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POVZETEK 

Slikanice so velik del otroštva vsakega učenca. Preko slikanice se bralec oziroma poslušalec 

preseli v domišljijski svet. V njej se prepletata besedilo in ilustracije. Vsaka komponenta ima 

svoje sporočilo, hkrati pa tudi druga drugo dopolnjujeta in razkrivata nove stvari. Otroci se ob 

poslušanju zgodbe in opazovanju ilustracij tudi marsikaj naučijo. Tu pa stopijo v ospredje 

didaktične slikanice. Matematične slikanice so tiste slikanice, preko katerih učenci spoznajo, 

usvojijo in ponotranjijo matematične koncepte in ideje. Matematične slikanice učencem 

omogočijo, da uporabijo svoje predznanje in na njem gradijo, matematično vsebino pa jim 

predstavijo na njim smiseln način. 

V magistrskem delu smo najprej opredelili pouk matematike in predstavili njegova načela. V 

nadaljevanju smo podrobneje predstavili vsebinske sklope, na katere se navezuje empirični del. 

Med vsebinami iz učnega načrta je to sklop merjenja. Opredelili smo njegov razvoj pri otroku ter 

cilje in vsebine v 1. triletju osnovne šole. Povzeli smo tudi didaktična priporočila za poučevanje 

merjenja v 1. triletju. Pri poučevanju matematike se učitelji posluţujejo veliko različnih 

didaktičnih pripomočkov, ki sluţijo kot ponazoritev abstraktnih matematičnih pojmov in 

postopkov, sočasno pa vplivajo na aktivnost učencev in njihovo motivacijo za delo. V 

teoretičnem delu smo predstavili pojem motivacija in opredelili njeno pomembnost pri pouku. 

Predstavili smo tudi kontekstualno znanje, ki prispeva k boljšemu razumevanju matematičnih 

vsebin. V nadaljevanju smo opisali slikanice na splošno, predstavili njihovo delitev, sestavne 

dele (besedilo in ilustracije) ter interakcijo med besedilom in ilustracijami, ki je njihova 

značilnost. Posebno pozornost smo namenili matematičnim slikanicam. Predstavili smo razloge 

za njihovo rabo pri pouku  in prikazali ugotovitve novejših raziskav. Predstavili smo tudi nekaj 

matematičnih slikanic o merjenju. 

Glavni cilj empiričnega dela je bil oblikovati matematično slikanico o merjenju z naslovom 

Bratje škratje. Besedilo je avtorsko delo, ilustracije pa smo oblikovali s pomočjo računalniškega 

programa Canva. Nato smo v dveh oddelkih 1. razreda opazovali 3 ure obravnave vseh treh 

količin merjenja (dolţina, masa in prostornina). En oddelek je bil kontrolna skupina, drugi pa 

eksperimentalna. Sledila je ura utrjevanja in ura preverjanja znanja, ki sta se razlikovali glede na 

skupino. Zanimalo nas je, ali matematična slikanica Bratje škratje privede do boljšega znanja in 

motivacije učencev ter, kako naloge, vezane na vsebino matematične slikanice, vplivajo na 

znanje.  

Ugotovili smo, da je raba matematične slikanice Bratje škratje privedla do boljših rezultatov na 

preverjanju znanja kot pa obravnava učne vsebine merjenja na klasičen način. Matematična 

slikanica je na učence vplivala motivacijsko. Vsebinsko pa slikanica ni vplivala na boljše znanje 

učencev. Ugotavljamo, da kontekst nalog ne pripomore k boljšemu reševanju, če sam koncept ni 

prezahteven in so ga učenci ţe usvojili.  



Rezultati raziskave nudijo učiteljem razrednega pouka vpogled v prednosti  vključevanja 

matematičnih slikanic v pouk in jih spodbujajo, naj večkrat uporabijo matematične slikanice kot 

didaktične pripomočke pri razvijanju matematičnih konceptov in pojmov. Matematične slikanice 

sluţijo tudi za popestritev pouka, utrjevanje učne snovi ter krepitev pozitivnega odnosa učencev 

do predmeta matematike.  

Ključne besede: matematična slikanica, merjenje, 1. razred, motivacija, kontekstualno znanje, 

slikanica 



ABSTRACT 

Picture books are a big part of every child's childhood. When being read to a child goes into the 

world of imagination. A picture book is based on the combination of visual and verbal 

communication. Text and illustrations intertwine, each carrying its own meaning but at the same 

time they support and complement one another. While listening to a story and looking at the 

illustrations, children learn and internalise the meaning. Mathematical picture books are those 

who lead students to discover, acquire and internalise mathematical concepts and ideas. 

Mathematical picture books allow students to use their pre-existing knowledge and build upon it. 

Furthermore, they present mathematics in a way that is logical to the children.  

In this Master's thesis, we defined maths as a subject and covered the principles of maths lessons. 

We presented in more detail the substantive strands to which the empirical part is linked. Among 

the curriculum content, this is the measurement strand. We focused on the set of measurement, 

development of measurement concepts and the aims and contents of measurement in the first 

three years of schooling. When teaching math, teachers use various didactic aids so as to 

illustrate abstract mathematical concepts and procedures, while at the same time influencing 

students' activity and motivation to work. In the theoretical part, we introduced the concept of 

motivation and defined its importance in teaching. We introduced context-based knowledge, 

which contributes to a better understanding of mathematical concepts. In the following, we 

described picture books in general, presented their definition, division and the interaction 

between text and illustration. We have paid special attention to mathematical picture books. We 

presented reasons for their usage in the classroom and summarised findings of newer research 

studies. Finally, we presented some picture books about measurement. 

The main aim of the empirical part was to make a mathematical picture book about 

measurement. The title was »Bratje škratje«. The illustrations were made with the help of a 

programme called Canva, while the text is our own work. When the storybook was completed, 

we observed 3 lessons about all three measuring concepts (length, mass, capacity) in each of the 

1st Grade classes. One class was the control group, while the other was the experimental group. 

A revision and assessment lessons followed which were different within groups. We were 

interested in whether the usage of mathematical picture book “Bratje Škratje” led to better 

knowledge and motivation of students and how context-based problems affected knowledge.  

Our findings showed that using the mathematical picture book “Brate Škratje” leads to better 

knowledge and better results on the assessment sheet than teaching measurement in the 

traditional way. Mathematical picture book had a motivating effect on the students. The context 

itself, however, provided no additional support to the students' understanding of the problems as 

the mathematical concepts were familiar to them and presented no obstacle.  

The results of the research provide early elementary teachers with benefits of using mathematical 

picture books in lessons and encourage teachers to use them more often as a tool to develop 



mathematical concepts. Mathematical storybooks make lessons more interesting for the students 

and provide a way to reinforce the students' positive attitude towards maths.  

Key words: mathematical picture book, measurement, 1st Grade, motivation, context-based 

knowledge, picture book
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I. UVOD 
Pouk matematike je eden od temeljnih predmetov v osnovnošolskem izobraţevanju. Njegov 

namen je učence naučiti pojme in povezave iz vsakdanjega ţivljenja (Ţakelj idr., 2011). Zasnova 

pouka je zelo odvisna od učiteljeve osebnosti. Učitelj je dolţan vsem učencem zagotoviti enake 

pogoje za delo, prepoznati njihovo predznanje in matematiko narediti privlačno (Clemson in 

Clemson, 1997). Matematiko naredi privlačno raba ustreznih didaktičnih pripomočkov. 

Didaktični pripomočki so ţe sami po sebi motivacijski za učence. Njihova uporaba prispeva k 

večji kakovosti, nazornosti in jasnosti pouka (Hodnik Čadeţ in Manfreda Kolar, 2009).  

Slikanice so pomemben del otrokovega odraščanja. Ţe v zgodnjem otroštvu starši prebirajo 

slikanice otrokom. Pri tem se med njimi poglobi čustvena vez. Slikanica je umetniško delo, kjer 

se povezujeta likovni in besedni del. Slikanica sporoča preko besedila in ilustracij. Bralec mora 

razvozlati sporočilo obeh, da ugotovi njun pomen. Branje poteka tako, da bralec izmenično 

prejema vizualna in verbalna sporočila. Tak način branja bralca spodbuja, da bere na svoj način 

in v svojem tempu. Ob vsakem ponovnem branju mu omogoči, da odkrije nekaj novega. V tem 

pa se skriva njena privlačnost.    

Matematične slikanice pa so tiste slikanice, ki sporočajo matematične koncepte. Otrokom 

omogočajo, da ponotranjijo pojme preko igre (Glasinović Gracin in Narančić Kovač, 2017). 

Slikanice otrokom ponudijo, da razvijejo matematično znanje, ki ga ţe imajo. Postavljanje 

vprašanj glede vsebine in ilustracij ter pojasnjevanje učitelja otrokom ponudi moţnost za aktivno 

sodelovanje (Lipovec, 2017b). Branje matematičnih slikanic v šoli je koristno, saj poveţe učenca 

in učitelja. Učenec se ob poslušanju sprosti, a hkrati ga zanima, kako se bo zgodba nadaljevala in 

razvila. Matematične slikanice so tisti didaktični pripomoček, preko katerega se učenci marsikaj 

naučijo nezavedno. Tako tudi matematično vsebino med poslušanjem ponotranjijo in usvojijo 

(Ginsburg in Uscianowski, 2017).   

V magistrskem delu bomo obravnavali didaktični pripomoček matematična slikanica, ki bo 

namenjena obravnavi učne vsebine merjenja. Merjenje je postopek, v katerem se pojavlja 

ponavljanje enote merjenja (Dickson idr., 1984). Po didaktičnih priporočilih iz učnega načrta se 

pouk merjenja v prvem triletju začne predvsem iz izkušenj učencev. Vsebovati mora praktične 

naloge, aktualne vsebine ter reševanje problemov iz vsakdanjega ţivljenja (Ţakelj idr., 2011). Pri 

nastanku matematične slikanice Bratje škratje, ki jo predstavljamo v empiričnemu delu, smo 

izhajali iz priporočil za poučevanje merjenja v prvem triletju iz učnega načrta. Slikanica je 

sestavljena tako, da zajame vse 3 količine merjenja, ki se jih obravnava v 1. razredu. Tema 

slikanice Bratje škratje so dolţina, masa in prostornina.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu 

smo najprej opredelili predmet matematike, učna načela in vlogo učitelja in učenca. Nato smo se 

usmerili na sklop merjenja v prvem triletju, na njegov razvoj pri otrocih po Piagetu ter vsebino in 
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cilje iz učnega načrta. Pisali smo tudi o rabi didaktičnih pripomočkov in njihovi funkciji. V 

poglavjih o kontekstualnem znanju in motivaciji smo oba pojma na kratko predstavili in prikazali 

njuno pomembnost. Poglavij o motivaciji in kontekstualnem znanju smo se dotaknili zaradi naših 

raziskovalnih vprašanj. V nadaljevanju smo opredelili pojem slikanice in predstavili funkcije 

besedila in ilustracij. Zadnje poglavje pa zajema matematične slikanice. Ţeleli smo predstaviti, 

kaj so matematične slikanice in prikazati njihovo rabo pri pouku. Posamična poglavja torej 

zdruţuje rdeča nit, ki jo predstavlja izdelava matematične slikanice o merjenju in njena vloga pri 

motiviranju učencev ter razvijanju kontekstualnega znanja. V magistrskem delu nas je zanimalo, 

kako nastala matematična slikanica o merjenju z naslovom Bratje škratje vpliva na motivacijo in 

znanje učencev ter ali kontekst naloge vpliva na njihovo znanje. Rezultati so predstavljeni opisno 

in z inferenčno statistiko. Na koncu pa smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih 

zastavili na začetku empiričnega dela.   

II. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

1. POUK MATEMATIKE 
Matematika je ena najstarejših znanosti. Ţe od davnih časov je matematika v vsakdanjem 

ţivljenju človeku veliko pomenila, saj je razvoj matematike pomenil tudi razvoj gospodarstva in 

kulture. Vsako novo matematično spoznanje je prispevalo k hitrejšemu razvoju gospodarskih 

panog. Skupaj z matematiko pa se je razvijala tudi didaktika matematike (Kubale, 2010). 

Namen pouka matematike je, učence naučiti pojme in povezave, ki jih bodo srečevali v 

vsakdanjem ţivljenju. Pouk matematike v osnovni šoli zajema temeljne matematične pojme, 

njihova obravnava pa je usklajena z otrokovim kognitivnim razvojem, sposobnostmi in 

ţivljenjskim okoljem. Pouk matematike pa ne razvija zgolj matematičnih kompetenc, temveč 

tudi sporazumevanje v slovenščini in drugih jezikih, osnovne kompetence v znanosti in 

tehnologiji, digitalno pismenost, učenje učenja, samoiniciativnost, kulturno zavest in še mnogo 

več (Ţakelj idr., 2011). 

1.1. NAČELA PRI POUKU MATEMATIKE 

Če ţelijo učitelji pri svojem delu doseči uspeh, morajo upoštevati učna načela. Didaktična načela 

so vodilo učiteljem pri učnem delu. Nanašajo se na učno vsebino, učne metode, učna sredstva in 

pripomočke, na organizacijo pouka ter na spoznavno in psihološko stran pouka. Kubale (2010) 

našteje 12 učnih načel, ki naj bi jim učitelj matematike sledil. Vsako od učnih načel ima svoje 

zahteve, med seboj pa se povezujejo v smiselno celoto. 

1. Učno načelo primernosti pouka razvojni stopnji učencev 

To načelo Kubale (2010) vidi kot najpomembnejše, saj so ostala načela brez pomena, če sama 

vsebina otrokom ne more biti razumljiva. Načelo temelji na spoznanju, da se otroci postopoma 

razvijajo. Delo na posamezni stopnji šolanja je torej potrebno prilagoditi s telesnimi in duševnimi 
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močmi otrok na posamezni razvojni stopnji. Raba tega načela pomeni, da pouk, vsebina in način 

dela ne smejo biti prelahki niti preteţavni za učence. Pri pouku matematike pride do odstopanj 

od načela, saj imajo učenci različne sposobnosti in predznanje matematičnih vsebin. Zaradi tega 

je potrebna individualizacija pouka. 

2. Učno načelo postopnosti pri pouku 

Učitelj mora učence postopno pripeljati do spoznanj in pri tem upoštevati razvojno stopnjo 

učencev. O postopnosti mora razmisliti ţe pri načrtovanju učne ure. Razmisliti mora o teţavnosti 

vsebine in predznanju učencev. Učno načelo zahteva, da učence vodimo od laţjega k teţjemu, od 

enostavnega k zahtevnemu, od znanega k neznanemu, od bliţnjega k daljnemu ter od 

konkretnega k abstraktnemu. 

3. Učno načelo sistematičnost pri pouku 

Učno načelo sistematičnosti dopolnjuje učno načelo postopnosti. Pri postopnosti imamo v mislih 

postopnost obravnave učne vsebine pri posameznih učnih urah, sistematičnost pa se nanaša na 

logičen vrstni red učnih enot. Učna vsebina mora biti načrtovana sistematično ţe v sami letni 

pripravi in tematskih pripravah. Učenec naj najprej spozna celoto in nato postopoma spoznava 

posamezne dele te celote. 

4. Učno načelo nazornosti pouka 

Učno načelo nazornosti pouka temelji na predpostavki, da si vsak učitelj prizadeva, da snov 

učencem čim bolj nazorno predstavi in razloţi. Vsako pridobivanje novega znanja se prične s 

čutnimi zaznavami in izkušnjami. Kubale (2010) pravi, da je pomembno, da učenci med poukom 

pridobijo konkretne in jasne zaznave o svetu okoli njih ter, da mora učitelj pri pouku nato 

postopoma preiti tudi na abstraktno (razumevanje pojmov, pravil, zakonitosti ...). 

5. Učno načelo zavestne aktivnosti učencev pri pouku 

Kadar se učenci zavestno učijo, je to usvojeno znanje trajno in uporabno v vsakdanjem ţivljenju. 

Načelo zavestne aktivnosti učencev pri pouku zahteva, da učenci niso pasivni poslušalci in 

gledalci. Učenci morajo biti udeleţeni, sodelovati in biti miselno aktivni. Učiteljeva naloga je, da 

navadi učence, da zavestno sodelujejo, samostojno razmišljajo in so aktivni pri reševanju 

matematičnih nalog. Tu je zelo pomembna motivacija. Učitelj mora učence motivirati za delo z 

različnimi motivacijskimi sredstvi. Pri načrtovanju pouka mora upoštevati tudi značilnosti 

učencev, kaj jih zanima in katera učila jih motivirajo. 

6. Učno načelo ekonomičnosti in racionalnosti pri pouku 

To načelo zahteva dosledno realizacijo vseh ostalih načel. Pri pouku naj se cilje realizira čim 

uspešneje in čim laţje znotraj časa, ki je na voljo. Racionaliziran pouk pomeni, da naredimo 

racionalne spremembe v učnih postopkih, da doseţemo boljši rezultat in večji učinek v 
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predpisanem času. Racionalizacijo je potrebno uporabljati na vseh vidikih pouka. Skrbno je treba 

izbrati učna sredstva, organizirati strukturo dela, uporabljati učinkovite učne metode, skrbeti za 

ugodno razredno klimo itd. Ekonomičnost pouka pa pomeni, da pri pouku ne izvajamo nečesa 

samo zato, da nekaj delamo. Vsaka ura in obravnavana snov mora imeti svoj namen. Učitelj 

mora biti ekonomičen tudi pri izbiri učil. Število učil naj bo omejeno in vsako učilo naj bo 

izkoriščeno.  

7. Učno načelo sodobnosti pouka 

Učitelj mora vsebine poučevati glede na čas, v katerem ţivimo. Izbirati mora aktualne vsebine. 

Učitelj to načelo uresničuje z aktualizacijo učnih vsebin, izbiro in rabo najnovejših spoznanj s 

področja pedagogike, didaktike in drugih ved, povezanih z vzgojo in izobraţevanjem. 

8. Učno načelo individualizacije pouka 

Pri poučevanju je potrebno upoštevati posebnosti učencev. Vsak učenec je drugačen. Vsak ima 

drugačne sposobnosti, osebnostne značilnosti, predznanje, preteklost, delovne navade, druţinske 

razmere, ţivljenjske izkušnje itd. Učitelj mora učenca najprej spoznati, da lahko uskladi delo z 

njegovimi potrebami in zmoţnostmi. Učitelj mora pouk matematike individualizirati. Preko tega 

lahko pravočasno ugotovi, kje imajo posamezni učenci teţave in jim lahko pomaga na 

dopolnilnem pouku.  

9. Učno načelo povezovanja teorije in prakse 

Učenci potrebujejo pridobiti teoretično znanje, da razumejo dogajanje in procese v naravi in 

druţbi. Naučiti jih je potrebno tudi, kako ta znanja ustrezno uporabiti v praksi. Praksa je lahko 

vir za teoretična spoznanja. Preko nje pa bodo učenci tudi bolje razumeli teorijo. 

10. Učno načelo vedrosti pouka 

Načelo se nanaša na razredno klimo med poukom matematike. Kubale (2010) pravi, da 

sproščeno ozračje prispeva k boljšemu učnemu uspehu. Kakšno bo ozračje, je predvsem odvisno 

od učiteljevih osebnostnih značilnosti. Učitelj matematike z zanimivo razlago in zanimivimi 

nalogami pripomore k boljšemu ozračju in počutju učencev. 

11. Učno načelo vzgojnosti pouka 

Pedagogi menijo, da so ţe predpisane učne vsebine vzgojne. Vsak učni predmet prispeva k 

vzgoji otrok. Matematika razvija smisel za red, natančnost in vztrajnost. Pri vzgoji pa je zelo 

pomembna tudi učiteljeva osebnost. Na vzgojo vplivajo način izvajanja pouka, izbira učnih 

metod, oblik in sredstev.  
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12. Učno načelo trajnosti znanja, spretnosti in navad 

Učitelj mora zagotoviti dovolj časa za utrjevanje vsebin, da bo usvojeno znanje postalo trajno. 

Pri matematiki je trajnost znanja izrednega pomena, saj se vsebine nadgrajujejo in povezujejo.  

Trajnost pridobljenega  znanja je odvisna predvsem: 

- od učenčeve motivacije in interesa za učenje; 

- od učenčeve koncentracije in aktivnosti v procesu učenja; 

- od tega, koliko je učitelju uspelo vsebino osmisliti in med seboj povezati predznanje z 

novim znanjem ter 

- od tega, ali so učenci pridobljeno znanje v času pouka in utrjevanja povezovali in 

uporabljali v praksi (Kubale, 2010). 

1.2. UČENCI PRI POUKU MATEMATIKE 

David Clemson in Wendy Clemson (1997) zapišeta faktorje, ki vplivajo na otrokovo učenje 

matematike. Ti so: 

- Voljnost: otroci nimajo razloga, zakaj bi se hoteli učiti matematiko. Učitelj se pri 

poučevanju matematike zanaša na naravo otroka in njegovo radovednost ter potrebo po 

znanju. Ausubel (1968, v Clemson in Clemson, 1997) pravi, da so trije faktorji, ki 

vplivajo na otrokovo motivacijo, da se spopade z nalogo. Ti so: interes, vpliv, ki ga ima 

naloga na našo samopodobo ter pogled drugih ljudi na nas. 

- Zmoţnost: učiteljeva naloga je, da razvije potencial učencev. Ni vaţno, s kakšnim 

predznanjem in zmoţnostmi učenci pridejo v šolo, pomembno je, da učitelj usmerja 

učenca, da realizira svoje zmoţnosti.  

- Struktura v učenju: matematika je predmet, kjer se novo usvojeno znanje povezuje s 

predznanjem in se na njem gradi. Poučevanje matematike poteka strukturirano in po 

ustaljenem vrstnem redu. Strukturiranost se kaţe tako v vertikalni kot v horizontalni 

nadgradnji učnih vsebin (znotraj in med razredi). 

Kubale (2010) faktorje, ki vplivajo na uspešnost učencev razdeli v dve skupini – subjektivni ali 

notranji faktorji in objektivni ali zunanji faktorji.  Med subjektivne faktorje sodijo tisti, ki so 

odvisni od učenca. Na objektivne faktorje pa učenec sam teţko vpliva.  

Subjektivne faktorje Kubale (2010) razdeli na psihološke (sposobnosti, motivacija, predznanje, 

delovne in učne navade) in fiziološke (telesna energija, stanje čutil, funkcioniranje ţivčnega 

sistema itd.). Objektivne faktorje pa na socialne (učenčeva druţina, druţbeno okolje, šolski 

sistem, organizacija pouka, učiteljevo pripravljanje in izvajanje učnega procesa, učiteljeva 

osebnost) in fizikalne (urejenost delovnega mesta, temperatura in zračnost prostora, tišina, ropot 

itd.). 
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1.3. UČITELJ MATEMATIKE 

Učitelji poučujejo na podlagi svojih osebnih in profesionalnih vrednot in načel. Pri poučevanju 

matematike mora učitelj vzeti v zakup predznanje učencev, ki so ga dobili v domačem okolju 

(Clemson in Clemson, 1997). 

Kubale (2010) izpostavi pomembnost osebnostnih lastnosti učitelja, ki jih učenci cenijo. Te 

lastnosti so pravičnost, razumevanje učencev, pripravljenost, da pomaga, zmernost v zahtevah, 

optimizem idr.  

Clemson in Clemson (1997) pravita, da ima učitelj določene dolţnosti, ki jih mora izpolnjevati, 

kadar poučuje matematiko. Učitelj mora vsem učencem zagotoviti enake pogoje za delo. Učenci 

prihajajo v šolo iz različnih okolij, z različnim predznanjem, z različno kulturo, z različnimi 

potrebami. Učitelj ne sme predpostaviti, da zato, ker učenec prihaja iz socialno šibkejšega okolja, 

ne bo tako uspešen kot učenec iz socialno stabilnejšega okolja. Učitelj mora prepoznati otrokovo 

predznanje in zmoţnosti, s katerimi vstopi v šolo. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da so 

otroci pred vstopom v šolo ţe razvili nek svoj način reševanja in spopadanja z matematičnimi 

problemi. Učitelj mora upoštevati njihove predstave in pouk prilagoditi le-tem. Učitelj mora 

matematiko narediti privlačno in zanimivo. Najlaţje to stori, če se poskusi postaviti v vlogo 

učenca. 

Blömeke idr. (2016) predstavijo učitelja kot tisto osebo, ki mora imeti matematično in pedagoško 

matematično znanje. Matematično znanje vključuje matematične definicije, koncepte, algoritme 

in procese. Pedagoško matematično znanje pa zajema  znanje, kako te matematične koncepte in 

procese naučiti in pribliţati učencem.  

 

2. VSEBINE MERJENJA V 1. TRILETJU 
Merjenje je ena tistih matematičnih vsebin, ki učencem na razredni stopnji povzroča velike 

teţave. Dickson s sodelavci (1984) opozori na to, da so otroci vzgojeni v svet, kjer jim je 

merjenje predstavljeno preko sodobnih merilnih pripomočkov. Sami niso izkusili merjenja v 

preteklosti in posledično tudi ne razumejo, zakaj je merjenje potrebno ter zakaj potrebujemo 

standardne enote. Učenci se pogosto merjenja učijo tako, da morajo podati točno število. Pri tem 

pa ne razmišljajo, kako oziroma zakaj so prišli ravno do tega števila. Poudarjajo, da mora 

merjenje v šoli temeljiti tudi na ocenjevanju, ne pa samo podajanju merskih števil, ki smo jih 

dobili z merjenjem. Prav tako je postopek merjenja tak, da učenci lahko naredijo veliko napak, 

npr. pri merjenju dolţine lahko napačno postavijo ravnilo (0 na skali ne poravnajo z začetkom 

merjenega predmeta), zato dobijo napačno meritev. Vse to prispeva k teţji razumljivosti 

matematičnih vsebin merjenja in slabši predstavi otrok.  
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Da otrok oblikuje pojem merjenje količine, mora priti do naslednjih spoznanj (Cotič, 1998): 

- merjenje je postopek primerjanja dveh istovrstnih količin; 

- merjenje je postopek, pri katerem se merjeni količini pridruţuje število, ki pove, 

kolikokrat se enota nahaja v količini, ki jo merimo; 

- isti količini se lahko pridruţujejo različna števila, če merimo z različnimi enotami. 

