema. Otroci si lahko množenje poljubnega števila s številom 

nič predstavljajo, kot da nič ne naredi ničesar, zato je produkt enak številu, ki se množi s 

številom nič (Haylock in Cockburn, 2008, v Janežič, 2012). 

Vzroke težav in napačnih predstav glede števila nič, ki se pojavljajo pri otrocih, raziskovalci 

povezujejo z več razlogi. Nekateri otroci so zmedeni zaradi njegove nekonsistentne uporabe v 

ustnem in pisnem jeziku v družbi, npr. zaradi pogoste rabe 0 (ang. »oh«) na začetku sobnih 

številk, telefonskih številk, regijskih številk nekateri otroci simbol za število nič  zamenjujejo s 

črko »O«. Tudi pri poimenovanju številk je nič izpuščena, npr. 203 se izgovori »dvesto tri« in 

ne »dvesto nič tri«, kar spodbuja mišljenje, da nič res ni nič in se lahko ignorira (Russell in 

Chernoff, 2011). Haylock in Cockburn (2008, v Janežič, 2012) nastanek napačnih predstav 

povezujeta s premočnim usmerjanjem zgolj ene povezave z matematičnim pojmom, kar kasneje 

težko spreminjamo z novimi izkušnjami. Število nič predstavlja množico brez elementov, točko 

na številski osi med – 1 in 1, je nevtralni element pri nekaterih računskih operacijah, v sistemu 

mestne vrednosti je znak praznega mesta in je simbol (prav tam). Do težav pride, ko prevladuje 

eden izmed naštetih konceptov (prav tam). R. Catterall (2006) meni, da otroci sicer razumejo 

različne vidike števila nič, a se v konkretnih situacijah lahko zmedejo, ko ne vedo, kateri vidik 

upoštevati. Razumevanje vseh vidikov se namreč gradi postopoma. 

 

5.4.  Razumevanje števila nič pri učiteljih 

Da je otrokom v vrtcu in šoli lahko ponujena ustrezna razlaga koncepta števila nič, morajo ta 

pojem dobro razumeti tudi vzgojitelji in učitelji. 

M. Wheeler in I. Feghali (1983) sta naredili raziskavo, kako število nič razumejo bodoči 

vzgojitelji predšolske vzgoje. Na vprašanje »Kaj je število nič?« so odgovorili: nič je število, 

ki označuje manko nečesa oz. je število med –1 in +1 na številskem traku; je množica brez 

elementov; nič kot ničesar ni; je simbol v arabskem številskem sistemu; deli pozitivna in 

negativna števila. Odkrili sta tudi, da imajo učitelji pomanjkljivo znanje o tem številu. Težave 

imajo predvsem pri razumevanju nekaterih računskih operacij s številom nič, nekateri tudi glede 

razumevanja, ali je nič sploh število (prav tam).  

Kako učitelji razumejo število nič, nam kažejo tudi raziskave, katerih glavna tema ni nujno 

povezana s številom nič. Ma (1999, v Russell in Chernoff, 2011) je v svoji raziskavi primerjal 

matematično razumevanje učiteljev v ZDA in Singapurju. Glavna ugotovitev je bila, da imajo 

učitelji iz Singapurja boljše matematično razumevanje kot učitelji iz ZDA. Če pa se 

osredotočimo na število nič, je njegova raziskava pokazala, da imajo učitelji v ZDA napačne 

predstave o številu nič predvsem znotraj koncepta mestne vrednosti in pri razdeljevanju števila 

na desetiške enote. Izkazalo se je, da pri postopku deljenja in množenja nekateri učitelji ne 

razumejo razdelitve števil v različne skupine desetic in enic, prav tako pa slabo razumejo 

mestne vrednosti in pomen števila nič v sistemu mestne vrednosti (prav tam). 

Koncept števila nič je mešanica družbene evolucije, teorije v matematiki in postopkov. 

Prepletanje vseh teh treh vidikov razumevanja števila nič ima pomemben vpliv na razvoj 

ustreznega, matematično pravilnega mišljenja. Interaktivne, smiselne, avtentične izkušnje pri 

učenju tako učencem kot tudi učiteljem lahko privedejo do boljšega razumevanja števila nič 
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(Russell in Chernoff, 2011). Napačne predstave učiteljev in vzgojiteljev o številu nič kažejo na 

potrebo po več pozornosti za razvoj bolj celostnega razumevanja števila nič znotraj učnih 

programov (Wheeler in Feghali, 1983; Russell in Chernoff, 2011). 

 

5.5.  Število nič v učnem načrtu za matematiko 

Število nič lahko otroci ciljno usmerjeno spoznavajo že v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999), 

sistematična obravnava števil in raznih operacij z njimi, vključno s številom nič, pa se začne v 

1. razredu osnovne šole (Žakelj idr., 2011). 

V okviru teme Aritmetika in algebra je v prvem triletju poudarek na izgrajevanju 

konceptualnega sistema za reprezentacijo številskih predstav in pojmov in računskega 

operiranja s števili (Žakelj idr., 2011). 

5.5.1. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

V 1. razredu se učenci učijo šteti, zapisovati in brati števila od 0 do 20. Urejajo in primerjajo 

števila, štejejo predmete v množici, nadaljujejo zaporedje števil in določajo predhodnika in 

naslednika poljubnega števila. Prav tako seštevajo in odštevajo v isti množici števil in spoznajo 

število 0 kot razliko dveh enakih števil. Število nič torej znajo zapisati in prebrati. Vedo, da se 

zapiše pred število 1 na številskem traku, spoznajo ga kot predhodnika števila 1 in vedo, da ima 

najmanjšo vrednost, zato je najmanjše število. Prepoznajo množico z nič elementi. S številom 

nič tudi operirajo v pri seštevanju in odštevanju in spoznajo, da je v teh primerih nič nevtralno 

število. S številom nič se v 1. razredu srečajo tudi pri drugih matematičnih temah. Pri 

geometriji, ko uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju ravnih črt in likov – začnejo 

pri številu 0. Pri merjenju ocenijo in primerjajo količine za dolžino, maso in prostornino, ki so 

lahko enake nič. Pri prikazih število nič srečajo kot izhodišče osi oz. na presečišču dveh osi 

(Žakelj idr., 2011). 

V 2. razredu razširijo množico iz naravnih števil do 20, vključno s številom nič, do števila 100 

in z njimi ob pomoči ponazoril tudi računajo. Nadgradijo znanje o desetiškem sistemu mestne 

vrednosti z razlikovanjem desetiških enot in odnosov med njimi – spoznajo torej koncept števila 

nič v desetiškem sistemu. Iščejo manjkajoča števila v preprostih enačbah v množici števil od 0 

do 20. Poznajo vlogo števila 0 pri seštevanju in odštevanju. Začenjajo spoznavati racionalna 

števila v obliki polovice, četrtine in tretjine. Pri geometriji enako kot v prvem razredu 

uporabljajo šablono za risanje, pri merjenju pa že uporabljajo tudi merilne instrumente, pri 

katerih je kot izhodišče za merjenje oz. odsotnost količine tudi število nič. S tem številom se 

srečajo tudi pri denarju (prav tam). 

V tretjem razredu štejejo, pišejo, berejo, urejajo, operirajo itd. s števili do 1000. Pri razlikovanju 

desetiških enot dodajo še tisočice. Poleg seštevanja in odštevanja sedaj tudi množijo in delijo 

števila v obsegu do 10·10, pri čemer poznajo vlogo števil 1 in 0 pri teh računskih operacijah. 

Računajo v operacijah dopolnjevanja s seštevanjem ali odštevanjem, tudi s številom nič, pri 

operaciji dopolnjevanja z moženjem ali deljenjem pa izključno brez tega števila. Pri merjenju 

spoznajo še več merskih enot, ki jim znajo določiti količino na poljubnem primeru. Nadgradijo 

tudi znanje o prikazu podatkov (prav tam). 
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5.5.2. Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 V četrtem razredu se ukvarjajo s števili do 10.000 in pri desetiških enotah razlikujejo še 

desettisočice. Števila tudi zaokrožujejo na desetice in stotice. Ločijo med lihimi in sodimi 

števili. S številom nič se srečajo tudi pri pisnem računanju – seštevanju, odštevanju, deljenju, 

množenju. V teh primerih je še posebej pomembno, da učenci dobro razumejo število nič, saj 

imajo lahko v nasprotnem primeru velike težave (Žakelj idr., 2011). 

V petem razredu razširijo množico števil že do milijona. S številom nič se podobno kot v 

preteklem razredu ukvarjajo pri branju, pisanju, urejanju števil, pri razlikovanju desetiških enot, 

zaokroževanju, tudi na stotice, desettisočice in stotisočice, poznajo soda in liha števila. Pri 

računanju usvajajo pisno računanje že z dvomestnim naravnim številom, prvič pa se srečajo 

tudi s potencami števila 10 oz. potenco produkta dveh enakih faktorjev ter pri reševanju 

preprostih enačb (prav tam). 

V šestem razredu preidejo na množico neskončnih naravnih števil, bolj podrobno se spoznajo 

z decimalnimi števili, pri katerih je še posebej pomembno, da ima učenec razvito dobro 

razumevanje koncepta števila nič. Spoznajo tudi rimski zapis števil, pri čemer posredno 

spoznajo, kako velik pomen ima v resnici število nič in desetiški sestav (prav tam). 

5.5.3. Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

V sedmem razredu je število nič vpeto v temo ulomkov in njihovega zapisa kot decimalno 

število. V osmem razredu se prvič spoznajo z nasprotno in absolutno vrednostjo števil, kjer je 

0 kot izhodišče na številskem traku ali premici. V devetem razredu se srečujejo s kvadrati števil 

in s koordinatnim sistemom, na katerem znajo določiti ničlo na grafu  pri linearni funkciji 

(Žakelj idr., 2011). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V zadnjih letih je bilo opravljenih veliko raziskav, povezanih z (matematičnimi) slikanicami in 

njihovo uporabo v učnem procesu (Cooper, Meyer Rogers, Purdum-Cassidy in Nesmith, 2020; 

Furner, 2018; Haury, 2001; Hong, 1996; NCTM, 2000; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014; 

van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017). V tujih virih lahko najdemo sezname 

otroške literature, ki so lahko v pomoč učiteljem pri poučevanju matematike (npr. White, 2017), 

v Sloveniji pa se šele oblikujejo (Lipovec, 2017). V preteklem študijskem letu je bila prav z 

enim izmed namenov – izboljšati prepoznavnost tega, v Sloveniji še ne dobro prepoznavnega 

didaktičnega pripomočka za poučevanje matematike – ustvarjena matematična slikanica z 

naslovom 70 češenj.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako matematična slikanica 70 češenj vpliva na razumevanje 

koncepta števila nič pri učencih 1. razreda, kako jo sprejemajo kot didaktični pripomoček ter 

kakšno je mnenje učiteljev prvih razredov glede uporabnosti izbrane matematične slikanice. 

Matematična slikanica 70 češenj je bila ustvarjena v okviru projekta Po kreativni poti (v 

nadaljevanju PKP) z naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in likovne umetnosti, 

ni pa še bila preizkušena v praksi. Zanimalo nas je, ali matematična slikanica v praksi dosega 

cilje, za katere je bila ustvarjena. 

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V ta namen smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, s katerimi smo želeli preveriti, 

ali slikanica dosega cilje, za katere je bila ustvarjena. 

1. Ali se z uporabo matematične slikanice 70 češenj izboljša učenčevo razumevanje števila nič 

v različnih kontekstih? 

2. Kako uporaba matematične slikanice pri pouku matematike vpliva na počutje prvošolcev in 

njihov odnos do tega predmeta? 

3. Ali učenci 1. razreda pri matematični slikanici 70 češenj prepoznajo tudi njen vzgojni vidik? 

4. Ali se učiteljem prvega triletja matematična slikanica 70 češenj zdi uporaben didaktični 

pripomoček pri poučevanju matematike? 

5. Ali učitelji pri matematični slikanici 70 češenj prepoznajo izobraževalno, motivacijsko in 

vzgojno funkcijo tega didaktičnega pripomočka? 

 

3. METODE DELA 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo. Raziskava je bila 

razdeljena na dva dela. En del smo izvedli na večjem vzorcu učencev prvih razredov osnovne 

šole z uporabo kvantitativnega pristopa (preizkus znanja pred učno uro in preizkus znanja po 

učni uri) in kvalitativnega pristopa (opazovanje učne ure). Izvedli smo preizkus znanja pred 

učno uro, v kateri je bila uporabljena izbrana matematična slikanica, potem smo opazovali učno 
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uro z uporabo slikanice, sledila pa je izvedba enakega preizkusa znanja po izvedeni učni uri. 

Drug del raziskave je bil izveden pa na manjšem vzorcu učiteljev prvega triletja z uporabo 

kvantitativnega pristopa (anketni vprašalnik). 

 

3.1. Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni priložnostni. V raziskavo smo vključili učence petih oddelkov 1. 

razreda iz treh lokalnih osnovnih šol in učitelje prvega triletja iz šestih lokalnih osnovnih šol. 

Vseh učencev, ki so sodelovali pri vseh treh korakih prvega dela raziskave (preizkus znanja 

pred učno uro, učna ura in preizkus znanja po učni uri), je bilo 84, pri učni uri pa je bilo prisotnih 

90 učencev. Anketni vprašalnik je izpolnilo 18 učiteljev. 

 

3.2. Pripomočki 

V raziskavi smo uporabili tri instrumente zbiranja podatkov, in sicer preizkus znanja, 

opazovalni list in anketni vprašalnik. Vse tri pripomočke smo sestavili sami. Prav tako smo 

vnaprej oblikovali učno pripravo, po kateri so razredni učitelji izvedli učno uro. 

Preizkus znanja smo izvedli pred učno uro z vključeno matematično slikanico in po njej. 

Vseboval je 8 matematičnih nalog v povezavi z različnimi koncepti števila nič. Poleg preizkusa 

znanja so učenci dobili še 5 nalepk z različnimi števili za 3. nalogo in 10 papirnatih kovancev 

po 1 evro za pomoč pri reševanju 8. naloge. Vse razen prve naloge so učenci reševali popolnoma 

sami, potem ko smo za vsako nalogo prebrali navodilo. Prvo nalogo so učenci reševali na 

podlagi opazovanja štirih lončkov enakih barv in enakega zaporedja, kot so naslikani v 

preizkusu znanja, v katere smo dali vnaprej določeno število lesenih kock. Učenci so morali v 

preizkusu znanja označiti, koliko kock je bilo v posameznem lončku, kakor so želeli. 

Razredni učitelji izbranih prvih razredov so učno uro izvedli po učni pripravi, ki je vključevala 

matematično slikanico. Za opazovanje smo uporabili opazovalni list. Razdeljen je bil na šest 

sklopov (izobraževalni vidik, motivacijski vidik, vzgojni vidik, odzivi učencev, počutje in 

odnos do predmeta ter ostala opažanja), za vsak sklop pa smo zapisovali ugotovitve, način 

pridobivanja podatkov ter konkretne opise, iz katerih smo sklepali te ugotovitve. 

Anketni vprašalnik je bil namenjen učiteljem prvega triletja in je vseboval 6 vprašanj v zvezi z 

matematično slikanico 70 češenj. Od tega je bilo eno vprašanje zaprtega tipa, dve vprašanji 

odprtega tipa, eno vprašanje kombiniranega tipa, pri enem vprašanju so anketiranci odgovarjali 

z označevanjem na lestvici stališč Likertovega tipa, zadnje vprašanje pa je imelo obliko 

numerične ocenjevalne lestvice. 

 

3.3. Opis postopka zbiranja podatkov  

Zbiranje podatkov je potekalo od novembra do januarja v šolskem letu 2021/22. Uporabili smo 

preizkus znanja, opazovalni list ter anketni vprašalnik. Obiskali smo tri lokalne osnovne šole in 

najprej pridobili soglasje učencev in njihovih staršev, če ga še niso podali ob začetku šolskega 

leta v okviru šolskih soglasij. Za sodelovanje smo prosili tudi učitelje prvega triletja. Raziskava 

je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo preverjali dosežke učencev, v drugem delu 

pa stališča učiteljev. 
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Prvi del raziskave je imel tri korake: začetno preverjanje razumevanja števila nič s preizkusom 

znanja, izvedba pedagoškega eksperimenta (poučevanje z matematično slikanico) in končno 

preverjanje razumevanja števila nič s ponovnim pisanjem enakega preizkusa znanja. Preizkus 

znanja smo sestavili sami, namenjen pa je učencem 1. razreda za reševanje pred učno uro in po 

tej uri, v kateri je vključena matematična slikanica. Učenci so ga rešili v pisni obliki in ob našem 

vodenju. Reševali so ga nekaj dni pred učno uro z matematično slikanico. Drugi korak je bila 

izvedba pedagoškega eksperimenta, pri čemer smo opazovali učno uro, ki jo je izvajala razredna 

učiteljica. Občasno smo z dodatnimi vprašanji med pogovorom ob slikanici tudi mi posredovali 

med učno uro. Enakovredne pogoje smo v različnih oddelkih čim bolj poskusili zagotoviti z 

vnaprej pripravljeno podrobno učno pripravo, ki smo jo osebno pred izvedbo predstavili 

razrednim učiteljem, ti pa so ji sledili tekom učne ure. Izvedba učne ure je trajala od 60 do 90 

minut. Za beleženje podatkov v času opazovanja smo pripravili opazovalni list. Vse učne ure 

smo zvočno posneli, v enem razredu pa smo snemali tudi video. Nekaj dni po učni uri smo 

ponovno izvedli preizkus znanja pod enakimi pogoji, kot pri prvem reševanju. 

Za drugi del smo oblikovali anketni vprašalnik za učitelje prvega triletja, s katerim smo 

poizvedeli, kako dobro so seznanjeni s pojmom matematična slikanica ter kakšno je njihovo 

mnenje glede matematične slikanice 70 češenj. Anketne vprašalnike smo v spletni obliki 

razdelili kot spletno povezavo preko elektronske pošte. Pred izpolnjevanjem smo jim 

predstavili namen raziskave in jim posredovali tudi povezavo do spletnega listalnika, kjer so si 

slikanico lahko ogledali. 

3.3.1. Opis pouka z matematično slikanico 

Pedagoški eksperiment poučevanja z matematično slikanico je bil zasnovan za okvirno 2 šolski 

uri. Poudarek je bil na branju matematične slikanice 70 češenj in pogovoru o njej. Po tem sta 

sledili še dve dejavnosti v obliki didaktičnih iger Spomin in Športne igre, s katerimi so učenci 

aktivno spoznavali in vadili na novo usvojena matematična znanja. Za konec so rešili še kratek 

anketni vprašalnik. Podrobna učna priprava je priložena v prilogah (Priloga 3). Učna ura je bila 

izvedena v petih različnih oddelkih prvih razredov osnovne šole. Pri vseh urah z matematično 

slikanico je bilo skupaj prisotnih in je sodelovalo 90 učencev. V nadaljevanju bomo opisali 

potek učne ure po treh delih – uvodnem, osrednjem in zaključnem delu. 

1. UVODNI DEL 

Na začetku učne ure je učiteljica napovedala branje matematične slikanice z naslovom 70 češenj 

in jo interpretativno prebrala. Pri tem so nekatere učiteljice imele knjigo obrnjene ves čas proti 

učencem, ali pa so ilustracije pokazale po vsakem prebranem prizoru. Po prvem branju so imeli 

učenci možnost izraziti svoja doživetja, učiteljica pa je pogovor vodila samo po potrebi in s 

splošnimi vprašanji, kot na primer O čem govori zgodba? Zakaj je Anička nesrečna? Kaj nam 

zgodba želi povedati? 

2. OSREDNJI DEL 

Sledil je osrednji del učne ure, v katerem je učiteljica napovedala ponovno branje, le da se je 

tokrat ustavila pri vsakem prizoru in se o njem pogovorila z učenci. Okvirna vprašanja so bila 

zastavljena vnaprej, po potrebi pa je pogovor vodila tudi z dodatnimi vprašanji. Slikanica je 

bila razdeljena na 6 prizorov: Na jasi, Tržnica, Rojstni dan, Športne igre, Anička se počuti 

ničvredno in Epilog. Podrobna vprašanja so navedena v učni pripravi (Priloga 3). 



55 

 

 

Slika 31: Branje slikanice 70 češenj 

Po drugem branju in pogovoru je sledila povezava s številom nič. Učiteljica je povezala 

glavnega karakterja zgodbe s številom nič, pogovor navezala na njegovo ovalno obliko in 

število tudi napisala na tablo. Pokazala je kartico s tem številom, na kateri je bilo na otip gladko 

število nič. Vsak učenec je imel priložnost iti enkrat s kazalcem po tej obliki. Število nič so 

učenci pisali tudi s prstom po zraku, po mizi/tleh, po hrbtu … Učiteljica je preverjala pravilnost 

zapisa. 

 

Slika 32: Tablica s številom nič 

Sledili sta dve dejavnosti v obliki didaktičnih iger. Delo je potekalo po skupinah s 3 do 4 učenci. 

Prva dejavnost je imela naslov Spomin. Vsaka skupina je dobila svoj paket kartic, na katerih so 

bila: 

– števila od 0 do 9, narisana v obliki karakterjev iz zgodbe in vsak druge barve ali  

– različno število češenj – češnje so bile enake barve, kot je bila barva števila, ki so ga 

češnje prikazovale. 

Učenci so se s karticami igrali spomin, tako da so poiskali par: kartica s številom in kartica s 

pripadajočim številom češenj. Ko so našli vse pare, so jih morali urediti po velikosti od 

najmanjšega števila do največjega števila. Na koncu so preverili rešitve, tako da so kartice 

obrnili in na hrbtni strani kartic dobili napisano geslo SPOZNAVAMO ŠTEVILO NIČ. 



56 

 

 

Slika 33: Didaktična igra Spomin 

Druga dejavnost je imela naslov Športne igre. Vsak učenec si je lahko izbral svojo figurico 

(lesena kocka, na kateri je bil narisan junak iz slikanice. Za igro so potrebovali še sklop kartic 

in igralno podlogo. Igralci so izmenično vlekli vrhnjo karto iz kupčka in premikali svojo 

figurico po poljih naprej ali nazaj glede na izvlečeno kartico. Na karticah, ki so bile zelene ali 

rdeče barve, so bili napisani računi seštevanja in odštevanja s števili od 0 do 5 – če je bila kartica 

zelene barve, se je moral igralec premakniti za toliko polj naprej, kot je bil rezultat računa, če 

pa je bila kartica rdeče barve, se je moral premakniti za toliko polj nazaj. Zmagovalec je bil 

tisti, ki mu je prvemu uspelo priti na cilj oz. ki je prišel najdlje naprej. 

 

Slika 34: Didaktična igra Športne igre 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

V zaključnem delu učne ure je učiteljica učencem razdelila kratke anketne vprašalnike. Na njem 

sta bili dve vprašanji. Prvo je spraševalo po počutju pri tej učni uri, drugo pa se je nanašalo na 

odnos do učnega predmeta matematike oziroma je preverjalo, če učenci vedo, za kateri učni 

predmet je šlo. Vprašalnik so učenci reševali frontalno, a vsak zase. Učiteljica je najprej 
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prebrala vprašanje in ga dodatno obrazložila, potem pa so učenci sami odgovorili na vprašanje. 

Vprašalnik je priložen učni pripravi (Priloga 3). 

 

3.4. Obdelava podatkov 

Podatke, zbrane s preizkusoma znanja (pred učno uro in po njej), smo ocenili po smiselnem 

kriteriju in vsako nalogo ustrezno točkovali. Pri interpretaciji razlik med uspešnostjo prvega in 

drugega reševanja smo uporabili Wilcoxonov test v programu SPSS. Upoštevali smo samo 

rezultate preizkusov znanj tistih učencev, ki so sodelovali pri vseh treh korakih (pri preizkusu 

znanja pred učno uro, pri učni uri in preizkusu znanja po učni uri). Dobljene podatke smo zbrali 

in prikazali z različnimi grafičnimi prikazi in tabelami. 

Pri opazovanju smo zbirali podatke z vnaprej pripravljenem opazovalnim listom. Na njem so 

oblikovane posamezne kategorije, s pomočjo katerih smo svoja opažanja razvrstili v smiselne 

razrede. Podatke, zbrane z opazovanjem, smo povzeli za vsako uro posebej, potem pa smo vse 

skupaj analizirali po rubrikah. Izpisali smo odgovore za vsako vprašanje, ki nas je zanimalo, jih 

grupirali po skupnih lastnostih in iz tega izpeljali povzetek. Kjer je bilo smiselno, smo dodali 

kakšen zanimiv pogovor med učenci in učiteljico. 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo statistično obdelali, jih prikazali z grafi ali 

tabelami z absolutnimi in relativnimi deleži, jih interpretirali, analizirali in med seboj primerjali. 
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4. REZULTATI RAZISKAVE 

Rezultate bomo predstavili v dveh delih. Najprej bomo predstavili rezultate primerjav 

preizkusov znanj, ugotovitve opazovanja učne ure in rezultate anketnega vprašalnika, v drugem 

delu pa bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

 

4.1. Rezultati glede na posamezne instrumente zbiranja podatkov 

4.1.1. Preizkus znanja 

Pri preizkusu znanja pred izvedeno učno uro (v nadaljevanju predtest) in po izvedeni učni uri 

(v nadaljevanju potest) je skupaj sodelovalo 84 učencev iz petih oddelkov 1. razreda treh 

osnovnih šol. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate obeh preizkusov znanja po posameznih 

nalogah. 

 

1. naloga 

 

Slika 35: 1. naloga na preizkusu znanja 

Pripravili smo 4 lončke, označene z različnimi barvami (rumena, zelena, rdeča, modra), jih 

postavili v enako zaporedje, kot ga vidijo otroci na papirju, ter v vsak lonček dodali različno 

število kock (rumena: 2 kocki; zelena: 3 kocke; rdeča: 0 kock; modra: 1 kocka). Učenci so 

morali označiti, koliko kock je v posameznem lončku, kakor so želeli (z zapisom števil, 

risanjem …). 

Učenci so število kock v lončkih označevali na različne načine. Največ učencev je zapisalo 

število kock s številkami, nekaj učencev je kocke narisalo (običajno kot kvadrat), malo učencev 

pa je uporabilo kombinacijo obojega, torej so v lonček bodisi narisali kocke bodisi napisali 

številko. Peščica tistih učencev, ki je označevala z zapisom številk, je rdeč lonček, v katerem 

ni bilo nič kock, pustila praznega in s praznino označila odsotnost kock. 

 

          

Slika 36: Zapis s številkami            Slika 37: Risanje 
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Slika 38: Oboje (zapis s številkami ali risanje)       Slika 39: Zapis s številkami, nič prazna 

 

a) PREDTEST 

Tabela 1: Prikaz rezultatov 1. naloge na predtestu 

  Št. učencev Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 

s številkami 58 

78 93 % 

risanje 6 

oboje 3 

s številkami, nič prazna 11 

NAPAČNO 

s številkami 6 

6 7 % risanje 0 

oboje 0 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

b) POTEST 

Tabela 2: Prikaz rezultatov 1. naloge na potestu 

  Št. učencev Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 

s številkami 75 

84 100 % 

risanje 6 

oboje 0 

s številkami, nič prazna 3 

NAPAČNO 

s številkami 0 

0 0 % risanje 0 

oboje 0 

SKUPAJ 84 84 100 % 
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Pri 1. nalogi so učenci poljubno označili preštete kocke v posamezne lončke. 78 učencev je 

nalogo rešilo pravilno že na predtestu (93 %), od tega jih je 58 odgovore zapisovalo s 

številkami, ostali so risali (6 učencev), kombinirali oboje (3 učenci) ali pa na mestu števila nič 

pustili prazen prostor (11 učencev). Na potestu so to nalogo vsi učenci rešili pravilno, še vedno 

pa je 6 učencev risalo. Število učencev, ki je pri številu nič prostor pustilo prazno, se je 

zmanjšalo z 11 na 3 učence. 

 

2. naloga 

 

Slika 40: 2. naloga na preizkusu znanja 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 3: Prikaz rezultatov 2. naloge na predtestu 

 

  Št. učencev Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO DA 51 51 61 % 

NAPAČNO 

NE 32 

33 39 % 
OBOJE 1 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

b) POTEST 

Tabela 4: Prikaz rezultatov 2. naloge na potestu 

  Št. učencev Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO DA 72 72 86 % 

NAPAČNO 

NE 11 

12 14 % 
OBOJE 1 

SKUPAJ 84 84 100 % 
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Naloga je preverjala, v kolikšni meri je med učenci prisotna pogosta napačna predstava o številu 

nič, da to ni število. Na predtestu je 61 % učencev obkrožilo pravilen odgovor, kar 39 % 

učencev pa je obkrožilo napačnega, torej da nič ni število. Na potestu je delež učencev, ki je 

obkrožil pravilen odgovor (86 %), narastel za četrtino glede na vse učence, napačen odgovor je 

obkrožilo 14 % učencev. 

  

3. naloga 

 

Slika 41: 3. naloga na preizkusu znanja 

Učenci so dobili 5 nalepk z različnimi števili (0, 1, 3, 5, 7) v naključnem zaporedju. Njihova 

naloga je bila, da so števila uredili po velikosti od najmanjšega do največjega, tako da so nalepili 

nalepke v za to namenjene zelene pravokotnike. 

Med odgovori učencev so se pojavile tudi napačne rešitve, kar pomeni, da je bilo vsaj eno izmed 

števil postavljeno na napačno mesto oz. ni bilo urejeno pravilno. Odgovore učencev smo 

razvrstili v različne kategorije: 

– NIČ NA ZAČETKU: Število nič je bilo postavljeno na začetek kot najmanjše izmed 

izbranih števil, a so bile prisotne napake pri ureditvi preostalih števil. 

 
Slika 42: Napačna ureditev števil, pri čemer je število nič postavljeno na začetek 

 

– NIČ VMES: Število nič je bilo postavljeno nekje v vmes med ostalimi števili, ki so bila 

sicer urejena pravilno ali pa je bila napačna tudi ureditev preostalih števil. 

 
Slika 43: Napačna ureditev števil, pri čemer je število nič postavljeno vmes 

 

– NIČ NA KONCU: Število nič je bilo postavljeno na konec kot največje izmed izbranih 

števil. Lahko so bile prisotne napake tudi pri ureditvi preostalih števil. 



62 

 

 
Slika 44: Napačna ureditev števil, pri čemer je število nič postavljeno na konec 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 5: Prikaz rezultatov 3. naloge na predtestu 

 Št. učencev 
Št. 

učencev 
Odstotek 

PRAVILNO 59 59 70 % 

NAPAČNO 

NIČ NA ZAČETKU 3 

25 30 % NIČ VMES 11 

NIČ NA KONCU 11 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

 b) POTEST 

Tabela 6: Prikaz rezultatov 3. naloge na potestu 

 Št. učencev 
Št. 

učencev 
Odstotek 

PRAVILNO 75 75 89 % 

NAPAČNO 

NIČ NA ZAČETKU 4 

9 11 % NIČ VMES 4 

NIČ NA KONCU 1 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

Pri tretji nalogi smo preverjali, ali učenci razumejo nič kot število, ki je postavljeno na začetek 

številskega poltraka. Na predtestu sta dobri dve tretjini učencev (70 %) števila uredila v pravilno 

zaporedje, slaba tretjina učencev (30 %) pa je števila uredila narobe, od tega so samo 3 učenci 

število nič postavili na prvo mesto, 11 učencev je nič postavilo nekam vmes, enako število 

učencev pa je število nič postavilo na konec kot največje število. Na potestu so bili rezultati 

boljši. Delež učencev, ki so števila uredili pravilno, se je povečal za slabo petino (89 %), dobra 

desetina učencev (11 %) pa je števila uredila narobe, od tega jih je tokrat najmanj postavilo 

število nič kot največje število (1 učenec), 4 učenci so postavili nič nekam vmes ter 4 učenci na 

začetek. 
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4. naloga 

 

Slika 45: 4. naloga na preizkusu znanja 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 7: Razporeditev odgovorov 4. naloge na predtestu glede na izbrano število 

 Št. učencev 

 0 1 9 10 100 1000 1000000 

NAJVEČJE 0 0 2 1 1 1 72 

NAJMANJŠE 56 17 0 2 1 1 0 

NEDOLOČENO: 7 

Opomba: Kategorija »nedoločeno« pomeni, da je bilo obkroženo več kot eno število z vsako 

barvo. 

 

Tabela 8: Prikaz rezultatov 4. naloge na predtestu glede na pravilnost reševanja 

 NAJVEČJE ŠT. NAJMANJŠE ŠT. 

 Št. učencev Odstotek Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 72 86 % 56 67 % 

NAPAČNO 12 14 % 28 33 % 

SKUPAJ 84 100 % 84 100 % 
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 b) POTEST 

Tabela 9: Razporeditev odgovorov 4. naloge na potestu glede na izbrano število 

 Št. učencev 

 0 1 9 10 100 1000 1000000 
nedoločeno 

NAJVEČJE 0 0 1 0 0 1 79 

3 
NAJMANJŠE 72 9 0 0 0 0 0 

Opomba: Kategorija »nedoločeno« pomeni, da je bilo obkroženo več kot eno število z vsako 

barvo. 

Tabela 10: Prikaz rezultatov 4. naloge na potestu glede na pravilnost reševanja 

 NAJVEČJE ŠT. NAJMANJŠE ŠT. 

 Št. učencev Odstotek Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 79 94 % 72 86 % 

NAPAČNO 5 6 % 12 14 % 

SKUPAJ 84 100 % 84 100 % 

 

Pri 4. nalogi smo preverjali, kako učenci razumejo število nič v sistemu mestne vrednosti. Kar 

velik odstotek učencev (86 %) je že na predtestu pravilno prepoznal največje število, več 

napak pa se je pojavilo pri najmanjšem številu, ki ga je ena tretjina učencev (33 %) obkrožila 

narobe. Najpogostejši napačen odgovor za najmanjše število je bil 1, ki ga je obkrožilo 17 

učencev. Na potestu sta samo 2 učenca napačno obkrožila največje število (6 %). Tudi pri 

najmanjšem številu se je izboljšal rezultat, in sicer je 86 % učencev pravilno obkrožilo število 

nič kot najmanjše število. Še vedno je največ učencev, ki je narobe obkrožilo najmanjše 

število, izbralo število 1 (9 učencev).  
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5. naloga 

 

Slika 46: 5. naloga na preizkusu znanja 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 11: Prikaz rezultatov 5. naloge na predtestu 

 0 1 3 7 10 

 
Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

PRAVILNO 74 88 % 80 95 % 78 93 % 62 74 % 62 74 % 

NAPAČNO 10 12 % 4 5 % 6 7 % 22 26 % 22 26 % 

SKUPAJ 84 100 % 84 100 % 84 100 % 84 100 % 84 100 % 

 

 b) POTEST 

Tabela 12: Prikaz rezultatov 5. naloge na potestu 

 0 1 3 7 10 

 
Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

Št. 

uč. 
Ods. 