 

2.1. OTROKOV RAZVOJ IN MERJENJE 

Piaget omenja dve osnovni operaciji, ki sta pomembni za proces merjenja. To sta konzervacija in 

tranzitivnost. Konzervacija je proces, v katerem otrok dojame, da količina kljub spremembi 

ostane enaka. Obstaja več zmoţnosti konzervacije – konzervacija količine tekočine, konzervacija 

števila, konzervacija dolţine, konzervacija količine trde snovi, konzervacija prostora, 

konzervacija teţe ter konzervacija prostornine izpodrinjene tekočine. Piaget je ugotovil, da se 

naštete vrste konzervacije ne pojavljajo istočasno, ampak postopoma. Konzervacija števila, 

dolţine in količine tekočine se razvije med sedmim in osmim letom, konzervacija količine trde 

snovi in prostora se razvije med osmim in devetim letom, konzervacija teţe med desetim in 

enajstim letom, zadnja pa se razvije konzervacija prostornine izpodrinjene tekočine (Batistič 

Zorec, 2014).  

Drug pomemben proces pa je tranzitivnost, ki se nanaša na relacijo med elementi serije. 

Tranzitivnost je matematična lastnost relacije, pri kateri iz odnosa prvega elementa z drugim in 

drugega s tretjim sledi isti odnos prvega elementa s tretjim. Primer naloge, ki jo otrok zmore 

rešiti z uporabo tranzitivnosti: Če je Mark večji od Blaţa in Blaţ večji od Ţige, iz tega sledi, da 

je Mark večji od Ţige (Batistič Zorec, 2014). 

2.1.1. Stopnje razvoja v otrokovem pojmovanju merjenja z vidika Piagetove teorije  

V tem poglavju bomo prikazali stopnje razvoja v otrokovem pojmovanju merjenja z vidika 

Piagetove teorije. Predstavili bomo vseh 5 faz, pri tem pa se sklicevali na Dickson, Brown in  

Gibson (1984). 

 

1. Začetna stopnja 

Otrok do 6. leta starosti ne kaţe razumevanja konzervacije količine in dolţine. Torej ne razume, 

da če vzamemo vsebino čaja ven iz vrečke, je to še vedno enaka količina. Otrok dojema svet na 

osnovi ene lastnosti. 

 

 

Slika 1: Čeprav sta črti enako dolgi, ju otrok dojema kot različni. Konca črt nista poravnana, zato bo rekel, da je 

ena daljša. 
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2. Faza, v kateri se začneta oblikovati konzervacija in tranzitivnost 

Otrok začne kazati, da razvija konzervacijo in tranzitivnost. Kot pripomoček za merjenje uporabi 

svojo roko ali pa nek drug predmet, ki ga uporabi za referenco. Še vedno pa se ne zaveda 

pomembnosti merjenja z enako velikimi enotami. 

3. Faza, v kateri se oblikujeta konzervacija in tranzitivnost 

Otrok to fazo navadno doseţe med sedmim in osmim letom. Razvijejo se konzervacija dolţine, 

števila in količine tekočine. Predmete lahko razvršča na podlagi dveh lastnosti hkrati.  

4. Faza, v kateri otrok oblikuje idejo o manjših enotah 

Med osmim in desetim letom otrok ugotovi, da je merjenje smiselneje, če se ga razdeli na manjše 

enote. Merjenje poteka tako, da predmet, ki ga ţeliš izmeriti, prekriješ z manjšimi enako velikimi 

enotami. Do sedaj je postopek učenja merjenja potekal na podlagi poskusov in napak. Zdaj pa je 

otrok zmoţen bolj premišljenega pristopa.  

5. Končna faza 

Otrok doseţe stopnjo formalnih operacij, torej abstraktnega mišljenja. Zdaj tudi dokončno 

razume koncept merjenja.  

2.1.2. Otrokovo razumevanje standardnih merskih enot  

Razumevanje standardnih merskih enot je potrebno zato, da lahko otrok svojo meritev sporoči 

drugim in je tudi njim razumljiva. Otroke je potrebno naučiti, katera enota pripada kateremu 

sistemu (npr. meter dolţini), kot tudi kakšni so odnosi enot znotraj sistema (npr. relacija med 

decimetrom in metrom). 

Dickson idr. (1984) v svoji knjigi razloţijo razliko med preštevanjem in merjenjem. Štetje ali 

preštevanje poteka tako, da se vsak predmet obravnava kot svojo celoto in se mu pripiše svojo 

število. Pri merjenju pa en predmet – eno celoto – razdelimo na več delov. Vsak posamezen 

razdeljen kos pa ni hkrati tudi svoja celota. 

Merjenje je postopek, v katerem se pojavlja ponavljanje enote merjenja. Izberemo si enoto in 

objekt merjenja prekrijemo z njo, pri tem moramo biti pozorni na to, da ni lukenj in prekrivanja. 

S koliko enotami bomo lahko prekrili objekt, pa je odvisno od velikosti enote. Pri merjenju je 

pomembno zavedanje, da sta velikost enote in količina enot, ki jih potrebujemo, da zapolnimo 

merjen objekt, povezani. Manjša kot je enota, več jih bomo potrebovali (Dickson idr., 1984). 
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2.2. CILJI IN VSEBINE IZ UČNEGA NAČRTA 

Učna vsebina merjenje sodi po učnem načrtu za matematiko v tematski sklop geometrija in 

merjenje. Za ta sklop je predvidenih 58 ur. Tematski sklop zajema orientacijo, geometrijske 

oblike in uporabo geometrijskega orodja, transformacijo in merjenje.  

Vsebine, ki jih učenci v 1. razredu usvojijo so dolţina, masa in prostornina. Od učencev se v 1. 

razredu pričakuje, da: 

- ocenijo in primerjajo količine za dolţino, maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, 

najteţji, najlaţji, največja, najmanjša prostornina ipd.),  

- merijo dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi) (Ţakelj idr., 2011, str. 11). 

V 2. razredu se k vsebinam doda še mersko količino denar. Učenci spoznajo merjenje s 

standardnimi enotami -  dolţina (m, cm), masa (kg), prostornina (l), denar (€, cent). Cilji so bolj 

obseţni. Učenci: 

- ocenijo, primerjajo in merijo dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi (relativnimi 

in konstantnimi) in s standardnimi enotami,  

- zapišejo meritev z merskim številom in enoto,  

- poznajo in uporabljajo merilne instrumente (ravnilce, tehtnica, menzura ipd.) za merjenje 

količin,  

- seštevajo in odštevajo količine enakih enot,  

- spoznajo merski enoti za denar (€, cent) in njune vrednosti, 

- se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem ţivljenju (Ţakelj idr., 2011). 

V 3. razredu spoznajo še čas (dan, teden, ura, minuta). Cilji se nadgradijo. Učenci: 

- poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje dolţine, mase, 

prostornine, časa in denarja,  

- ocenijo, primerjajo, merijo količine in meritev zapišejo z merskim številom in mersko 

enoto,  

- računajo z enoimenskimi merskimi enotami,  

- berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu (Ţakelj idr., 2011). 

Če povzamemo, učenci v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pri merjenju doseţejo 

naslednje učne cilje: 

Učenec: 

- oceni in primerja količine za dolţino, maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, najteţji, 

najlaţji, največja, najmanjša prostornina ipd.),  

- meri dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi) ter nato s standardnimi enotami; 
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- zapiše meritev z merskim številom in enoto,  

- pozna in uporablja merilne instrumente (ravnilce, tehtnica, menzura ipd.) za merjenje 

količin,  

- računa s količinami enakih enot,  

- pozna in izbira (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje dolţine, mase, 

prostornine, časa in denarja,  

- spozna količino dolţine, mase, prostornine, denarja in časa. 

V poglavju smo se osredotočili le na učne cilje v 1. triletju, saj se bo nanj navezovala tema 

našega empiričnega dela, tj. uporaba matematične slikanice kot didaktičnega pripomočka pri 

pouku matematike. 

2.2.1. Didaktična priporočila 

Didaktična priporočila za prvo triletje v učnem načrtu so, da naj bo poudarek na praktičnih 

meritvah z nestandardno (relativno in konstantno) in standardno enoto. Učenci naj preko 

praktičnih meritev spoznajo potrebo po uvedbi standardne enote (Ţakelj idr., 2011, str. 12).  

Tudi Cotič (1998) zapiše metodične korake za vpeljavo otrok v svet merjenja. Ti koraki so: 

1. primerjanje količin (dolţin, ploščin, mas, prostornin ...), 

2. merjenje z relativno enoto (npr. merjenje količin z deli telesa), 

3. merjenje s konstantno nestandardno enoto, 

4. merjenje s standardno enoto. 

Metodične korake za vpeljavo merjenja bomo pokazali na primeru vpeljave merjenja dolţine 

(Cotič, 1998).  

1. Primerjanje dolţin 

Začne se z opazovanjem konkretnih predmetov. Ob tem učitelj vpelje osnovne besede – dolgo, 

kratko, tanko, debelo, visoko, nizko, ozko, široko itd. Učenci primerjajo različne dolţine in tako 

pridejo do odnosov – niţje kot, višje kot, daljše kot, krajše kot itd. Učenci izvajajo različne 

aktivnosti, ob katerih spoznavajo drug drugega (kateri učenec je najvišji, kateri učenec ima 

najdaljši korak, kateri učenec ima najdaljše stopalo ...). 

2. Merjenje z relativno enoto 

Tudi tu so dejavnosti osredotočene na otrokovo telo in predmete v učilnici. Dolţino se meri s 

koraki, dlanmi, stopali, pedmi itd. Merjenje se lahko začne z merjenjem dolţine učilnice s 

koraki. Učenci naj najprej ocenijo, koliko korakov meri učilnica, nato pa meritev tudi izvedejo. 

Merijo naj učenci, ki so različno visoki, nato pa še učitelj sam. Dobljene rezultate se zbere v 

preglednici in se jih analizira. Učenci primerjajo dve dolţini – tisto, ki so jo merili  (dolţina 

učilnice) in tisto, s katero so merili (dolţina koraka). Enoti (koraku) se pripiše mersko število 

zato, da se ve, kolikokrat se manjša dolţina (korak) nahaja v merjeni dolţini (dolţina učilnice). 
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Učenci ugotovijo, da lahko dobimo različna merska števila, če merimo z različno dolgimi koraki. 

Na podlagi teh rezultatov, se ne moremo sporazumeti, kolikšna je prava dolţina učilnice. Učitelj 

spodbudi učence, da poiščejo enoto, pri kateri bodo vsi dobili enake rezultate.  

3. Merjenje z nestandardno konstantno enoto 

Učitelj in učenci se dogovorijo, da izmerijo dolţino učilnice z enako dolgimi palicami. Potreben 

je pogovor o pravilnem merjenju (polaganju palic eno ob drugi). Učenci najprej merijo tako, da 

palice polagajo eno za drugo. Tako dobijo občutek, koliko palic potrebujejo, da izmerijo 

učilnico. Kasneje uporabijo eno palico in s kredo označujejo konec oziroma začetek naslednje 

palice. Meritve zopet zberejo v tabelo. V tem primeru so vsi rezultati enaki. Učenci rezultate 

analizirajo in ugotovijo, da so dobili vedno isto mersko število, saj so vsi merili z enako mersko 

enoto (palico). Učitelj nato učence vpraša, če bi nekdo, ki ne ve, kolikšna je bila dolţina palice, s 

katero so merili, lahko iz rezultatov v preglednici vedel, kolikšna je dolţina učilnice. Učenci 

pridejo do spoznanja, da nekdo, ki ne pozna dolţine palice, ne bo vedel, kolikšna je dolţina 

učilnice. Učitelj pojasni, da so zato potrebne standardne enote.  

4. Merjenje s standardno enoto 

Učitelj učencem predstavi metrsko palico. Temu sledi merjenje dolţine z modelom metra. 

Najprej ocenijo dolţino učilnice, nato jo izmerijo. Z merskim številom učenci povedo, kolikokrat 

se dolţina 1 m nahaja v dolţini učilnice. Podatke se zopet zbere v preglednico. Vsi rezultati so 

enaki. Ker je meter standardna enota (rabljena po vsem svetu), bodo vsi vedeli kolikšna je 

dolţina učilnice, čeprav ne vedo, kakšna je učilnica, niti kakšen je bil postopek merjenja. Učenci 

tako spoznajo prednosti poznavanja standardnih enot. Nato se učitelj z učenci pogovori še o 

primerih, ko je meter prevelika enota. Poskusijo izmeriti dolţino, ki je manjša od 1 m z metrsko 

palico. Učenci vidijo, da potrebujejo manjše enote. Učitelj vpelje še decimeter, centimeter in 

milimeter.  

Cotič (1998) ni edina avtorica, ki zapiše metodične korake za obravnavo merjenja. Tudi drugi 

avtorji navajajo metodične korake za obravnavo posameznih količin merjenja. Dickson idr. 

(1984) opozorijo, da mora biti učitelj pri obravnavi količine mase pozoren na to, da otroci v 

prvem triletju teţko razlikujejo maso in teţo. Na začetku otroci dojemajo maso kot teţo. Učitelj 

se mora zato odločiti za eno besedo in to striktno uporabljati, da ne zmede otrok. Maso otrok 

najprej spoznava preko teţkanja predmetov, nato merjenja z nestandardnimi enotami, torej 

merjenja z različnimi predmeti, nazadnje pa z merjenjem s standardnimi enotami.  

Pri obravnavi količine prostornine  Dickson s sodelavci (1984) opredeli razliko med notranjo in 

zunanjo prostornino. Notranja prostornina je znotraj votlih predmetov. Enota so navadno litri ali 

mililitri. Tu se vprašamo, koliko prostora je v škatli.  Zunanja prostornina pa je količina prostora, 

ki ga zavzame nek predmet, npr. opeka. Enota so navadno kubični centimetri. Tu se vprašamo, 

koliko prostora ta predmet zavzame. Otroci morajo najprej razviti razumevanje konzervacije 

količine trde snovi, da razumejo zunanjo prostornino. V vsakdanjem ţivljenju se večinoma 
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srečujemo z merjenjem notranje prostornine. Koraki za obravnavo merjenja zunanje in notranje 

prostornine (Dickson idr., 1984): 

1. Primerjava notranje prostornine različnih posod. Merjenje prostornine z nestandardnimi 

enotami (kozarci, frnikulami, ţlicami ipd.). 

2. Primerjava posod različnih oblik z enako notranjo prostornino. 

3. Delitev enote liter na polovico (5 dl oz. 500 ml) in četrtino (2,5 dl oz. 250 ml). 

4. Primerjava predmetov z določeno notranjo prostornino, s predmeti z enako zunanjo 

prostornino. 

5. Oblikovanje različnih oblik z isto zunanjo prostornino iz enake enote (npr. oblikovanje 

različnih oblik s petimi kockami). 

6. Primerjanje teţe posod enakih prostornin, ki so napolnjene z različnimi vsebinami. 

7. Merjenje prostornine predmetov, ki nimajo oblike pravilnih geometrijskih teles (npr. 

krompir) z merjenjem prostornine izpodrinjene tekočine.  

Pri obravnavi količine denarja mora otrok prepoznati kovanec/bankovec in prepoznati njegovo 

vrednost. Otrok mora pri vsakem kovancu ali bankovcu razbrati: 

- Relativno vrednost – 10 centov je vredno več kot 5 centov, a manj kot 20 centov.  

- Vrednost enote – 10 centov je vredno enako kot 10 kovancev po 1 cent. 

- Povezavo z ostalimi kovanci – 10 centov je vredno enako kot 2 kovanca za 5 centov/ 5 

kovancev za 2 centa/ en kovanec za 5 centov in pet kovancev za 1 cent. 

Delo z denarjem vključuje proces konzervacije, štetja, urejanja, seštevanja, podvojevanja in 

deljenja. Otroci najlaţje razumejo koncept denarja, če se jim ga predstavi v vsakdanjih situacijah. 

Učence lahko sprašujemo vprašanja, kot so: »Ali imam dovolj denarja, da kupim to?«,»Katero 

od teh stvari lahko kupim z denarjem, ki ga imam?«, »Katere kovance moram dati blagajniku, da 

plačam?« in jim tako pribliţamo vsakdanje situacije, v katerih se bodo srečali z denarjem 

(Dickson idr., 1984).  

Pri merjenju morajo biti učenci torej pozorni na postopek merjenja, zapis meritev, izbiro 

merilnega instrumenta in enote, predstavo o velikosti enot, ocenitev in primerjanje količin. 

Učenci v 1. triletju merskih enot ne pretvarjajo, ampak le spoznavajo odnos med večjo in manjšo 

enoto. V povezavi z denarjem učenci spoznajo decimalni zapis (Ţakelj idr., 2011, str. 12). 

Začetni pouk matematike mora izhajati predvsem iz izkušenj učencev. Vsebuje naj praktične 

naloge, reševanje problemov iz vsakdanjega ţivljenja ter aktualne vsebine. Učence dodatno 

motivira in pripelje do boljšega razumevanja uporaba konkretnih ponazoril, didaktičnih 

pripomočkov in tehnologije (Ţakelj idr., 2011). 

V učnem načrtu je zapisano naj učenci spoznavajo matematiko preko izkušenj, govornega jezika, 

slik in prikazov, nazadnje pa na simbolni in abstraktni ravni (Ţakelj idr., 2011).  
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3. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Matematika kot veda je lahko zelo abstraktna, zato so didaktični pripomočki pri pouku 

matematike zelo pomembni. Učitelj učencem z njimi pribliţa matematiko in jim pomaga pri 

učenju in razumevanju matematičnih pojmov.  

Mešinović s sodelavci (2019, str. 47) opredeli didaktična sredstva kot: »vse pripomočke, ki jih 

učitelji in učenci uporabljajo pri poučevanju in učenju.«  

Kubale (2010) opredeli razliko med učilom in učnim pripomočkom. Učilo je predmet, od 

katerega učenec neposredno prejema znanje. Pri pouku matematike so učila učbeniki, učni listi, 

slike, ploščice, modeli, filmi idr. Učni pripomočki pa so pribor za risanje, drugo orodje, 

računalnik, televizija. 

V učnem načrtu za matematiko (Ţakelj idr, 2011) so za prvo in drugo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje predlagana didaktična sredstva, kot so konkretni materiali, geometrijski modeli teles in 

likov, šablona, šestilo, geotrikotnik, geoplošča, plastelin in glina, merilni instrumenti, modeli 

denarja, klasične didaktične igre, številski trak in stotični kvadrat, link kocke ter različna 

računala (str. 82, 83). 

Pri uporabi didaktičnih sredstev pri matematiki je pomembno, kako rokovanje z njimi vpliva na 

učenčevo mišljenje. Rokovanje z didaktičnim pripomočkom mora pri učencu izzvati mentalno 

aktivnost, ki je potrebna za razumevanje abstraktnega matematičnega pojma. Če didaktično 

sredstvo ne spodbudi miselnega napora, ki bi ga moral, potem je didaktično neprimerno. 

Didaktično sredstvo sluţi kot posrednik med opredeljenimi učnimi cilji, h katerim stremi učni 

proces in rezultati učnega procesa. Rezultat učnega procesa so matematično izobraţeni učenci 

(Hodnik Čadeţ in Manfreda Kolar, 2009). 

3.1. RABA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV PRI POUKU 

Pred odločitvijo, ali nek didaktični pripomoček vključiti v pouk, pa je potreben premislek, če 

bodo učenci didaktično sredstvo uporabljali tako, kot si je učitelj zamislil. Torej, ali fizično 

rokovanje z didaktičnim sredstvom izzove ţelen mentalni proces (Hodnik Čadeţ in Manfreda 

Kolar, 2009). Tudi Kubale (2010) zapiše, da mora vsak didaktični pripomoček prispevati k boljši 

učinkovitosti in kakovosti pouka matematike. Pripomočkov se ne sme uporabljati zgolj zato, da 

se jih uporablja. 

Kadar se učitelj odloča, kateri didaktični pripomoček bo pri pouku uporabil, mora razmisliti o 

tem (Kubale, 2010): 

- ali bo preko njega uspešneje uresničil cilje in naloge pouka; 

- na kakšen način bo motiviral učence za delo pri pouku; 

- ali bo učence privedel do laţjega in boljšega razumevanja vsebine; 

- v katero etapo pouka ga bo vključil (uvodni del, obravnavo nove učne snovi, utrjevanje, 

zaključni del). 
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Ţe ob načrtovanju učitelj razmisli, kateri didaktični pripomočki so učinkoviti pri posamezni 

vsebini. Odločiti se mora kdaj, koliko časa in katere pripomočke učenci uporabljajo pri učenju 

novih vsebin (Mešinović idr, 2019). 

Učitelj ob didaktičnem pripomočku vidi neko matematično strukturo, ki bo spodbudila ţeleno 

miselno aktivnost. Zamisli si, kako bodo učenci rokovali s pripomočkom, da bodo razvijali to 

matematično mišljenje. Pri tem pa mora biti pozoren na to, da ni zagotovo, da bo učenec opazil 

to isto matematično strukturo in bo didaktičen pripomoček uporabil tako, da bo res razvijal 

njegovo matematično mišljenje. Pri izbiri in vrednotenju didaktičnih pripomočkov, se mora 

učitelj najprej postaviti v vlogo učenca. Predvideti mora teţave, ki bi se lahko pojavile, saj 

učenec še nima izdelanega abstraktnega koncepta, ki nam odraslim omogoča, da na dano 

situacijo gledamo z drugega zornega kota. Učenec lahko nek didaktični pripomoček vidi 

matematično ali pa nematematično. Skozi matematičen vidik učenec na dan didaktični 

pripomoček gleda kot ponazorilo nekega abstraktnega matematičnega pojma. Skozi 

nematematičen vidik pa učenec vidi le nek fizičen objekt, ne vidi pa matematičnih povezav, ki so 

prisotne v ozadju (Hodnik Čadeţ in Manfreda Kolar, 2009).   

Didaktični pripomoček lahko pri učencih izzove neustrezno mentalno aktivnost. Učenec se nauči 

pravilno uporabljati nek didaktični pripomoček, ne zaveda pa se, kako le-ta deluje. Zadošča jim, 

da vedo, da bodo s pravilno uporabo prišli do ţelenega rezultata. V takem primeru, jim didaktični 

pripomoček sluţi kot nekakšen kalkulator, ki vodi do pravilnega rezultata, ne pa tudi do prave 

mentalne aktivnosti. Primer tega je uporaba stotičnega kvadrata. Če ţeli učenec računati s 

pomočjo stotičnega kvadrata, mora poznati, kako se po njem premikamo. Pri prištevanju desetic 

se pomaknemo navzdol, pri odštevanju desetic pa navzgor. Pri prištevanju enic gremo v desno, 

pri odštevanju enic pa v levo. Če učenec pozna ta pravila in se ustrezno premika po stotičnem 

kvadratu, ga bo njegova uporaba privedla do pravilnega rezultata. To pa ne pomeni, da je učenec 

ta pravila tudi razumel in ponotranjil. Če jih ne razume, bo imel teţave pri računanju brez 

uporabe stotičnega kvadrata. Za uspešno miselno računanje do 100 je potrebno, da učenec 

razume, zakaj ta algoritem pomikanja po stotičnem kvadratu sploh deluje (Hodnik Čadeţ in 

Manfreda Kolar, 2009). 

Hodnik Čadeţ in Manfreda Kolar (2009) sta s svojo raziskavo ugotovili, da didaktični 

pripomočki ţe sami po sebi učencem predstavljajo vir motivacije za učenje matematike. Uporaba 

didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike, prispeva k večji kakovosti, nazornosti in 

jasnosti metodične obravnave, med drugim pa tudi povečujejo motivacijo za delo.  

Povzamemo lahko, da didaktični pripomočki učencem sluţijo kot (Mešinović idr., 2019): 

- kognitivno sredstvo (ponazoritev pojmov in odnosov, pomoč pri razumevanju, opora v 

procesu učenja, pomoč pri izvajanju in uporabi postopkov), 

- motivacijsko sredstvo, 

- občutek varnosti (opomnik s koraki reševanja, formule).  
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3.2. VRSTE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

Didaktične pripomočke pri matematiki Kubale (2010) razdeli na naravne predmete in učila. 

Naravne predmete dobimo v naravi in v proizvodnji. Ko jih učenci opazujejo, dobijo točne 

predstave o njihovih lastnostih in funkcijah. Naravne predmete učenci opazujejo v naravnem 

okolju ali v učilnici. Kadar pa naravnih predmetov ali pojavov ne moremo opazovati, pripravimo 

učila, ki to nadomestijo. 

Kubale (2010) učila deli glede na čutila, način uporabe, dimenzije in didaktično funkcijo.  

Glede na čutila, ki jih pri zaznavi učila uporabljamo, jih deli na vizualna, avditivna in 

avdiovizualna.  

Glede na način uporabe jih deli na tista, s katerimi učenci delajo sami, in tista, ki jih učitelj 

uporablja za demonstracijo.  

Glede na dimenzijo učila deli na dvodimenzionalna in trodimenzionalna.  

Glede na didaktično funkcijo pa je učilo lahko statično (so nepremični in sluţijo za spoznavanje 

matematičnih struktur) ali dinamično (so premični in preko njih učenci spoznavajo procese).  

 

 DVODIMENZIONALNA UČILA TRODIMENZIONALNA UČILA 
STATIČNA 
UČILA 

zbirke likov 
risbe 
slike 
grafikoni 
plakati 
tabele 
diapozitivi ... 

zbirke modelov 
reliefi 
makete ... 

DINAMIČNA 
UČILA 

dinamične slike 
film 
televizijske oddaje ... 

zbirke dinamičnih modelov 
stroji in naprave 
aparati 
računalniki ... 