PRAVILNO 83 99 % 81 96 % 81 96 % 74 88 % 79 94 % 

NAPAČNO 1 1 % 3 4 % 3 4 % 10 12 % 5 6 % 

SKUPAJ 84 100 % 84 100 % 84 100 % 84 100 % 84 100 % 
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5. naloga je preverjala razumevanje koncepta nič, ki je moč prazne množice. Velik delež 

učencev (88 %) je že na predtestu pravilno množico števila nič pustilo nepobarvano, na potestu 

pa se je delež še povečal, in sicer na 99 % – samo en učenec tam čebel ni pustil nepobarvanih. 

Največ težav so imeli učenci s številom 7 in 10, pri katerih je bil delež pravilno pobarvanih 

čebel na predtestu pri obeh številih najmanjši, in sicer 74 %. Na potestu je bil delež učencev, ki 

so pri teh dveh številih pobarvali pravilno, večji, in sicer 88 % za število 7, za število 10 pa 94 

%. Na splošno so se rezultati pri vseh številih na potestu izboljšali v primerjavi s predtestom.  

 

6. naloga 

 

Slika 47: 6. naloga na preizkusu znanja 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 13: Prikaz rezultatov 6. naloge na predtestu 

 Št. učencev Št. učencev Odstotki 

PRAVILNO 59 59 70 % 

NAPAČNO 

ODGOVOR: 5 8 

25 30 % ODGOVOR: 1 6 

DRUGO 11 

SKUPAJ 84 84 100 % 
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b) POTEST 

Tabela 14: Prikaz rezultatov 6. naloge na potestu 

 Št. učencev Št. učencev Odstotki 

PRAVILNO 73 73 87 % 

NAPAČNO 

ODGOVOR: 5 5 

11 13 % ODGOVOR: 1 1 

DRUGO 5 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

Pri 6. nalogi smo preverjali razumevanja števila nič kot razlike dveh enakih števil. 70 % učencev 

je na predtestu nalogo rešilo pravilno, 30 % pa narobe, od tega sta bila pogosta napačna 

odgovora 5 ali 1. Na potestu se je delež pravilnih odgovorov povečal na 87 %, samo 13 % 

učencev pa je nalogo rešilo narobe. Še vedno je bilo med najpogostejšimi napačnimi odgovori 

število 5. 

 

7. naloga 

 

Slika 48: 7. naloga na preizkusu znanja 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 15: Prikaz rezultatov 7. naloge na predtestu 

 Št. učencev Št. učencev Odstotki 

PRAVILNO 48 48 57 % 

NAPAČNO 

VSE 15 

36 43 % 

4 8 

0 2 

3 5 

DRUGO 6 

SKUPAJ 84 84 100 % 
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 b) POTEST 

Tabela 16: Prikaz rezultatov 7. naloge na potestu 

 Št. učencev Št. učencev Odstotki 

PRAVILNO 66 66 79 % 

NAPAČNO 

VSE 9 

18 21 % 

4 1 

0 1 

3 2 

DRUGO 5 

SKUPAJ 84 84 100 % 

 

Pri 7. nalogi smo preverjali koncept: število nič kot nevtralen element odštevanja. 57 % učencev 

je na predtestu pravilno pobarvalo 5 balonov, 43 % pa narobe. Najpogosteje so učenci, ki so 

nalogo rešili narobe, pobarvali vseh 8 balonov, čeprav je v besedilni nalogi podan podatek, da 

jih Špela v rokah nosi 5. Med pogostejšimi napačnimi odgovori so bili tudi 4 in 3 pobarvani 

baloni, 2 učenca nista pobarvala balonov, s čimer sta želela prikazati število nič. Na potestu so 

se rezultati izboljšali za dobro petino. 79 % učencev je nalogo rešilo pravilno. Še vedno pa je 

bil najpogostejši napačen odgovor ta, da so pobarvani vsi baloni. 

 

8. naloga 

Slika 49: 8. naloga na preizkusu znanja 

Učenci so za pomoč pri reševanju naloge dobili tudi igralni denar – papirnate kovance za prikaz 

vrednosti 1 evra. Uporaba je bila po izbiri. 

Učenci so za pravilen odgovor morali obkrožiti NE ter na črto ob dodatnem vprašanju napisati 

1 €. 

Rezultate naloge smo razvrstili v različne kategorije, in sicer glede na to, ali so obkrožili DA 

ali NE, potem pa te odgovore dodatno razvrstili še v podkategorije glede na pogoste napačne 

odgovore, ki so jih učenci napisali kot odgovor na sledeče dodatno vprašanje. Pri kategoriji DA 

smo določili naslednje podkategorije: 0, 4 in DRUGO (katerokoli drugo število). Pri kategoriji 
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NE smo določili naslednje podkategorije: 1, 4, DRUGO (katerokoli drugo število) in BREZ 

(brez odgovora). Rezultate smo prikazali v tabeli 17 in tabeli 19. 

Potem smo vse napačne odgovore združili in s tabelama 18 in 20 prikazali rezultate še glede na 

pravilnost odgovorov. Pod kategorijo PRAVILNO smo šteli pravilne odgovore, torej iz 

kategorije NE in podkategorije 1, v kategoriji NAPAČNO pa so vključeni vsi ostali odgovori. 

 

 a) PREDTEST 

Tabela 17: Prikaz rezultatov 8. naloge na predtestu glede na najpogostejše odgovore 

  Št. učencev 

DA 

0 4 

4 2 

DRUGO 4 

NE 

1 43 

4 12 

DRUGO 8 

BREZ 3 

NEDOLOČEN ODGOVOR 7 

SKUPAJ 84 

Opomba: Kategorija »nedoločen odgovor« pomeni, da sta bila obkrožena oz. rešena oba možna 

odgovora, torej da in ne. 

 

Tabela 18: Prikaz rezultatov 8. naloge na predtestu glede na pravilnost odgovorov 

 Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 43 51 % 

NAPAČNO 41 49 % 

SKUPAJ 84 100 % 
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b) POTEST 

Tabela 19: Prikaz rezultatov 8. naloge na potestu glede na najpogostejše odgovore 

  Št. učencev 

DA 

0 6 

4 1 

DRUGO 2 

NE 

1 58 

4 7 

DRUGO 9 

BREZ 1 

SKUPAJ 84 

 

Tabela 20: Prikaz rezultatov 8. naloge na predtestu glede na pravilnost odgovorov 

 Št. učencev Odstotek 

PRAVILNO 58 69 % 

NAPAČNO 26 31 % 

SKUPAJ 84 100 % 

 

Pri 8. nalogi smo preverjali razumevanje koncepta: število nič kot nevtralen element seštevanja. 

Delež pravilnih odgovorov (51 %) je bil na predtestu samo za odtenek večji od deleža napačnih 

odgovorov (49 %). Na potestu je naloga rešena bolj uspešno, in sicer je pravilnih odgovorov 

dobri dve tretjini (69 %), napačnih pa torej slaba tretjina (31 %). Najpogostejši napačen odgovor 

tako na predtestu kot na potestu je, da nimata dovolj denarja, in sicer jima zmanjka 4 evre, 

pogosto pa se pojavi tudi odgovor, da imata dovolj denarja za nakup in jima ne ostane nič 

denarja. 

 

4.1.2. Opazovalni list 

Opazovanje učnih ur bomo analizirali tako, da bomo pri vsaki rubriki opazovanja (izobraževalni 

vidik, motivacijska vloga, vzgojni vidik, odzivi učencev, počutje in odnos do predmeta, ostala 

opažanja) s pomočjo rešenih opazovalnih listov zbrali odgovore učencev in druge konkretne 

opise oz. sklepanja za vsako vprašanje, ki nas je zanimalo, jih kodirali in naredili povzetek. 
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4.1.2.1. Izobraževalni vidik 

Ali učenci prepoznajo glavno temo zgodbe? 

Učenci so prepoznali, da zgodba govori o številkah, češnjah, zabavi, o gospodu Plusu in gospe 

Minus, o Anički, ki ni mogla ničesar narediti … Aničkino počutje v prvem delu zgodbe so 

prepoznali kot žalostno, ker ni dobila nobene češnje in ker nikoli ni zmagala, to pa so obrazložili 

s tem, ker je Anička nič. Razumeli so, da Anička s Trino na koncu dobi veliko – trideset češenj, 

s čimer ugotovi, da ni ničvredna, ampak da z njo lahko dobimo druga števila, npr. deset, sto, 

tisoč, neskončno. Spoznali so, da skupaj z drugimi števili njena vrednost dobi drugačen pomen. 

Ugotavljamo, da so učenci prepoznali glavno temo zgodbe v matematični slikanici 70 češenj. 

 

Ali učenci prepoznavajo koncept števila nič kot moč prazne množice v slikanici? 

Učenci so vedeli, da Anička na tržnici ne dobi nič češenj. Opazili so, da na ilustraciji manjkajo 

Aničkine roke, če pa bi bile narisane, bi bile prazne, brez češenj. Vedeli so, da je ostala praznih 

rok, ker je ona število nič. Razumeli so, da ne sme na zabavo nikogar pripeljati, ker je nič, 

vseeno bi pa lahko šla na zabavo sama, ampak ni šla. Vedeli so, da je Anička vredna nič in je 

to manj kot ena, tri ali sedem. 

Ugotavljamo, da so učenci prepoznali koncept števila nič kot moč prazne množice v slikanici. 

 

Ali učenci prepoznavajo koncept števila nič kot število na začetku številskega poltraka? 

Učenci so znali našteti vrstni red glavnih protagonistov v koloni pred stojnico. Vedeli so, da so 

se morala postaviti v kolono od največje do najmanjše, zato je Sedemila na prvem mestu, ker 

je največja, Trina je bila na drugem mestu, ker je vredna tri, sledi ji Enaja, zadnja pa je Anička, 

ker je najmanjše število in je vredna nič. Razložili so, da je vrednost nič manj kot ena, tri ali 

sedem in je zato na zadnjem mestu v koloni. Razumeli so, da Sedemila ni prva zato, ker je 

najvišja po izgledu, ampak ker je to največje število. Pokazali so, da bi bila Anička vredna nič 

prstov, kar je najmanj od vseh drugih števil v koloni. Učenci so kasneje v učni uri pri dejavnosti 

Spomin, pri kateri so iskali pare, te tudi pravilno uredili (število – češnje) po velikosti od 

najmanjšega do največjega, pri čemer so postavili nič na prvo mesto kot najmanjše število. 

Ugotavljamo, da so učenci prepoznali koncept števila nič kot število na začetku številskega 

poltraka. 

 

Ali učenci prepoznavajo koncept števila nič kot nevtralen element pri seštevanju in 

odštevanju? 

Učenci so že med prvim branjem dopolnili poved »Dobrodošla novica za vse, razen za …« z 

»Aničko.« Pri ilustraciji zadnje športne naloge z oviro so pravilno prepoznali, katera ovira je od 

katerega števila. Vedeli so, da so števila lahko zmanjšala oviro za toliko, kolikor so vredna, 

prav tako pa so znali našteti, za koliko je vsako število zmanjšalo oviro (oz. koliko kock pri 

vsakem številu leži na tleh, ne da bi jih morali prešteti), in koliko kock je ovira ostala visoka. 

Razumeli so, da se je Anički zataknilo pri zadnji oviri zato, ker je ni mogla nič zmanjšati, ker 



72 

 

je vredna nič. Povedali so, da je bila ta naloga najtežja za Aničko, najlažja pa za Sedemilo. Na 

vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi prijateljice morale zvišati oviro za toliko, kolikor so vredne, 

so odgovorili brez težav. Razumeli so, da bi bila Aničkina ovira najmanjša, saj se nič ne bi 

zvišala oz. bi ostala enaka, najslabša bi bila Sedemila, ker bi morala oviro zvišati za največ 

kock, to je sedem, pa tudi Trina in Enaja bi oviro morale zvišati za tri in eno kocko. Menili so, 

da bi bila Anička potem srečna, ker bi imela najnižjo oviro, in bi bila najboljša. 

Pri dejavnosti igranja namizne igre Športne igre je večina učencev seštevala in odštevala še s 

pomočjo prstov, kar veliko učencev pa je tekom igre razumelo, da si za račune s številom nič 

ni treba pomagati s prsti, saj je rezultat enak drugemu seštevancu oz. zmanjševancu. Enako tudi 

pri računih odštevanja dveh enakih števil. 

Ugotavljamo, da so učenci prepoznali koncept: število nič kot nevtralen element pri seštevanju 

in odštevanju. 

 

Ali učenci prepoznavajo število nič kot prazno mesto v sistemu mestne vrednosti? 

Učenci so že takoj po zaključnem vprašanju po prvem branju znali odgovoriti, da bosta Anička 

in Sedemila dobili sedemdeset češenj. Na vprašanje, zakaj sta Trina in Anička na koncu dobili 

trideset češenj, so odgovorili, da sta skupaj, ko se povežeta, trideset. Brez težav so odgovorili 

na vse možne kombinacije, koliko češenj bi dobilo neko število in Anička, npr. za primer, 

koliko češenj bi dobili petka in Anička, so vedeli, da bi jih dobili petdeset. Vedeli so, da bi 

največ češenj dobile, če bi šle vse skupaj na tržnico. Število dobljenih češenj so v tem primeru 

ocenili z milijon, neskončno, sto, veliko, toliko, kot je šola velika. Pri primeru, da bi Anička 

povabila še več ničel skupaj z Enajo, so začneli naštevati, da bi tri ničle dobile tisoč, štiri ničle 

pa deset tisoč češenj. Nekateri učenci so sami od sebe že omenjali desetice in enice in so vedeli, 

da so desetice na levi, enice pa na desni. Trdili so, da je Anička kljub svoji vrednosti še vedno 

lahko prijateljica z ostalimi števili, saj njena vrednost dobi drugačen pomen, če je skupaj z 

drugim številom. 

Nekateri učenci po prebrani slikanici niso bili prepričani, ali je nič število, potem pa so jim 

sošolci razložili, da je število, »zato ker če kakšno dodaš zraven, je število, tudi če je sama, je 

število. Če nič ne bi bilo število, sploh deset ne bi obstajala. Pa sto ne bi obstajala.« S tem so 

tudi dokazali razumevanje sistema mestne vrednosti in pomena števila nič v njem. 

Zanimiv pogovor, ki nakazuje na razumevanje tega koncepta, je tudi sledeč: »Anička ni več 

želela na rojstni dan.« –»Ja pa bi izrezljala eno ničko iz lesa, pa bi šli skupaj.« –»Aja, da bi 

bili dve nički?« –»Ja, lahko bi milijardo ničk zraven pripeljala.« –»Ja, ampak koga bi pa mogla 

še zraven skupaj vzeti, da ne bi bile same ničke?« –»Kakšno drugo število.« 

»Kaj pa če bi bile dve ničke, katero število bi bilo to še vseeno?« –»Nič!« –»Samo če bi bila še 

ena enka.« »To bi bilo potem sto.« 

Ugotavljamo, da so učenci razumeli koncept števila nič kot prazno mesto v sistemu mestne 

vrednosti. 
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Jim je zgodba v pomoč pri razumevanju matematične vsebine? 

Učenci sami pogosto niso znali ponoviti vsebine, ki je bila bolj matematično izražena oz. jo 

matematično razložiti, razložili pa so jo s pomočjo zgodbe, npr. na vprašanje, kaj je pisalo v 

vabilu, so odgovorili: »Da lahko pridejo tisti samo … da lahko, toliko, kolikor imaš … recimo 

trojka lahko tri prijateljice, sedemka lahko sedem prijateljic …« »Ena lahko eno.« »Nič pa 

lahko nič.« 

Učenci so na učiteljičina vprašanja, ki so bolj matematično oblikovana, npr. »Koliko je vredna 

sedem?« odgovarjali počasi, negotovo, ko pa je vprašala, koliko češenj bi dobila Sedemila, pa 

so takoj vedeli, da bi jih dobila 7. 

Pri dejavnosti iskanja parov in pri pogovoru so učenci brez pomoči prstov in zelo hitro uspeli 

računati račune s številom nič, ki jih niti še niso obravnavali pri pouku, in račune s števili, 

večjimi od 5, in številom nič, npr.: »Koliko češenj dobi Sedemila?« –»Sedem.« –» Koliko pa 

Anička? –»Nič.« –»Koliko češenj dobimo, če od Sedemilinih češenj damo stran toliko češenj, 

kot bi jih dobila Anička?« –»Sedem.« 

Pri izvajanju dejavnosti po prebrani slikanici jim je v pomoč postavljanje matematične vsebine 

v kontekst zgodbe, npr.: »Sedaj pa uredite pare od najmanjšega do največjega števila. Katero 

število je najmanjše? –»Ena.« –»Si prepričan? Ali katero število dobi še manj češenj?« –»Nič!« 

–»Ja, kdo dobi toliko češenj?« –»Anička.« –»Katero število je torej najmanjše?« –»Nič.« 

Ugotavljamo, da je bila zgodba učencem v pomoč pri razumevanju matematične vsebine. 