Tabela 1: Prikaz razdelitve učil, ki se jih uporablja pri matematiki (Kubale, 2010, str. 113)  
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4. KONTEKSTUALNO ZNANJE 
Na boljše razumevanje matematičnih vsebin pa ne vplivajo zgolj didaktični pripomočki. K 

boljšemu razumevanju prispevata tudi matematična pismenost in kontekstualno znanje.  

Lipovec (2017a, str. 176) v svojem članku matematično pismenost opredeli kot: »amalgam 

znanja, spretnosti in odnosi, potrebni za uspešno reševanje matematičnih problemov, ki se 

pojavljajo v različnih ţivljenjskih okoliščinah.«  

Umbara in Suryadi (2019) matematično pismenost definirata kot aktivnost posameznika, da 

oblikuje, uporabi in interpretira matematiko v različnih situacijah. Matematično pismenost torej 

vidita kot posameznikovo zmoţnost, da analizira in sporoča matematične ideje. Pomemben del 

matematične pismenosti je ponotranjenje matematičnih konceptov in odkrivanje konteksta 

matematičnega problema. Posameznik je matematično pismen, ko se primerno odzove na 

katerikoli matematični izziv, ki se pred njim pojavi. Ti izzivi niso nujno zgolj matematični, 

ampak je pomembno da izzovejo matematično mišljenje. Ta definicija poudari pomembnost 

matematične pismenosti kot posameznikovo zmoţnost, da prepozna in razume uporabo 

matematike, hkrati pa tudi kot njegovo zmoţnost, da interpretira in izrazi matematiko v bolj 

kompleksnih situacijah (Hodnik in Manfreda Kolar, 2021).  

Znotraj projekta NA-MA POTI so raziskovalci razdelili matematično pismenost na dve veji 

(Hodnik in Manfreda Kolar, 2021): 

1. Matematično mišljenje, ki zajema razumevanje besedil z matematično vsebino, 

poznavanje in uporaba matematične terminologije in simbolike; izraţanje in 

samovrednotenje svojega miselnega procesa; prepoznavanje, razumevanje in uporaba 

matematičnih konceptov v različnih situacijah; poznavanje in uporabo primernih 

postopkov in orodij v različnih situacijah; predvidevanje in ocenjevanje rezultatov ter 

uporabo različnih strategij pri reševanju problemov.  

2. Reševanje problemov v različnih kontekstih je določeno preko treh izidov – reševanje 

preprostih vsakodnevnih problemov, reševanje situacij preko matematičnega modeliranja 

in razumevanje matematične prakse v različnih kontekstih.  

Sposobnost matematične pismenosti je povezana z matematičnim znanjem. Kadar otrok rešuje 

probleme iz realnega ţivljenja, kar sodi v sklop matematične pismenosti, hkrati tudi pridobiva 

novo matematično znanje. Novo pridobljene informacije sprocesira znotraj tega specifičnega 

konteksta in posledično razširja svoje matematično znanje. Matematična pismenost in 

matematično znanje sta torej povezani. Ojačanje ene, vodi v razvoj druge in obratno (Hodnik in 

Manfreda Kolar, 2021) .  

Proces pridobivanja matematičnega znanja Umbara in Suryadi (2019) definirata kot strukturirano 

sosledje, v katerem se učenci najprej srečajo z matematično vsebino in postopki, nato  pa sledijo 

matematične naloge, ki so direktno povezane z matematičnimi koncepti. Cilj nalog je, da učenci 
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razvijejo svojo zmoţnost priklica ponotranjenih matematičnih konceptov in postopkov v za to 

primernih situacijah (pri reševanju nalog in problemov).  

Obstajajo različne klasifikacije znanja. Van den Heuvel – Panhuizen (2003) razdeli znanje na 4 

nivoje: 

1. intuitivno znanje (učenec je soočen s problemom, ki ga lahko reši s svojim predznanjem 

iz realnega sveta); 

2. konkretno znanje (učenec svoje znanje gradi na konkretnih simbolih in nalogah); 

3. proceduralno znanje (učenčeva sposobnost, da uporabi postopke za reševanje problemov. 

Proceduralno znanje zajema formalni jezik, algoritme, pravila za reševanje matematičnih 

problemov); 

4. konceptualno znanje (učenci so zmoţni sami ustvariti postopek, ki je matematično 

pravilen in prepoznati, da se lahko njihovo znanje uporabi v različnih situacijah.). 

Umbara in Suryadi (2019) pa razlikujeta med tremi ravnmi znanja: konceptualno znanje, 

proceduralno znanje in kontekstualno znanje. 

Kontekstualno znanje je povezano z vsakdanjimi problemi iz realnega sveta. V šolski prostor 

vstopa tako, da se problem učencem predstavi znotraj konteksta s svojo zgodbo. Wijaya s 

sodelavci (2015) zapiše, da mora matematika temeljiti na nalogah, povezanih z resničnim 

ţivljenjem. Uspešno reševanje vsakodnevnih matematičnih nalog bi moral biti glavni cilj pouka 

matematike. Vsaka drţava potrebuje matematično pismene drţavljane, ki se bodo znali 

prilagoditi hitrim spremembam. Kontekst iz vsakodnevnega ţivljenja lahko učitelj uporabi tudi 

kot didaktični pripomoček za poučevanje matematike. Izkušnje učencev osmislijo matematične 

koncepte, ki se jih učijo. Sam kontekst pa učencu tudi ponudi strategije reševanja nalog, ki so 

povezane z njim. 

Da se učenci lahko naučijo reševati kontekstualnih problemov in nalog, morajo najprej pridobiti 

izkušnje in prakso na tem področju. Pomembno je, da pri kontekstualni nalogi določimo njen 

kontekst. Van den Heuvel-Panhuizen (2005) zapiše, da morajo kontekstualizirane naloge 

vsebovati tak kontekst, ki si ga učenci lahko predstavljajo. Ni potrebno, da je kontekst povezan z 

realnim svetom. Lahko se navezuje tudi na pravljice in domišljijski svet, vendar v taki meri, da si 

ga učenci lahko predstavljajo in ga izkusijo. Pomembno pa je, da je kontekstualizirana naloga 

taka, da jo lahko učenci poveţejo z matematičnim znanjem.  

PISA (2003) opredeli kontekstualne naloge kot matematične probleme, ki so predstavljeni 

znotraj situacije, ki se nanaša na resnično ţivljenje ali nek fantazijski svet. Učenci si jih lahko 

predstavljajo. Problemi lahko vključujejo osebne, poklicne, znanstvene ali javne informacije. Da 

lahko učenci rešujejo naloge, povezane z vsakodnevnim kontekstom, morajo najprej kontekst 

prenesti v matematično obliko. Pomembno je, da kontekstualizirane naloge uporabljajo take 

situacije, katere je moţno prenesti v matematiko. Naloga mora podati informacije, ki se jih lahko 

matematično organizira, hkrati pa mora tudi učencem omogočiti, da uporabijo svoje predznanje 
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in izkušnje. Kontekst matematičnega problema se lahko loči glede na oddaljenost med 

problemom in matematiko, ki jo vključuje. Če se matematika nanaša zgolj na matematične 

objekte, simbole in strukture in se ne povezuje z zunanjim svetom, govorimo o umeščenosti 

problema v znanstveni kontekst. V kolikor pa se naloga nanaša na vsakodnevno ţivljenje in 

izkušnje učencev, govorimo o vsakodnevnem kontekstu, ki ga mora učenec prevesti v 

matematično obliko. 

Pri reševanju kontekstualnih nalog imajo učenci navadno teţave z razumevanjem problema, 

razlikovanjem med pomembnimi in nepomembnimi informacijami ter prepoznavanjem 

matematičnih postopkov, ki so potrebni za reševanje problema (Wijaya idr., 2015). 

Da učenci lahko rešijo kontekstualizirano nalogo, morajo slediti naslednjim korakom (Wijaya 

idr., 2015): 

1. razumeti morajo problem, ki se nanaša na realnost; 

2. transformirati morajo problem iz realnega sveta v matematični problem; 

3. rešiti matematični problem; 

4. interpretirati matematično rešitev glede na resnično situacijo.  

Podoben postopek reševanja je značilen tudi za matematično modeliranje. Učenec se vpraša, 

katero matematično znanje lahko uporabi pri reševanju realističnega problema. Pri 

matematičnem modeliranju je narava problema vzeta iz konteksta, ki je učencu poznan, cilj 

matematične naloge pa je šolski cilj. Učenec se reševanja problema loti tako, da uporabi dve 

komponenti modela, ki se med seboj prepletata. Najprej uporabi konceptualni sistem, s katerim 

opiše, katere pomembne matematične pojme, relacije in vzorce  prepozna v ozadju. Druga 

komponenta pa se nanaša na postopke, ki jih potrebuje pri manipuliranju z matematičnimi 

objekti in ga bodo pripeljali do cilja. Koraki matematičnega modeliranja so podobni kot pri 

reševanju kontekstualizirane naloge. Ti so:  

1. naloga izhaja iz realne situacije, ki jo mora učenec najprej razumeti; 

2. razumevanje situacije mora strukturirati in poenostaviti – ločiti pomembne od 

nepomembnih informacij 

3. konstruira realen model, ki predstavlja poenostavljeno in strukturirano realno situacijo 

problema; 

4. realni model pretvori v matematični model, ki zajema matematične objekte, matematični 

jezik in matematične postopke; 

5. z uporabo matematičnega modela in matematičnih metod reševanja učenec določi 

matematično rešitev modela; 

6. matematično rešitev nato interpretira v realnem kontekstu; 

7. rezultat ovrednoti; 

8. če rezultat ni zadovoljujoč, ponovi prvi korak (Hodnik in Manfreda Kolar, 2022). 
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Pri kontekstualnih nalogah so pogosto prisotne tudi slike, ki podajo kontekst. Besedilo naloge 

poda navodilo, kaj je potrebno narediti, medtem ko imajo slike več funkcij. So motivacijske, 

lahko opišejo situacijo (ilustracija lahko pove veliko več kot besedilo), podajo informacije ter 

usmerijo učenca v strategijo reševanja in akcijo (Van den Heuvel-Panhuizen, 2005). 

Hodnik in Manfreda Kolar (2021) sta v svoji raziskavi ugotavljali, če so učenci zmoţni reševati 

matematične probleme znotraj različnih kontekstov. Učenci so reševali preverjanje znanja, ki je 

zajemalo tako kontekstualne kot tudi nekontekstualne naloge. Raziskovalki sta ugotovili, da so 

učenci bolje reševali nekontekstualne naloge, če so le-te bile rutinskega tipa, ki so jih ţe reševali 

v šoli. Bolje pa so reševali kompleksnejše kontekstualne naloge, saj so jim ponudile boljše 

razumevanje vsebine, ker je temeljila na vsakdanjih situacijah. Učenci dnevno naletijo na 

matematične probleme v vsakdanjem ţivljenju, ki so različnih teţavnosti. Dejavnosti pri pouku 

bi morale biti usmerjene v dnevno rabo matematike v različnih situacijah iz vsakdanjega 

ţivljenja.  Tak način dela bi učencem ponudil osnovne matematične koncepte in veščine ter jim 

pomagal izboljšati njihovo matematično mišljenje in razviti sposobnost reševanja problemov.  

North in Christiansen (2015) ugotovita, da kontekstualne naloge privedejo do boljšega 

razumevanje matematičnega ozadja. Kontekstualne naloge pa ne morejo nadomestiti razvoja 

abstraktnih matematičnih konceptov. Posledica poučevanja matematike preko kontekstualnih 

nalog je ta, da se učenci z niţjimi matematičnimi sposobnostmi, ne naučijo abstraktne 

matematike. Preko kontekstualnega učenja se abstraktnih matematičnih vsebin naučijo le učenci 

z višjimi sposobnostmi.  

Hodnik in Manfreda Kolar (2021) opozorita, da morajo pri načrtnem razvoju matematične 

pismenosti učitelji biti pozorni na to, da ustvarijo povezavo med kontekstualno in 

nekontekstualno nalogo. Upoštevati morajo, kako teţko bo učencem prenesti znanje v situacijo iz 

resničnega ţivljenja. Pri načrtovanju kontekstualne naloge morajo biti učitelji pozorni na to, če 

lahko kontekstualni problem izzove in izboljša učenčevo znanje in razumevanje nekontekstualne 

matematične naloge in rabo tipičnih matematičnih strategij. Pri izbiri kontekstualnih nalog 

priporočata, da učitelj najprej izbere kontekst, kjer učenec hitro prepozna povezavo z dotičnim 

matematičnim kontekstom. Učitelj lahko nato postopoma preide na kontekstualne naloge, kjer 

matematični koncept ni takoj jasno razviden. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Anja Novak, Magistrsko delo 

20 
 

5. MOTIVACIJA 
V poglavju o didaktičnih pripomočkih smo omenili, da le-ti ţe sami po sebi na učence delujejo 

motivacijsko. Raba didaktičnih pripomočkov torej povečuje motivacijo za delo. V nadaljevanju 

bomo predstavili, kaj motivacija sploh je.  

Motivacija je eden od najpomembnejših psiholoških procesov. Motivacija lahko usmerja naše 

vedenje, vpliva na naša čustva in na samopodobo. Marentič Poţarnik (2000) jo v pedagoškem 

okviru opredeli kot tisto, kar daje pobude za učenje, usmerja, določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost.  

Kubale (2010) motivacijo opredeli kot notranje gibalo in zunanje vzpodbude, ki usmerjajo našo 

aktivnost in ji dajejo intenziteto in trajanje.  

Omenjeni avtorji ločijo dve vrsti učne motivacije. Deli se na notranjo in zunanjo motivacijo. 

Notranja motivacija temelji na posameznikovih lastnih nagnjenjih za učenje. Posameznika ţene v 

odkrivanje novega, v soočanje z izzivi, v preizkušanje svojih lastnih meja in v učenje, brez 

posebnih zunanjih nagrad. Zunanja motivacija pa je spodbuda za učenje, ki izhaja iz okolja 

(Juriševič, 2006). Spodbude za učenje so lahko, da pridobimo ţeleno ali pa se izognemo 

neţelenemu. 

Juriševič (2012, str. 23) povzame več avtorjev in opredeli notranjo motivacijo s tremi med seboj 

prepletenimi  elementi: 

- kot posebna naravnanost k zahtevnejšimi nalogami, ki so za učenca izziv; 

- kot učenje, ki ga spodbuja interes; 

- kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebuje tudi vrednoto 

pomembnosti učenja.  

V šoli se notranja motivacija kaţe kot učenčev interes za posamezne učne teme; kot učenčevo 

ţeljo po uspehu; kot ţeljo, da učenec pokaţe sebi in drugim, da je lahko uspešen; kot učenčevo 

zadovoljstvo z učnimi materiali ter kot upoštevanje spodbud in podpore, ki jih učenec dobi od 

drugih. Zunanjo motivacijo pa predstavljajo ocene, pritiski staršev in nagrada na koncu šolskega 

leta. Zunanja motivacija nastopi, kadar učencu snov ni zanimiva in se jo teţko nauči ali pa 

doţivlja pritisk drugih, sam pa nima ţelje po učenju ali pa, ko se uči zaradi ocen (Race, 1998, v 

Ţakelj, 2003). V šoli sta pomembni obe vrsti motivacije. Učitelj lahko ustvari notranjo 

motivacijo s spodbujanjem radovednosti učencev. V nekaterih primerih pa so zunanje spodbude 

nujne. Učenci z odraščanjem doţivljajo učenje čedalje manj kot notranje zanimivo in čedalje bolj 

kot nekaj kar je nujno. Mlajšim učencem je učenje preko igre zanimivo, saj je hkrati tudi socialna 

interakcija. Kasneje pa šolsko delo postaja čedalje bolj individualno, kar je za nekatere manj 

motivirajoče (Juriševič, 2006). 

Učna motivacija je v šoli izrednega pomena, saj se le motivirani učenci učijo (se sprašujejo, 

poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, vrednotijo, ustvarjajo itd.) in 
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pri učenju vztrajajo, dokler ne izpolnijo učnih nalog ali doseţejo zastavljenih ciljev (Juriševič, 

2012). Motivacija je tudi eden od psiholoških faktorjev, ki vpliva na učni uspeh učenca. Da 

učenec postane aktiven, mora učitelj pri njemu vzpodbuditi neke potrebe, ţelje in čustvena 

stanja. Nastajanje novih potreb in interesov za neko aktivnost lahko učitelj doseţe s pohvalami, 

tekmovanjem, sodelovanjem in primernim pedagoškim učinkovanjem (Kubale, 2010). 

Pri načrtovanju pouka se mora učitelj vprašati, kako učence motivirati za učenje. Pomembno je, 

da skuša učitelj k učenju proaktivno spodbuditi čim večje število učencev. Motivacija je 

pomembna tudi zato, ker učenci znanje ponotranjijo le, če jim je smiselno in pomembno. Učitelj 

lahko učence motivira tudi na način, da jim pokaţe in razloţi, kje bodo to znanje potrebovali in 

uporabljali v realnem ţivljenju (Ţakelj, 2003).  

Učitelj učence motivira preko motivacijskih spodbud. Te Juriševič (2012) razdeli na: 

- didaktične motivacijske spodbude (organizacija okolja, učne metode, izbira nalog, 

didaktični material); 

- psihološke motivacijske spodbude (vodenje učenca med učenjem s povratnimi 

informacijami, omogočanje učne podpore, delovanje učitelja kot model, ki ga učenci 

posnemajo). 

Watkins in Akande (1994, v Ţakelj, 2003) v svoji raziskavi ugotovita, da sta motivacija in izbira 

učne strategije tesno povezani. Povezanost se kaţe v 3 oblikah izbire pristopov k učenju: 

1. Oblika površinskega pristopa k učenju: nanaša se na pomnenje in reprodukcijo znanja. 

2. Oblika poglobljenega pristopa k učenju: nanaša se na zanimanje za učno snov in 

razumevanje. 

3. Oblika stališč do uspeha: nanaša se na motivacijo za najvišje moţne doseţke, povezane z 

učenjem in akademsko samopodobo.  

Zaplotnik (2017) zapiše korake za motiviranje učencev pri pouku. Opozori na pomembnost 

pravilno oblikovanih aktivnosti, da so učenci zaposleni na ravni sposobnosti. Motivacijo v 

pedagoški praksi poimenuje kot tiste spodbude, katerih namen je pritegniti učenčevo pozornost 

za učenje in jo vzdrţevati med učenjem. Te spodbude so razumljene kot tisto, kar učenca 

pritegne k učenju. V ustreznih pogojih lahko to vodi do dolgotrajnejše motiviranosti učencev za 

učenje.  

Izredno pomembno je motivirati učence prvega razreda. Prvošolce je potrebno pripraviti, da v 

šolo hodijo z veseljem. Pri tem je pomembno, da se učitelji posluţujejo ustreznih metod. 

Najučinkovitejše so zabavne in preproste metode, ki so primerne za vsakogar in jih lahko 

vključimo in poveţemo z vsakdanjim ţivljenjem (Podvratnik, 2017). 
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6. SLIKANICE  
Predstavili smo didaktične pripomočke in njihovo funkcijo, nato smo se osredotočili na 

kontekstualizirano znanje in motivacijo. Slikanice so tisti didaktični pripomoček, ki učence 

motivirajo in vplivajo na njihovo znanje in razumevanje vsebin. Z njihovo pomočjo lahko 

popestrimo pouk matematike in poglobimo znanje. V nadaljevanju najprej predstavimo slikanico 

v splošnem pomenu, nato pa se osredotočimo na vrsto slikanice, ki bo v našem delu imela 

pomembno vlogo, tj. matematična slikanica.  

Haramija in Batič (2013, str. 23) slikanico definirata kot: »posebno obliko knjige, ki zdruţuje 

besedilo in ilustracijo v enovito celoto.« V nadaljnjih raziskavah pa jo avtorici opredelita kot 

posebno obliko multimodalne knjige, ki zdruţuje ilustracije in besedilo (Haramija in Batič, 

2014). Slikanica je sestavljena iz 3 pomembnih delov: besedila, ilustracij in vsebinsko-

oblikovnega odnosa med besedilom in ilustracijo. Slikanice so vsa tista dela, ki imajo večji 

likovni deleţ kot besedilni. Otroška slikanica ima specifične teme in jezikovne prvine, pri čemer 

upošteva otrokov kognitivni razvoj.  

Predstavlja pa tudi edinstveno umetniško delo, kjer se besedni in likovni del spojita v 

nerazdruţljivo celoto. Bralec mora prebrati besedilo in ilustracije ter ob razumevanju obeh kodov 

razbrati in doţiveti zgodbo (prav tam). Slikanica torej zdruţuje dva načina komunikacije, tako 

vizualnega kot tudi verbalnega. Vizualno sporočilo predstavlja neposredno reprezentacijo 

objekta oziroma situacije. V večini primerov ne potrebujemo posebnega znanja, da razumemo 

sliko. Potrebna pa je vizualna pismenost, da lahko bralec razbere ta sporočila. Sporočila so 

prilagojena bralčevi starosti in kognitivnemu razvoju. Za razumevanje verbalnih sporočil pa 

potrebujemo določeno predznanje – poznavanje črk in samega pomena besede. Ilustracije v 

slikanici predstavljajo vizualna sporočila. Njihov namen je, da predstavijo oziroma opišejo, 

medtem ko je vloga verbalnih sporočil, da navigirajo zgodbo. Verbalna sporočila so pogosto 

linearna, medtem ko nam vizualna sporočila ne podajo direktnih navodil, kako jih moramo 

prebrati. Povezava med obojimi sporočili pa omogoča neskončno moţnosti za interakcijo med 

besedilom in sliko. Branje slikanice poteka tako, da bralec izmenično dobiva vizualna in 

verbalna sporočila. Ob vsakem ponovnem branju se naše razumevanje poglobi (Nikolajeva in 

Scott, 2006). Slikanica je igriva oblika knjige. Bralca oziroma poslušalca spodbuja, da jo prebere 

na svoj način in v svojem tempu. Dovolj kompleksen odnos med besedilom in ilustracijo 

spodbuja večkratno branje. Če je dobro oblikovana, ponuja pomene na različnih nivojih. Z 

vsakim ponovnim branjem lahko odkrijemo kaj novega. Zaradi tega slikanica ostaja privlačna. 

Tako ilustracije kot tudi besedilo dopuščajo prostor za lastno interpretacijo. Verbalna in vizualna 

sporočila bralec poveţe s svojim predznanjem, izkušnjami in pričakovanji in tako še dodatno 

poglablja razumevanje. Otroci pogosto prosijo odrasle, da jim isto slikanico preberejo večkrat. 

Večkratno branje iste knjige pa otroci doţivljajo vsakič drugače. Z vsakim ponovnim branjem 

poglabljajo razumevanje in odkrivajo nove povezave med ilustracijami in besedilom (Nikolajeva 

in Scott, 2006).  
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Slikanica mora tako kot druga literarna mladinska dela upoštevati naslovnikovo starost, njegov 

interes za določene teme, literarne like, izkušnje, razumevanje časa, strukturo, kulturni kontekst 

in perspektivo (Haramija in Batič, 2014). Od ostalih literarnih del se razlikuje po svoji zgradbi. 

Opredeljujejo jo naslednje komponente (Haramija in Batič, 2013): 

- Literarni lik: ti so realistični ali fantastični. V realistični knjiţevnosti je glavni literarni lik 

star pribliţno toliko kot bralec. V fantastični knjiţevnosti pa je mogoče čisto vse, zato so 

tudi liki bolj raznoliki. Liki so lahko tudi personificirane ţivali oziroma predmeti. 

- Knjiţevni prostor: lahko je realen ali nerealen. Fantastični prostori morajo biti dovolj 

podobnim realnemu svetu, da si jih otrok sploh lahko predstavlja. 

- Knjiţevni čas: je zelo odvisen od knjiţevne vrste, vendar mora biti otroku logičen. 

- Pripovedovalec: nizanje motivov je povezano s časom in dogajanjem. Pripovedovalec je 

lahko prvoosebni (deluje subjektivno, omejen je s snovjo, motivi in temami) ali pa 

tretjeosebni (lahko je odrasla oseba in ima zato večji nabor jezikovnih sredstev in 

morfoloških prvin literarnega dela). 

- Perspektiva: predstavlja pripovedovalčevo stališče do upovedane stvarnosti. 

6.1. DELITEV SLIKANIC 

Različni avtorji različno delijo slikanice. Vsem pa je skupno, da jih delijo glede na razmerje med 

besedilom in ilustracijo. 

6.1.1. Delitev glede na razmerje med besedilom in ilustracijami 

Torben Gregersen (v knjigi Nikolajeva in Scott, 2006) razdeli slikanice na: 

- slikovni slovar – ilustracija in besedilo sporočata isto, 

- slikovni pripovedovalec – brez ali z zelo malo besedila, 

- slikanica – besedilo in ilustracije so enakovredne, 

- ilustrirana knjiga – pomembno je besedilo, ilustracije so le dodatek. 

Slikanica z besednim pripovedovalcem zgodbe temelji na besedilu. Preberemo jih enako, če so 

ilustracije prisotne ali pa jih ni. Besedilo ni odvisno od ilustracij. Drugi ekstrem pa je slikanica, 

ki temelji zgolj na ilustracijah. Slikanica je sestavljena le iz ilustracij in z izjemo naslova drugega 

besedila nima. Pripovedovalec oziroma bralec slikanice mora interpretirati ilustracije in tako 

pripovedovati zgodbo. Najpogostejše so slikanice, kjer se besedilo in ilustracije dopolnjujejo. 

Odnos med besedilom in ilustracijo je različno kompleksen, saj poznamo tudi primere v 

določenih postmodernih slikanicah, kjer si besedilo in ilustracije celo nasprotujeta.  Besedilo in 

ilustracije si lahko nasprotujeta v stilu, ţanru in perspektivi (Nikolajeva in Scott, 2006). To 

bralcu omogoča lastno interpretacijo in vključi njegovo domišljijo.  
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Glede na deleţ ilustracij in besedila Haramija in Batič (2013) slikanice delita na: slikanico brez 

besedila, strip, slikanico, ilustrirano knjigo in knjigo brez ilustracij. 

SLIKANICA BREZ BESEDILA 
Vsebuje naslov, vsi drugi elementi zgodbe pa 

so izraţeni z likovno-oblikovnimi elementi. 

STRIP 
Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo. 
Uporabljena so posebna izrazna sredstva. 

SLIKANICA 

Vsebuje manj kot polovico besedila, ilustracija 

je povezana z besedilom in oblikovana v 
zgodbo. 

ILUSTRIRANA KNJIGA 
Vsebuje več kot polovico besedila, ilustrirani 

so posamezni prizori in ne zgodba. 

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Vsebuje le besedilo, brez prisotnosti ilustracij.  
Tabela 2: Deleţ besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (Haramija in Batič , 2013). 

Slikanica brez besedila je opredeljena tudi kot »tiha knjiga«. Gre za knjige, ki zgolj skozi 

ilustracijo predstavijo celotno zgodbo. Bralec mora aktivno sodelovati in razmišljati, da ustvari 

pomen. Bralec tvori pomen z branjem ilustracij, tako posamičnih kot zaporednih. Tako gradi 

pričakovanja in uporablja pomenske sklepe, ki bodo potrdili ali pa preusmerili razumevanje 

naslednjih ilustracij. Sam mora odkriti povezave med slikami in dogodki ter ugotoviti pomen 

barv, perspektive, okvirja in kompozicije (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanice so lahko leposlovne ali pa informativne narave. Informativno slikanico ponudimo 

učencem takrat, ko ţelimo z njo doseči točno določen namen, npr. učenje in spoznavanje 

resničnosti. V informativni slikanici mora biti besedišče preprosto, ilustracije pa morajo na 

realen način prikazovati izbrano znanstveno disciplino oziroma njen del. Leposlovna slikanica 

daje poudarek na besedno umetnost. Vsebuje umetnostni jezik (Haramija in Batič, 2013). 

Ilustrirane knjige so sestavljene iz dveh samostojnih enot – besedila in ilustracij. Vsaka celota 

lahko funkcionira samostojno.  Besedilo je samostojna enota, ki lahko funkcionira brez ilustracij. 

V ilustrirani knjigi besedilo prevladuje, saj ga je več kot polovica knjige. Ilustracije le 

osvetljujejo posamezne prizore, kot so literarni liki, dogajanje, čustva, prostor in čas, ne 

pripovedujejo pa svoje zgodbe. Ilustracija se lahko razteza čez dve strani, vendar je vseeno 

predstavitev le enega dela iz zgodbe. Za ilustrirane knjige je značilno, da so daljše. Vsebovati 

morajo vsaj 49 strani in so navadno deljene na poglavja. Običajno so tudi manjšega formata kot 

slikanice. Primer ilustrirane knjige je K. Kovičev Moj prijatelj Piki Jakob. V šolskem okolju so 

zelo primerne za branje v nadaljevanju, torej vsak dan se prebere eno poglavje (Haramija in 

Batič, 2013). 

Glavna razlika med slikanico in ilustrirano knjigo je v količini besedila in ilustracij. Ilustrirana 

knjiga ima občutno več besedila, ki je tudi samostojna celota in lahko funkcionira brez ilustracij. 

Ilustracije so torej zgolj ponazorilo povedanega. Slikanica ima manj besedila, ilustracije in 

besedilo pa se dopolnjujejo. Zgodbo pripoveduje tako besedilo kot ilustracije (Haramija in Batič, 

2013).  
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6.1.2. Delitev glede na oblikovanje 

Slikanice lahko ločimo v dve veliki skupini (Haramija in Batič, 2013): 

- Klasične slikanice, kjer so iste informacije ponovljene z dvema sporočevalnima kodoma - 

besedilom in ilustracijo. Besedilo in ilustracija sta samostojni celoti. 

- Slikanice, v katerih je interakcija med ilustracijo in besedilom bistveno bolj intenzivna. 

Vsebujejo različne moţnosti povezav besedila in ilustracij. Besedilo in ilustracije so tesno 

povezani in ne morejo obstajati drug brez drugega. 

6.1.3. Delitev glede na dolžino besedila 

Standard dolţine besedila je pogosto povezan z otrokovim bralnim razvojem. Haramija in Batič 

(2013) zapišeta, da se slikanice najpogosteje deli na: 

- slikanice za dojenčke (do 50 besed), 

- slikanice za predšolske otroke (prvo starostno obdobje do 400 besed, drugo starostno 

obdobje do 800 besed), 

- slikanice za bralce začetnike (do 1800 besed oziroma 5 strani besedila formata A4 v 

celotni slikanici). 

Slikanica ima omejen obseg, navadno je to 16 ali 32 strani besedila in ilustracij. Besedilo je, ne 

glede na format strani, dolgo največ 5 strani strnjenega besedila formata A4 in je razporejeno 

skozi celo slikanico (Haramija in Batič, 2013).  

6.2. BESEDILO IN ILUSTRACIJA 

Slikanica je sestavljena iz treh osnovnih delov: besedila, ilustracije in vsebinsko-oblikovnega 

odnosa med njima - interakcije (Haramija in Batič, 2017). 

 

 

Slika 2: Slikanica in njeni sestavni deli (Haramija in Batič , 2017, str. 32) 
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6.2.1. Besedilo 

Besedila izdana v slikanicah se tudi na jezikovni ravni razlikujejo od besedil, ki niso ilustrirana. 

Dobra slikanica ne izda vsega skozi besedilo, pač pa skuša del informacij podati tudi skozi 

ilustracije. V obliki slikanice je glede na dolţino besedila, moţna predvsem kratka proza. V 

otroški knjiţevnosti so najpogostejše pravljice, pripovedke, kratke realistične ali fantastične 

zgodbe, redkeje pa se pojavljajo basni in miti (Haramija in Batič, 2013).  

Realistične kratke zgodbe  v slikanicah niso zelo pogoste. Če pa ţe so, najpogosteje sodijo v 

ţanr doţivljajskih in socialnih kratkih zgodb. V ospredju je najpogosteje glavni lik otroka, ki je 

prikazan v vsakdanjih situacijah.  

 Doţivljajska kratka zgodba se osredotoči na vsakdanje dogodivščine glavnega lika. 

Glavni lik je pogosto predšolski ali zgodnješolski otrok. Njegove dogodivščine pa so komično 

obarvane.  

 Socialna kratka zgodba vsebuje teme, ki segajo v območje druţbenega dogajanja in na 

področje intimnih odnosov glavnega lika do okolice in samega sebe. Osredotoči se predvsem na 

odnose med glavnim literarnim likom in vrstniki, sorojenci, starši in drugimi sorodniki (Haramija 

in Batič, 2013). 

Med fantastično kratko prozo sodijo vse tri vrste pravljic, miti, pripovedke in fantastične kratke 

zgodbe. Vse te vrste se najpogosteje pojavijo v obliki slikanic. 

Pravljice se delijo na folklorne in avtorske pravljice. Slednje so lahko klasične ali sodobne. 

 V folklornih pravljicah je ena lastnost lika močno potencirana in prikazana črno-belo. 

Literarni liki so poimenovani po poklicu, druţbenem poloţaju ali njihovi lastnosti (zlobna 

mačeha, lepa kraljica ...). Knjiţevnega časa in prostora ni mogoče natančno določiti. V zgodbi 

nastopajo tudi čudeţna bitja in predmeti. Konec je vedno srečen. 

 Klasične pravljice se zgledujejo po folklornih pravljicah glede strukture, teme in 

motivov. Ločita se v poetiki, ki je avtorjev pečat. Klasične avtorske pravljice se naslanjajo na 

ljudsko izročilo in mit.  

 Sodobna pravljica se od klasične razlikuje v tem, da liki niso več tipski. Tudi čas in 

prostor sta bolj določena. Sodobna pravljica odpira tudi sodobne teme.  Pripovedovalec ne 

nagovarja bralca, temveč se osredotoči na samo zgodbo. Ne vključuje svojega mnenja in 

opaţanj. Postane bolj nevtralen.  

Kratke fantastične zgodbe so besedila, ki zdruţujejo lastnosti pravljic in fantastičnih pripovedi. 

Zajemajo krajše časovno obdobje, glavni literarni lik pa se zaveda vdora fantastike v realni svet. 

Knjiţevni prostor in čas sta natančno določljiva. Najpomembnejša razlika med pravljico in 

kratko fantastično zgodbo pa je dvodimenzionalnost (obstoj dveh svetov, ki delujeta vsak po 

svojih zakonitostih). 
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Zadnja vrsta besedil, ki se pojavlja v slikanicah, pa so miti in basni. Miti so knjiţevna vrsta, ki v 

kratki formi pripoveduje o poganski religiji. Basni pa so epska besedila, na koncu katerih je 

izraţen nauk.  

6.2.2. Ilustracija 

Ilustracija je lahko dodaten, enakovreden ali prevladujoč del knjiţne celote. Pogosto so tudi 

razlog, da otrok seţe po knjigi, jo prelista in si ogleda slike. Ilustracija tako igra vlogo 

enkratnega motivacijskega sredstva, da v otroku vzpodbudi zanimanje za knjigo. Otrok si 

ilustracije ogleduje, jih preučuje in v njih odkriva skrite podrobnosti (Zupančič, 2012). 

Haramija in Batič (2013) ilustracijo opredelita kot sestavni element, ki ga otrok lahko sprejema 

brez posrednika. Otrok ilustracije »prebere« prej kot pa besedilo. 

»Kakovostna ilustracija vsebuje vse likovno formalne parametre, ki določajo »pravo« umetnino, 

razlikuje se le v vsebini. [...] Dobra ilustracija je kakovostno umetniško delo, ki se s svojo 

ikonografsko platjo priklanja otroku, njegovim zanimanjem, dojemljivosti in predstavljivosti.« 

(Zupančič, 2012, str. 7). 

Dve načeli, ki sta pomembni za razvoj čuta za likovno estetsko vrednost (Zupančič, 2012): 

- načelo ustvarjalnosti: potrebno je razvijati oziroma ohranjati otrokove ustvarjalne 

potenciale na različnih področjih. 

- načelo kakovosti: le najboljše je za otroka dovolj dobro. Na likovnem področju zajema 

uporabo kakovostnih materialov, pripomočkov in orodij. 

Zupančič (2012) zapiše kriterije za določitev kakovostne slikanice. Te razdeli na likovne in 

vsebinske. Osnovno izrazno sredstvo likovne umetnosti je likovni jezik. Kakovostna ilustracija 

vsebuje urejeno in uravnoteţeno govorico črt, oblik, barv in njihovih odnosov. Risba mora biti 

jasna in razpoznavna. Dobra ilustracija ne vsebuje nepotrebnih likovnih elementov, prostor v njej 

deluje realno in moţno. Upoštevana je eno ali dvoočiščna linearna perspektiva in prostorski 

ključi, kar pomeni, da se objekti z oddaljevanjem manjšajo. Ob tem je lahko prisotno tudi 

učinkovanje barve, kjer so s toplimi in intenzivnimi barvami prikazani predmeti, ki so blizu, 

oddaljeni pa so naslikani z barvno manj intenzivnimi toni, sivkasto. Glede na vsebino zgodbe 

(besedila) se včasih v ilustraciji pojavlja tudi ţabja ali ptičja perspektiva. Običajno je na isti 

ilustraciji vse postavljeno v enoten prostor, pri čemer se upošteva pogled z istega gledišča. 

Kakovostna ilustracija upošteva (ali celo stopnjuje oziroma dodatno poudarja) razpoloţenje 

besedila, ki ga prikazuje. O likovni tehniki in materialih se ilustrator najpogosteje odloča glede 

na lastne izrazne preference, pogosto pa pri tem upošteva tudi posamezne ţelje avtorja besedila. 

Slikanice se med seboj razlikujejo po likovnih tehnikah in materialih, ki jih uporabljajo 

ilustratorji. Izbira materiala je povezana z ilustratorjevim izraznim načinom, likovno idejo, ki jo 

obdeluje, časom, v katerem ilustrator ustvarja,  z besedilom slikanice ter starostjo otrok. Medij, 
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ki ga ilustrator izbere, vpliva na pomen zgodbe. Mnoge medije povezujemo z določenimi idejami 

in čustvi (Haramija in Batič, 2013). 

dobra ilustracija  slaba ilustracija 

jasno, likovno urejeno 

Likovni kriteriji 

prenasičeno, likovno 
neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 
odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, šablone, 
stereotipi, prisotno 

nebistveno 

anatomsko pravilna risba, 
upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

anatomsko zgrešena risba, 
neupoštevanje ali 

nekompatibilnost prostorskih 
ključev, nelogično 

upodobljen prostor 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev 

namenu ustrezna upodobitev 

(humorna, karikaturna, 
tragična, zlovešča, ţalobna 

...), brez vsebinskih 
nepotrebnosti 

Vsebinski kriteriji 

kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 
idealizirano ...), banalni 

vsebinski dodatki 

ustrezna vsebina: didaktično 
premišljena, poučna, 

razumljiva 

sporna vsebina: poudarjeni 
druţbeni, spolni, estetski 

stereotipi, ţaljiva vsebina 
Tabela 3: Kriteriji za določanje kakovostnih ilustracij (Zupančič, 2012, str.14). 

Haramija in Batič (2017) opozorita na postavitev ilustracij. Nahajajo se lahko znotraj slikanice 

ali pa so del parabesedila (naslovnice, notranje naslovnice in veznih listov). Ilustracije se med 

seboj ločijo po velikosti oziroma obsegu. Lahko so celostranske, dvostranske ali zajemajo manjši 

del posamezne strani. Branje slikanice se običajno začne z branjem in opazovanjem parabesedila. 

Otroci potrebujejo čas, da si ogledajo tudi ilustracije parabesedila (Haramija in Batič, 2017).  

Naslovnica je navadno oblikovana tako, da se ob naslovu in avtorju ter ilustratorju nahaja tudi 

ilustracija. Naslovna ilustracija lahko prikazuje literarni lik, prizor iz notranjosti ali razplet 

zgodbe (Haramija in Batič, 2017). Nikolajeva in Scott (2006) pravita, da lahko naslovna 

ilustracija prikazuje tudi nekaj čisto novega. Naslovna slika ponudi informacije o zgodbi, ţanru 

in namigne potek zgodbe. Menita, da izbira naslovne slike odraţa tisto, kar avtor meni, da je 

najbolj dramatično ali vabljivo v celi zgodbi. Namen naslovnice je, da pritegne bralčevo 

pozornost in vzbudi zanimanje (Haramija in Batič, 2017). Slika na naslovnici pogosto prikaţe 

bistvene značilnosti zgodbe.  
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Vezni listi so lahko ilustrirani ali ne. Vezni listi so prvo, kar vidimo, ko odpremo knjigo. Lahko 

so: 

- neilustrirani, identični spredaj in zadaj: izbira barve doprinese k estetski skladnosti 

slikanice kot celote; 

- neilustrirani, različni spredaj in zadaj: pomemben je kontrast barv in pomen, ki ga ta 

vnaša v celoto; 

- ilustrirani, identični spredaj in zadaj: ilustracije nakazujejo zgodbo ali predstavljajo 

posamezen segment zgodbe; 

- ilustrirani, različni spredaj in zadaj: ilustracije prikaţejo spremembo, ki se je zgodila v 

zgodbi (Sipe in McGuire, 2006, v Haramija in Batič, 2013). 

6.2.3. Interakcija med besedilom in ilustracijo 

Glede na razporejenost delov besedila in ilustracij Haramija in Batič (2017) ločita: 

- besedilo in ilustracije so oblikovno ločene celote: besedilo se nahaja na eni strani, 

ilustracija pa na drugi.  

- besedilo in ilustracije so oblikovna celota: besedilo je postavljeno v barvni del ilustracije. 

- slikopis: nekateri deli besedila so nadomeščeni z ilustracijo. Poved je oblikovana tako, da 

je v njej beseda izpuščena in nadomeščena s sliko. 

Kadar gledamo slikanice preko vsebinskega odnosa, torej kaj povedo ilustracije, besedilo in kaj 

je sporočilo, ki ga dobimo, ko zdruţimo informacije iz obeh kodov, se osredotočamo na 

interakcijo med besedilom in ilustracijami (Haramija in Batič, 2017). 

Interakcija med besedilom in ilustracijo je pri slikanici izrednega pomena. Nodelman (1996, v 

Haramija in Batič, 2013) ugotavlja, da so slikanice sestavljene iz vsaj treh zgodb. Eno 

pripoveduje besedilo, drugo ilustracije, tretja pa je kombinacija besedila in ilustracij. Slikanice so 

kombinacija dveh ravni komunikacije – verbalne in vizualne. Interakcija med ilustracijami in 

besedilom je lahko:  

- simetrična: besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, ista informacija se ponovi dvakrat; 

- komplementarna: besede in slike med seboj zapolnjujejo pomanjkljivosti; 

- stopnjevana: slike presegajo besedilo in obratno.  

Če je razlika med besedilom in ilustracijami velika, se lahko razvije protislovna dinamika 

(sporočilo presega sporočila obeh strani komunikacije) ali pa kontradiktorna interakcija 

(ilustracije in besedilo tvorijo dvoumno sporočilo, kar od bralca zahteva več miselnega vloţka) 

(Nikolajeva, 2003, v Haramija in Batič, 2013). 

Mnogo avtorjev vidi interakcijo med ilustracijo in besedilom kot zelo pomembno.  »V slikanici 

bi bila besedilo in ilustracija nepopolna drug brez drugega. Imata sodelovalni odnos, katerega 

učinek ni samo odvisen od zdruţevanja teksta in ilustracije, ampak tudi od interakcije in 
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transakcije med obema deloma (Sipe, 1998, v Haramija in Batič, 2013).«  Tudi Haramija in Batič 

(2013) se strinjata, da besedilo in ilustracije vplivajo na razumevanje zgodbe. Slike pa hkrati tudi 

določajo pomen besedilu in besedilo slikam.  

Sipe (2012, v Haramija in Batič, 2012) opredeli taksonomijo odnosa med slikami in besedilom: 

a. Usklajenost  

Ilustracija potrdi to, kar pove besedilo. Znotraj te taksonomije obstajajo različni odnosi: 

- redukcija (ilustracije poenostavijo besedilo), 

- elaboracija (ilustracije razširijo besedilo), 

- dopolnjevanje (ilustracije pokaţejo isto kot sporoča besedilo), 

- izmenično napredovanje (besedilo in ilustracije se pri ustvarjanju zgodbe menjujejo, saj so 

nekateri deli zgodbe predstavljeni zgolj preko besedila, drugi zgolj preko ilustracij). 

 

b. Odmikanje  

Odmikanje se lahko zgodi na dva načina: 

- nasprotovanje/odtujevanje/protislovje, 

- kontrapunkt (besedilo in ilustracije povedo dve različni, čeprav povezani zgodbi). 

Pogosto se zgodi, da v slikanici besede in slike ne povedo točno iste zgodbe. To razhajanje 

zgodb pritegne bralčevo pozornost. Bralec poskuša razrešiti razhajanje med videnim in 

prebranim oziroma slišanim. Raznolikost bralčevega razumevanja in moţnost različnega spajanja 

besedila in ilustracij pogosto predstavlja razlog za večkratno poslušanje oziroma prebiranje iste 

pravljice otrok (Haramija in Batič, 2013).  

Haramija in Batič (2017) opozorita na ustrezno branje slikanic otrokom. Pomembno je, da otrok 

med branjem opazuje ilustracije in ne le posluša prebranega. Ob branju in opazovanju ilustracij 

naj bralec otroka usmerja z vprašanji. Vprašanja naj se nanašajo tako na besedilo kot na 

ilustracije. Odgovore na vprašanja, naj otroci podkrepijo s podatki, ki so jih našli v ilustracijah. 

Tako branje je celostno. Otroke je potrebno zgodaj navaditi na to, da razumejo, da nekatere 

podatke pridobimo iz besedila, druge pa iz ilustracij (Haramija in Batič, 2017).  
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7. MATEMATIČNE SLIKANICE 

7.1. KAJ SO MATEMATIČNE SLIKANICE? 

Matematična slikanica je tista slikanica, ki sporoča matematične koncepte in ideje preko besedila 

in ilustracij. Otroci tako povezujejo vizualne reprezentacije matematičnih konceptov z njihovim 

imenom. Matematična slikanica otrokom omogoča, da ponotranjijo pojme preko igre (Glasinović 

Gracin in Narančić Kovač, 2017). 

Lipovec (2017a) v članku opredeli matematične vsebine, ki jih otroci spoznavajo ţe v vrtcu in jih 

poveţe z otroško literaturo. Pravi, da lahko matematiko otrokom pribliţamo z vsakdanjimi 

pravljicami, ki jim jih beremo. Slikanice ponujajo priloţnosti za razvijanje matematičnega 

znanja, ki ga otroci ţe imajo. To matematično znanje se  nato usmeri ter razvije v matematično 

izobraţevanje. Preko postavljanja dodatnih vprašanj, pojasnjevanja in elementov presenečenja, 

slikanice otrokom ponudijo moţnost za aktivno sodelovanje preko zgodbe in jih tako pritegnejo 

kognitivno, emocionalno in fizično (Lipovec, 2017b). 

Matematične slikanice so orodje, ki otrokom ponudijo matematiko, na način da jim je pomembna 

in smiselna. Če je matematika otrokom predstavljena v okolju, ki jim je smiselno, bodo tudi 

matematično vsebino laţje in bolje razumeli (Van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012).  

Ginsburg in Uscianowski (2017) opredelita matematične slikanice kot vse slikanice, ki obstajajo. 

Ločita jih na eksplicitne in implicitne. Eksplicitne matematične slikanice so tiste, ki so narejene z 

namenom poučevanja matematike. Navadno se nanašajo na teme, kot so števila, računske 

operacije, liki in telesa, vzorci ter merjenje. Cilj implicitnih slikanic pa ni doseči specifičen 

matematičen cilj, ampak vseeno imajo nekaj matematičnih vsebin prepletenih v zgodbo.  

Primer eksplicitne slikanice: Quack and count (Baker, 1999) 

 

Slika 3: Naslovnica slikanice Quack and Count 

Slikanica vpelje seštevanje tako, da prikazuje različne načine, kako postaviti 7 račk v vrsto.  

Otroci jih iščejo po straneh. Ne glede na to, koliko jih je na eni strani in koliko na  drugi, je vsota 

vedno sedem. 
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Primer implicitne slikanice: Zlatolaska in trije medvedki (Marshall, 1988) 

 

Slika 4: Naslovnica slikanice Zlatolaska in trije medvedi 

Percepcija te slikanice je v bolj moralnem smislu (Spoštuj ostale in se primerno vedi do njih ter 

spoštuj njihovo lastnino), a je v zgodbo vpleteno tudi nekaj matematične vsebine. Zlatolaska 

opazuje predmete in jim pripisuje lastnosti (najmanjši, največji, srednje velik). Zaporedje 

predmetov pa je kompleksnejše kot se sprva vidi. Mama medvedka je tako večja kot tudi manjša. 

Večja je kot mali medvedek in manjša od očeta. Opazna je tudi povezava med velikostjo 

medveda in velikostjo njegovih reči. Večji kot je medved, večja je njegova postelja. Zgodba o 

Zlatolaski in treh medvedkih se lahko uporabi z namenom, da se otroci zavejo pomembnosti 

matematičnih idej o velikosti in dolţini ter povezavi med njima. 

7.2. MATEMATIČNA SLIKANICA PRI POUKU 

7.2.1. Razlogi za posluževanje branja matematičnih slikanic pri pouku 

Ginsburg in Uscianowski (2017) menita, da bi se učitelji morali posluţevati branja matematičnih 

slikanic, saj to poveţe učenca in učitelja. Branje povezuje bralca in poslušalca. Ko starš otroku 

prebira pravljice, se med njima poglobi čustvena vez. Posledično otroci ob prihodu v šolo, 

uţivajo ob poslušanju pravljic. Pri zgodnjem učenju matematike je vloga staršev zelo 

pomembna. Otroci posnemajo odnos staršev do matematike. Če starši otroku zavestno ali pa 

nezavedno sporočajo odpor do matematike, ga bo razvil tudi otrok. Vključevanje staršev v 

zgodnji odnos matematike je tudi pogojeno z otrokovo starostjo, raven samostojnosti in pomoči, 

ki jo otrok potrebuje. Bolj kot otrok kaţe samostojnost in razumevanje, manj se bodo starši 

vključevali v proces učenja. Za otrokov razvoj je pomembno, da starši ţe v zgodnjem otroštvu 

spodbujajo otroka k spoznavanju matematičnih prvin in mu nudijo raznoliko izbiro dejavnosti ter 

da sami odraţajo pozitiven odnos do matematike.  

Ob branju/poslušanju knjig se sprostimo. Knjige so pogosto humorne, napete, hudomušne. Tudi 

zgodba nas navadno drţi v pripravljenosti, kaj se bo zgodilo naprej. Učenci navadno uţivajo ob 
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poslušanju zgodb in jih zanima, kaj bo sledilo in kako se bo končalo. Ker se učenci ob 

poslušanju sprostijo, se s tem tudi zmanjša njihova anksioznost in strah pred matematiko. Otroci 

se pogosto marsikaj naučijo nezavedno. Tako tudi med poslušanjem ponotranjijo matematične 

vzorce in pojme, ne da bi se sploh zavedali.  

Učitelji lahko matematične slikanice uporabijo kot sredstvo za namerno poučevanje. Slikanico 

lahko uporabijo kot uvodno motivacijo v nov matematični sklop. Tako predstavijo vsebino na 

zanimiv in prijeten način. Lahko pa slikanico uporabijo med samo obravnavo. 