 

4.1.2.2.  Motivacijska vloga 

Ali zgodba pritegne učence? 

Preden je učiteljica pokazala slikanico in pričela z branjem, so bili učenci še precej nemirni 

(brisali so nos, izbirali prostor za sedenje, hodili bi na stranišče, se pogovarjali …). Ko pa je 

učiteljica pokazala knjigo in prebrala naslov, so se učenci umirili in pozorno prisluhnili. 

Ustvarila se je tišina in opazovali so dogajanje. Tudi učenec, ki je bil vedenjsko problematičen 

in je težko zdržal na mestu, je potreboval manj opozoril, sledil je branju in tudi sodeloval. 

Pritegnila sta jih že naslovnica (»Češnje!« »Meni so se že sline začele cediti v ustih.« »Meni 

tudi.«) in naslov, ob njem so izrazili navdušenje. Pogosto so se med branjem zasmejali, npr. 

»… zato je dirjala kot nora.« in »Anički je srce padlo v hlače.« Med branjem so pogosto tudi 

komentirali, se na glas spraševali in vzklikali. Tudi ob vprašanju, ali jim je bila knjiga všeč, so 

enoglasno pritrdili. 

Ugotavljamo, da je zgodba učence pritegnila. 

 

Ali ilustracije pritegnejo učence? 

Med branjem pravljice so učenci večino časa sedeli mirno v krogu in opazovali ilustracije. 

Vedno znova so postali bolj pozorni, ko je učiteljica obrnila na novo stran, in si z zanimanjem 

ogledovali slike. Nekajkrat so jih tudi ozvočili (bum, tresk, bem, bam, fiiijuuu …). Učenci so v 

ilustracijah opazili tudi podrobnosti, čeprav učiteljica ni spodbujala tega. Ilustracije so se jim 

zdele lepe in zabavne. V nekaterih razredih učiteljica med prvim branjem ni kazala ilustracij 
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sproti, ampak ko je že prebrala posamezne prizore. Nekateri učenci so med branjem pogledovali 

naokoli ali pa so bili naslonjeni na mizo, ko pa je knjigo obrnila proti njim, so vsi učenci 

pogledali proti njej in si ogledovali ilustracije. Knjiga oz. ilustracije v njej so dobile njihovo 

pozornost. Med pogovorom o slikanici so učenci pogosto svoje odgovore dopolnjevali s 

kazanjem na ilustracije. 

Ugotavljamo, da so ilustracije učence pritegnile. Bile so jim v pomoč pri lažjem sledenju 

zgodbi, pomoč pri obujanju spomina na posamezne prizore in tudi sami so prepoznavali 

podrobnosti, ki so jih povezovali z zgodbo. Učenci so opazili detajle na ilustracijah, ki jih 

učiteljica nikoli ni omenila ali izpostavila, so jih pa učenci spontano vključevali v svoje odzive. 

 

So učenci motivirani za delo, se ga lotijo z navdušenjem? 

Učenci so bili pred začetkom ure zelo živahni, napoved branja slikanice jih je umirila. Med 

pogovorom je veliko učencev želelo priti do besede, zato so dvigovali roko ali pa niti niso 

počakali in so odgovorili takoj. Po drugem branju so bili učenci že zelo nemirni, a sta jih 

ponovno motivirali obe dejavnosti v povezavi s slikanico. V skupinah so delali složno in 

sodelovali so vsi učenci. Nestrpno so čakali na vrsto in spodbujali sošolce, da svojo potezo 

opravijo hitreje. Ko so dobili material za dejavnost Športne igre, so z navdušenjem izbirali svoje 

figurice. Vsi so si želeli biti prvi pri Športnih igrah. Razočarani so bili, kadar so se morali 

prestaviti za več polj nazaj in navdušeni, kadar so se lahko prestavili naprej. 

Ugotavljamo, da so bili učenci motivirani za delo in so se ga lotili z navdušenjem. Vsi učenci 

so sodelovali pri obeh didaktičnih igrah in so si želeli delo dobro opraviti. Znotraj skupine so 

potekali prijetni pogovori.  Pri didaktični igri Športne igre so bili še posebej motivirani za 

zmago. 

 

4.1.2.3.  Vzgojni vidik 

Katero sporočilo prepoznajo učenci v zgodbi? 

Po prvem branju so učenci kot prve vtise naštevali bolj konkretne prizore in stvari, ki so se jim 

zdele zanimive v zgodbi, npr. češnje, napis na stojnici, zabava, ovire, da se Trina in Anička 

držita za roke … Niso izpostavljali nič vzgojnega. Ko pa je učiteljica pogovor navezala na 

vzgojni vidik zgodbe, so učenci izkazali razumevanje tudi tega vidika. 

Učenci so prepoznali, da Anička ni zares ničvredna, in so to spoznanje povezali s svojim 

življenjem oz. so iz tega znali izluščiti sporočilo. Sporočila, ki so jih prepoznali učenci v zgodbi, 

so:  

– »… da smo vsi nekaj vredni/da je vsak nekaj vreden/da če misliš, da si ničvreden, si nekaj 

vreden.« 

– »… da si prijazen.« 

– »… da je lepo deliti stvari, tako kot Trina in Anička.« 

– »… če te kdo ne mara, da te kdo lahko tudi mara, ne pa da te samo ne mara/da ti prijatelji 

pomagajo.« 
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Ugotavljamo, da so učenci z učiteljičinim vodenjem prepoznavali več vzgojnih sporočil 

zgodbe, in sicer da je vsak nekaj vreden, da je dragoceno imeti prijatelja, z njim deliti stvari, si 

pomagati in biti prijazen.  

 

Se jih zgodba dotakne? Se poistovetijo z Aničko? 

Učenci so prepoznavali počutje Aničke kot slabo, žalostno, nesrečno, ničvredno. Razumeli so, 

da se joka, ker je nič/ker misli, da je ničvredna. Trino so videli kot njeno prijateljico, ki je videla, 

da se počuti slabo. Na vprašanja o Aničkinem počutju in prizoru, ko se Anička joka, so 

odgovarjali z žalostnim tonom glasu. Veliko učencev je trdila, da jim je od prijateljic najbolj 

všeč Trina, ker je peljala Aničko na tržnico in ji je pomagala. Nekateri učenci so kot nekaj, kar 

so si najbolj zapomnili iz zgodbe, navedli, da Anička ni mogla ničesar dobiti ter da ni mogla na 

rojstnodnevno zabavo pripeljati nobenega prijatelja in jim je bilo za Aničko hudo. Všeč jim je 

bilo, ko je Anička dobila prijateljico in sta šli skupaj na tržnico. 

Nekateri učenci so za Aničko iskali rešitve, kako bi lahko šla na rojstni dan, npr. »da bi 

izrezljala eno ničko iz lesa, pa bi šli skupaj«; »Se bi pa oblikovala v eno drugo število, pa bi 

šla. V stotko na primer.«; »Vzela bi en krog pa bi si ga dala na glavo, da bi bila osemka, pa bi 

jih lahko še osem vzela sabo. Ali pa bi sklenila roke na sredini in bi izgledala kot osemka.« 

Za igranje Športnih iger je povprečno samo en učenec v razredu izbral Aničko za svojo figuro. 

Tudi ko pogovor teče o tem, katera izmed števil iz zgodbe bi bil/a rad/a, sta najpogosteje izbrani 

Sedemila, ker dobi največ, in Enaja, ker je vedno prva in najhitrejša, nihče pa ne reče, da bi bil 

Anička. Sklepamo, da so Aničkino vrednost še vedno prepoznavali kot najmanjšo in bi zato 

raje bili kakšno drugo število. 

Ugotavljamo, da so učenci razumeli, da se je Anička počutila slabo. Nekaterim učencem se je 

zasmilila, začutili so njeno stisko. Iskali so rešitve, kako bi lahko dobila več oz. bi bila 

uspešnejša, kot če nastopa sama. Razumeli so, da je Anička število nič in si sami niso želeli biti 

na njenem mestu, dokler niso ugotovili, da je tudi ona pomembna. 

 

4.1.2.4.  Odzivi učencev 

Ali sodelujejo vsi učenci? Ali sodelujejo z veseljem? 

Slikanico so poslušali vsi učenci. Pri pogovoru je aktivno sodelovalo več kot polovica učencev, 

ostale učence pa je aktivirala učiteljica s svojim pozivom. Tisti, ki so sodelovali sami od sebe, 

so sodelovali z veseljem in stremeli k temu, da bi bili čim večkrat poklicani (visoko so dvigovali 

roko in mahali z njo). Tudi večina tistih učencev, ki jih je poklicala učiteljica, je s svojimi 

odgovori izkazovala, da so sledili dogajanju. Vsak učenec je vsaj enkrat prišel na vrsto pri 

pogovoru, da je izrazil svoje mnenje, razmišljanje. Pri pripravljenih dejavnostih so sodelovali 

vsi učenci in so se ju lotili z veseljem. Bili so motivirani, da bi hitro poiskali vse pare in so se 

razveselili, ko so jih našli, ter ponosno dvigovali roke in klicali učiteljico. Športne igre so se 

igrali z veseljem. Vsak učenec je čakal na svojo potezo in se je veselil. Med seboj so si 

pomagali. Zelo redko je pri kakšni skupini prišlo do manjših konfliktov v zvezi s skupinskim 

delom, npr. ker je želel delati vsak učenec zase in ne tudi za skupino. 
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Ugotavljamo, da so sodelovali vsi učenci, nekateri izmed njih s spodbujanjem učiteljice. Večina 

učencev je sodelovala z veseljem in navdušenjem. 

 

4.1.2.5.  Počutje in odnos do predmeta 

Počutje in odnos do predmeta smo merili s pomočjo kratkega vprašalnika, ki ga je rešil vsak 

učenec ob koncu učne ure in je sestavljen iz dveh vprašanj. Razdelila ga je njihova razredna 

učiteljica, rešili pa so ga tako, da je učiteljica sprva povedala navodila za vsako vprašanje in ga 

po potrebi dodatno obrazložila, potem pa so učenci vsak zase pisno odgovorili na vprašanje. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na počutje. Učenci so morali obkrožiti obraz, ki je najbolj 

predstavljal, kako so se počutili med učno uro. Obkrožiti so smeli samo en obraz. Počutja so 

naslednja: zelo slabo, slabo, niti dobro in niti slabo, dobro ter odlično. 

 

Slika 50: Prvo vprašanje na kratkem vprašalniku za učence ob koncu učne ure 

Drugo vprašanje se je nanašalo na odnos do predmeta. Prikazane so bile slike vseh šestih učnih 

predmetov, ki jih obravnavajo v prvem razredu (matematika, glasbena umetnost, spoznavanje 

okolja, šport, slovenski jezik, likovna umetnost). Učiteljica je vsako sličico posebej tudi 

razložila. Učenci so morali obkrožiti tiste učne predmete, za katere so menili, da so se jih učili 

pri tej učni uri. Možno je bilo obkrožiti več sličic. 

 

Slika 51: Drugo vprašanje na kratkem vprašalniku za učence ob koncu učne ure 
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Rezultate anketnega vprašalnika smo zbrali in jih prikazali za vsak razred, ki je sodeloval pri 

učni uri, posebej. Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo za vsak razred določili kratice. Te so: 

DJC, FPA, FPB, MVA in MVB. 

DJC: Večina učencev (18) je označila, da so se med učno uro počutili odlično, dva učenca, da 

sta se počutila dobro in en učenec je označil, da se ni počutil niti dobro niti slabo. 

Na kratkem vprašalniku je bil največkrat izbran predmet, za katerega so učenci menili, da so se 

ga pri tej šolski uri učili, šport (12 učencev), ki ga je izbrala dobra polovica učencev. Približno 

polovica učencev je izbrala slovenski jezik (11 učencev), malo manj kot polovica učencev pa 

je izbrala matematiko (10 učencev). Od tega so zgolj matematiko izbrali 4 učenci, matematike 

pa sploh ni izbrala dobra polovica učencev, in sicer 11.  

FPA: Na kratkem vprašalniku je 12 učencev obkrožilo, da so se med učno uro počutili odlično 

in 7 učencev, da so se počutili dobro. 

Največkrat izbran predmet je bil matematika, ki jo je označila tudi večina učencev (17). Sledil 

je slovenski jezik z nekaj manj glasovi (14). Skoraj polovica učencev (8) je izbrala šport, slaba 

tretjina likovno umetnost (6), enkrat manj je bilo izbrano spoznavanje okolja, en učenec pa je 

označil glasbeno umetnost. Od tega sta zgolj matematiko izbrala 2 učenca. Najpogostejša 

kombinacija izbranih predmetov je bila matematika in slovenski jezik, ki jo je izbralo 6 

učencev, kar je slaba tretjina. 

FPB: Velika večina učencev je na kratkem vprašalniku označila, da so se med učno uro počutili 

odlično (17), ostala dva učenca pa sta označila, da sta se počutila dobro. 

Največkrat izbrana predmeta na kratkem vprašalniku sta bila šport in slovenski jezik (17), nekaj 

manjkrat je bila izbrana matematika (13), ostali predmeti pa so bili izbrani zelo redko, in sicer 

glasbena umetnost petkrat, spoznavanje okolja in likovna umetnost pa štirikrat. Od tega nihče 

ni izbral samo matematike, 6 učencev pa matematike sploh ni izbralo. Najpogostejša 

kombinacija predmetov je matematika, šport in slovenski jezik, izbralo jo je 7 učencev. 

MVA: Večina učencev (10) je na kratkem vprašalniku označila odlično počutje, 2 učenca sta 

označila, da sta se počutila dobro, 2 učenca sta označila srednjo sličico, 1 učenec pa zelo slabo 

počutje. Ko sem povprašala učence, ki so označili slabo počutje, po vzroku, so rekli, da zato, 

ker niso smeli biti skupaj v skupini s svojim prijateljem, in eden, ker se je moral pomikati po 

poljih nazaj. Vprašala sem jih, kakšna pa se jim je zdela šolska ura, če to odmislijo, pa so rekli, 

da jim je bila všeč. 

Največkrat izbran šolski predmet na vprašalniku je bila matematika (8), samo enkrat manj 

slovenski jezik (7), 5 učencev je izbralo tudi šport, 4 učenci likovno umetnost, po dva učenca 

pa tudi glasbeno umetnost in spoznavanje okolja. Od tega so 4 učenci obkrožili samo 

matematiko in nobenega drugega predmeta, 7 učencev pa matematike ni izbralo. 

MVB: Večina učencev (10) je označila, da so se med šolsko uro počutili odlično, 2 učenca sta 

obkrožila dobro, po en učenec srednjo sličico in sličico s slabim počutjem, dva pa sta obkrožila 

sličico z zelo slabim počutjem. Ko sem povprašala, zakaj so označili slabše počutje, so 

odgovorili, da zato, ker so se pri športnih igrah morali pomikati nazaj in ker so veliko čakali. 

Ena učenka je izpostavila še to, da je morala igrati sama z dvema fantoma. 
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Največkrat izbran šolski predmet na vprašalniku je bila matematika (12), drugi z malo manj 

glasovi (7) pa je bil šport. Sledila je slovenščina s petimi glasovi, potem likovna umetnost s 

tremi glasovi in na koncu glasbena umetnost in spoznavanje okolja, ki sta bila izbrana oba po 

dvakrat. Od tega je samo matematiko obkrožilo 5 učencev, 4 učenci pa matematike niso 

označili. 

 

Graf 1: Počutje učencev med šolsko uro v posameznih razredih 

 

Graf 2: Mnenje učencev o tem, kateri učni predmet so se učili pri učni uri, v posameznih 

razredih 
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Učenci so se med šolsko uro večinoma počutili odlično ali dobro. Večinoma niso imeli občutka, 

da bi se učili samo matematiko oz. samo en učni predmet, temveč so bili mnenja, da so se učili 

več učnih predmetov. Največkrat izbran učni predmet je bil matematika, samo nekaj glasov 

manj pa sta imela tudi slovenski jezik in šport. Ostali učni predmeti so bili izbrani redko. 

 

4.1.2.6.  Ostala opažanja 

Učenci so si zapomnili glavne protagoniste zgodbe, v njih so takoj prepoznali števila (v imenih 

in ilustracijah), nekaj več časa pa so potrebovali za pomnjenje imen. Pogosto so jih poimenovali 

po svoje, npr. Sedemka, Enka, Trojka, Nička … Zunanjo podobo Aničke so prepoznali kot 

okroglo, ovalno, jajčasto, kot obliko, ki bi se dobro kotalila. 

Veliko učencev je sprva menilo, da nič ni število. S pomočjo zgodbe so razumeli, da nič je 

število, ker ni ničvredno, ampak ima vrednost nič in Anička sama sicer ne bi dobila nič češenj, 

skupaj s številom ena pa bi jih kar deset. 