Učenje lahko vpliva na osebni in kulturni razvoj posameznika le, če je osmišljeno. Take 

osmišljene situacije se lahko pojavijo, kadar učitelj bere slikanico ali pa kadar jo učenec sam 

»prebira« med odmori. Matematična slikanica otroku omogoča, da se sam sooči s 

problematičnimi situacijami, zastavlja svoja vprašanja, išče odgovore, upošteva različne vidike, 

izmenjuje mnenja in mišljenje z ostalimi ter vključi svoja nova spoznanja v ţe obstoječe 

predznanje.  Na tak način slikanice pomagajo otrokom, da prisotne matematične pojme osmislijo 

in jim pripišejo osebni pomen (Van den Heuvel-Panhuizen idr., 2016). 

 

7.2.2. Napotki za vključevanje matematičnih slikanic v pouk 

Raziskovalki Van den Heuvel-Panhuizen in Elia (2012) sta oblikovali napotke, kako 

matematične slikanice vključiti v pouk.  Ti zajemajo: 

a. V kateri fazi pouka lahko uporabimo slikanice 

Slikanice lahko učitelj uporabi v vseh fazah učnega procesa. Lahko jih uporabi kot uvod v 

obravnavo novega matematičnega koncepta. Z njimi lahko oceni tudi predznanje in izkušnje 

učencev. Z uporabo matematičnih slikanic, lahko učitelj poglablja učenčevo razumevanje 

matematičnih vsebin. Slikanice lahko uporabi tudi za razlago in ponazorilo matematičnih 

pojmov, učencem ponudi ozadje, v katerem se pojem uporablja, prav tako pa ponudi učencem 

moţnost poglabljanja in nadaljnjega učenja o matematičnem pojmu. Uporabi jih lahko tudi za 

utrjevanje matematičnih pojmov in preverjanje napačnih predstav ter korekcijo le-teh. 

b. Kako naj jih učitelj uporablja, da spodbujajo učenje 

Učitelj lahko slikanice uporabi na način, da učence sprašuje o tem, kaj bo sledilo. Lahko uporabi 

ilustracijo na določeni strani za ponovitev drugih matematičnih vsebin. 
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7.2.3. Kriteriji za izbiro matematičnih slikanic 

Raziskovalki (Van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012) sta oblikovali kriterije za izbiro slikanic, 

ki imajo potencial za razvoj matematične sposobnosti otrok. Ti kriteriji so: 

1. relevantnost matematike, ki je vključena v slikanici, 

2. moţnost ustvarjanja povezav, 

3. primernost razvojni stopnji otrok, 

4. moţnost razvijanja matematičnih procesov in vključevanja otrok. 

  

1. Relevantnost matematike, ki je vključena v slikanici 

Otroška literatura bi morala bralcu ponuditi moţnost, da uporabi matematiko za njen prvotni 

namen. Prav tako mora biti vsebovana matematična vsebina pravilna in natančna. Van den 

Heuvel-Panhuizen in Elia (2012) omenita, da sta ob prebiranju literature naleteli na kar nekaj 

avtorjev, ki omenjajo napake v slikanicah (npr. uporaba glavnih števnikov namesto vrstilnih). 

Napake, ki se pojavljajo v matematičnih slikanicah, lahko učitelji uporabijo kot priloţnost za 

dodatno razlago in poglabljanje otrokovega razumevanja. 

2. Moţnost ustvarjanja povezav 

Naslednji pomembni kriterij poudarja pomembnost povezav med matematičnimi pojmi in 

učenčevimi izkušnjami, interesi in predznanjem ter povezavo med matematiko in vsakdanjim 

svetom. Otroška literatura bi morala ponazarjati povezave med različnimi idejami v matematiki. 

3. Primernost razvojni stopnji otrok 

Avtorici sta poudarili, da mora biti slikanica kognitivno in razvojno primerna poslušalcem 

(otrokom).  Poudarita, da mora knjiga predstaviti matematične koncepte na način, da so dostopni 

vsem učencem, ne glede na njihove zmoţnosti.  

4. Moţnost razvijanja matematičnih procesov in vključevanja otrok 

Ob poslušanju slikanice so lahko otroci vključeni na različne načine: 

- mentalno: razmišljajo o matematični vsebini; 

- fizično: izvajajo aktivnosti z matematično vsebino; 

- čustveno: kadar ima matematična vsebina slikanice vpliv na like v zgodbi oziroma 

otrokovo vsakdanje ţivljenje. 
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7.3. NOVEJŠE RAZISKAVE 

Novejše raziskave (Van den Heuvel-Panhuizen idr., 2016) kaţejo, da ima vključevanje 

kakovostnih slikanic z matematično vsebino pozitiven vpliv na matematične doseţke otrok na 

področju števil, merjenja in geometrije. Učenje preko slikanice je vsem otrokom omogočilo 

enako izhodišče, ne glede na socialni status, zmoţnosti otroka, jezika.  

Na Univerzi v Zagrebu sta Glasinović Gracin in Narančić Kovač (2017) izvedli projekt 

MASLIK. V okviru projekta so oblikovali kakovostne matematične slikanice, nato pa so 

raziskovali njihovo uporabnost v razredu. Raziskovalki sta ugotovili, da matematična slikanica 

otrokom ponuja moţnost, da usvojijo matematične pojme na njim zabaven način, hkrati pa jih 

slikanica tudi motivira. Dejavnosti vezane na slikanico so učence privedle do novega 

matematičnega znanja in jih pri tem motivirale.  

Lipovec (2017a) v svoji raziskavi predstavi nekaj slikanic, ki so primerne za razvoj matematičnih 

predstav. Te slikanice niso namenjene poučevanju matematike, so zgolj slikanice, ki so splošno 

znane v slovenski kulturi. S slikanico Mojca Pokrajculja  lahko razvijamo številske predstave do 

6 (toliko likov nastopa v pravljici), slikanico Ţabji kralj in zvesti Henrik  pa  lahko uporabimo za 

razvoj pojma krogla.  

7.4. PRIMERI MATEMATIČNIH SLIKANIC O MERJENJU 

Matematične slikanice zajemajo različne matematične teme in pojme. Veliko slikanic je na temo 

števil, geometrije, kombinatorike, merjenja ... 

V nadaljevanju bomo navedli nekaj primerov matematičnih slikanic o merjenju, ki so primerne 

za obravnavo vsebin merjenja v 1. triletju. Predstavljamo matematične slikanice, ki se nanašajo 

na vsebino merjenja, saj smo tudi mi izdelali matematično slikanico o merjenju. Predstavljene 

slikanice so v angleškem jeziku.  

1. Lia and Luis Who Has More (Ana Crespo, 2020) 

 

Slika 5: Lia and Luis Who Has More? (Ana Crespo, 2020). 
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Slika 6: Notranjost slikanice Lia and Luis Who Has More. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mHJeUpXlTM4). 

Preko zgodbe otroci usvojijo količino merjenja. Spoznajo, da tisto, kar je večje oziroma tisto, 

česar je več, ni nujno tudi teţje.  

Zgodba se odvija v Braziliji. Lia in Luis sta brat in sestra. Luis se vedno rad pobaha, kadar je 

boljši. V trgovini si izbereta vsak svoj prigrizek. Lia vzame 2 velika kolačka, Luis pa celo vrečko 

majhnih piškotkov. Luis se pobaha, da ima več. Izmerita vrečko s kockami in ugotovita, da je 

Luisova vreča višja, širša in globlja. Torej Luis mora imeti več. Lia se ne strinja. Ona ima 2 

kolačka, Luis pa ima samo 1 vrečo. Luis pravi, da ima več, saj ima v vrečki 100 piškotkov. Lia 

mu še vedno ne verjame, da ima več, saj je njegov piškotek precej manjši in laţji kot Liin kolač. 

Nato Lia dobi idejo, da prigrizke postavita na tehtnico. Na eno stran previsne tehtnice postavita 2 

Liina kolačka, na drugo stran pa 100 Luisovih piškotkov. Tehtnica se prevesi na stran s kolači. 

Luis je ţalosten. Lia vzame kolač in ga odgrizne. Postavi ga nazaj na tehtnico in ta je v 

ravnovesju. Sedaj imata oba enako. 

2. Measuring Penny (Loreen Leedy, 2000) 

 

Slika 7:Naslovnica slikanice Measuring Penny (Loreen Leedy, 2000). 

Zgodba vključi vse merske količine, ki se jih obravnava v prvem triletju. To so dolţina, masa, 

prostornina, čas in denar. Obravnava standardne in nestandardne enote. Slikanica je delo 

angleških avtorjev, zato vključuje drugačne merske enote kot jih uporabljamo mi. Za merjenje 

dolţine avtor uporablja inče, za prostornino pa skodelice. 
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Slika 8: Notranjost slikanice Measuring Penny 

(https://www.youtube.com/watch?v=-kH1Qh6bgq0) 

  

Lisa v šoli dobi navodilo, da mora nekaj izmeriti. Odloči se, da  bo izmerila svojo psičko Penny. 

Skupaj s Penny gre v park in izmeri gobce drugih psov. Ker mora uporabljati standardne enote, 

uporabi inče. Repe psov izmeri s pasjimi briketi. Ušesa izmeri s palčkami za ušesa. Širino tac 

izmeri z ravnilom in enoto centimetri. Višino sedečih psov izmeri z metrom (v inčih). Nato Liso 

zanima, kako visoko psi skočijo. Uporabi svoje telo. Nato ţeli izmeriti teţo. Ker nima tehtnice 

uporabi previsno gugalnico. Ugotavlja, kateri pes je teţji oziroma laţji kot Penny. Ko prideta 

domov, Lisa stehta Penny na osebni tehtnici. Nato v kuhinji razmišlja o tem, katero enoto bi 

uporabila, da Penny nalije vodo (skodelica, posoda ...). Kasneje Lisa meri, koliko časa porabi, ko 

skrbi za Penny. Nato meri, koliko časa Penny potrebuje, da preteče celo sobo. Nazadnje Lisa 

izmeri, koliko denarja porabijo za Pennyjino skrb.  

3. How Big Is a Foot? (Rolf Myller, 1991) 

 

 

Slika 9: Naslovnica slikanice How Big Is a Foot? (Roy Myller, 1991). 
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Slika 10: Notranjost slikanice How Big Is a Foot? 

 (https://www.youtube.com/watch?v=3rBPwkHUFTY). 

Preko zgodbe otroci spoznajo merjenje dolţine z nestandardno enoto in ugotovijo, zakaj je 

potrebno uvesti standardne merske enote.  

Zgodba govori o kralju in kraljici. Pribliţeval se je kraljičin rojstni dan in kralj je ţelel poiskati 

popolno darilo. Odločil se je, da bo krajlici podaril posteljo, saj takrat postelj še niso poznali. 

Kralj je poklical mizarskega vajenca in mu naročil, naj izdela posteljo. Mizarski vajenec se je 

spraševal, kako velika naj bo postelja in je za nasvet vprašal kralja. Kralj je razmišljal in 

ugotovil, da mora biti postelja tako velika, da lahko kraljica vanjo leţe. Poklical je kraljico in ji 

naročil, naj se uleţe na tla. S stopali je izmeril njeno višino in širino. Ugotovil je, da mora biti 

postelja dolga 6 stopal in široka 3 stopala. Mizarski vajenec je sezul čevlje in s svojimi majhnimi 

stopali nameril 6 stopal v dolţino in 3 v širino. Nato je naredil posteljo. Kralj je bil nad posteljo 

navdušen in jo je z veseljem podaril  kraljici. Kraljica se je ţelela uleči v posteljo, a le-ta je bila 

premajhna. Kralj se je razjezil in zaprl mizarskega vajenca v ječo. Vajenec je razmišljal, kaj je 

bilo narobe. Nato pa se mu je utrnila ideja. Kraljeva noga je vendar večja kot njegova. Dovolj 

veliko posteljo lahko naredi le, če ve, kako velika je kraljeva noga. Ker je bil kralj preveč 

zaposlen, da bi šel do zapora, je kiparju naročil, naj izkleše model njegove noge. Kip stopala so 

nesli mizarskemu vajencu, ki je z njo izmeril dolţino in širino postelje ter jo naredil. Postelja je 

bila pripravljena in kraljica je legla vanjo. Tokrat je bila ravno prav velika. Kralj je bil navdušen 

in je mizarskega vajenca spustil iz zapora. Od takrat naprej so vsi uporabljali model kraljeve 

noge za merjenje dolţine.  
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4. Inch by Inch (Leo Lionni, 1995) 

 

Slika 11: Naslovnica slikanice Inch by Inch (Leo Lionni, 1995). 

 ( https://www.amazon.com/Inch-Leo-Lionni/dp/0688132839) 

 

Preko zgodbe učenci spoznajo merjenje z nestandardno konstantno enoto (črv, ki je dolg en 

palec). 

Nekega dne je lačen kos videl črva in ga ţelel pojesti. Črv je rekel, naj ga ne poje, saj je velik za 

en palec, kar je ravno prav za merjenje. Kos je ţelel, da črv izmeri njegov rep in je bil strašno 

ponosen, ko je ugotovil, da le-ta meri kar 5 palcev. S črvom na repu je poletel do ostalih ptic. 

Črv je izmeril vrat flaminga, kljun tukana, štorkljine noge, fazanov rep ter celo telo kolibrija. 

Mimo je prišel slavec, ki je od črva zahteval, da izmeri njegovo pesem. Ko mu je črv pojasnil, da 

ne more izmeriti pesmi, mu je slavec zagrozil, da ga bo pojedel. Takrat se črvu utrne ideja  in 

slavcu naroči naj zapoje. Slavec je zapel, črv pa je meril, meril in meril ... palec za palcem, 

dokler ni pobegnil na varno.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V študijskem letu 2019/2020 sem sodelovala v PKP projektu, kjer smo razvili dve matematični 

slikanici. Ţe takrat mi je bila sama izdelava slikanice in kasnejša raziskava o uporabnosti zelo 

zanimiva. Ugotovili smo, da učiteljice in vzgojiteljice pri svojem delu redko namensko uporabijo 

matematične slikanice za poučevanje vsebin.  

V otrokovem razvoju slikanice igrajo pomembno vlogo. Značilnost slikanice je, da se v njej 

prepletata besedilo in ilustracije. Česar ne pove besedilo, dopolnijo ilustracije in obratno. 

Matematična slikanica je še dokaj nov in ne pogosto rabljen matematični pripomoček. Uporaba 

didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike, prispeva k večji kakovosti, nazornosti in 

jasnosti metodične obravnave, med drugim pa tudi povečujejo motivacijo za delo (Hodnik Čadeţ 

in Manfreda Kolar, 2009).  

Matematične slikanice učencem pribliţajo matematiko in jim pomagajo razumeti in usvojiti 

matematične koncepte. Ob poslušanju zgodb se otroci sprostijo. Branje matematičnih slikanic 

doprinese k pozitivnemu odnosu do matematike. Z nalogami in aktivnostmi, ki sledijo branju, 

lahko znanje še poglobimo in utrdimo. Če se posluţimo nalog, vezanih na vsebino slikanice, je 

lahko to znanje še boljše. Slikanica je tudi dober motivator. Učence drţi v napetosti ter 

pričakovanju, kaj bo sledilo.  

Menimo, da so matematične slikanice kot didaktični pripomoček, pri obravnavi nove učne snovi, 

premalo uporabljene. Prav tako tudi kakovostnih matematičnih slikanic ni veliko, zato smo se 

odločili, da izdelamo svojo. Matematična vsebina slikanice je vezana na merjenje in je 

namenjena učencem 1. razreda osnovne šole. Obenem smo ţeleli raziskati, kako naša 

matematična slikanica vpliva na motivacijo in znanje učencev.  

Z raziskavo ţelimo učiteljem razrednega pouka pokazati uporabnost matematičnih slikanic pri 

utrjevanju učne snovi. Z njeno pomočjo učence še dodatno motiviramo in jim pribliţamo 

matematično vsebino.  
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2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Glavni cilj magistrskega dela je izdelati kakovostno matematično slikanico, ki jo bodo lahko 

učitelji uporabljali pri poučevanju matematike kot didaktični pripomoček. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v motiviranosti učencev med uro 

obravnave nove snovi brez matematične slikanice in uro utrjevanja z matematično 

slikanico? 

2. Ali se na preverjanju znanja pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju učencev 

med učenci, ki uporabljajo matematično slikanico, in učenci, ki matematične slikanice ne 

uporabljajo? 

3. Ali kontekst zgodbe znotraj naloge vpliva na izboljšanje znanja učencev pri izbrani učni 

vsebini? 

Hipoteze: 

1. Učenci so bolj motivirani za delo in sodelovanje pri uri utrjevanja z matematično slikanico 

kot pa pri urah obravnave nove snovi.  

2. Učenci, ki uporabljajo matematično slikanico, dosegajo boljše rezultate na preverjanju 

znanja kot učenci, ki pri delu ne uporabljajo matematične slikanice. 

3. Učenci, ki rešujejo naloge vezane na kontekst matematične slikanice, izraţajo boljše 

razumevanje učne snovi kot učenci, ki rešujejo naloge klasičnega tipa. 

 

3. METODOLOGIJA 

3.1. RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Pri raziskavi smo uporabili tehnike kvalitativnega in kvantitativnega pristopa. Uporabili smo 

deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo. Empirični del je sestavljen iz treh delov. 

Zastavljena raziskovalna vprašanja smo preverjali na izbrani matematični vsebini merjenja, ki 

vključuje obravnavo merjenja dolţine, mase in prostornine. V prvem delu smo oblikovali 

matematično slikanico z naslovom  Bratje škratje. Nato smo v dveh oddelkih 1. razreda osnovne 

šole opazovali obravnavo merjenja, ki sta ga izvajali učiteljici. En razred je bil kontrolna 

skupina, drugi pa eksperimentalna. V eksperimentalni skupini so učenci po koncu vsake ure 

izpolnili še vprašalnik o motivaciji. Tretji del pa je bil sestavljen iz učne ure utrjevanja in 

preverjanja znanja. Uro utrjevanja smo vodili sami. V kontrolni skupini je potekalo utrjevanje 

preko klasičnih nalog o merjenju, v eksperimentalni pa preko matematične slikanice in z njo 

povezanimi nalogami.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Anja Novak, Magistrsko delo 

42 
 

3.2.VZOREC 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priloţnostnem vzorcu. V raziskavi sta sodelovala dva 

oddelka 1. razreda izbrane osnovne šole v osrednjeslovenski regiji, torej dve učiteljici 1. razreda 

ter 44 učencev. Učenci v 1. razredu so bili stari med 6 in 7 let. En razred je bil kontrolna skupina, 

drug pa eksperimentalna. V eksperimentalni skupini je 22 učencev izpolnilo vprašalnike o 

motivaciji.  

3.3. PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo uporabili tri različne tehnike zbiranja podatkov: opazovalni obrazec, anketni 

vprašalnik in preverjanje znanja.  Vse instrumente smo sestavili sami. Z opazovalnim obrazcem 

smo se prepričali, da sta obe učiteljici dosegli iste cilje pri obravnavi merjenja. Anketni 

vprašalnik o motivaciji so učenci eksperimentalne skupine izpolnili po obravnavi učne snovi in 

po uri utrjevanja. Z njim smo ţeleli raziskati razliko v motiviranosti učencev med obravnavo 

učne snovi in utrjevanjem znanja s slikanico. Namen preverjanja znanja pa je bilo raziskati 

morebitne razlike v znanju med kontrolno in eksperimentalno skupino ter, ali se znanje izboljša 

pri rabi kontekstualiziranih nalog. Preverjanje znanja se je razlikovalo glede na kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Prve tri naloge so bile enake v obeh in so preverjale znanje učencev. 

Zadnje tri naloge pa so se nanašale na kontekstualno znanje. V eksperimentalni skupini so se 

vsebinsko nanašale na matematično slikanico, v kontrolni pa ne. Naloge so si bile matematično 

primerljive. To pomeni, da je vsaki nalogi iz enega preverjanja pripadala točno določena naloga 

drugega preverjanja, ki je imela iste učne cilje.  

3.4. OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov in opazovanje ur je potekalo v začetku aprila 2022 v 2 oddelkih 1. razreda. V 

vsakem oddelku smo bili prisotni na 5 urah matematike. Starše učencev smo najprej seznanili z 

raziskavo in pridobili njihovo soglasje (priloga 1).  

Zbiranje podatkov je potekalo tako, da smo v obeh oddelkih opazovali 3 ure obravnave nove 

snovi. Vsaka ura je bila namenjena obravnavi svoje merske količine. Najprej se je obravnavalo  

dolţino, nato maso in na koncu še prostornino. Vsako uro smo opaţanja beleţili v opazovalni 

obrazec (priloga 2). Z opazovanjem smo zagotovili, da sta obe učiteljici realizirali iste cilje v 

posamezni uri. Po koncu ure so učenci eksperimentalne skupine izpolnili vprašalnik o 

motiviranosti (priloga 3). Nato je v obeh skupinah sledila ura utrjevanja snovi, ki je potekala 

tako, da smo znotraj ene ure utrjevali vse tri merske količine. V kontrolni skupini je utrjevanje 

potekalo po šestih postajah (priloga 4). Učenci so dobili učni list in ga izpolnjevali na 

posameznih postajah. Za vsako količino merjenja sta bili 2 postaji. Na koncu smo učni list 

preverili in ponovili glavne ugotovitve. V eksperimentalni skupini pa je utrjevanje potekalo 

preko matematične slikanice. Učencem smo najprej prebrali slikanico in jim vmes zastavljali 

vprašanja. Nato so sledile naloge merjenja, ki so bile vsebinsko povezane s slikanico (priloga 5). 

Nazadnje pa smo še izvedli preverjanje znanja, ki je tudi zajemalo vse tri merske količine 

(priloga 6 in 7).  
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3.5. OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem posameznih ur smo povzeli za vsako uro posebej. 

Podatke pridobljene z anketnimi vprašalniki o motivaciji in preverjanjem znanja pa smo vnesli v 

Excel in jih statistično obdelali s pomočjo SPSS programa in inferenčne statistike.  

 

4. REZULTATI RAZISKAVE 
Rezultate bomo predstavili postopoma. Najprej bomo predstavili samo matematično slikanico 

Bratje škratje. Nato bodo sledili odgovori na raziskovalna vprašanja.  

4.1. NASTANEK MATEMATIČNE SLIKANICE 

V prvem delu magistrskega dela je nastala matematična slikanica. Besedilo predstavlja avtorsko 

delo, ilustracije pa so narejene s pomočjo računalniškega programa Canva. 

4.1.1. Besedilo slikanice 

Zamislili smo si zgodbo o 3 bratih škratih in 1 škratu, ki se je bolj drţal zase. Vsak škrat ima 

svojo značilno lastnost, po kateri se razlikuje od ostalih. Dolgin je visok, Gmota je močan, Brihta 

je pameten, Medijan pa ni nič posebnega. Nekega dne Dolgin najde zemljevid do skritega 

zaklada. Škratje se odločijo, da ga bodo poiskali. Na poti naletijo na dogodivščine, povezane z 

merjenjem.  

Z didaktičnega vidika je slikanica zasnovana tako, da jo učencem bere učitelj. Zgodba bralca 

usmeri v interakcijo s poslušalcem. V besedilu so pogosto rabljeni pridevniki za opisovanje 

dolţine in mase (visok, nizek, najvišji, teţji, najteţji itd.). Škratje na poti naletijo na ovire, ki so 

povezane z vsebino merjenja – dolţino, maso in prostornino. Škrat Brihta vedno nagovori 

poslušalca, naj tudi sam razmisli, kako bi prišel do rešitve.  

Cilji, ki jih učenci preko slikanice doseţejo: 

- ocenijo in primerjajo količine za dolţino, maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, 

najteţji, najlaţji, največja, najmanjša prostornina ipd.); 

- merijo dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi). 
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Besedilo zgodbe: 

Bratje škratje 

(Anja Novak) 

Skriti daleč za gorami so v Zelenem gaju ţiveli 4 škratje. Prvi, najvišji škrat, je ţivel v visoki, 

ozki hiši. Drugi, srednji škrat, je ţivel v srednje visoki hiši. Tretji, najniţji škrat, je ţivel v najniţji 

hiši. Ti škratje so bili bratje in so ţiveli skupaj. Na drugem koncu vasice pa je ţivel še četrti 
škrat. 

Prvi škrat je bil zelo visok in suh. Imel je zelo dolge noge. Najdaljše od vseh škratov. Zato so ga 
klicali Dolgin. Ponosen je bil na svojo višino, saj je edini dosegel tudi najvišje stvari. Drugi 

škrat ni bil ne visok, ne nizek. Bil je srednje visoke rasti. Ni bil ne debel, ne suh. Na pogled je bil 
čisto povprečen. Klicali so ga Medijan. Tretji škrat je bil zelo nizek. Imel je najkrajše noge v 

vasi. V širino je meril ravno toliko kot v višino in bil je tudi najteţji daleč naokoli. Ime mu je bilo 
Gmota. Četrti škrat je bil najstarejši. Vsi so ga spoštovali. Ko je spregovoril, je lahko vsakdo 
opazil, da je strašansko pameten. Imenovali so ga Brihta. 

Vsak od škratov se je ukvarjal s svojim hobijem. Dolgin je bil velik športnik. Zelo rad je tekel in 
skakal tako v daljino kot višino. Gmota je dvigoval uteţi. Ţelel je postati še močnejši. Medijan je 
zelo rad vrtnaril. Brihta pa se je drţal zase in nos molel v knjige. Da pa bi lahko izboljšali svoje 

spretnosti, so potrebovali nove pripomočke. 

Nekega dne po hudi nevihti je Dolginu med kuhanjem nekaj kapnilo na nos. Pogledal je navzgor 
in ugotovil, da pušča strop. »Popraviti bom moral streho,« je pomislil. Oboţeval je delo na 

višini, saj je takrat lahko pokazal, kako prikladno je biti visok. Stopil je iz hiše in se zazrl v 
streho. Kaj hitro je opazil zamaknjen strešnik. Ko ga je dvignil, je pod njem presenečeno opazil 
zvito staro orumenelo listino. Nestrpno jo je razvil in osuplo ugotovil, da je zemljevid. 