 

4.1.3. Anketni vprašalnik 

Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je sodelovalo 18 učiteljev. Anketne vprašalnike smo v 

spletni obliki razdelili kot spletno povezavo preko elektronske pošte. Pred izpolnjevanjem smo 

jim predstavili namen raziskave in jim posredovali tudi povezavo do spletnega listalnika, kjer 

so si slikanico lahko ogledali. Nekateri anketiranci so učitelji, ki so sodelovali tudi pri učni uri 

– slednji so imeli priložnost pregledati slikanico tudi v fizični obliki. Preostali anketiranci so 

bili učitelji prvega triletja iz osnovnih šol, na katerih je bila izvedena učna ura s slikanico, in 

drugih lokalnih osnovnih šol, ki so bile pripravljene sodelovati. 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate posameznih vprašanj. 

 

1. Ali so Vam matematične slikanice poznane? 

Graf 3: Poznavanje matematičnih slikanic pri učiteljih 

 

28 %

72 %

n = 18Da. Ne.
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Skoraj tri četrtine učiteljev (72 %) je označilo, da jim takšne slikanice niso poznane, dobra 

četrtina učiteljev (28 %) pa se je z njimi že seznanila. Takšen odziv smo pričakovali, saj tudi 

literatura navaja, da so v tujini takšne slikanice že močno zastopane, v Sloveniji pa se seznami 

literature, ki bi bila lahko v pomoč pri razvoju matematičnih pojmov, šele oblikujejo (Lipovec, 

2017a). 

 

2. Če da, katero matematično slikanico poznate? 

Tabela 21: Poznane matematične slikanice 

Matematična slikanica Število anketirancev Odstotek (%) 

10 medvedkov: zabava s številkami 2 12 

70 češenj 1 6 

Rešujem logične uganke 1 6 

Dva ali več 1 6 

 

Izmed tistih učiteljev, ki so jim matematične slikanice poznane, sta dva učitelja kot 

matematično slikanico navedla knjigo 10 medvedkov: zabava s številkami, v kateri se učiš 

odštevanja do 10, en učitelj je navedel Rešujem logične uganke, ki je sicer knjiga matematičnih 

ugank, navedena je bila tudi knjiga Dva ali več, en učitelj pa je navedel slikanico 70 češenj, ki 

je tudi glavni predmet naše raziskave. 

 

3. Katere matematične situacije prepoznate v slikanici 70 češenj? Možnih je več 

odgovorov. 

Vprašanje je bilo kombiniranega tipa. Anketiranci so imeli pri tem vprašanju ponujen seznam 

12 možnih odgovorov, iz katerih so lahko izbirali svoje odgovore, na koncu pa so imeli tudi 

možnost »drugo«, pri kateri so lahko dodali svoj predlog prepoznane matematične situacije. 

Označiti so morali vsaj en odgovor. 
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Graf 4: Prepoznavanje matematičnih situacij v slikanici 70 češenj 

  

Vsi učitelji (100 %) prepoznavajo, da je v slikanici za vsakega protagonista, ki je število, 

predstavljena tudi njegova vrednost. Večina učiteljev v zgodbi prepoznava tudi koncept števila 

nič kot števila, ki ima vrednost nič (94 %), likovno upodobitev protagonistov v obliki števil (83 

%) in imena števil, vključena v poimenovanje protagonistov (78 %). Nekaj več kot polovica 

anketirancev (56 %) prepoznava nič kot nevtralen element pri odštevanju ter nič kot simbol za 

označitev odsotnosti neke količine. Polovica učiteljev (50 %) prepoznava nič kot nevtralen 

element pri seštevanju. Dobra četrtina učiteljev (28 %) v slikanici prepoznava situacije, v 

katerih je predstavljena nič kot število na začetku številskega poltraka, nič kot prazno mesto v 

sistemu mestne vrednosti in nič kot število, ki nima vrednosti. En učitelj (6 %) prepoznava 

koncept števila nič kot število, ki na številski premici deli pozitivna in negativna števila. Nihče 

ni navedel še kakšne druge matematične situacije v slikanici. 

 

4. Označite Vaše strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. 

Tabela 22: Strinjanje s trditvami o matematični slikanici 70 češenj 

Trditve Odgovori (n = 18) Povprečje1 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Se niti 

strinjam 

niti ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

ne 

strinjam. 

Matematika je smiselno vpeta v zgodbo. 8 (44 %) 9 (50 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 

Matematična slikanica 70 češenj je 

uporaben pripomoček za pomoč pri 

razumevanju koncepta števila 0. 

7 (39 %) 10 (56 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,7 

                                                           
1 Se popolnoma strinjam. = 1 t, Se strinjam. = 2, Se niti strinjam niti ne strinjam. = 3 t, Se ne strinjam. = 4 t, Se 

popolnoma ne strinjam. = 5 t 
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nič kot število, ki ima vrednost 0

predstavljena vrednost posameznih števil

n = 18Število anketirancev
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Delo z izbrano matematično slikanico 

omogoča aktivno vključevanje učencev. 

5 (28 %) 6 (33 %) 4 (22 %) 3 (17 %) 0 (0 %) 2,3 

Matematična slikanica 70 češenj ponuja 

matematične izzive za učence. 

6 (33 %) 8 (44 %) 3 (17 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 1,9 

Zgodba v matematični slikanici 70 

češenj bi motivirala učence. 

9 (50 %) 8 (44 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 

Besedilo v slikanici 70 češenj je 

ustrezno glede na razvojno stopnjo 

otrok. 

7 (39 %) 10 (56 %) 0 (0 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 1,7 

Ilustracije v slikanici 70 češenj so 

primerne glede na razvojno stopnjo 

otrok. 

9 (50 %) 8 (44 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 

Ilustracije v slikanici 70 češenj bi 

motivirale učence. 

10 (56 %) 6 (33 %) 2 (11 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 

Ilustracije in besedilo se primerno 

dopolnjujejo in povezujejo. 

11 (61 %) 7 (39 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,4 

Matematična slikanica 70 češenj ima 

vzgojni učinek. 

10 (56 %) 6 (33 %) 1 (6 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 1,6 

Matematična slikanica 70 češenj bi bila 

lahko uporabna tudi pri nekaterih drugih 

učnih predmetih. 

4 (22 %) 13 (72 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,8 

Vloga učitelja pri prepoznavanju vseh 

vidikov števila 0, ki so vključeni v 

slikanico, je ključna. 

5 (28 %) 9 (50 %) 3 (17 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 2,0 

Starši bi lahko enako kvalitetno izvedli 

branje in predstavili vsebino slikanice 

kot učitelji. 

2 (11 %) 6 (33 %) 7 (39 %) 3 (17 %) 0 (0 %) 2,6 

Slikanico 70 češenj bi za uporabo pri 

pouku matematike priporočili drugim 

učiteljem. 

5 (28 %) 10 (56 %) 2 (11 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 1,9 

Slikanico 70 češenj bi za uporabo pri 

pouku z namenom vzgajanja priporočili 

drugim učiteljem. 

3 (17 %) 12 (67 %) 3 (17 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2,0 

Matematična slikanica 70 češenj bi 

lahko obogatila pouk matematike. 

9 (50 %) 7 (39 %) 2 (11 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,6 

 

Večina učiteljev je pri skoraj vseh trditvah izbralo prvo ali drugo možnost odgovora (se 

popolnoma strinjam/se strinjam). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da se ilustracije in besedilo 

primerno dopolnjujejo in povezujejo, za katero je 11 učiteljev (61 %) označilo, da se s tem 

popolnoma strinja, ostalih 7 (39 %) pa se s tem strinja. Gledano na povprečje odgovorov (1,6) 

so bile dobro ocenjene tudi naslednje trditve, s katerimi se učitelji malenkost bolj strinjajo kot 

popolnoma strinjajo: 

– Matematika je smiselno vpeta v zgodbo. 

– Zgodba v matematični slikanici 70 češenj bi motivirala učence. 

– Ilustracije v slikanici 70 češenj so primerne glede na razvojno stopnjo otrok. 

– Ilustracije v slikanici 70 češenj bi motivirale učence. 

– Matematična slikanica 70 češenj ima vzgojni učinek. 

– Matematična slikanica 70 češenj bi lahko obogatila pouk matematike. 

Najbolj deljenega mnenja so bili pri trditvi, da bi starši lahko enako kvalitetno izvedli branje in 

predstavili vsebino slikanice kot učitelji, s čimer se največji delež učiteljev (39 %) niti strinja 
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niti ne strinja, 3 učitelji (17 %) se s tem ne strinjajo, ostali pa se s tem strinjajo ali popolnoma 

strinjajo. 

 

6. Naštetih je nekaj možnih namenov uporabe slikanice pri pouku. Uredite jih po 

pomembnosti od 1 (najmanj pomemben) do 6 (najbolj pomemben), tako da poleg 

posameznega namena pripišete številko. 

Tabela 23: Ocene pomembnosti namenov uporabe slikanice pri pouku 

Namen Število anketirancev za posamezno oceno pomembnosti  

(1 = najmanj, 6 = najbolj); n = 17 

 

Povprečje Std. 

odklon 

6 5 4 3 2 1 

Kot motivacijsko sredstvo 6 (35 %) 2 (12 %) 3 (18 %) 3 (18 %) 2 (12 %) 1 (6 %) 4,2 1,68 

Za vpeljavo novega 

matematičnega pojma 

preko zgodbe 

3 (18 %) 6 (35 %) 2 (12 %) 4 (24 %) 2 (12 %) 1 (6 %) 4,0 1,54 

Za preverjanje razumevanja 

matematičnega pojma 

3 (18 %) 3 (18 %) 4 (24 %) 1 (6 %) 3 (18 %) 3 (18 %) 3,6 1,80 

Za spodbujanje diskusije 

med učiteljem in učenci ali 

med učenci samimi 

1 (6 %) 2 (12 %) 4 (24 %) 6 (35 %) 4 (24 %) 0 (0 %) 3,4 1,18 

Kot vzgojno sredstvo 0 (0 %) 4 (24 %) 3 (18 %) 5 (29 %) 5 (29 %) 0 (0 %) 3,4 1,17 

Pri pouku je ne bi 

uporabil/a 

3 (18 %) 0 (0 %) 1 (6 %) 1 (6 %) 1 (6 %) 11 (65 %) 2,2 1,99 

 

Graf 5: Pomembnost namenov uporabe matematične slikanice 

 

Graf predstavlja povprečno oceno pomembnosti podanih namenov uporabe slikanice pri pouku. 

Višjo, kot ima povprečno oceno, bolj se anketirancem izbran namen zdi pomemben za uporabo. 
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Vprašanje je ustrezno rešilo 17 učiteljev, en odgovor je bil neveljaven. Učitelji so kot 

najpomembnejši namen uporabe slikanice pri pouku največkrat izbrali slikanico kot 

motivacijsko sredstvo (35 %), kot najmanj pomemben namen uporabe pa so največkrat izbrali, 

da slikanice ne bi uporabili (65 %). Tudi najvišje povprečje ima namen uporabe slikanice kot 

motivacijsko sredstvo (4,3), najnižje pa, da je pri pouku ne bi uporabili (2,2). Kljub vsemu so 

podatki zelo razpršeni in iz njih težko sklepamo enotne zaključke. 

 

7. Ali bi sami slikanico 70 češenj pri pouku uporabili še na kakšen drug način? Če da, 

opišite način uporabe. 

Vprašanje je bilo izbirno in odprtega tipa. V kolikor bi učitelji sami slikanico 70 češenj pri 

pouku uporabili še na kakšen drug način, so ideje lahko navedli v temu namenjen prostor. 

Tabela 24: Drugi načini uporabe slikanice 70 češenj pri pouku 

Odgovori Frekvenca 

Učenci bi lahko napisali, pripovedovali nadaljevanje zgodbe (preverjanje razumevanja). 1 

Vzgojna tematika: Kdaj je bila Anička pomembna? Ali vsak človek lahko nekaj doprinese drugim? 1 

V 2. razredu za uvodni del pri učni snovi desetice do 100 1 

Pri temi o pomoči drugim, o različnosti med nami, o samopodobi ipd. 1 

Uporabila sem jo v 2. razredu za vpeljavo števil do 100, kot razumevanje dvomestnih števil in njihovih 

vrednosti. 

1 

Pri pouku spoznavanja okolja o pomenu sodelovanja. 1 

Primerjanje števil (večje, manjše), prikaz s stolpci – vrednost števila 1 

Kot motivacijo pri katerem koli predmetu, npr. risanje s teksturami – zapolnjevanja številke 1 

Izdelava lutk kot so v slikanici, izdelava plakata na podlagi slikanice 1 

V povezavi s SPO 1 

Skupaj 10 

 

Na vprašanje je odgovorilo 10 učiteljev. Štirje učitelji so predlagali druge načine uporabe 

slikanice 70 češenj pri pouku matematike, in sicer dejavnosti, ki vključujejo preverjanje 

razumevanja, primerjanje števil v povezavi s prikazi ali pa pri učni temi števil do 100. Trije 

učitelji so imeli idejo v povezavi z vzgojnimi tematikami (pomembnost, različnost, medsebojna 

pomoč, samopodoba, pomen sodelovanja), od tega bi en učitelj te tematike obravnaval pri 

pouku spoznavanja okolja. Še en učitelj prepoznava uporabnost slikanice v povezavi s 

spoznavanjem okolja, ni pa navedel konkretnejših predlogov. Dva učitelja sta podala predloge, 

ki se najbolj dotikajo likovne umetnosti (risanje s teksturami, izdelava lutk in plakata) oz. en 

učitelj vidi možnosti uporabe pri vseh učnih predmetih. 
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4.2. Rezultati glede na raziskovalna vprašanja 

1. RV: Ali se z uporabo matematične slikanice 70 češenj izboljša učenčevo razumevanje 

števila nič v različnih kontekstih? 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se z uporabo matematične slikanice 

70 češenj izboljša učenčevo razumevanje števila nič v različnih kontekstih. Mnoge raziskave 

namreč kažejo, da ima branje in uporaba slikanic pri pouku matematike pozitivne učinke na 

znanje učencev (Cooper, Meyer Rogers, Purdum-Cassidy in Nesmith, 2020; Furner, 2018; 

Hong, 1996; NCTM, 1989; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014a; van den Heuvel-Panhuizen 

idr., 2014b; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017). Konkretneje, Hong (1996) je 

v svoji raziskavi dokazala, da so otroci po branju knjige z matematično vsebino in pogovorom 

o njej izkazovali boljše znanje v razvrščanju, številskih kombinacijah in oblikah. Van den 

Heuvel-Panhuizen, Elia in Robitzsch (2014a in 2014b) so opravili dve raziskavi: prva je 

pokazala, da ima »bralni program« pozitiven učinek na matematično znanje otrok, ki so ga 

izkazali s testom z vsebino števil, merjenja in geometrije, enake pozitivne učinke na 

matematično znanje pa je pokazala tudi druga raziskava. Slikanice predstavljajo smiseln 

kontekst za učenje matematike in neformalno bazo izkušenj z matematičnimi idejami, ki so 

lahko odskočna deska za razumevanje pravih matematičnih idej (van den Heuvel-Panhuizen, 

van den Boogaard in Doig, 2009).  

Zanimalo nas je torej, ali ima tudi uporaba matematične slikanice 70 češenj pozitivne učinke 

na matematično znanje učencev, v našem primeru to pomeni, ali izboljša učenčevo razumevanje 

števila nič v različnih kontekstih. To smo ugotavljali s primerjavo povprečnega števila 

doseženih točk učencev na preizkusu znanja pred izvedeno učno uro z matematično slikanico 

(predtest) in na preizkusu znanja po njej (potest). Rezultati so zbrani v podpoglavju 4.1.1. 

Vprašali smo se torej, ali se povprečno število točk, ki so jih dosegli učenci na predtestu in 

potestu, statistično pomembno razlikuje. 

Podatke smo vnesli v SPSS program, s Kolmogorov-Smirnov testom preverili, ali so podatki 

normalno porazdeljeni ali ne, potem pa na podlagi teh ugotovitev uporabili Wilcoxonov test in 

dobili naslednje rezultate. 

Tabela 25: Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 Predtest Potest 

N 84 84 

Normalni parametri Aritmetična sredina 9,90 11,69 

Standardni odklon 2,646 1,742 

Preizkusna statistika ,181 ,261 

α (2-smerna) ,000 ,000 

 

Vrednost Kolmogorov-Smirnov testa je statistično pomembna (α = 0,000). Med našimi in 

normalno porazdeljenimi podatki se pojavljajo statistično pomembne razlike. Podatki niso 

normalno porazdeljeni, zato smo uporabili neparametrični preizkus, in sicer Wilcoxonov test. 
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Tabela 26: Rezultati Wilcoxonovega testa 

Wilcoxon test 

 Potest - Predtest 

Z -5,642 

α (2-smerna) ,000 

 

Wilcoxon test je med povprečnim številom točk učencev na predtestu in potestu pokazal 

statistično pomembne razlike (Z = –5,642; α = 0,000). Podatke lahko posplošimo na osnovno 

množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci na 

potestu (M = 11,69) dosegali višje povprečno število točk kot na predtestu (M = 9,90). 