Stekel je do bratov in svojo najdbo hitro pokazal še Medijanu in Gmot i. Povabil ju je, da gredo 

skupaj raziskat skrivnost nenavadnega zemljevida. Medijan in Gmota sta se sprva obotavljala, a 
jima je Dolgin obljubil nepozabno dogodivščino. Dogovorili so se, da se naslednji dan ob 

sončnem vzhodu dobijo pred Veliko skalo. 

Nestrpno so čakali naslednji dan. Zbrali so se, pripravljeni na pot. Vsak je imel s seboj svojo 
torbo. Dolgin je imel visok nahrbtnik, Medijan se je opremil s torbo na eno ramo, Gmota pa si je 

okoli pasu pripasal majceno torbico. Dolgin je iz svojega visokega nahrbtnika vzel zemljevid in 
vsi trije so staknili glave nad njem. »Mislim, da moramo v to smer,« je z roko pokazal Medijan. 
Brata sta se strinjala in usmerili so se proti zahodu. Pot jih je vodila čez hrib, skozi gozd in do 

gore, v kateri je bila skrivnostna jama. 

Dolgin je hodil prvi. Imel je dolge noge, zato je delal daljše korake. V hipu je bil daleč pred 
bratoma. Medijanu se ni tako mudilo, a je tudi sam precej prehitel Gmoto. Najniţji škrat pa je 

zaostal daleč zadaj. S svojimi kratkimi nogami je delal čisto kratke korake. Narediti jih je moral 
veliko več kot Dolgin in Medijan. 
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Hodili so ţe dolge 3 ure in Dolginu je začelo kruliti v ţelodcu. Pred seboj je opazil visoko 
jablano, na kateri se je na najvišji veji zibalo veliko rdeče jabolko. Odloţil je svoj nahrbtnik, 

stopil na prste in ga poskušal doseči. Kljub svoji višini je bil prenizek. Dolgin se je odrinil in 
skočil. Visoko, višje, najvišje ... Napel je vse svoje moči, skočil in se s konicami prstov dotaknil 

visoke veje. Jabolko se je zagugalo, a z veje ni hotelo pasti. Dolgin se je razočaran zleknil pod 
jablano in čakal na svoja brata. 

Čez čas je prišel Medijan. Nazadnje je za njim pristopicljal še Gmota. Dolgin jima je potarnal o 
svoji teţavi. Trije škratje bratje so razmišljali in razmišljali. Nato pa se je Gmoti utrnila ideja: 

»S kamnom bi lahko zbili jabolko z drevesa!« Poiskal je najbolj okrogel kamen, se pripravil, 
nameril, ga zalučal ... 

... POINK! 

Kamen je zletel v loku, zgrešil jabolko in priletel naravnost Brihti na glavo. Brihta se je namreč 

vsak dan sprehajal tod mimo, a po svoji stari navadi ni spremljal okolice, pač pa je nos molel v 
knjigo. 

»Ja, kaj se pa greste!« je bil ogorčen. Škratom je bilo malce nerodno in so se muzali, nato pa so 

mu vendarle povedali, da iščejo skriti zaklad. A preden lahko nadaljujejo svojo pot, mora Dolgin 
potešiti lakoto. 

Brihta je pogledal jabolko, ki se je svetilo visoko na drevesu. Nato je premeril Dolgina in se 

globoko zamislil. Hitro se je obrnil in odšel. Škratje so se začudeno spogledali. Brihta se je vrnil 
iz gozda z dolgim hlodom in ga prislonil ob bliţnjo skalo. Dolginu je dejal, da naj stopi na en 
konec hloda, Gmota pa na drugega. Gmota se je sprva obotavljal, češ da je to delo za visoke 

škrate, on pa je nizek in tu ne more nič pomagati. A Brihta ga je prepričal, naj vendarle poskusi. 

Gmota je res skočil na drug konec hloda in glej, hlod se je premaknil in Dolgina dvignil visoko v 
krošnjo drevesa. Dolgin je zgrabil jabolko, ga odtrgal in skočil s hloda. Škratje so se navdušeno 

spogledali. 

»Ti veš, kakšen trik sem uporabil?«  

Brihta se je nasmehnil in pojasnil, da je hlod sluţil kot gugalnica. Ker je Gmota teţji od Dolgina, 
se je gugalnica prevesila na njegovo stran in dvignila Dolgina visoko v zrak. Dolgin je bil 
srečen, da je prišel do jabolka. Ko se je dolgi škrat okrepčal, so nadaljevali pot proti skrivnostni 

jami. Pridruţil se jim je tudi Brihta. Saj veš, več glav več ve in na taki pustolovščini bi to lahko 
prišlo prav. Kmalu so prispeli do gore, v kateri je bila jama. 

A glej ga zlomka, vhoda v jamo ni bilo nikjer. Brihta je predlagal, da se razkropijo in poiščejo 

vhod. Našli so ogromno skalo, ki ga je zakrivala. Ob njej pa je bila le nizka in široka odprtinica. 

»Kdo izmed nas bi lahko smuknil skoznjo?« 
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Primerjali so velikost odprtinice s svojimi postavami in sklenili, da bi bil Gmota najprimernejši. 
In res, še skloniti se mu ni bilo treba, kar smuknil je noter. Ko je prišel v jamo, se je na drugi 

strani nekaj zasvetlikalo. Bila je ročica. Potegnil jo je in skala pred vhodom se je odmaknila. 
Zdaj so v jamo lahko vstopili še preostali trije škratje. 

Hodili so po ozkem hodniku in prispeli do trojih vrat. Prva so bila visoka in ozka, druga srednje 

visoka, zadnja pa nizka in široka. Medijan, ki je hodil prvi, je stopil do zadnjih nizkih in širokih 
vrat. Dolgin je stopil do srednjih vrat, Gmota pa do visokih in ozkih. Poskusili so iti skozi, a ni 
šlo. Dolgin je bil previsok, da bi šel skozi srednja vrata. Medijan je bil tudi previsok za najniţja 

vrata. Gmota pa je bil preširok, da bi šel skozi visoka, ozka vrata. 

»Kaj ko bi vsak izbral vrata, skozi katera lahko vstopi? Katera pa so to?« 

Dolgin je stopil k ozkim in visokim vratom, Medijan se je premaknil do srednjih vrat, Gmota pa 
se je postavil pred nizka in široka vrata. 

Kaj pa pametni škrat? On pa je bil prebrisan. Vedel je, da gre lahko skozi katerakoli vrata, če se 

le malo skloni ali pa potegne trebuh noter. 

Škratje so vstopili. Pred njimi se je odprla ogromna kristalna votlina. Razsvetljevali so jo 
kristali, skoznjo pa je padal slap. »Še ena vrata,« so vzdihnili bratje škratje. Brihta je brţ opazil 

napis nad vrati. Pisalo je: VRATA SE ODPRO LE, ČE JE V VSEH POSODAH ENAKO VODE.  

Medijan ga ni poslušal, stekel je proti vratom in ob tem nehote brcnil posodo. Ta se je skotalila, 
da je zadonelo po prostoru. »Pazi vendar!« je nekoliko nejevoljno rekel Brihta. Gmota je preučil 

posode. Prva je bila ozka in visoka, druga je bila nizka in široka, tretja in četrta pa sta bili zelo 
podobni. Škratje so si jih dobro ogledali. 

Medijan je vzkliknil, stekel do slapa in prinesel vodo. V vsako posodo je nalil toliko vode, da je 
bila gladina vode v vseh enako visoka. Dolgin in Gmota sta bila navdušena, da je Medijanu 

uspelo razvozlati uganko. Bratje škratje so nestrpno pričakovali, da se bodo vrata odprla. Brihta 
pa je le zmajeval z glavo. Minute so tekle, zgodilo pa se ni nič. Bratje škratje so se začeli 

spogledovati in tuhtati. 

»Kaj misliš, da je tukaj narobe?« 

Vskočil je Brihta: »Še enkrat preberi, kaj točno piše nad vrati?« »E-na-ka … ko-li-či-na vo-de,« 
so počasi brali bratje škratje. »Posode so vendar različnih oblik!« je vzkliknil Dolgin. »Ima kdo 

s seboj lonček?« je navdušeno vprašal. 

Gmota in Medijan sta se začudeno pogledala in se spraševala, čemu potrebuje lonček. Brihta pa 
se je razveselil Dolginove prebrisanosti. 

»Tudi ti razmisli, zakaj Dolgin potrebuje lonček.« 
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»V vsako posodo moramo dati enako število lončkov vode!« je pojasnil Dolgin. »Daj pohitite, ali 
ima kdo lonček?« 

Škratje so pobrskali po svojih torbah. Medijan v svoji torbi ni našel nič. Gmota pa je iz svoje 

torbice potegnil kozarec. Brihta je bil navdušen. Predlagal je, da v vsako posodo nalijejo točno 
tri kozarce vode. Dolgin je izpraznil posode, Medijan pa je v vsako nalil točno tri. 

Bratje škratje so nestrpno čakali, če se bodo vrata tokrat odprla. Vrata so najprej malo škrtnila, 

nato pa se škripajoče odprla. Škratje so bili presrečni. 

Previdno so vstopili. Votlino je osvetljevala skrinja, polna svetlečih se zlatnikov. Škratje so stekli 
k skrinji in se pričeli prerekati, kdo bo koliko vzel. Brihta je predlagal, naj vsak vzame toliko, kot 

lahko da v svojo torbo. 

»Čigava torba bo najteţja?« 

Kaj pa so si kupili za svoje zlatnike? 

 

4.1.2. Ilustriranje zgodbe 

Za ilustracije smo uporabili računalniški program Canva, ki ponuja nabor vektorskih slik. Izbrali 

smo tiste, ki so najbolj odgovarjale vsebini zgodbe in z njimi oblikovali ilustracije. Ilustracije so 

oblikovane tako, da so sestavljene iz manjših sličic.  

Pri oblikovanju naslovnice smo upoštevali smernice Haramije in Batič (2013), ki pravita, da je 

naslovnica zelo pomembna, saj pritegne bralca. Z naslovnico nismo ţeleli izdati poteka zgodbe, 

zato smo se odločili, da na njej predstavimo le škrate, ki so glavni literarni liki. Uporabili smo 

motiv, ki je ţe predstavljen v zgodbi, vendar smo ga poenostavili. Ilustracija na naslovnici se 

nadaljuje na zadnjo stran. Oblikovali smo tudi vezni list. Uporabili smo motive zlatnikov. Vezni 

list je enak na začetku in na koncu.  

Ilustriracij slikanice smo se lotili tako, da smo v programu Canva izbrali ustrezne sličice za 

posameznega škrata. Kjer je bilo potrebno in mogoče, smo slike prilagodili (npr. Dolginu smo 

podaljšali noge, da je ilustracija ustrezala škratovemu opisu. 
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Slika 12: Primer oblikovanja ilustracij v programu Canva. Na levi strani je nabor slik, med katerimi smo izbrali 

najustreznejše. 

4.1.3. Slikanica Bratje škratje 

Ilustracije in besedilo smo nato zdruţili in nastala je matematična slikanica: 

 
Slika 13: naslovnica in zadnja stran slikanice Bratje škratje. 
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Slika 14: Vezni list (enak na začetku in koncu)  

 
Slika 15: notranja naslovnica slikanice Bratje škratje 
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Slika 16: 1. in 2. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 17: 3. in 4. stran matematične slikanice Bratje škratje 
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Slika 18: 5. in 6. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 19: 7. in 8. stran matematične slikanice Bratje škratje 
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Slika 20: 9. in 10. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 21: 11. in 12. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 22: 13. in 14. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 23: 15. in 16. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 24: 17. in 18. stran matematične slikanice Bratje škratje  

  
Slika 25: 19. in 20. stran matematične slikanice Bratje škratje 
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Slika 26: 21. in 22. stran matematične slikanice Bratje škratje  

 
Slika 27: 23. in 24. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 28: 25. in 26. stran matematične slikanice Bratje škratje 

  
Slika 29: 27. in 28. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 30: 29. in 30. stran matematične slikanice Bratje škratje  

 
Slika 31: 31. in 32. stran matematične slikanice Bratje škratje 
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Slika 32: 32. in 33. stran matematične slikanice Bratje škratje  

 
Slika 33: 34. in 35. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 34: 36. in 37. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 35: 38. in 39. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 36: 40. in 41. stran matematične slikanice Bratje škratje  

 
Slika 37: 42. in 43. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 38: 44. in 45. stran matematične slikanice Bratje škratje 

 
Slika 39: 46. in 47. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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Slika 40: 48. in 49. stran matematične slikanice Bratje škratje  

 
Slika 41: 50. in 51. stran matematične slikanice Bratje škratje  
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4.2. REZULTATI VPRAŠALNIKA O MOTIVACIJI 

Prvo raziskovalno vprašanje »Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v motiviranosti 

učencev med uro obravnave nove snovi brez matematične slikanice in uro utrjevanja z 

matematično slikanico?« smo raziskovali z anketnimi vprašalniki. Nanj so odgovarjali le učenci 

eksperimentalne skupine, saj so imeli izkušnjo tako s klasičnim poukom kot z utrjevanjem preko 

slikanice. Zanimalo nas je, če uporaba slikanice privede do večje motiviranosti učencev.  

Po vsaki uri obravnave vsebine merjenja in po uri utrjevanja z matematično slikanico so učenci 

izpolnili kratek anketni vprašalnik s tremi vprašanji (priloga 3). Trditve so ocenili na 5-stopenjski 

lestvici, ki so jo predstavljali obrazi. Ocenjevalno lestvico z obrazi smo pretvorili v številke od 1 

do 5 (5 pomeni največ – zelo všeč/zanimiva, 1 pomeni najmanj – sploh mi ni bilo 

všeč/zanimivo). Na vse vprašalnike je odgovorilo 22 učencev 1. razreda eksperimentalne 

skupine. 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna razdelitev ocen učencev na vprašanja o motivaciji po 
obravnavi količine dolţine 

ocena Ura mi je bila všeč. Ura mi je bila 

zanimiva. 

Oceni svoje 

sodelovanje. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

5 13 59,09 15 68,18 13 59,09 

4 8 36,36 2 9,09 2 13,64 

3 1 4,55 3 13,63 2 9,09 

2 0 0,00 0 0,00 2 9,09 

1 1 4,55 2 9,09 3 13,63 

skupaj 22 100 22 100 22 100 

Po večini je bila učna ura obravnave dolţine učencem všeč. 13 učencev (59,09 %) jo je ocenilo s 

5, torej jim je bila učna ura zelo všeč. Učna ura je bila zanimiva 15 učencem (68,18 %). Temu 

primerno pa je bilo tudi sodelovanje. 15 učencev je svoje sodelovanje ocenilo z ocenama 4 ali 5, 

medtem ko trije učenci pri uri niso sodelovali nič. Tem trem učencem tudi sama ura merjenja 

dolţine ni bila pretirano zanimiva in všeč. 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna razdelitev ocen učencev na vprašanja o motivaciji po 

obravnavi količine mase 

ocena Ura mi je bila všeč Ura mi je bila 

zanimiva 

Oceni svoje 

sodelovanje. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

5 14 63,64 12 54,55 8 36,36 

4 4 18,18 7 31,82 7 31,82 

3 4 18,18 0 0 4 18,18 

2 0 0,00 2 9,09 0 0,00 

1 0 0,00 1 4,55 3 13,63 

skupaj 22 100 22 100 22 100 
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Učna ura merjenja mase je bila učencem tudi zelo všeč. 18 učencev je ocenilo, da jim je bila ura 

všeč ali pa zelo všeč. Nihče od učencev pa se ni odločil za oceno 1 ali 2, kar pomeni, da jim je 

bila učna ura merjenja mase bolj všeč kot učna ura merjenja dolţine. Tudi tu je 15 učencev 

ocenilo svoje sodelovanje z ocenama 4 in 5, vendar v drugačnem razmerju. Več učencev se je 

odločilo za oceno 4 kot pri merjenju dolţine. Tudi tu trije učenci sploh niso sodelovali, vendar pa 

so višje ocenili zanimivost in všečnost same ure. 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna razdelitev ocen učencev na vprašanja o motivaciji po 

obravnavi količine prostornine 

ocena Ura mi je bila všeč. Ura mi je bila 

zanimiva. 

Oceni svoje 

sodelovanje. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

5 14 63,64 15 68,18 9 40,91 

4 4 18,18 4 18,18 8 36,36 

3 3 13,64 1 4,55 1 4,55 

2 1 4,55 0 0,00 3 13,63 

1 0 0 2 9,09 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 22 100 

 

Učna ura merjenja prostornine je bila učencem tudi zelo všeč. Nikomur učna ura sploh ni bila 

všeč. Dvema učencema učna ura sploh ni bila zanimiva, medtem ko je bila 19 učencem zanimiva 

ali pa zelo zanimiva. Pri učni uri je dobro sodelovalo kar 17 učencev, le 1 učenec pa sploh ni 

sodeloval. Tudi tu ni sodeloval tisti učencec, ki je učno uro ocenil za zelo nezanimivo.  

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna razdelitev ocen učencev na vprašanja o motivaciji po 
utrjevanju s slikanico 

ocena Ura mi je 

 bila všeč. 

Ura mi je 

 bila zanimiva. 

Oceni svoje  

sodelovanje. 

f f (%) f  f (%) f  f (%) 

5 17 77,27 16 72,73 11 50,00 

4 5 22,73 6 27,27 10 45,45 

3 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 22 100 22 100 22 100 

 

Pri učni uri utrjevanja s slikanico pa je kar 17 učencev (77,27 %) ocenilo, da jim je bila ura zelo 

všeč, petim pa je bila ura všeč. Nikomur se ura ni zdela nezanimiva in dolgočasna.  Polovica 

učencev je ocenila, da so pri uri zelo sodelovali. 10 učencev (45,45 %) je ocenilo da so pri uri 

sodelovali, 1 učenec pa svojega sodelovanja ni znal opredeliti. Opazimo lahko, da so v 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Anja Novak, Magistrsko delo 

65 
 

primerjavi z drugimi urami, učenci višje ocenjevali svojo motivacijo pri učni uri utrjevanja z 

matematično slikanico. 

Da bi odgovorili na 1. raziskovalno vprašanje smo najprej naredili Kolmogorov –Smirnov test, ki 

je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. Zato smo v nadaljevanju uporabljali 

neparametrični preizkus, in sicer Wilcoxonov preizkus. Z njim smo ţeleli ugotoviti, ali se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v motivaciji učencev med urami obravnave nove snovi 

in uro utrjevanja z matematično slikanico. Najprej smo primerjali aritmetične sredine ocen 

učencev po posamezni obravnavani uri z ocenami, ki so jih podali po uri utrjevanja z 

matematično slikanico. Nato pa smo ocene posamičnih ur uvodne obravnave zdruţili in jih 

primerjali z ocenami po uri utrjevanja z matematično slikanico. 

Tabela 8: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa za ugotavljanje razlik v motivaciji učencev pri uri 

obravnave količine dolţine in pri uri utrjevanja s slikanico  

 n M Z α 

Obravnava dolţine 22 4,1814 -2,425 0,015 

Utrjevanje s slikanico 22 4,6523 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa je statistično pomembna (Z= -2,425; α = 0,015). Povprečna ocena 

učencev glede motivacije med obravnavo količine dolţine in uro utrjevanja s slikanico se 

razlikujeta statistično pomembno. S tveganjem 1,5 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

učenci bili bolj motivirani za delo s slikanico kot pa za obravnavo količine merjenja brez nje.  

 
Tabela 9: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa za ugotavljanje razlik v motivaciji učencev pri uri 

obravnave količine mase in pri uri utrjevanja s slikanico 

 n M Z α 

Obravnava mase 22 4,1523 -2,238 0,025 

Utrjevanje s slikanico 22 4,6523 

 

Tudi tu je vrednost Wilcoxonovega testa statistično pomembna (Z= -2,238; α = 0,025). Povprečni 

oceni učencev glede motivacije med obravnavo količine mase in uro utrjevanja s slikanico se 

razlikujeta statistično pomembno. Z 2,5 % tveganjem lahko trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

učenci višje ocenili delo s slikanico kot pa učno uro obravnave količine mase.  
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Tabela 10: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa za ugotavljanje razlik v motivaciji učencev pri uri 
obravnave količine prostornine in pri uri utrjevanja s slikanico 

 n M Z α 

Obravnava prostornine 22 4,3182 -2,186 0,029 

Utrjevanje s slikanico 22 4,6523 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa je statistično pomembna (Z= -2,186; α = 0,029). Povprečni oceni 

učencev glede motivacije med obravnavo količine prostornine in uro utrjevanja s slikanico se 

razlikujeta statistično pomembno. S tveganjem 2,9 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

učenci višje ocenili svojo motiviranost pri delu s slikanico kot pa pri obravnavi nove snovi 

količine prostornine.  

 

Tabela 11: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa za ugotavljanje razlik v motivaciji učencev pri 

obravnavi vseh treh količin merjenja  in pri uri utrjevanja s slikanico  

 n M Z α 

Obravnava vseh treh količin merjenja 22 4,2027 -2.770 0,006 

Utrjevanje s slikanico 22 4,6523 

 

Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna (Z= -2,770; α= 0,006). Povprečna ocena 

učencev glede motivacije med klasičnim poukom in poukom z matematično slikanico se 

statistično pomembno razlikujeta. S tveganjem 0,6 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

bili učenci bolj motivirani za utrjevanje z matematično slikanico kot pa za obravnavo nove snovi 

brez matematične slikanice. 

 

Ugotovili smo, da so prisotne statistično pomembne razlike med povprečno oceno učenčeve 

motivacije pri klasičnem pouku in pri pouku s slikanico. Verjamemo, da bi bile razlike še večje, 

v kolikor ţe sama tema merjenja ne bi bila tako praktično naravnana. Učenci so ţe pri obravnavi 

lahko sami preizkušali in prihajali do zaključkov. 

 

Vprašalnik o motivaciji, ki so ga učenci izpolnjevali po končani uri utrjevanja z matematično 

slikanico, je vseboval še tri vprašanja, ki so se nanašala na samo delo z matematično slikanico. 

Učenci so ocenili, kako imajo radi slikanice, koliko jim je bilo všeč delo z matematično slikanico 

ter, ali bi še kdaj imeli tako uro.  
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Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanja o slikanici 

ocena Oceni, koliko rad imaš 

slikanice. 

Oceni, koliko ti je bilo všeč 

delo s slikanico. 

Bi še kdaj imel rad tako 

uro? 

f f (%) f f (%) f f (%) 

5 16 72,73 17 77,27 16 72,73 

4 2 9,09 3 13,64 3 13,64 

3 4 18,18 0 0,00 2 9,09 

2 0 0,00 2 9,09 0 0,00 

1 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 22 100 

 

Navdušenje nad slikanicami so učenci v povprečju ocenili s 4,55. Šestnajst učencev (72,73 %) 

imajo zelo radi slikanice, 2 učenca jih imata rada, 3 učenci pa so nekje na sredini, jih nimajo radi 

niti jih ne marajo. Sedemnajstim učencem (77,27 %) je bilo delo s slikanico zelo všeč, štirim je 

bilo delo s slikanico všeč, 2 pa sta se opredelila, da jima delo s slikanico ni bilo všeč. Večino 

učencev, ki jim je bilo delo s slikanico všeč, je tudi ocenilo, da bi zelo radi imeli še kdaj tako uro. 

Le eden učenec pa je ocenil, da si take ure sploh ne ţeli. Tudi delo s slikanico mu ni bilo všeč. 

Zanimivo se nam je zdelo, da ima ta učenec slikanice zelo rad, vendar mu delo z njo ni bilo všeč.  

 

4.3. REZULTATI PREVERJANJA ZNANJA 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate preverjanja znanja. Preverjanje znanja se nanaša tako 

na drugo raziskovalno vprašanje, ki se sprašuje »Ali se na preverjanju znanja pojavljajo 

statistično pomembne razlike v znanju učencev med učenci, ki uporabljajo matematično 

slikanico, in učenci, ki matematične slikanice ne uporabljajo?« kot na tretje raziskovalno 

vprašanje »Ali kontekst zgodbe znotraj naloge vpliva na izboljšanje znanja učencev pri izbrani 

učni vsebini?« 

Učenci so preverjanje znanja reševali individualno. Klopi so bile razmaknjene. Na tablo smo 

projicirali preverjanje. Z učenci smo vodeno reševali preverjanje znanja, na način, da smo 

prebrali navodilo za nalogo in natančno pokazali, kam zapišejo odgovor oziroma, kje kaj 

obkroţijo. Počakali smo, da so to naredili in nato prebrali naslednje navodilo.  

Podatke bomo analizirali s pomočjo neparametričnih testov. Kolmogorov-Smirnov test je 

pokazal, da so podatki nenormalno razporejeni. Za analizo podatkov bomo zato uporabljali 

Mann-Whitneyev preizkus.  

V splošnem so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine dobro reševali preverjanje znanja. 

Učenci eksperimentalne skupine so preverjanje vseeno bolje rešili. V povprečju so dosegli 20,64 

točk (93,82 %) od 22. Učenci kontrolne skupine pa so v povprečju dosegli 19,60 točk (89,09 %). 
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V nadaljevanju bomo predstavili posamične naloge na preverjanju znanja, kriterij točkovanja in 

doseţene rezultate učencev.  

4.3.1. Rezultati preverjanja znanja od 1. do 3. naloge 

Namen prvih treh nalog na preverjanju znanja je bil, da preverijo in primerjajo znanje učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine po obravnavi vseh treh merskih količin in po uri 

utrjevanja. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so reševali enake naloge, ki pa niso bile 

povezane z zgodbo iz matematične slikanice. Naloge so se nanašale na 2. raziskovalno vprašanje.   

Učenci eksperimentalne skupine so naloge od 1 do 3 reševali bolje kot učenci kontrolne skupine. 