Z raziskavo smo dokazali, da uporaba matematične slikanice 70 češenj pri pouku matematike 

izboljša učenčevo razumevanje števila nič v različnih kontekstih. Z našo raziskavo lahko 

potrdimo rezultate drugih raziskav s podobno temo, ki smo jih zasledili v literaturi in 

ugotavljajo, da branje slikanic pri otrocih pozitivno vpliva na splošno uspešnost pri tem 

predmetu oz. na razvoj matematičnega mišljenja (Hellwig idr., 2000; NCTM, 1989; van den 

Heuvel-Panhuizen idr., 2014a; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014b; van den Heuvel-

Panhuizen idr., 2009; White, 2017). 

 

2. RV: Kako uporaba matematične slikanice pri pouku matematike vpliva na počutje 

prvošolcev in njihov odnos do tega predmeta? 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako uporaba matematične slikanice 

pri pouku matematike vpliva na počutje prvošolcev in njihov odnos do tega predmeta. Tuje 

raziskave kažejo, da uporaba slikanic pri pouku matematike pozitivno vpliva na otrokov odnos 

do tega učnega predmeta, saj se z uporabo slikanic ustvari prijetna, motivirajoča delovna klima, 

ki učence prijetno povabi k za njih sicer ne nujno prijetni in enostavni učni snovi (Furner, 2018; 

Hong, 1996; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017). Z branjem slikanic lahko 

preprečujemo strah pred matematiko, zmanjšamo napetost pri pouku matematike, s tem pa 

izboljšamo tudi učenčeve dosežke (Furner, 2018). 

Kakšen vpliv je imela uporaba matematične slikanice pri pouku matematike na počutje 

prvošolcev in njihov odnos do tega predmeta, smo ugotavljali v okviru opazovanja učne ure s 

kratkimi vprašalniki o počutju učencev in o njihovem mnenju, katere učne predmete so se učili 

pri učni uri. Podrobni rezultati so zbrani v podpoglavju 4.1.2.5. Podatke za vsak razred posebej 

smo združili in dobili naslednje rezultate. 
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Graf 6: Počutje učencev med učno uro 

 

Večina učencev (91 %) se je med učno uro počutila odlično (74 %) ali dobro (17 %), samo zelo 

majhen delež učencev pa je obkrožil ali niti slabo niti dobro (4 %), slabo (1 %) ali zelo slabo (3 

%). 

Graf 7: Mnenje učencev o tem, kateri učni predmet so se učili pri učni uri 

 

Število učencev, ki je izpolnjevalo vprašanje, je bilo 90. Možno je bilo obkrožiti več odgovorov. 

Največkrat izbran učni predmet je bila matematika, ki sta jo izbrali dve tretjini učencev (67 %), 

samo nekoliko manjkrat pa sta bila izbrana še slovenski jezik (60 % učencev) in šport (54 % 

učencev). Ostale predmete je izbrala manj kot četrtina učencev, in sicer likovno umetnost 19 % 

učencev, spoznavanje okolja 17 % učencev in glasbeno umetnost 11 % učencev. 
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Graf 8: Prikaz izbire oz. ne izbire matematike kot učnega predmeta pri učni uri 

 

Kot učni predmet matematike ni prepoznala kar ena tretjina učencev (33 %), tri četrtine učencev 

(75 %), ki pa so izbrali matematiko, pa so izbrali tudi vsaj en drug učni predmet. Majhen delež 

učencev (17 %) je mnenja, da so se pri učni uri učili samo matematiko. 

Ugotavljamo, da so se učenci med učno uro večinoma počutili odlično ali dobro ter niso imeli 

občutka, da bi se učili (samo) matematiko, temveč tudi druge učne predmete. Iz rezultatov lahko 

sklepamo, da je uporaba matematične slikanice 70 češenj pri pouku matematike pozitivno 

vplivala na počutje učencev. V klimi, ki se je ustvarila, so se učenci počutili prijetno, čeprav 

snov za njih ni bila enostavna. Tudi rezultati o tem, kateri učni predmet učenci mislijo, da so se 

ga učili pri učni uri, kaže na to, da učna ura ni ustvarjala neke napetosti,  ki je pri učni uri zgolj 

matematike sicer velikokrat prisotna. Rezultati naše raziskave so torej skladni z rezultati drugih 

raziskav, ki kažejo, da branje in uporaba slikanice pri pouku matematike pozitivno vplivata na 

otrokov odnos do tega učnega predmeta, saj se z uporabo slikanic ustvari prijetna, motivirajoča 

delovna klima, ki učence povabi k sicer za njih ne nujno prijetni in enostavni učni snovi (Furner, 

2018; Hong, 1996; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017), ter da z branjem 

slikanic lahko zmanjšamo napetost pri pouku matematike, s tem pa izboljšamo tudi učenčeve 

dosežke (Furner, 2018). 

  

3. RV: Ali učenci 1. razreda pri matematični slikanici 70 češenj prepoznajo tudi njen 

vzgojni vidik? 

Preko zgodbe v matematični slikanici 70 češenj bralec usvaja nova matematična znanja – 

spoznava različne vidike števila nič, slikanica pa vsebuje tudi močna vzgojna sporočila. Zgodba 

izpostavlja predvsem problem ničvrednosti. Sporoča, da je vsak nekaj vreden, četudi se včasih 

ne zdi tako, in vabi bralca, da bi znal prepoznavati stisko bližnjih in biti v oporo in pomoč, ko 

je treba. Vsak bralec pa lahko izlušči tudi druga vzgojna sporočila, ki jih sam prepoznava v 

zgodbi. 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci prepoznavajo vzgojni vidik 

matematične slikanice 70 češenj. To smo ugotavljali preko opazovanja učne ure, predvsem ko 

so učenci podajali svoje vtise po prvem branju ter preko pogovora med drugim branjem 

slikanice. Izhajali smo iz rezultatov opazovalnega lista pod rubriko Vzgojni vidik, podvprašanje 

Katero sporočilo prepoznavajo učenci v zgodbi? (podpoglavje 4.1.2.3.). 

Učenci so prepoznali, da Anička ni zares ničvredna, in to spoznanje povezali s svojim 

življenjem oz. so iz tega znali izluščiti sporočilo. Sporočila, ki so jih učenci prepoznali v zgodbi, 

so:  

– »… da smo vsi nekaj vredni/da je vsak nekaj vreden/če misliš, da si ničvreden, si nekaj 

vreden.« 

– »… da si prijazen.« 

– »… da je lepo deliti stvari, tako kot Trina in Anička.« 

– »… če te kdo ne mara, da te kdo lahko tudi mara, ne pa da te samo ne mara/da ti prijatelji 

pomagajo.« 

Ugotavljamo, da učenci z učiteljičinim vodenjem prepoznavajo več vzgojnih sporočil zgodbe, 

in sicer da je vsak nekaj vreden, da je dragoceno imeti prijatelja, z njim deliti stvari, si pomagati 

in biti prijazen. Učenci so torej prepoznali glavno vzgojno sporočilo zgodbe ter tudi nekaj tistih, 

ki niso najbolj očitna, o prijateljstvu, pomoči … 

 

4. RV: Ali se učiteljem prvega triletja matematična slikanica 70 češenj zdi uporaben 

didaktični pripomoček pri poučevanju matematike? 

S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšno mnenje imajo učitelji prvega 

triletja glede uporabnosti matematične slikanice 70 češenj kot didaktičnega pripomočka pri 

poučevanju matematike. V literaturi je se uporabne matematične slikanice določajo s kriteriji, 

ki pa se med posameznimi avtorji razlikujejo. Van den Heuvel-Panhuizen in Elia (2012) 

kvalitetne matematične slikanice določata glede na 4 kriterije: relevantnost vključene 

matematike, možnost vzpostavljanja vseh vrst povezav, primernost za otroke ter prilagojenost 

otrokom in spodbujanje matematičnih procesov ter vključevanje otrok. Hellwig, Monroe in 

James (2000) v svojem članku navajajo 5 kriterijev za izbiro kvalitetnih matematičnih slikanic: 

pravilnost/natančnost, vizualna in besedna privlačnost, povezave, naslovnik in »vau« efekt. 

Tudi Lipovec (2017a) predstavi štiri kriterije za izbiranje matematičnih slikanic: prisotnost 

matematičnega pojma, ustrezna reprezentacija, spodbuja razumevanje in stopnja abstraktnosti. 

Po kriterijih iz zadnjih dveh virov smo v podpoglavju 4.2.5. ocenili matematično slikanico 70 

češenj. V literaturi najdemo utemeljene razloge za uporabo matematičnih slikanic pri pouku 

matematike, npr. za spodbujanje matematičnih diskurzov in delitev idej med učenci in učitelji; 

za podporo in pomoč pri razumevanju matematičnih idej; kot izhodišče za razne aktivnosti (npr. 

reševanje problemov) ter za razvijanje matematičnega sklepanja in dokazovanja. 

V tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali tudi učitelji prvega triletja prepoznavajo 

uporabnost matematične slikanice 70 češenj. Izhajali smo iz podatkov, ki smo jih pridobili z 

anketnim vprašalnikom za učitelje (Priloga 5) in so predstavljeni v podpoglavju 4.1.3. 
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Upoštevali smo rezultate 4. vprašanja (2., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 15. in 17. trditev) ter 5. in 

6. vprašanja. 

Učitelji se skoraj v celoti strinjajo (56 %) ali popolnoma strinjajo (39 %) s trditvijo, da je 

matematična slikanica 70 češenj uporaben pripomoček pri razumevanju koncepta števila nič. 

Enako se strinjajo (56 %) oz. popolnoma strinjajo (56 %), da je besedilo v slikanici 70 češenj 

ustrezno glede na razvojno stopnjo otrok, medtem ko se jim ilustracije zdijo še bolj primerne – 

s tem se popolnoma strinja polovica anketirancev (50 %) oz. se strinja slaba polovica 

anketirancev (44 %). V večjem deležu se strinjajo (33 %) ali popolnoma strinjajo (28 %),  kot 

ne strinjajo (17 %), da delo z izbrano matematično slikanico omogoča aktivno vključevanje 

učencev. Srednje prepričljivo se strinjajo (44 %) ali popolnoma strinjajo (33 %) s trditvijo, da 

matematična slikanica 70 češenj ponuja matematične izzive za učence. Večinoma se strinjajo 

(72 %) in dobra petina učiteljev se popolnoma strinja (22 %), da bi bila slikanica lahko uporabna 

tudi pri nekaterih drugih učnih predmetih. Vloge učitelja pri prepoznavanju vseh vidikov števila 

nič, ki so vključeni v slikanico, ne prepoznavajo kot ključne, se jim pa vseeno zdi pomembna 

(50 % učiteljev se strinja, da je vloga učiteljev ključna, ostali odgovori so večinoma 

porazdeljeni med tiste, ki se popolnoma strinjajo (28 %) in tiste, ki se niti strinjajo niti ne 

strinjajo (17 %)). Mnenje učiteljev o tem, ali bi starši lahko enako kvalitetno izvedli branje in 

predstavili vsebino slikanice kot učitelji, je deljeno. Največ učiteljev (39 %) se glede tega ni 

opredelilo, se pa bolj strinjajo (33 %) ali celo popolnoma strinjajo (11 %) s tem, kot ne strinjajo 

(17 %). 84 % učiteljev bi slikanico 70 češenj priporočilo drugim učiteljem za uporabo pri pouku 

matematike ali z namenom vzgajanja, večina učiteljev pa se popolnoma strinja (50 %) ali strinja 

(39 %), da bi matematična slikanica 70 češenj lahko obogatila pouk matematike.  

Učitelji so kot najpomembnejši namen uporabe slikanice pri pouku največkrat izbrali slikanico 

kot motivacijsko sredstvo (35 %), kot najmanj pomemben namen uporabe pa so največkrat 

izbrali, da slikanice ne bi uporabili (65 %). Tudi najvišje povprečje ima namen uporabe 

slikanice za motivacijsko sredstvo (4,3), najnižje pa, da je pri pouku ne bi uporabili (2,2). 

Več kot polovica učiteljev (56 %) je tudi sama predlagala različne možnosti uporabe slikanice 

pri pouku. Predlogi oz. dejavnosti so se navezovale na pouk matematike (za preverjanje 

razumevanja, vpeljavo nove učne teme …), spoznavanja okolja, likovne umetnosti (lutke, 

plakati, teksture) in na vzgojne teme (pomoč drugim, različnost, sodelovanje, samopodoba …). 

Zaključujemo, da se učiteljem prvega triletja matematična slikanica 70 češenj zdi uporaben 

pripomoček pri poučevanju matematike in tudi preostalih učnih predmetov. Menijo, da je 

zasnovana ustrezno glede na razvojno stopnjo otrok. Vloge učiteljev pri branju slikanice vidijo 

kot pomembno, ne pa tudi ključno. Starši po mnenju anketiranih učiteljev ne bi nujno enako 

kvalitetno izvedli branja tovrstne slikanice. Slikanico bi z namenom poučevanja matematike in 

tudi vzgajanja priporočili drugim učiteljem, največkrat pa bi jo pri pouku matematike vključili 

kot motivacijsko sredstvo. 

 

5. RV: Ali učitelji pri matematični slikanici 70 češenj prepoznajo izobraževalno, 

motivacijsko in vzgojno funkcijo tega didaktičnega pripomočka? 

S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali učitelji prvega triletja pri matematični 

slikanici 70 češenj prepoznavajo vse tri funkcije. Izhajali smo iz rezultatov, pridobljenih z 

anketnim vprašalnikom za učitelje prvega triletja (Priloga 5), in so zbrani v podpoglavju 4.1.3. 
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Za ugotavljanje prepoznavanja izobraževalne funkcije smo upoštevali rezultate 3. vprašanja, 4. 

vprašanja (1., 2., 3., 4., 5. in 12. trditev) in 5. vprašanja. Za ugotavljanje prepoznavanja 

motivacijske funkcije smo upoštevali rezultate 4. vprašanja (6., 9. in 10. trditev) in 5. vprašanja. 

Za ugotavljanje prepoznavanja vzgojne funkcije smo upoštevali rezultate 4. vprašanja (11. in 

16. trditev) in 5. vprašanja. 

Izobraževalna funkcija 

V slikanici so predstavljene različne matematične situacije, in sicer: 

– likovna upodobitev protagonistov v obliki števil; 

– predstavljena vrednost posameznih števil; 

– poimenovanje protagonistov vključuje imena števil; 

– nič kot moč prazne množice oz. nič kot simbol za označitev odsotnosti neke količine; 

– nič kot nevtralen element pri odštevanju (posredno preko pogovora pa je lahko 

predstavljeno tudi število nič kot nevtralen element pri seštevanju); 

– nič kot število na začetku številskega poltraka; 

– nič kot prazno mesto v sistemu mestne vrednosti; 

– nič kot število, ki ima vrednost 0. 

Vsi učitelji v slikanici prepoznavajo predstavljeno vrednost posameznih števil. Velika večina 

prepoznava tudi nič kot število, ki ima vrednost nič (94 %), likovno upodobitev protagonistov 

v obliki števil (83 %) in imena števil, ki so vključena v poimenovanju protagonistov (78 %), 

ostale situacije prepoznava zgolj dobra polovica učiteljev (55 %) ali manj. Presenetilo nas je, 

da koncept števila nič kot prazno mesto v sistemu mestne vrednosti, prepoznava zgolj 5 od 18 

anketiranih učiteljev, tj. 28 %, čeprav je v zaključku slikanice močno poudarjen ravno ta 

koncept, po drugi strani pa v enakem deležu prepoznavajo nič kot število, ki nima vrednosti, 

kar pa v slikanico ni vključeno oz. nasprotuje glavnemu sporočilu slikanice, ki je ravno to, da 

ima število nič vrednost, in sicer vrednost nič, ki je pomembna v sistemu mestne vrednosti. 

Nekateri učitelji so tudi označevali tako koncept števila nič kot število, ki ima vrednost nič, kot 

tudi koncept, da je nič število, ki nima vrednosti, kar je matematično neustrezno in nakazuje na 

napačne predstave učiteljev. Učitelji so kot prepoznavno matematično situacijo označevali tudi 

druge naštete koncepte števila nič, ki pa niso vključeni v zgodbo, vsaj ne neposredno, in sicer 

nič kot nevtralen element pri seštevanju ter nič kot število, ki na številski premici deli pozitivna 

in negativna števila. Razlikuje se tudi delež učiteljev, ki prepoznava nič kot simbol za označitev 

odsotnosti neke količine in nič kot moč prazne množice, čeprav gre za isti vidik. 

Večina učiteljev se strinja (50 %) ali popolnoma strinja (44 %), da je matematika smiselno 

vpeta v zgodbo, prav tako večina matematično slikanico 70 češenj prepoznava kot uporaben 

pripomoček za pomoč pri razumevanju koncepta števila nič, saj se s to trditvijo strinja 56 % 

učiteljev in popolnoma strinja 39 % učiteljev. Večinoma se strinjajo (72 %) ali popolnoma 

strinjajo (22 %), da bi bila matematična slikanica 70 češenj lahko uporabna tudi pri nekaterih 

drugih učnih predmetih, in sicer pri vprašanju poleg dejavnosti za učenje novih učnih snovi pri 

matematiki in preverjanje razumevanja naštevajo tudi predloge za učenje vzgojnih tematik, 

lahko v okviru predmeta spoznavanje okolja, likovne umetnosti ali pa vidijo uporabnost pri 

vseh učnih predmetih. Mnenje o tem, ali delo z izbrano matematično slikanico omogoča aktivno 

vključevanje učencev, je deljeno. Slabi dve tretjini učiteljev (61 %) se strinjata ali popolnoma 

strinjata s tem, ostali pa glede tega niso opredeljeni ali pa se ne strinjajo. Malo manj prepričljivo 
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se strinjajo (44 %) ali popolnoma strinjajo (33%) s trditvijo, da matematična slikanica 70 češenj 

ponuja matematične izzive za učence. 

Zgoraj našteti rezultati kažejo na to, da učitelji v slikanici prepoznavajo različne matematične 

situacije, a večina učiteljev ne vseh, ki so predstavljene, temveč samo nekaj posameznih. 

Večino matematičnih konceptov števila nič prepoznavajo redko, četudi so eni izmed glavnih ali 

pa večkrat vključenih konceptov v zgodbi. Noben učitelj ni pravilno prepoznal vseh vidikov. 

Pojavljajo se tudi napačna razumevanja matematičnega ozadja oz. napačne predstave, in sicer 

v zgodbi nekateri učitelji prepoznavajo število nič kot število, ki nima vrednosti, čeprav je to 

prav tista napačna predstava, od katere slikanica želi odvrniti oz. jo ovreči. To kaže na napačne 

predstave učiteljev o številu nič, ki niso povezane s konkretno slikanico, temveč izvirajo od 

drugod. Izobraževalno funkcijo pa prepoznavajo tako za učenje matematike kot tudi drugih 

učnih predmetov. Raziskave, ki smo jih zasledili v literaturi, kažejo na pomanjkljivo znanje 

učiteljev o številu nič (Wheeler in Feghali, 1983; Ma, 1999, v Russell in Chernoff, 2011), kar 

lahko potrdimo tudi z našo raziskavo in se strinjamo, da bi bilo potrebno nameniti več 

pozornosti za razvoj bolj celostnega razumevanja števila nič znotraj učnih programov (Wheeler 

in Feghali, 1983; Russell in Chernoff, 2011). Matematične slikanice na splošno ponujajo 

priložnosti za matematične diskurze, preko ilustracij ponujajo podporo pri matematičnemu 

razmišljanju ter so lahko uporabljene kot izhodišče za razne aktivnosti, predvsem v povezavi z 

reševanjem problemov (Flevares in Schiff, 2014). Učitelji pri matematični slikanici 70 češenj 

sicer prepoznavajo uporabnost slikanice pri razumevanju obravnavanega matematičnega 

koncepta, nekoliko manj prepričljivo pa jo prepoznavajo kot predmet, ki bi ponujal 

matematične izzive za učence oz. bi spodbujal njihovo aktivnost. 

Motivacijska funkcija 

Matematične slikanice imajo motivacijsko moč, saj pritegnejo in ohranjajo pozornost učencev 

(van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009), ki si na ta način lažje ustvarijo povezave med 

matematiko in svojim resničnim življenjem (van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). Veliko 

motivacijsko vlogo nosijo tudi ilustracije, saj so tisto prvo motivacijsko sredstvo, po katerem 

se otrok odloči, ali bo slikanica dovolj zanimiva za branje (Zupančič, 2012) in bralca motivirajo 

tudi med branjem z iskanjem nekoliko prikritih objektov in oseb ali s predvidevanjem, kaj se 

bo zgodilo v nadaljevanju. Ilustracije neprenehoma vzdržujejo rahlo napetost med dogodki, ki 

jih prikazujejo slike, in potekom besedila (Fang, 1996). 

Učitelji se popolnoma strinjajo (50 %) oz. strinjajo (44 %), da bi zgodba v matematični slikanici 

70 češenj motivirala učence. Še bolj prepričljivo se popolnoma strinjajo (56 %) oz. strinjajo (33 

%), da bi ilustracije, za katere menijo, da se primerno dopolnjujejo in povezujejo, motivirale 

učence. Matematično slikanico bi pri pouku največkrat uporabili kot motivacijsko sredstvo. 

Sklepamo, da učitelji pri matematični slikanici 70 češenj prepoznavajo motivacijsko funkcijo 

in se jim zdi pomembna. Močno prepoznavajo motivacijsko vlogo ilustracij v izbrani slikanici, 

ki jo poudarjajo tudi znanstveniki v literaturi (Zupančič, 2012; Fang, 1996). Uporabo 

matematične slikanice pri pouku matematike kot motivacijsko sredstvo, ki so jo učitelji izbrali 

kot najpomembnejšo, pa podpira tudi Učni načrt za matematiko (Žakelj idr., 2011), v katerem 

je zapisano, da si učitelji za boljšo motivacijo in razumevanje lahko pomagajo z raznimi 

didaktičnimi pripomočki, med katere sodi tudi matematična slikanica. 
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Vzgojna funkcija 

Kvalitetno besedilo v slikanici mora imeti vzgojno ali spoznavno sporočilo (Haramija in Batič, 

2013). Kot smo zapisali že pri 3. raziskovalnem vprašanju, slikanica vsebuje tudi močna 

vzgojna sporočila. Zgodba izpostavlja predvsem problem ničvrednosti. Sporoča, da je vsak 

nekaj vreden, četudi se včasih ne zdi tako, in vabi bralca, da bi znal prepoznavati stisko bližnjih 

ter biti v oporo in pomoč, ko je potrebno. Vsak bralec pa lahko izlušči tudi druga vzgojna 

sporočila, ki jih sam prepoznava v zgodbi. Z namenom vzgajanja je tako matematična slikanica 

70 češenj lahko uporabna tudi pri pouku. 

Učitelji se večinoma popolnoma strinjajo (56 %) ali strinjajo (33 %), da ima matematična 

slikanica 70 češenj vzgojni učinek, in bi jo, s precej prepričljivim odzivom, priporočili drugim 

učiteljem z namenom vzgajanja, saj se s tem strinja 67 % učiteljev in popolnoma strinja 17 % 

učiteljev. Pri pouku bi matematično slikanico uporabili z namenom vzgojnega sredstva, a to ne 

bi bil najpomembnejši namen. Tudi učitelji sami so predlagali dejavnosti, ki vključujejo 

doseganje vzgojnih ciljev, kot dodatne možnosti za uporabo slikanice pri pouku. 

Zaključujemo, da učitelji pri matematični slikanici 70 češenj prepoznavajo vzgojno funkcijo in 

bi jo z namenom vzgajanja uporabili pri pouku. Lahko potrdimo, da besedilo v slikanici vsebuje 

vzgojno oz. spoznavno sporočilo, kar je hkrati tudi kriterij za kvalitetno besedilo (Haramija in 

Batič, 2013). 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Učni predmet matematika ima pomembno vlogo, saj z matematičnimi znanji in s spodbujanjem 

drugih oblik mišljenja, ustvarjalnosti, razvijanjem strategij ter reševanjem problemov skrbi za 

celovit razvoj posameznika (Žakelj idr., 2011), kar mu omogoča uspešno življenje in sobivanje 

v družbi (Felda in Cotič, 2012; Žakelj idr., 2011). Pomembno je, da pouk zato prilagodimo in 

snov podajamo na učencem ustrezen način, tj. da izhajamo iz konkretnega sveta, potem pa 

preko govora, slik in drugih prikazov matematično znanje usvoji tudi na abstraktni ravni. Učitelj 

si pri tem lahko pomaga z raznimi didaktičnimi pripomočki, ki morajo biti za obravnavano učno 

snov uporabni (Žakelj idr., 2011). 

Precejšnja novost, ki se pa kot didaktični pripomoček vse bolj uveljavlja za pomoč pri usvajanju 

matematičnih znanj, so slikanice (Hong, 1996; Haury, 2001; NCTM, 2000). Matematična 

slikanica je slikanica, v kateri se prepletata besedilo in ilustracija z matematično vsebino (Balić 

Šimrak, Narančić Kovač, Horvat Blažinović in Glasnović Gracin, 2017) in preko te interakcije 

bralec na prijeten način usvaja matematično vsebino terje bolj motiviran za učenje (Lipovec, 

2017a). Matematična vsebina je tudi tista, ki na nek način narekuje potek zgodbe. Gre torej za 

neko specifično zgodbo, saj v nasprotnem primeru ne bi govorili o matematični slikanici, pač 

pa preprosto o slikanici.  

Branje slikanic pri otrocih pozitivno vpliva na splošno uspešnost pri tem predmetu oz. na razvoj 

matematičnega mišljenja (Hellwig idr., 2000; NCTM, 1989; van den Heuvel-Panhuizen idr., 

2014; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017), to pa je le ena izmed mnogih 

prednosti uporabe matematične slikanice pri pouku matematike. Kljub mnogim razlogom za 

uporabo in številnim možnostim za vključitev pri pouku pa je znanje učiteljev glede 

matematičnih slikanic omejeno (Cooper idr., 2020; Lipovec, 2017b).    

V magistrskem delu smo raziskali, kako matematična slikanica 70 češenj vpliva na razumevanje 

koncepta števila nič pri učencih 1. razreda, kako jo slednji sprejemajo kot didaktični 

pripomoček ter kakšno je mnenje učiteljev prvih razredov glede uporabnosti izbrane 

matematične slikanice. Ugotoviti smo želeli, ali matematična slikanica v praksi dosega cilje, za 

katere je bila ustvarjena ter ali tudi učitelji prepoznavajo vse njene funkcije. 

Raziskava je pokazala, da slikanica 70 češenj izboljša matematično znanje oziroma učenčevo 

razumevanje števila nič, ki je glavna tema zgodbe, pri tem pa se učenci počutijo zelo dobro in 

nimajo občutka, da bi se učili (zgolj) matematiko, ampak tudi druge učne predmete. Učenci 

prepoznavajo tudi njen vzgojni vidik. Navedeni rezultati se skladajo z rezultati drugih raziskav, 

ki ugotavljajo, da branje slikanic pozitivno vpliva na razvoj matematičnega mišljenja (Hellwig 

idr., 2000; NCTM, 1989; van den Heuvel-Panhuizen idr., 2014; van den Heuvel-Panhuizen idr., 

2009; White, 2017) ter na otrokov odnos do tega učnega predmeta (Furner, 2018; Hong, 1996; 

van den Heuvel-Panhuizen idr., 2009; White, 2017), zmanjšana je tudi napetost pri pouku 

(Furner, 2018). 

V raziskavi smo ugotovili tudi, da učitelji prvega triletja matematično slikanico 70 češenj 

prepoznavajo kot uporaben didaktični pripomoček tako pri poučevanju matematike kot tudi pri 

drugih učnih predmetih. Prepoznavajo tudi motivacijsko in vzgojno funkcijo tega didaktičnega 

pripomočka, težave pa so se pokazale pri prepoznavanju izobraževalne funkcije. Učitelji 
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izobraževalnemu namenu izbrane matematične slikanice sicer dajejo velik pomen, a so se 

pojavljale napake in napačne predstave pri razumevanju matematičnega ozadja zgodbe, torej 

pri razumevanju različnih konceptov števila nič. Učitelji so v matematični slikanici 70 češenj v 

zelo majhnem deležu prepoznali število nič kot moč prazne množice, število nič kot prazno 

mesto v sistemu mestne vrednosti in število nič kot število na začetku številskega poltraka, 

čeprav so ti vidiki števila zelo bežno predstavljeni v slikanici. Nekaj učiteljev je prepoznalo 

število nič kot število, ki nima vrednosti, kar nakazuje na prisotne napačne predstave o številu 

nič pri učiteljih ter na to, da prihaja tudi do nerazumevanja matematične vsebine oz. njenega 

sporočila. Prišli smo do enakih zaključkov kot v drugih raziskavah o predstavah in razumevanju 

števila nič pri učiteljih (Russell in Chernoff, 2011; Wheeler in Feghali, 1983), v katerih so 

odkrili, da imajo učitelji o tem številu pomanjkljivo znanje. Pravilno razumevanje matematične 

vsebine pri učiteljih, v našem primeru različnih konceptov števila nič, pa je temeljno za ustrezno 

razlago učencem. 

Rezultati raziskave so pokazali, da matematična slikanica 70 češenj dosega cilje, za katere je 

bila ustvarjena in kaže na to, da bi pogostejša uporaba matematičnih slikanic pri pouku 

pozitivno doprinesla k uspešnejšemu učenju matematike in bi bilo smiselno učitelje spodbuditi 

k njihovi uporabi.  

Glede na naše ugotovitve menimo, da bi bilo treba učitelje razrednega pouka in tudi študente te 

smeri seznaniti z matematično slikanico kot didaktičnim pripomočkom, ki v Sloveniji še ni 

razširjen. Strinjamo se s predlogi A. Lipovec (2017b), da bi bili učitelji že v procesu študija 

didaktike matematike deležni modelne predstavitve, kako izbirati slikanice, ter bi imeli 

priložnost za diskusijo in poglobljeno analizo. Predlagamo, da bi matematičnim slikanicam 

priložili tudi smernice za pomoč pri uporabi oz. poučevanju matematike, ki bi vključevale 

razlago matematične vsebine in predloge dejavnosti, ki bi izhajale iz zgodbe. S tem bi 

pripomogli k boljšemu oz. pravilnemu razumevanju matematične vsebine pri učiteljih oz. tistih, 

ki bi učno snov podajali naprej otrokom, kar je temeljno za prenos strokovno ustreznega znanja 

naprej. Menimo, da bi s tem učitelje tudi bolj motivirali in pritegnili k uporabi matematične 

slikanice, saj bi jim nabor že zasnovanih in preizkušenih učnih dejavnosti olajšal načrtovanje 

pouka. 

Raziskava o matematični slikanici 70 češenj podaja en razlog več za izboljšanje prepoznavnosti 

tega, v Sloveniji še relativno novega, a zelo uporabnega didaktičnega pripomočka.  
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V. PRILOGE 

1. Soglasje 

 

Spoštovani starši!        Kraj, X. X. XXXX 

Sem Klara Paulič, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V okviru raziskave svojega magistrskega dela, s 

katero preverjam uporabnost izbrane matematične slikanice, bo izvedena učna ura 

matematike, ki jo bom opazovala. Za lažjo analizo učne ure se bo le-ta snemala, posnetek pa 

bo uničen takoj po končanem delu. Vsak učenec bo tudi rešil kratek test o številu nič pred in 

po izvedeni učni uri. Sodelovanje je popolnoma anonimno. V magistrskem delu nikjer ne bodo 

omenjena imena otrok in šole, prav tako ne bo zajemalo materiala, ki bi kakorkoli vseboval 

identifikacijske podatke. 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav 

Klara Paulič 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani/a ___________________________________________________________ 

    (ime in priimek očeta, mame ali zakonitega skrbnika) 

 

(obkrožite)  SOGLAŠAM   NE SOGLAŠAM 

 

da moj otrok  _______________________________________________________________ 

      (ime in priimek otroka) 

Učenec/ka  ______ razreda OŠ ___________________________________ lahko sodeluje v 

raziskavi za magistrsko delo. 

 

         Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov: ________________________________ 
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2. Preizkus znanja 

NIČ 

1. PRED TEBOJ SO ŠTIRJE LONČKI. OZNAČI, KOLIKO KOCK JE V 

POSAMEZNEM LONČKU. 

                
 

2. ALI JE NIČ ŠTEVILO? OBKROŽI. 

  DA        NE 

 

3. UREDI PO VELIKOSTI OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA. 

 

 

 

 

 

4. Z ZELENO BARVO OBKROŽI NAJVEČJE ŠTEVILO. 

   Z MODRO BARVO OBKROŽI NAJMANJŠE ŠTEVILO. 
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5. POBARVAJ USTREZNO ŠTEVILO ČEBEL.   

 
 

6. BABICA JE SPEKLA 5 KOLAČKOV ZA SVOJA VNUKA. 2 JE POJEDLA 

ŠPELA, 3 PA MATEJ.  

KOLIKO KOLAČKOV JI JE OSTALO? _____________________________ 

 

 

7. ŠPELA JE V ROKAH NOSILA 5 BALONOV. ZAPIHAL JE MOČAN VETER. 

NIČ BALONOV NI ODPIHNILO. POBARVAJ BALONE, KI SO JI OSTALI. 

 

8. TORTA STANE 4 €. ŠPELA IMA 3 €, MATEJ PA 0 €. ALI IMATA 

DOVOLJ DENARJA, DA SKUPAJ KUPITA TORTO? 

ODGOVOR:     DA        KOLIKO DENARJA JIMA JE OSTALO?          ______ 

        NE        KOLIKO DENARJA JIMA JE ZMANJKALO?  ______  

1 

10 

3 

0 

7 
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3. Učna priprava za matematiko 

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 
 

Študentka: Klara Paulič Razred: 1. 

Šola: OŠ  Datum: 

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA  

Učna enota: ŠTEVILO 0 

Učni cilji:  

Učenci:  

[1.] štejejo, zapišejo in berejo število 0. 

[2.] uredijo po velikosti množico naravnih števil do 10, vključno s 

številom 0. 

[3.] seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s 

številom 0. 

[4.] spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil. 