Učenci eksperimentalne skupine so v povprečju dosegli 11,95 točk od 12. Učenci kontrolne  

skupine pa 11,59 od 12.  

1. naloga: Koliko barvic meri posamezni trak? 

Prva naloga se je nanašala na dolţino. Učenci so morali prešteti barvice in število zapisati v 

prostor. Nato so morali zapisati, koliko barvic meri najdaljši trak in koliko barvic meri najkrajši 

trak. Naloga je preverjala količino dolţine. Pričakovali smo, da učenci s to nalogo ne bodo imeli 

teţav. Točkovali smo tako, da je vsak pravilen odgovor prinesel 1 točko. Naloga je zajemala 5 

odgovorov, torej je učenec lahko pridobil 5 točk.  

 

Slika 40: 1. naloga preverjanja znanja 

Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev kontrolne in eksperimentalne 
skupine pri 1. nalogi preverjanja znanja 

Odgovori učencev Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

Pravilno rešena celotna naloga 
(5 točk) 

21 95,45 22 100 

Delno rešena naloga (3 točke) 1 4,55 0 0 

skupaj 22 100 22 100 
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Učenci so nalogo zelo dobro reševali. Uspešnost reševanja naloge v eksperimentalni skupini je 

bila 100%, medtem ko je bila v kontrolni skupini 95,45 %.  V kontrolni skupini le 1 učenec ni 

celotne naloge rešil pravilno, saj je napačno preštel barvice pri rumenem traku. Posledično je 

napačno število zapisal pri odgovoru na vprašanje, kateri trak je najdaljši.  

Tabela 14: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
pri 1. nalogi  med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R  U α 

eksperimentalna 22 23,00 231,000 0,317 

kontrolna 22 22,00 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa ni statistično pomembna (U=231,0; α= 0,317). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseţenih točkah pri prvi nalogi na preizkusu znanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

so učenci eksperimentalne skupine dosegli višje število točk (R = 23,00) kot učenci kontrolne 

skupine (R = 22,00).  

2. naloga: Katera ţival je teţja? Obkroţi pravilen odgovor. 

Druga naloga se je nanašala na maso. Učenci so si morali ogledati ţivali na previsni tehtnici in 

razbrati, katera ţival je teţja ter jo obkroţiti. Vsak pravilno obkroţen odgovor je bil vreden 1 

točko. Učenec je lahko pridobil 3 točke. Predvidevali smo, da bodo tudi to nalogo učenci dobro 

reševali. 

 
Slika 41: 2. naloga preverjanja znanja 
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V kontrolni in eksperimentalni skupini je bila naloga v celoti pravilno rešena. Med kontrolno in 

eksperimentalno skupino se torej ne pojavljajo statistično pomembne razlike, saj sta obe skupini 

dosegli enako število točk. 

3. Naloga: V katero posodo lahko naliješ več vode? Obkroţi pravilen odgovor. 

Tretja naloga se je nanašala na prostornino. Učenci so si morali ogledati po dve in dve posodi in 

oceniti, v katero lahko nalijejo več vode. Prvi, drugi in četrti primeri so bili precej očitni. Pri 

tretjem primeru pa sta bili dve skledi pribliţno enake velikosti. Za vsak pravilno obkroţen 

odgovor, je učenec pridobil 1 točko. Skupaj je naloga vredna 4 točke. Pri tretjem primeru smo 

kot pravilni odgovor upoštevali le to, da je učenec obkroţil desno posodo, saj je malenkost večja. 

Pričakovali smo, da bodo učenci pri tej izbiri imeli nekaj teţav. 

 
Slika 42: 3. Naloga preverjanja znanja 

 

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev kontrolne in eksperimentalne 
skupine pri 3. nalogi preverjanja znanja 

Odgovori učencev Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

Pravilno rešena celotna 
naloga (4 točk) 

15 68,18 21 95,45 

Delno rešena naloga (3 

točke) 

7 31,81 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 
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Učenci eksperimentalne skupine so dosegli boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine. 7 

učencev kontrolne skupine (31,81 %) je imelo teţavo pri tretjem primeru. 6 učencev ni znalo 

oceniti, katera posoda ima večjo prostornino in so obkroţili obe. En učenec pa je pustil prazno. 

Učenec eksperimentalne skupine pa je obkroţil napačno posodo.  

Tabela 16: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
pri 3. nalogi m med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R  U α 

eksperimentalna 22 25,50 176,000 0,020 
kontrolna 22 19,50 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa je statistično pomembna (U= 176,0; α= 0,020). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseţenih točkah pri tretji nalogi na preizkusu znanja. Z 2 % tveganjem lahko trdimo, da bi tudi 

v osnovni mnoţici učenci, ki bi uporabljali matematično slikanico Bratje škratje (R = 25,50),  

bolje reševali naloge takega tipa, kot učenci, ki matematične slikanice ne bi uporabljali (R = 

19,50).  

V kolikor bi dopuščali, da je pravilni odgovor tudi ta, da se učenci niso mogli odločiti in so 

obkroţili obe posodi, bi bili rezultati kontrolne in eksperimentalne skupine enaki. Torej Mann- 

Whitneyev preizkus ne bi pokazal statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja 3. naloge. 

Tabela 17: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev kontrolne in eksperimentalne 
skupine pri 3. nalogi preverjanja znanja v kolikor bi dopuščali obe obkroţeni posodi kot pravilni 

odgovor. 

Odgovori učencev Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

Pravilno rešena celotna naloga 
(4 točk) 

21 95,45 21 95,45 

Delno rešena naloga (3 točke) 1 4,55 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 
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Analiza rezultatov preverjanja znanja od 1. do 3. naloge  

 

Učenci kontrolne skupine so naloge od 1 do 3 reševali bolje kot učenci eksperimentalne skupine. 

Učenci eksperimentalne skupine so v povprečju dosegli 11,95 točk od 12. Učenci kontrolne  

skupine pa 11,59 od 12.  

Tabela 18: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 

od 1.  do 3. naloge med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R  U α 

eksperimentalna 22 26,02 164,500 0,009 
kontrolna 22 18,98 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa je statistično pomembna (U= 164,50; α= 0,09). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseţenih točkah pri reševanju prvih treh nalog na preizkusu znanja. S tveganjem 0,9 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici učenci, ki bi uporabljali matematično slikanico Bratje 

škratje (R = 26,02),  dosegli boljše rezultate na preverjanju znanja, kot učenci, ki matematične 

slikanice ne bi uporabljali (R = 18,98). 

 

3.3.2. Rezultati preverjanja znanja od 4. do 6. naloge  

Zadnje tri naloge na preverjanju znanja so preverjale, ali je znanje boljše, če so naloge povezane 

z nekim znanim kontekstom. V našem primeru je bila ta kontekst slikanica. Učenci 

eksperimentalne skupine so dobili naloge, ki so vsebinsko povezane z brati škrati. Učenci 

kontrolne skupine pa so dobili naloge, ki so z matematičnega vidika enake kot naloge 

eksperimentalne skupine, vendar niso povezane z vnaprej poznano vsebino. Zadnje tri naloge so 

bile po zahtevnosti teţje kot prve tri. Naloge od 4 do 6 so bile bolj problemskega tipa. 

Pričakovali smo, da bodo vsi učenci slabše reševali te naloge kot naloge od 1 do 3.  

Z analizo zadnjih treh nalog bomo odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje. 

4. naloga: Oglej si tehtnice in obkroţi pravilne odgovore . 

Naloga se je nanašala na maso. Pri tej nalogi so učenci dobili sličice tehtnic, na katerih so bile 

osebe. Pri eksperimentalni skupini so bili bratje škratje, pri kontrolni pa trije poljubno izbrani  

otroci. Naloga učencev je bila, da so si ogledali tehtnice, nato pa odgovorili na vprašanja tako, da 

so obkroţili pravilnega škrata/otroka. Pri prvi trditvi sta bila moţna dva odgovora. Vsak pravilno 

obkroţen odgovor je bil vreden eno točko. Učenec je lahko pridobil 6 točk.  
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Slika 43: 4. naloga preverjanja znanja pri kontrolni 

skupini 
Slika 44: 4. naloga preverjanja znanja pri 

eksperimentalni skupini 

 

Tabela 19: Strukturna in frekvenčna tabela odgovorov učencev kontrolne in eksperimentalne 

skupine pri 4. nalogi preverjanja znanja 

Število doseţenih 

točk 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

6 točk 11 50 13 59,09 

5 točk 5 22,73 5 22,73 

4 točke 3 13,64 0 0 

3 točke 0 0 2 9,09 

2 točki 2 9,09 1 4,55 

1 točka 1 4,55 1 4,55 

0 točk 0 0 0 0 

skupaj 22 100 22 100 

 

V povprečju so učenci kontrolne skupine dosegli 4,91 točke, učenci eksperimentalne skupine pa 

5,09 točke. Učenci eksperimentalne skupine so bolje reševali nalogo in dosegli višje število točk. 

Pri nalogi je vse moţne točke (6 točk) doseglo 13 učencev eksperimentalne skupine in 11 

učencev kontrolne.  
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Tabela 20: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
pri 4. nalogi med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R   U α 

eksperimentalna 22 23,57 218,500 0,544 
kontrolna 22 21,43 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa ni statistično pomembna (U=218,50; α= 0,544). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseţenih točkah pri četrti nalogi na preizkusu znanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da so učenci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate pri 4. nalogi (R = 23,57) kot učenci 

kontrolne skupine (R =21,43).  

5. naloga 

Navodilo kontrolne skupine: Jure, Blaţ in Lučka so se igrali na igrišču. Ţeleli so priti do 

gugalnice. Od nje so bili vsi enako oddaljeni. Kdo ima najkrajše noge? Obkroţi 

Navodilo eksperimentalne skupine: Bratje škratje so odšli na obisk k Brihti. Od njegove 

hiše so bili vsi enako oddaljeni. Kateri škrat je moral narediti največ korakov? Obkroţi. 

Naloga je bila povezana z dolţino. Učenci so morali ugotoviti povezavo med številom narejenih 

korakov in dolţino nog. Naloga je bila pri kontrolni in eksperimentalni skupini enaka, le miselni 

proces je bil obrnjen. Pri kontrolni skupini so v nalogi nastopali trije otroci, s katerimi se učenci 

predhodno še niso srečali. Na podlagi zapisanih števil narejenih korakov, so morali ugotoviti, 

kdo od otrok ima najkrajše noge. Za pomoč so imeli tudi sličice otrok. Učenec, ki je naredil 

največ korakov, je imel tudi najkrajše noge. Pri eksperimentalni skupini pa so učenci poznali 

brate škrate in ţe iz slikanice vedeli, kdo ima najdaljše in kdo najkrajše noge. Obkroţiti so morali 

tistega škrata, ki je moral narediti največ korakov. Naloga je zahtevala en odgovor. Pravilno 

obkroţen odgovor je bil vreden 1 točko. 

 
Slika 45: 5. naloga preverjanja znanja kontrolne skupine 
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Slika 46: 5. naloga preverjanja znanja eksperimentalne skupine 

 

Tabela 21: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev kontrolne in eksperimentalne 
skupine pri 5. nalogi preverjanja znanja 

Odgovori učencev Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

Pravilno rešena naloga  15 68,18 21 95,45 

Napačno rešena naloga  7 31,82 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 

 

V eksperimentalni skupini je kar 95,5 % učencev pravilno rešilo 5. nalogo, medtem ko jo je 

pravilno rešilo le 68,2 % učencev kontrolne skupine. Učenci eksperimentalne skupine so 

suvereno reševali nalogo. Edini učenec eksperimentalne skupine, ki ni dosegel točke, naloge ni 

rešil. Obkroţil ni nobenega škrata. Predvidevamo, da učenec ni najbolje razumel navodila in  je 

zato nalogo pustil prazno. Učenci kontrolne skupine pa so imeli nekaj več teţav. Šest učencev 

kontrolne skupine je obkroţilo otroka, ki je naredil 10 korakov. En učenec pa je najprej pravilno 

obkroţil otroka s 17 koraki, nato pa rešitev izbrisal in obkroţil učenca z 10 koraki.  

Predvidevamo, da so učenci eksperimentalne skupine nalogo uspešno reševali zaradi dobrega 

poznavanja škratov in njihovih značilnosti. Pri uri utrjevanja smo določili učence, ki so se vţiveli 

v škrate in z različno dolgimi koraki izmerili dolţino učilnice (Dolgin – dolgi koraki, Medijan – 

»normalni« koraki, Gmota – stopalo za stopalo). Predvidevamo, da so učenci eksperimentalne 

skupine, bolje razumeli povezavo med dolţino nog in številom korakov kot učenci kontrolne 

skupine, ki take izkušnje niso imeli. Učenci kontrolne skupine so merili dolţino učilnice z 

mišjimi (stopalo za stopalo), slonjimi (dolgi koraki) in opičjimi koraki (»normalni« koraki). Kot 

sta ugotovili Hodnik in Manfreda Kolar (2021) učenci bolje rešujejo kompleksnejše 

kontekstualne naloge, ki jim ponudijo boljše razumevanje vsebine. Vsebina 5. naloge je 

kompleksnejša, saj je v ozadju ideja obratnega sorazmerja – daljši kot so koraki, manj jih 

potrebujemo. Učenci eksperimentalne skupine so lahko nalogo povezali z izkušnjo, ki so jo 

pridobili v razredu, in so zato dosegli boljše rezultate.  
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Tabela 22: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
pri 5. nalogi med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R   U α 

eksperimentalna 22 25,50 176,000 0,020 
kontrolna 22 19,50 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa je statistično pomembna (U=176,0; α= 0,020). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseţenih točkah pri peti nalogi na preizkusu znanja. Z 2 % tveganjem lahko trdimo, da bi tudi v 

osnovni mnoţici učenci, ki bi uporabljali matematično slikanico Bratje škratje (R = 25,50),  bolje 

reševali naloge takega tipa, kot učenci, ki matematične slikanice ne bi uporabljali (R = 19,50). 

6. naloga 

Navodilo kontrolne skupine: Marko je prijateljem ponudil sok. Jan je dobil jabolčnega, 

Andrej pomarančnega, Matej pa grozdnega. 

Navodilo eksperimentalne skupine: Brihta je bratom ponudil sok. Gmota je dobil jabolčni 

sok, Medijan pomarančnega, Dolgin pa grozdnega.  

Ta naloga se je nanašala na prostornino. Učenci so si morali najprej dobro ogledati plastenke in 

obkroţiti tisto, v kateri je najmanj soka. Nato so morali obkroţiti ime otroka oziroma škrata, ki je 

dobil največ soka. Nazadnje pa so morali še obkroţiti plastenko, ki vsebuje manj soka kot je 

pomarančnega. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko. Učenec je lahko pridobil tri točke.  

 

  
Slika 47: 6. naloga preverjanja znanja kontrolne skupine Slika 48: 6. naloga preverjanja znanja eksperimentalne 

skupine 
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Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela doseţenih točk učencev kontrolne in eksperimentalne 
skupine pri 6. nalogi preverjanja znanja 

Število doseţenih 

točk 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

f f (%) f f (%) 

3 točke 17 77,27 17 77,27 

2 točki 1 4,55 3 13,63 

1 točka 1 4,55 1 4,55 

0 točk 3 13,63 1 4,55 

skupaj 22 100 22 100 

 

Eksperimentalna skupina je v povprečju dosegla 2,77 točk, kontrolna skupina pa 2,45 točk. 

Enako število učencev (17) kontrolne in eksperimentalne skupine je doseglo vse točke, razlika se 

pojavi v nepopolno rešeni nalogi. V kontrolni skupini sta 2 učenca dosegla eno ali dve točki, v 

eksperimentalni skupini pa so 4 taki učenci. Prav tako je razlika vidna tudi v popolnoma napačno 

rešeni nalogi. V kontrolni skupini so 3 učenci, ki so obkroţili vse napačne odgovore, v 

eksperimentalni pa le 1.  

Tabela 24: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
pri 6. nalogi med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R   U α 

eksperimentalna 22 22,77 236,000 0,848 
kontrolna 22 22,23 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa ni statistično pomembna (U=236,0; α= 0,848). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseţenih točkah pri šesti nalogi na preizkusu znanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da so učenci eksperimentalne skupine dosegli rahlo boljše rezultate pri 6. nalogi (R = 22,77) kot 

učenci kontrolne skupine (R =22,23).  

Menimo, da tukaj zgodba matematične slikanice ni imela tako močnega vpliva na pravilno 

razumevanje, saj se je njen kontekst nanašal le na vprašanje »Kdo je dobil največ soka?«.  

Analiza rezultatov preverjanja znanja od 4. do 6. naloge  

 

Učenci eksperimentalne skupine so zadnje tri naloge na preverjanju znanja reševali bolje kot 

učenci kontrolne skupine. Učenci eksperimentalne skupine so v povprečju dosegli 8,68 točk od 

10, medtem ko so učenci kontrolne  skupine v povprečju dosegli 8,05 točk.  
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Tabela 25: Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa za preverjanje razlik v doseţenih rezultatih 
od 1. do 3. naloge med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

SKUPINA n R  U α 

eksperimentalna 22 24,55 197,000 0,270 
kontrolna 22 20,45 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa ni statistično pomembna (U=197,0; α= 0,270). Med 

učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseţenih točkah pri nalogah od 4 do 6 na preizkusu znanja. Za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da so učenci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate pri nalogah od 4 do 6 

(R = 24,55) kot učenci kontrolne skupine (R =20,45).  

Statistično pomembne razlike je pokazala samo 5. naloga. Pri 4. in 6. nalogi kontekst ni imel 

tako velikega vpliva. Četrto nalogo je lahko učenec uspešno rešil, v kolikor je imel dobro 

razumevanje lege tehtnice. Če je vedel, da je teţja tista oseba, ki je niţje in laţja tista, ki je višje, 

je lahko nalogo uspešno rešil. Tudi pri 6. nalogi se kontekst slikanice nanaša le na drugo 

vprašanje. Na ostali dve vprašanji je učenec lahko odgovoril s pomočjo sličič. Vpliv konteksta 

znotraj naloge se pokaţe šele takrat, ko naloga vsebuje zahtevnejši koncept, kar je razvidno iz 5. 

naloge. 

5. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v motiviranosti učencev med uro obravnave 

nove snovi brez matematične slikanice in uro utrjevanja z matematično slikanico? 

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da statistično pomembne razlike v 

motiviranosti učencev med uro obravnave nove snovi brez matematične slikanice in uro 

utrjevanja z matematično slikanico obstajajo. Učenci so svojo motivacijo med uro utrjevanja s 

slikanico ocenili višje kot med posameznimi urami obravnave količin merjenja. Iz tega lahko 

sklepamo, da je didaktično matematična slikanica Bratje škratje učence pritegnila in jih 

motivirala. Višje je bilo tudi sodelovanje. Kubale (2010) zapiše, da učenci postanejo aktivni 

takrat, ko učitelj v njih vzpodbudi neke potrebe in ţelje. To smo pri uri utrjevanja s slikanico tudi 

dosegli, saj so učenci svoje sodelovanje ocenili višje kot pri urah obravnave nove snovi. Med uro 

utrjevanja smo opazili, da je nekatere učence bolj pritegnila zgodba, druge pa ilustracije. Vsem 

pa je bilo skupno, da jih je zanimalo, kaj bo sledilo in so aktivno sodelovali.  

Ob branju slikanic se poslušalec sprosti. Zgodbe so pogosto humorne in napete. Večinoma 

učenci radi poslušajo pravljice in z zanimanjem spremljajo dogajanje (Ginsburg in Uscianowski, 

2017). Sklepamo, da so tudi zato bili učenci bolj motivirani za delo in sodelovanje. Matematična 

slikanica Bratje škratje je sestavljena na način, da poslušalce spodbuja k samostojnemu 
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razmišljanju in odgovarjanju na vprašanja. Tudi to je na učence delovalo motivacijsko, saj so 

ţeleli pokazati razumevanje nepričakovanih situacij, v katerih so se znašli škratje.  

Hodnik Čadeţ in Manfreda Kolar (2009) sta s svojo raziskavo ugotovili, da didaktični 

pripomočki ţe sami po sebi učencem predstavljajo vir motivacije za učenje matematike. Uporaba 

didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike prispeva k večji kakovosti, nazornosti in jasnosti 

metodične obravnave, med drugim pa tudi povečuje motivacijo za delo. Matematična slikanica je 

tak didaktični pripomoček, ki je ţe sam po sebi motivacijski. Navadno učenci povezujejo 

poslušanje pravljic s pozitivnimi izkušnjami. Zato so tudi ob poslušanju matematične slikanice 

bolj sproščeni in laţje sodelujejo kot pri klasični obravnavi snovi.  

Ugotovili smo, da je raba matematične slikanice pri pouku ustrezna, saj je preprosta in zabavna 

metoda, ki je primerna za učence 1. razreda. Hkrati lahko matematične slikanice poveţemo z 

vsakdanjim ţivljenjem, kar še dodatno motivira učence (Podvratnik, 2017). Uporabna je v vseh 

fazah pouka, bodisi kot uvod v matematične koncepte ali pa kot pripomoček za utrjevanje in 

poglabljanje učenčevega razumevanja snovi. Razumevanje lahko učitelj poglablja tako, da ob 

ilustracijah ponavlja še druge matematične vsebine, med samim branjem pa se ustavi in učencem 

zastavlja vprašanja (Van den Heuvel-Panhuizen in Elia, 2012). V vseh fazah pouka pa slikanica 

deluje kot motivator in učence spodbudi k sodelovanju in aktivnemu razmišljanju.  

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se pri delu z matematično slikanico pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju 

učencev med učenci, ki uporabljajo matematično slikanico, in učenci, ki matematične 

slikanice ne uporabljajo? 

S prvimi tremi nalogami preverjanja znanja smo ugotovili, da prihaja do statistično pomembnih 

razlik v znanju med učenci, ki uporabljajo matematično slikanico, in učenci, ki matematične 

slikanice ne uporabljajo. Učenci eksperimentalne skupine so prvo in tretjo nalogo bolje reševali 

kot učenci kontrolne skupine. 

Slikanice otrokom ponudijo priloţnost, da razvijejo matematično znanje, ki ga ţe imajo 

(Lipovec, 2017a). Matematična slikanica omogoča, da učenci nezavedno ponotranjijo novo 

znanje. Slikanica na njim domač način pribliţa in predstavi določeno vsebino. Pravljica učence 

spodbudi k samostojnemu razmišljanju in odgovarjanju na vprašanja. Učenci slišano poveţejo s 

predznanjem in tako pridejo do pravilnega odgovora. Tudi Van den Heuvel-Panhuizen in Elia 

(2012) se strinjata, da slikanice otrokom ponudijo matematiko na tak način, da jim je smiselna in 

pomembna. Tako otroci laţje in bolje razumejo matematično vsebino. 

Tudi Van den Heuvel-Panhuizen s sodelavci (2016) ugotovi, da ima vključevanje kakovostnih 

matematičnih slikanic pozitiven vpliv na doseţke otrok na področju merjenja. To smo dokazali 

tudi z našo raziskavo. 
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Pri kontrolni in eksperimentalni skupini se je razlikovala ura utrjevanja. Sklepamo, da so učenci 

eksperimentalne skupine vsebine merjenja povezali s škrati in si jih tako laţje predstavljali kot 

učenci kontrolne skupine, ki te izkušnje niso imeli. Učenci kontrolne skupine so snov utrjevali 

preko praktičnih nalog na različnih postajah. Na koncu smo naredili frontalen zaključek in 

povzeli ugotovitve, vendar sklepamo, da si učenci teh ugotovitev niso tako zapomnili kot učenci 

eksperimentalne skupine. Ravno zato se nam zdi matematična slikanica Bratje škratje primerna 

za utrjevanje. Preko nje učenci ponovijo in utrdijo posamezne količine merjenja. Zelo tudi vpliva 

na samo motiviranost učencev, kar pa posledično privede do boljšega sodelovanja in miselne 

aktivnosti učencev.  

Ugotovili smo, da torej razlike v znanju so. Kljub temu, pa predvidevamo, da bi bile te razlike še 

večje, če bi bila matematična vsebina drugačne narave. Vsebina merjenja je ţe sama po sebi zelo 

praktično naravnana. Učenci so ţe med poukom pridobili veliko izkušenj. Poučevanje 

matematike mora potekati preko učnih načel. Eno od teh načel je tudi povezovanje teorije in 

prakse (Kubale, 2010). Pomembno je, da otroci pridobijo teoretično znanje, v našem primeru 

znanje o dolţini, masi in prostornini ter ga nato lahko tudi preizkusijo na praktičnih primerih. 

Tudi Clemson in Clemson (1997) poudarita, da se učenci bolje učijo, če je matematika zanimiva 

in privlačna. Praktične naloge in dejavnosti pa so bile učencem vedno zanimive. V učnem načrtu 

za matematiko (2011) je zapisano, da mora merjenje v prvem triletju potekati čim bolj praktično. 

Učenci naj pridobijo praktične izkušnje z merjenjem. Pouk naj zajema reševanje problemov iz 

vsakdanjega ţivljenja in aktualne vsebine.  

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Ali kontekst zgodbe znotraj naloge vpliva na izboljšanje znanja učencev pri izbrani učni 

vsebini? 

Z zadnjimi tremi nalogami na preverjanju znanja smo ugotovili, da se med učenci, ki so 

uporabljali matematično slikanico in so reševali naloge povezane z njeno vsebino ter učenci, ki 

te izkušnje niso imeli, ne pojavljajo statistično pomembne razlike.  

Statistično pomembne razlike so le v reševanju 5. naloge. Pri tej nalogi je bil kontekst zelo 

pomemben. Učenci eksperimentalne skupine so navodilo naloge lahko povezali z izkušnjo 

merjenja dolţine učilnice kot škratje in takoj ugotovili, da je škrat z najkrajšimi nogami moral 

narediti največ korakov. Učenci eksperimentalne skupine pa niso imeli take konkretne izkušnje, 

ki bi se direktno nanašala na vsebino naloge, zato so imeli več teţav. Učenci eksperimentalne 

skupine so imeli 95,5 % uspešnost reševanja, medtem ko so imeli učenci kontrolne skupine le 

68,2 %. 