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom, 

delo z besedilom (učni list), metoda giba 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah, delo v skupinah 

Učna sredstva in pripomočki: 

Literatura:  

 Janežič, L., Lumpert, N., Mohorič, K. in Rudolf, N. (2020). 70 češenj. 
Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d. d. Pridobljeno s 
https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1. 

 Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt (2011). Ljubljana: 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

Viri slik: 

 Razpoloženje: https://image.shutterstock.com/image-vector/emotion-feedback-scale-includes-such-260nw-

1194439954.jpg 

 SPO: https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/catalog/9789612920210/646x1000/9789612920210.jpeg 

 LUM: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/aA5mB9kU26_k7DWuaWcScAYFJJpFmgvV1d0VTCIzEMFIi1cUHnOOo

xJ3CdbieE2J1nta_Gg3R13z7MpTVSbnFdO4HIVme9ntXfAd2o0m 

 MAT: https://jf-staeulalia.pt/img/other/18/collection-math-pictures-free-7.jpg 
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 ŠPO: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRojedpKRzlcLFduOJ8dEPIlDFVAr0WTsSzgQ&usqp=CAU 

 GLA: https://st4.depositphotos.com/4216129/39515/v/950/depositphotos_395154134-stock-illustration-

music-school-subject-icon-education.jpg 

 SLO: https://w7.pngwing.com/pngs/556/217/png-transparent-boy-reading-book-learning-cartoon-english-

learning-english-boy-english-child-food-thumbnail.png 

Opombe: 

 

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 10 min 

 

 

 

1. BRANJE MATEMATIČNE SLIKANICE 

Učiteljica povabi učence, da se usedejo v krog 

pred tablo. 

Napove branje prav posebne pravljice, jo 

interpretativno prebere in pri tem učencem 

kaže ilustracije. 

 

Učence povabi k izražanju doživetij po prebrani 

zgodbi. 

 

Primeri vprašanj za spodbujanje prvih doživetij 

(učiteljica ne zahteva podrobnosti, te sledijo po 

drugem branju): 

Kdo nastopa v pravljici? 

O čem govori zgodba? 

Kako se počuti Anička? Zakaj je Anička 

nesrečna? Je zares ničvredna ali je njena 

vrednost večja, kot se sprva zdi? 

Kje vse je Anička zadnja, odrinjena, nevključena 

…? Zakaj? (Učiteljica učence usmeri v odkrivanje 

situacij, ki prikazujejo različne koncepte števila 

0, a ne preveč podrobno.) 

Kaj pa ostala števila? Zakaj se zdi, da so bolj 

uspešna? 

Učenci sedijo v krogu pred tablo. 

 

Pozorno poslušajo pravljico in opazujejo ilustracije. 

 

 

 

Učenci izrazijo svoja doživetja po prebrani zgodbi. 

 

 

 

 

V pravljici nastopajo (števila) Anička, Enaja, Trina in 

Sedemila. So prijateljice, ampak Anička se počuti 

odrinjeno, ničvredno, ker je najmanjše število … 

Zgodba nam želi povedati, da smo vsi pomembni, 

vredni in da skupaj zmoremo še več … 
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Kaj nam zgodba želi povedati? (Tukaj 

pričakujem, da bodo učenci izpostavili tudi 

vzgojni vidik.) 

 

5.5.4. OSREDNJI DEL 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BRANJE MATEMATIČNE SLIKANICE 

Učiteljica napove ponovno branje. Tokrat se 

ustavi pri vsakem prizoru in se o njem pogovori 

z učenci. 

 

1. prizor: NA JASI (str. 2–5) 

Kdo nastopa v zgodbi? 

 

2. prizor: TRŽNICA (str. 6–11) 

Kaj so morala narediti števila, da so dobila 

češnje? Kje je stala Anička? Zakaj? 

Kdo je dobil največ češenj? Koliko pa jih je dobila 

Anička? Zakaj? 

 

3. prizor: ROJSTNI DAN (str. 12–15) 

Ali so šla vsa števila na zabavo za rojstni dan? 

Kaj se je zgodilo z Aničko? (Zakaj ne bi smela 

nikogar pripeljati?) 

 

4. prizor: ŠPORTNE IGRE (str. 16–25) 

Zakaj mislite, da je bila Anička dobra v zbijanju 

kegljev? 

Kje na progi se je Anički zataknilo? 

Zakaj Sedemila pri oviri ni imela težav? Kako 

visoko oviro je premagovala? Kaj pa Trina in 

Enaja? 

Ali je Anička lahko kaj znižala oviro? Zakaj (ne)? 

Kaj je to pomenilo zanjo? 

Kaj pa, če števila ovire ne bi znižali, ampak 

bi jo morali povečati za svojo vrednost – 

kako dobro bi šlo Anički? Kaj pa ostalim 

 

Poslušajo pravljico. Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

Anička, Enaja, Trina, Sedemila. 

 

 

Postaviti so se morala v kolono od največje do 

najmanjše. Anička je stala na koncu, ker je najmanjše 

število; ker ima najmanjšo vrednost. Največ češenj je 

dobila Sedemila, Anička pa nobene, ker je njena 

vrednost nič. 

 

Ne, Anička ni šla, ker s seboj ne bi smela nikogar 

pripeljati. 

 

 

 

Ker je ovalne oblike in se dobro kotali. 

 

Anička je obstala pri skoku čez oviro. Imela je 

največjo, ker je ni smela znižati. Sedemila jo je lahko 

znižala za 7 kock, Trina za 3, Enaja za 1, Anička pa za 

0. 

 

 

Če bi oviro zviševali za toliko, kolikor je število vredno, 

bi imela Anička najnižjo oviro od vseh, saj je ne bi nič 
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3 min 

 

 

 

 

 

 

 

številom? (= Ali bi bila Anička podobno manj 

uspešna pri postaji s preskakovanjem ovire, 

če bi namesto zniževanja ovir vsako število 

moralo povečati oviro za toliko, kot je samo 

vredno? Kaj pa ostala števila?) 

 

5. prizor: ANIČKA SE POČUTI NIČVREDNO (str. 

17–20) 

Kako se po vsem tem počuti Anička? 

Pa je res tako? Kaj se zgodi, ko s Trino skupaj 

odideta na tržnico po češnje? Kako to, da dobita 

toliko češenj? 

 

6. prizor: EPILOG (str. 21–22) 

Je Anička zares nepomembna in ničvredna? Kdaj 

je njena vrednost velika? 

Koliko češenj bosta dobili Anička in Sedemila, ko 

se bosta odpravili na tržnico? 

Kaj pa, če bi šli Trina in Anička? 

Kaj pa bi se zgodilo, če bi šle na tržnico kar vse 

prijateljice? 

Učiteljica razloži, da ima Anička pomembno 

vlogo, še posebej skupaj z drugimi števili. Kadar 

stoji zraven druge števke, skupaj predstavljata 

večje število. Če bi dodali še več ničel poleg, bi 

bilo število še večje. 

 

3. POVEZAVA S ŠTEVILOM NIČ 

Učiteljica poveže glavnega karakterja zgodbe z 

matematičnim številom nič. 

Katero novo število ste spoznali v zgodbi? 

To je število nič. 

Pokaže kartico s tem številom (število nič je na 

otip mehko). Pogovor naveže na njegovo ovalno 

obliko. Skupaj z učenci število nič narišejo s 

prstom po zraku. Kartico tudi pošlje okoli, da gre 

vsak učenec enkrat s kazalcem po obliki. 

zvišala, medtem ko bi jo npr. Sedemila morala zvišati 

za kar 7 kock, Trina za 3, Enaja pa za 1. 

 

 

 

 

 

Anička se počuti ničvredno, ampak v resnici ni tako. S 

Trino skupaj predstavljata število 30, tako da Anička z 

njo dobi čisto drug pomen in je njena vrednost velika. 

 

 

 

Ne. Kadar je skupaj z kakšnim drugim številom. 

Anička in Sedemila bosta skupaj dobili 70 češenj 

(naslov). 

Če bi šle na tržnico kar vse prijateljice, bi skupaj dobile 

še veliiiiiiiko več češenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznali smo število nič. 

 

S kazalcem po zraku narišejo število nič in z njim 

drsijo po njenem zapisu na kartici. 
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7 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledi delo po skupinah. Učiteljica razdeli učence 

v skupine po 3–4 učence. 

 

4. SPOMIN 

Vsaka skupina dobi svoj paket kartic. Na njih so: 

– števila od 0 do 9 (narisana so v obliki 

karakterjev iz pravljice in vsako število je 

različne barve) ter 

– češnje (za vsako število je narisano enako 

število češenj, ki so različnih barv – enake kot je 

barva števila, ki ga prikazujejo). 

Učenci se s karticami igrajo spomin, tako 

poiščejo par: število z enakim številom 

predmetov. 

Ko najdejo vse pare, jih morajo urediti po 

velikosti od najmanjšega števila do največjega 

števila. 

Na koncu preverijo rešitve, tako da kartice 

obrnejo in dobijo geslo: SPOZNAVAMO ŠTEVILO 

NIČ. 

S P O Z N A V A M O 

Š T E V I L O N I Č 

 

 

5. ŠPORTNE IGRE 

Vsak učenec dobi svojo figurico (lesena kocka, 

na kateri je narisan junak iz pravljice). Za igro 

potrebujejo še sklop kartic in igralno podlogo 

(kot poligon za športne igre iz zgodbe). Igralci 

izmenično vlečejo karte in premikajo svojo 

figuro po poljih naprej ali nazaj glede na 

izvlečeno kartico (kartica narekuje seštevanje ali 

odštevanje od 0 do 5  na njih so napisani 

preprosti računi za seštevanje in odštevanje, 

potem pa se premaknejo za toliko, kolikor je 

rezultat, in sicer naprej, če je sprednja stran 

kartice zelene barve, in nazaj, če je sprednja 

stran kartice rdeče barve.  S tem so vključeni 

vsi trije pomembni računi: seštevanje z 0, 

odštevanje z 0 in tudi 0 kot razlika dveh enakih 

 

 

 

 

 

Igrajo igro spomin, tako da izmenično dvigajo po dve 

kartici. V primeru, da učenec najde par, je ponovno 

na vrsti. 

Ko najdejo vse pare, jih uredijo po velikosti, tako da 

so zgoraj števila, spodaj pa ilustracije. Obrnejo kartice 

in preberejo geslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrajo namizno igro, tako da izmenično vlečejo po eno 

kartico, izračunajo rezultat in se za toliko premaknejo 

najprej (če je zelena podlaga kartice) oz. nazaj (če je 

rdeča podlaga kartice). 
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 števil). Zmagovalec je tisti, ki mu prvemu uspe 

priti na cilj oz. ki pride najdlje naprej. 

5.5.4.1. ZAKLJUČNI DEL 

3 min 
 
 

Učiteljica razdeli listek za ugotavljanje 

splošnega počutja pri učni uri. 

 

PRILOGA 1: SPOMIN 
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114 

 

PRILOGA 2: IGRALNA PODLOGA 

 

 

 

PRILOGA 3: PRIMERI KARTIC ZA NAMIZNO IGRO 
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PRILOGA 4: KRATEK VPRAŠALNIK OB KONCU ŠOLSKE URE 

 

KAKO SI SE POČUTIL MED ŠOLSKO URO? OBKROŽI. 

 

         

 

 

OBKROŽI TISTE UČNE PREDMETE, KI SMO SE JIH UČILI TO ŠOLSKO 

URO. 
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4. Opazovalni list 

 

OPAZOVALNI LIST 

Oznaka osnovne šole in razreda: ______________________________ 

 

ELEMENT OPAZOVANJA 
UGOTOVITVE 

NAČIN PRIDOBIVANJA 
PODATKOV 

MOJA OPAZOVANJA IN SKLEPANJA 
(KONKRETNI OPISI) 

Izobraževalni vidik 
 
– Ali učenci prepoznajo glavno 
temo zgodbe?  
 
– Ali učenci prepoznajo 
različne koncepte števila 0 v 
slikanici? 

 nič kot moč prazne 
množice 

 nič kot število na 
začetku številskega 
poltraka 

 nič kot nevtralen 
element pri seštevanju 
in odštevanju 

 nič kot prazno mesto v 
sistemu mestne 
vrednosti 
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– Jim je zgodba v pomoč pri 
razumevanju matematične 
vsebine? 
 
 

Motivacijska vloga 
 
– Ali zgodba pritegne učence? 
 
– Ali ilustracije pritegnejo 
učence? 
 
– So učenci motivirani za delo, 
se ga lotijo z navdušenjem? 
 
 
 

   

Vzgojni vidik 
 
– Katero sporočilo prepoznajo 
učenci v zgodbi? 
 
– Se jih zgodba dotakne? Se 
poistovetijo z Aničko? 
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Odzivi učencev 
 
– Komentarji 
 
– Ali sodelujejo vsi učenci? Ali 
sodelujejo z veseljem? 
 
 
 

   

Počutje in odnos do predmeta 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ostala opažanja 
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5. Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O MATEMATIČNI SLIKANICI 

 

Pozdravljeni, 

sem Klara Paulič, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V svojem magistrskem delu preverjam 

uporabnost izbrane matematične slikanice ter raziskujem seznanjenost učiteljev s to vrsto 

didaktičnih pripomočkov, ki v Sloveniji še niso razširjeni. S tem namenom sem sestavila anketni 

vprašalnik za učitelje 1. triletja osnovne šole. Hvaležna bi bila za Vaše sodelovanje, ki je 

popolnoma prostovoljno in anonimno. Pred reševanjem je potrebno pregledati slikanico 70 

češenj, potem pa podati povratno informacijo v anketnem vprašalniku. Reševanje vzame 

približno 5 minut časa, zbrani podatki pa bodo uporabljeni zgolj za namen raziskave. Za Vaše 

sodelovanje se najlepše zahvaljujem! 

Klara Paulič 

 

1. Ali so Vam matematične slikanice poznane? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Če da, katero matematično slikanico poznate? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Katere matematične situacije prepoznate v slikanici 70 češenj? Možnih je več odgovorov. 

a) likovna upodobitev protagonistov v obliki števil 

b) predstavljena vrednost posameznih števil 

c) poimenovanje protagonistov vključuje imena števil 

č) nič kot moč prazne množice 

d) nič kot nevtralen element pri odštevanju 

e) nič kot nevtralen element pri seštevanju 

f) nič kot simbol za označitev odsotnosti neke količine 

g) nič kot število, ki na številski premici deli pozitivna in negativna števila 
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h) nič kot število na začetku številskega poltraka 

i) nič kot prazno mesto v sistemu mestne vrednosti 

j) nič kot število, ki nima vrednosti 

k) nič kot število, ki ima vrednost 0 

l) drugo: ___________________________________________________________________ 

 

4. S križcem (×) označite Vaše strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. 

 
se 

popolnoma 
strinjam 

se 
strinjam 

se niti 
strinjam 
niti ne 

strinjam 

se ne 
strinjam 

se 
popolnoma 
ne strinjam 

Matematika je smiselno vpeta v zgodbo. 
 

     

Matematična slikanica 70 češenj je 
uporaben pripomoček za pomoč pri 
razumevanju koncepta števila 0. 

     

Matematična slikanica 70 češenj je primerna 
za samostojno branje prvošolcev. 

     

Delo z izbrano matematično slikanico 
omogoča aktivno vključevanje učencev. 

     

Matematična slikanica 70 češenj ponuja 
matematične izzive za učence. 

     

Zgodba v matematični slikanici 70 češenj bi 
motivirala učence. 

     

Besedilo v slikanici 70 češenj je ustrezno 
glede na razvojno stopnjo otrok. 

     

Ilustracije v slikanici 70 češenj so primerne 
glede na razvojno stopnjo učencev. 

     

Ilustracije v slikanici 70 češenj bi motivirale 
učence. 

     

Ilustracije in besedilo se primerno 
dopolnjujejo in povezujejo. 

     

Matematična slikanica 70 češenj ima 
vzgojni učinek. 

     

Matematična slikanica 70 češenj bi bila 
lahko uporabna tudi pri nekaterih drugih 
učnih predmetih. 

     

Vloga učitelja pri prepoznavanju vseh 
vidikov števila 0, ki so vključeni v slikanico, 
je ključna. 
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Starši bi lahko enako kvalitetno izvedli 
branje in predstavili vsebino slikanice kot 
učitelji. 

     

Slikanico 70 češenj bi za uporabo pri pouku 
matematike priporočili drugim učiteljem. 

     

Slikanico 70 češenj bi za uporabo pri pouku 
z namenom vzgajanja priporočili drugim 
učiteljem. 

     

Matematična slikanica 70 češenj bi lahko 
obogatila pouk matematike. 

     

 

5. Naštetih je nekaj možnih namenov uporabe slikanice pri pouku. Uredite jih po pomembnosti 

od 1 (najmanj pomemben) do 6 (najbolj pomemben), tako da poleg posameznega namena 

pripišete številko.  

___ kot motivacijsko sredstvo 

___ za vpeljavo novega matematičnega pojma preko zgodbe 

___ za preverjanje razumevanja matematičnega pojma 

___ za spodbujanje diskusije med učiteljem in učenci ali med učenci samimi 

___ kot vzgojno sredstvo  

___ pri pouku je ne bi uporabil/a 

 

6. Ali bi sami slikanico 70 češenj pri pouku uporabili še na kakšen drug način? Če da, opišite 

način uporabe. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 