Naše ugotovitve se torej ne skladajo z ugotovitvami Clementsa (1980, v van den Heuevel-

Panhuizen, 2005). Clements je naredil raziskavo, kjer je primerjal kontekstualizirane naloge z 

nekontekstualiziranimi. Tudi on je uporabil naloge z isto matematično vsebino. Ugotovil je, da je 

več učencev pravilno rešilo kontekstulizirano nalogo kot pa nekontekstualizirano. Učencem je 
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laţje reševati naloge, ki si jih lahko predstavljajo in poveţejo z neko izkušnjo, kot pa klasične 

matematične naloge, ki vsebujejo zgolj matematično vsebino. 

Sklepamo, da so učenci kontrolne skupine skoraj enako dobro reševali nekontekstualne naloge 

kot učenci eksperimentalne skupine zato, ker je vsebina merjenja zelo praktično naravnana. 

Učenci so med obravnavo merjenja pridobili ogromno izkušenj z merjenjem vseh treh količin. 

Na uspešnost reševanja naloge pomembno vpliva tudi sama zahtevnost naloge. Če koncept 

naloge ni prezahteven in so ga učenci ţe usvojili, potem kontekst ne pripomore k dodatnemu 

razumevanju. To se je pokazalo pri 4. in 6. nalogi na preverjanju znanja. V kolikor pa je koncept 

naloge zahtevnejši, učencem kontekst ponudi dodatno podporo in jih privede do boljšega 

razumevanja. To pa se je pokazalo pri 5. nalogi.  

Kot sta opozorili ţe Manfreda Kolar in Hodnik (2021) mora učitelj pri izbiri konteksta biti 

pozoren na to, da bodo učenci zmoţni prenesti znanje v sam kontekst. Morda učenci 

eksperimentalne skupine niso bili dovolj časa v stiku s slikanico in njeno vsebino ter jim je bilo 

zato teţje prenesti znanje v kontekstualno nalogo.  

4.  ZAKLJUČEK 
Pouk matematike je zelo odvisen od učiteljeve osebnosti. Pomembno je, da učitelj upošteva 

razvojno stopnjo in predznanje učencev in temu primerno prilagaja pouk in izbira didaktične 

pripomočke. Ustrezna izbira načinov dela, učnih metod in pripomočkov tudi motivira učence. 

Učiteljeva naloga je, da pouk matematike naredi zanimiv in privlačen. Zanimivega in 

privlačnega lahko naredi z uporabo didaktičnih pripomočkov. Pri izbiri le-teh mora biti učitelj 

pozoren na to, da preko njih uresniči cilje, motivira učence in jih privede do boljšega 

razumevanja snovi. Motiviranost učencev za pouk se kaţe v aktivnem sodelovanju, 

samostojnemu razmišljanju, zastavljanju vprašanj in sami pripravljenosti za delo. Raba ustreznih 

pripomočkov deluje zelo motivacijsko na učence. Eden takih pripomočkov je matematična 

slikanica. Matematične slikanice so tiste slikanice, ki sporočajo matematične koncepte in ideje 

preko besedila in ilustracij (Gracin in Narančić Kovač, 2017). Učitelj preko slikanic učencem 

pribliţa vsebino matematike in tako razvija matematično znanje, ki ga učenci ţe imajo. 

Matematične slikanice učencem ponudijo matematiko na način, da jim je smiselna in pomembna.  

V splošnem slikanice bralca oziroma poslušalca spodbujajo, da jo prebere na svoj način in v 

svojem tempu. Pomen sporočil bralec pridobi preko besedila in ilustracij. Bralec izmenično 

dobiva sporočila preko vizualnega in verbalnega medija. Z vsakim ponovnim branjem pa mu 

ponudi, da odkrije nekaj novega. Ravno zaradi tega slikanica ostane privlačna.  

Učenje in poučevanje matematike pa ni zgolj poučevanje s pripomočki. Pomembno je tudi, da 

učitelj osmisli učno vsebino in jo pribliţa učencem. Kot zapiše Van den Heuvel-Panhuizen 

(2005) lahko učitelj to naredi preko kontekstualiziranih nalog. Le-te morajo vsebovati tak 
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kontekst, ki si ga učenci lahko predstavljajo. Učitelj lahko poveţe vsebino matematične slikanice 

z matematičnimi nalogami in jih tako oblikuje v kontekstualne naloge.  

Glavni cilj magistrskega dela je bil izdelati kakovosten in uporaben didaktični pripomoček, ki bi 

bil učiteljem v pomoč. Besedilo in ilustracije matematične slikanice Bratje škratje smo sami 

oblikovali. Slikanico smo nato tudi izdelali in se z njeno pomočjo lotili raziskave.  

Zanimalo nas je, kako bo matematična slikanica Bratje škratje vplivala na motiviranost in 

sodelovanje učencev. Rezultati so pokazali, da matematična slikanica deluje zelo motivacijsko 

na učence. Slikanica učence sprosti in jih drţi v napetosti in pričakovanju, kaj bo sledilo. Ob 

poslušanju pravljice so učenci povabljeni, da sami razmišljajo in odgovarjajo na vprašanja. Vse 

to drţi njihovo pozornost in hkrati jih spodbuja, da slišano povezujejo s predznanjem.  

Raziskati smo ţeleli tudi, ali raba matematične slikanice vpliva na znanje učencev. Pri tem smo 

ugotovili, da so učenci, ki so uporabljali matematično slikanico, pokazali boljše znanje. 

Učiteljem razrednega pouka smo ţeleli pokazati, kako matematiko na preprost način pribliţati 

učencem in jo osmisliti. Uporaba matematične slikanice privede do boljšega razumevanja 

matematične vsebine. Učenci ob poslušanju nezavedno ponotranjijo matematično vsebino in se 

jo tako bolje naučijo. Z redno uporabo kakovostnih matematičnih slikanic bi lahko olajšali 

učenje in ponotranjanje novih pojmov, še posebej tistih, ki so bolj abstraktni (npr. števila).  

V raziskavi smo ugotovili, da kontekst naloge ne vpliva na znanje učencev. Tu so nas rezultati 

presenetili, saj smo pričakovali, da bodo učenci bolje reševali kontekstualizirane naloge. Sklop 

nalog je bil problemske narave, zato smo pričakovali, da bo kontekst slikanice učencem olajšal in 

ponudil boljše razumevanje vsebine. Tudi Hodnik in Manfreda Kolar (2021) sta v svoji raziskavi 

ugotovili, da so učenci bolje reševali kompleksnejše kontekstualne naloge kot pa kompleksnejše 

nekontekstualne. Statistično pomembne razlike v uspešnosti reševanja je pokazala le 5. naloga, 

saj je bila tam kompleksnejša vsebina, ki je zahtevala logično sklepanje. V takem primeru pa 

izkušnje otrok bistveno olajšajo razumevanje. Učenci eksperimentalne skupine, ki so imeli 

izkušnjo merjenja dolţine in posnemanja škratovih korakov, so to nalogo bolje reševali, kot 

učenci kontrolne skupine, ki te izkušnje niso imeli. Vpliv konteksta znotraj naloge se torej 

pokaţe šele takrat, ko naloga vsebuje zahtevnejši koncept.  

 

Z magistrskim delom smo ţeleli učiteljem razrednega pouka predstaviti matematične slikanice in 

njihove prednosti. Matematična slikanica Bratje škratje je kakovostna matematična slikanica o 

merjenju. Njena uporabnost se kaţe v vseh etapah učnega procesa. Z raziskavo smo ţeleli 

učiteljem prikazati prednosti posluţevanja matematičnih slikanic. Pokazali smo, kako pomemben 

je dober izbor zgodbe in povezovanje le-te z matematičnim konceptom. Premišljeno in dobro 

načrtovano delo s slikanico tudi vodi do večje motiviranosti učencev za delo in boljšega znanja. 

Verjamemo, da bi se učitelji razrednega pouka večkrat posluţevali le-teh, če bi bile te bolj 

prostodostopne in razširjene.   
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6.  PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje  

Ljubljana, 15. 3. 2022 

Spoštovani starši!        

Sem Anja novak, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V okviru svojega magistrskega dela sem izdelala 

matematično slikanico. Raziskavo o njeni uporabnosti pa bom izvedla v razredu. Prisotna bom 

pri obravnavi učne vsebine o merjenju, nato pa bom izvedla uro utrjevanja in izpeljala 

preverjanje znanja. Za potrebe magistrskega dela bo vsak otrok izpolnil vprašalnik in preverjanje 

znanja. V sami nalogi ne bo nikjer omenjenih imen otrok ali imena šole.   

S spodnjim podpisom soglašate, da vaš otrok lahko sodeluje pri raziskavi za magistrsko delo. 

 

Lep pozdrav 

Anja Novak 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SOGLASJE 

Spodaj podpisani, _______________________________________________________________ 

(ime in priimek starša) 

 

(ustrezno obkroţite)  SOGLAŠAM   NE SOGLAŠAM 

 

da moj otrok __________________________________________________________________ 

(ime in priimek otroka) 

učenec_ka 1. ___ razreda, lahko sodeluje pri raziskavi za magistrsko delo. 

 

Datum:_______________________________ Podpis staršev:_______________________ 
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Priloga 2: Opazovalni obrazec 
Datum opazovanja: ________________________ 

Razred: _____________ 

Obravnavana količina merjenja: ____________________ 

ELEMENT OPAZOVANJA OPOMBE 

Metode in oblike dela  
 
 

 

Didaktični pripomočki  
 

 
 

Realizacija ciljev (kateri cilji so bili doseţeni)  
 

 
 

Potek učne ure 

 
Uvodna motivacija 

 

 

 

 

 

Osrednji del 

 

 

 

 

 

 

Zaključek 

 

 

Vključenost učencev 
 

 
 

 

Motiviranost učencev 
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Priloga 3: Vprašalnik o motivaciji 
 

VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI PO OBRAVNAVI NOVE SNOVI 

IME:___________________________ DATUM:____________________________ 

URA MI JE BILA VŠEČ 

 
URA MI JE BILA ZANIMIVA 

 
KAKO BI OCENIL SVOJE SODELOVANJE? 
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VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI (PO URI UTRJEVANJA) 

IME:___________________________ DATUM:__________________________ 

URA MI JE BILA VŠEČ 

 
URA MI JE BILA ZANIMIVA 

 
KAKO BI OCENIL SVOJE SODELOVANJE? 

 
ALI IMAŠ RAD SLIKANICE? 

 
TI JE BILO DELO S SLIKANICO VŠEČ? 

 
BI ŠE KDAJ IMEL TAKO URO? 
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Priloga 4: Priprava za uro utrjevanja v kontrolni skupini 
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

 

Študentka: Anja Novak Mentorica na Pef: dr. Vida Manfreda Kolar 

Šola: osnovna šola 

Razred: 1. – kontrolna skupina Datum: 8. 4. 2022 

Učna tema: MERJENJE 

Učna enota: UTRJEVANJE – dolţina, masa, prostornina 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. ocenijo in primerjajo količine za dolţino, maso in prostornino (najkrajši, 

najdaljši, najteţji, najlaţji, največja, najmanjša prostornina ipd.); 

2. merijo dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi). 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo po postajah 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: učni list za delo po postajah, kartončki s števili (1-6) 

Pripomočki na postajah:  

- 2. postaja: plišasta figura, plastična šalčka, lepilo v stiku, čajna svečka, tehtnica 

- 3. postaja: skleda, ozka in visoka posoda, plastična posoda, plastičen kozarček, 

večja posoda za vodo 

- 4. postaja: barvice, A4 listi, kinder jajčki 

- 5. postaja: figura dinozavra, kamen, peresnica 

- 6.postaja: 3x enake plastenke, plastenka vode/radenske/fante 

 

Literatura:  

 Učni načrt za matematiko (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Pred začetkom ure učence opozorim, naj si na majico prilepijo nalepke z imenom. 
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

 

 

5 min. 

[1.] 

 

Pozdravim učence in se jim predstavim. 

 

 

Podam navodilo, da se uredijo glede na izbran kriterij: 

- Po višini 

- Po teţi 

Odzdravijo nazaj. 

Poslušajo in 

ponovijo pravila. 

 

Poslušajo navodila. 

Se urejajo glede na 

kriterij. 

OSREDNJI DEL 

30 min. 

[1., 2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo po postajah (priloga 1) 

Pripravim 6 postaj. Postaje so oštevilčene. Učenci se premikajo v 

smeri urinega kazalca. Na vsaki postaji so 5 min. Na posamezni 

postaji dobijo vse potrebne pripomočke, da rešijo naloge. 

Učence so razdelim v 6 skupin. Vsak dobi svoj učni list z 

nalogami, ki ga nosi s seboj.  

1. Postaja: dolţina 

Učenci merijo dolţino učilnice. Določijo, kdo bo oponašal katero 

ţival. Ţivali imajo različno dolge korake. 

Miška – stopalo za stopalo 

Opica – »navadni« koraki 

Slon – dolgi koraki 

Najprej ocenijo število korakov, nato izmerijo. Oceno in meritev 

zapišejo na učni list.  

2. Postaja: masa 

Tehtanje in urejanje predmetov od najlaţjega do najteţjega. 

Učenci imajo pred seboj predmete (plišasta lutka, lonček, lepilo, 

čajna svečka). Urediti jih morajo po teţi, pri tem pa si pomagajo s 

tehtnico. Pri vsakem naslednjem tehtanju, je dodan nov predmet. 

Najprej uredijo dva predmeta (lonček in svečko), nato tri (lonček, 

Učenci poslušajo 

navodila. Delajo v 

skupinah po 

postajah. 
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svečka, lepilo), nazadnje pa štiri (lonček, svečka, lepilo, lutka). 

Na učnem listu uredijo predmete po teţi od najlaţjega do 

najteţjega.  S številko 1 označijo najlaţji predmet.  

3. Postaja: prostornina 

Učenci imajo pred seboj skledo, visoko in ozko posodo ter nizko 

plastično posodo. Izmeriti morajo, koliko lončkov vode drţi 

posamezna posoda.  Število lončkov zapišejo na učni list. Nato 

jih uredijo po prostornini – od največje do najmanjše prostornine. 

Tista posoda z največjo prostornino označijo s številom 1.  

4. Postaja: dolţina 

Merjenje  dolţine mize z različnimi predmeti (barvicami, listi A4 

papirja, kinder jajčki). Najprej na učnem listu obkroţijo predmet, 

za katerega predvidevajo, da jih bodo potrebovali največ. Nato 

pa izmerijo širino mize z vsakim predmetom posebej in zapišejo 

število. 

5. Postaja: masa 

Učenci imajo pred seboj predmete (figura dinozavra, kamen, 

peresnica). Predmete morajo poteţkati in oceniti, kateri je teţji. 

Delajo v skupini, pri tem pa vsak učenec poteţka predmete. Teţji 

oz. laţji predmet narišejo na učni list. Najlaţja je figura dinozavra, 

nato peresnica, najteţji pa je kamen. Čeprav je peresnica večja, 

je laţja kot kamen.  

Na vsaki previsni tehtnici nato tudi obkroţijo teţji predmet. 

6. Postaja: prostornina 

Na postaji sta dva sklopa s tremi plastenkami. Prvi sklop je 

označen z zvezdico, drugi z luno. V prvem sklopu so 3 identične 

plastenke z različno količino vode. Učenci si najprej ogledajo 

plastenke označene z zvezdo in odgovorijo na vprašanje, ali je v 

vseh enaka količina vode. Količina vode je različna. Učenci na 

učnem listu obkroţijo kljukico ali kriţec. Nato pa narišejo gladino 

vode, da bo v vseh treh plastenkah enaka količina vode (da je v 

plastenkah enaka količina vode, mora biti tudi gladina vode 

enako visoka, saj so plastenke enake oblike). 

  

Nato si ogledajo plastenke drugega sklopa, označenega z luno. 

V tem sklopu so 3 plastenke različnih oblik, od vode, radenske, 
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fante (vse drţijo 0,5 l).V vseh plastenkah je gladina vode enako 

visoka. Učenci morajo obkroţiti, če je količina vode enaka v 

plastenkah ter razloţiti zakaj ne (odgovor zapiše učiteljica). 

Primer odgovora: v plastenkah je različna količina vode, saj so 

plastenke različnih oblik.  

ZAKLJUČNI DEL 

10 min. 

 

[1., 2.] 

 

 

 

Preverimo rešitve nalog na postajah. 

 

1. Postaja 

Pogovor o tem, kdo je imel največ korakov ter zakaj. Krajši kot so 

koraki, več jih moramo narediti. 

 

2. Postaja 

Pogovor o pravilni rabi tehtnice ter kako vemo, kateri predmet je 

teţji, ko ga postavimo nanjo.  

 

3. Postaja 

Najvišja posoda ni nujno tudi tista z največjo prostornino. 

 

4. Postaja 

Manjši kot je predmet, s katerim merimo, več jih potrebujemo, da 

zapolnimo površino. 

 

5. Postaja 

Pogovor o tem, da večji predmet ni nujno tudi najteţji. 

 

6. Postaja 

Če so posode enake, mora biti tudi gladina vode na isti višini, da 

je v vseh enako vode. 

 

Če so posode različne, moramo količino vode izmeriti. Le tako 

lahko vemo, da je v vseh enaka količina vode. Gladina vode bo 

različno visoka.  

 

 

Zahvalim se za sodelovanje in se poslovim od njih. 

Sodelujejo pri 

preverjanju rešitev. 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovijo se. 
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Priloga 1: učni list za delo po postajah 
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Priloga 2: rešitve učnega lista 

 

Pri 1. nalogi se bodo rešitve razlikovale glede na učence in dolţine »navadnih« in slonjih 

korakov.  
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Priloga 3: kartončki za oštevilčenje postaj 

 

Priloga 4: 2. postaja – masa (tehtanje predmetov in urejanje le-teh od najteţjega do najlaţjega) 

  

Priloga 5: 3. postaja – prostornina (koliko lončkov meri posoda?) 

 

Priloga 6: 4. postaja – dolžina (merjenje dolţine s flomastri, kinder jajčki in papirjem) 
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Priloga 7: 5. postaja – masa (teţkanje predmetov) 

 

 

Priloga 8: 6. postaja – prostornina (ocenjevanje količine vode v plastenki) 
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Priloga 5: Priprava na uro utrjevanja v eksperimentalni skupini 
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

 

Študentka: Anja Novak Mentorica na Pef: dr. Vida Manfreda Kolar 

Šola: osnovna šola 

Razred: 1. – eksperimentalna skupina Datum: 8. 4. 2022 

Učna tema: MERJENJE 

Učna enota: UTRJEVANJE – dolţina, masa, prostornina 

Učni cilji:  

Učenci:  

3. ocenijo in primerjajo količine za dolţino, maso in prostornino (najkrajši, 

najdaljši, najteţji, najlaţji, največja, najmanjša prostornina ipd.); 

4. merijo dolţino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi). 

Metode dela: razlaga, pogovor, opazovanje, delo z besedilom 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: Slikanica Bratje škratje (powerpoint in tiskana knjiga) 

- dolţina: slike škratov 

- masa: nahrbtnik, torba na eno ramo, torbica okoli pasu, predmeti za obteţit 

- prostornina: visoka in ozka posoda, nizka in široka posoda, 2 enaki posodi, 

plastičen lonček, večja posoda za vodo 

Literatura:  

 Učni načrt za matematiko (2011). Zavod RS za šolstvo. 
Opombe: Pred začetkom ure učence opozorim, naj si na majico prilepijo nalepke z imenom. 
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

 

5 min. 

[1.] 

Pozdravim učence in se jim predstavim. 

 

Ponovimo, kaj so delali prejšnje ure pri učiteljici. 

Odzdravijo 

nazaj.Poslušajo in 

ponovijo pravila. 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

OSREDNJI DEL 

15 min. 

[1., 2.] 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

[1., 2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje slikanice (priloga 1) 

Učence povabim, da se udobno namestijo in prisluhnejo 

pravljici.  

Doţiveto preberem slikanico Bratje škratje. 

Učencem med branjem zastavljam vprašanja, ki sledijo zgodbi.  

Vprašanja:  

- Zakaj je bil Dolgin daleč pred škratoma, Gmota pa 

je bil precej zadaj? (učenci razmišljajo o povezavi 

med dolţino koraka in prehojeno razdaljo) 

- Kateri trik je Brihta uporabil, da je Dolgin prišel do 

jabolka? (učenci razmišljajo o previsni gugalnici in 

masi) 

- Kdo od škratov bi lahko šel skozi odprtino? Zakaj? 

(učenci primerjajo višino in širino škratov z 

velikostjo odprtine) 

- Skozi katera vrata mora it posamezni škrat? (učenci 

primerjajo višino in širino škratov z vrati) 

- Zakaj se vrata ne odpro, če je v vseh posodah 

gladina vode enako visoka? (učenci razmišljajo o 

povezavi med gladino vode in obliko posod.) 

- Zakaj Dolgin potrebuje lonček? (učenci ponovijo, 

kako izmerimo, da bo v vseh posodah enaka 

količina vode) 

- Čigava torba bo najteţja? Zakaj? (učenci 

Učenci poslušajo 

pravljico in 

odgovarjajo na 

vprašanja.  

 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja in 

sodelujejo pri 

nalogah. 
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povezujejo prostornino torbe z maso) 

Naloge povezane s slikanico 

Dolţina 

Učencem povem, da brate škrate veliko stvari zanima. Med 

drugim, jih tudi zanima, koliko korakov bi morali narediti, da 

pridejo iz ene na drugo stran učilnice. Ker pa sami ne morejo 

danes priti sem, so prosili za pomoč. Izberem 3 učence in jim 

določim vlogo škrata. Določimo tudi dolţino korakov: 

- Gmota – stopalo za stopalo 

- Medijan – »normalni« koraki 

- Dolgin – dolgi koraki 

Učencem zastavljam vprašanja: 

- Kdo bo naredil največ korakov? 

- Kdo bo naredil najmanj korakov? 

- Zakaj? 

- Koliko korakov mislite da bo naredil Dolgin? 

- Koliko korakov bo naredil Medijan? 

- Koliko korakov bo naredil Gmota? 

Ocene števila korakov učencev zapišemo na tablo.  

Prvi škrat se postavi ob steno in pričnemo z merjenjem (štetjem 

korakov). Tako naredimo za vsakega škrata posebej.  

Število preštetih korakov zapišem poleg ocene. 

Pogovorimo se o odstopanjih ter kdo je naredil največ korakov 

in zakaj. 

Masa 

Bratje škratje so v zadnji votlini odkrili skrinjo zlatnikov. Vsak jih 

je vzel toliko, kot jih dobi v torbo. Učencem povem, da so mi 

škratje zaupali njihove torbe. Najprej pokaţem Dolginov 

nahrbtnik, nato Medijanovo torbo na eno ramo ter Gmotino 

torbico za okoli pasu.  

Učence vprašam, katera torba mislijo, da je najteţja ter zakaj.  

V torbe polagamo kamne (predstavljajo zlatnike) in jih sproti 

štejemo. Zapišemo, koliko kamnov je šlo v posamezno torbo.  
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Uredimo jih po teţi (učenci jih še ne poteţkajo). Nato določim 3 

nove učence škrate. Vsak pride poteţkat torbe. Uredimo jih po 

teţi (Gmotina torbica, Medijanova torba, Dolginov nahrbtnik). 

Nato spremenim vsebino v torbah. V Gmotino torbico dam 4 

kamne, Dolginov nahrbtnik pa napolnim s kinder jajčki. Sproti jih 

štejemo. Učence vprašam, katera torba je teţja in zakaj. 

Vprašam jih tudi, kako to, da je Dolginov nahrbtnik laţji, če ima 

več jajčk notri kot Gmotina torba kamnov. 

Vprašam jih, če je vedno največja stvar tudi najteţja. Naštejejo 

nekaj primerov, kjer to ne drţi. 

Prostornina 

Učence spomnim na posode pred vrati v jami. Poustvarim 

dogodke v slikanici. Pred učence postavim 4 posode – visoka in 

ozka, nizka in široka, dve podobni.  

V vsako nalijem toliko vode, da je gladina enako visoka. 

Učenci si jih ogledajo in jih vprašam, ali bi se vrata odprla. 

Pogovorimo se o tem, ali je res enaka količina vode. Izmerimo, 

koliko lončkov vode je v vsaki. 

Nato pokličem učenca, ki v vsako posodo nalije točno 3 lončke 

vode. Bi se sedaj vrata odprla? 

ZAKLJUČNI DEL 

5 min. 
 
[1., 2.] 

 

 
 

Ponovimo. 
 
Dolţina 
Ko so škratje merili dolţino učilnice, so dobili različne številke, 
saj imajo različno dolge korake.  
Daljši kot je korak, manj jih bomo naredili. 
Krajši kot je korak, več jih bomo naredili. 
 
Masa 
Pri tehtanju torb si zapomni, da ni vedno večje tud teţje. 
 
Prostornina  
Enaka količina vode ne pomeni, da je gladina enako visoka. 
Enaka količina je takrat, ko v posodo damo enako število 
kozarcev vode.  
 
Zahvalim se za sodelovanje in se poslovim od njih. 

Sodelujejo pri 

ponavljanju. 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovijo se. 
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Priloga 1: slikanica Bratje škratje 

  

Priloga 2: Dolžina - slike škratov za okoli vratu 

 

Priloga 3: Masa - Dolginov nahrbtnik, Medijanova torba, Gmotina torbica 

     

Priloga 4: Prostornina 

1. Posode z različno količino vode. Gladina vode je enako visoka, a posode so različnih oblik. 

 

2. posode z enako količino vode. Vsaka vsebuje 3 kozarce vode. 
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Priloga 6: preverjanje znanja kontrolne skupine 
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Priloga 7: Preverjanje znanja eksperimentalne skupine 
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