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POVZETEK 

 

Z matematiko se človek sreča že zelo zgodaj, saj ga spremlja pri različnih dejavnostih v 

vsakodnevnem življenju. Jurkovič (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da je predmet 

matematika v prvih razredih osnovne šole med bolj priljubljenimi, kljub temu pa ima precej 

učencev pri tem predmetu težave. 

 

V svojem diplomskem delu sem skušala ugotoviti, kako učenci s težavami pri matematiki 

razumejo računski operaciji seštevanje in odštevanje, katere strategije računanja pri tem 

uporabljajo in zakaj prihaja do napak. Zanimalo me je, v kolikšni meri lahko k izboljšanju 

uspeha pripomorejo didaktične igre, ki jih učitelji vključujejo v pouk matematike. 

 

Eksperimentalna skupina, sestavljena iz 6 učencev s težavami pri matematiki, se je skozi celo 

leto srečevala z didaktičnimi igrami in različnimi ponazorili, s katerimi so na bolj prijeten in 

zabaven način utrjevali znanje računanja. Na začetku, sredi leta in na koncu leta smo preverili 

njihove strategije, ki so jih uporabljali in ugotovili, da se spreminjajo. V empiričnem delu smo 

predstavili tudi rezultate preverjanj, ki so jih reševali učenci eksperimentalne skupine v 

primerjavi s kontrolno skupino med šolskim letom in ob koncu šolskega leta.  

 

Ob zaključku raziskave je bilo ugotovljeno, da so imeli učenci, ki so pri svojem delu 

uporabljali didaktične igre in različne reprezentacije, boljše rezultate kot učenci, ki se z 

didaktičnimi igrami niso srečevali in so snov utrjevali predvsem s pomočjo klasičnih računov. 
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ABSTRACT 

 

People face Mathematics at a very early stage in their lives since it is a part of various 

everyday activities. Jurkovič (2009) came to a conclusion in her research that Mathematics in 

the first grades of elementary schools is one of the most popular subjects, despite of the fact 

that a lot of pupils have difficulties with it. 

 

In my diploma I tried to asses how the pupils who have difficulties with Mathematics 

understand arithmetic operations of adding and subtracting, which calculating strategies do 

they use and why do they make mistakes. I was interested in to which extent do didactic 

games, which are included into Mathematics lessons by teachers, contribute to school report 

improvement. 

 

Lessons for the experimental group, which consisted of 6 students with learning disabilities at 

Mathematics, consisted of didactic games during the whole school year which made 

practicing arithmetic more amusing. The pupils' strategies were tested at the beginning, in the 

middle and at the end of the school year and it was established that their strategies were 

changing. In the empiric part we present the test results of the experimental group compared 

to the control group during the school year and at the end of the school year. 

 

In the research conclusion it was established that the pupils which used didactic games and 

various representations showed better results than the students who did not learn with the help 

of didactic games but only with the help of classic methods of teaching arithmetic. 
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1 UVOD 

 

Kaj je pomembno za učenje: sposobnost ali motivacija? Pelc (2011, str. 44) je zapisala, da je 

to tako, kot če bi se spraševali, ali ima večji vpliv na nastanek valov voda ali veter. Brez vode 

ni valov. Torej voda daje možnost, da valovi nastanejo. Nastanejo pa, če zapiha veter. »Tudi 

sposobnosti so samo možnost za učenje, šele motivi to možnost uresničijo.« Močan motiv 

lahko deloma celo nadomesti pomanjkljive sposobnosti. 

 

Pri pouku matematike v nižjih razredih moramo pri učencih vzbuditi radovednost, 

ustvarjalnost, različne oblike mišljenja, spretnosti, natančnost, potrpežljivost in druge vrline, 

ki jih bodo učenci v življenju potrebovali. Na igriv in prijeten način moramo s pomočjo velike 

ponudbe didaktičnih materialov oblikovati predvsem osnovne matematične pojme in 

omogočiti, da so učenci pri tem čim bolj uspešni. Učni uspeh poveča zavzetost za učenje. 

Učitelj matematike mora poznati svoje učence in jim pomagati, da čim prej usvojijo strategije, 

s katerimi bodo lahko najbolj uspešni.  

 

Dobri učitelji vedo, da dosežejo pol uspeha, če v učencih vzbudijo zanimanje za svoj predmet. 

To lahko storijo tudi z igro. Učenci tako z večjim veseljem sodelujejo pri pouku in dojemajo 

snov kot lažjo in prijetnejšo. Učenci, ki jih snov oziroma podajanje snovi pritegne, sploh 

nimajo občutka, da se učijo, dosegajo pa precej boljše rezultate. »Tako učenje ni mučno, 

pogosto je celo prijetno, zato je možno ure in ure vztrajati ob njem.« (Pelc, 2011, str. 45) 

 

V tem diplomskem delu smo skušali pokazati, da se z veliko vaje izboljšujejo strategije 

računanja, učenci računajo vedno hitreje, bolj pravilno in so bolj uspešni. Obenem pa smo 

hoteli opozoriti tudi na to, da čas, ki ga učitelj nameni didaktičnim igram, ni izgubljen. Učenci 

preko igre usvajajo določena znanja in pri tem nimajo občutka, da se učijo. Zanje je to le igra, 

za učitelja pa nova pot do zastavljenega cilja.  
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2 ARITMETIKA V 1. IN 2. RAZREDU  

 

Avtorici Cotič in Hodnik Čadež posebej izpostavita, da je namen učnega načrta za 

matematiko »ne le učiti učence matematiko, ampak učencem omogočiti, da jo bodo sami 

odkrivali, ob tem razmišljali in razvijali svoje znanje« (Cotič, Hodnik Čadež, 2002, str. 8). 

Seveda jih je treba naučiti tudi spretnosti računanja in uporabo različnih algoritmov, še bolj 

bistveno pa je, da se tega naučijo z razumevanjem. Tako bodo lahko znanje uporabili v 

različnih situacijah, takrat, ko se bo to znanje zahtevalo (prav tam). 

 

Ko so učitelji odgovarjali na moje vprašanje o tem, pri katerih temah iz matematike imajo 

učenci v drugem razredu največ težav, so po večini izpostavili aritmetiko, znotraj te pa 

predvsem seštevanje in odštevanje s prehodom preko desetice in računanje z neznanko. Po 

njihovem mnenju do težav prihaja predvsem zaradi slabih številskih predstav, slabega 

predznanja in premalo dela s konkretnim materialom. Nekateri učitelji so izpostavili, da je 

utrjevanju aritmetičnih operacij namenjeno premalo časa. 

 

Obravnavi aritmetike je bilo po učnem načrtu, sprejetem leta 2006, v prvem razredu okvirno 

namenjenih 80 šolskih ur, v drugem razredu pa 100 ur. Posodobljen učni načrt, ki se je začel 

uvajati v šolskem letu 2011/12, pa matematiki v prvem razredu namenja 85 ur, matematiki v 

drugem razredu pa 90 ur. Učenci se najprej srečajo z naravnimi števili, nato pa z računskimi 

operacijami in njihovimi lastnostmi, v drugem razredu pa že začnejo spoznavati tudi 

racionalna števila oziroma dele celote. 

 

V nadaljevanju bomo po sklopih predstavili vsebine, cilje in didaktična priporočila za prvi in 

drugi razred iz prenovljenega učnega načrta, sprejetega leta 2011. Predstavitev bo pokazala, 

kako se vsebine in cilji iz prvega razreda v drugem nadgradijo. Iz tega vidimo, kako 

pomembno je, da učenci razumejo in usvojijo znanje v določenem razredu, saj so le tako 

lahko kasneje uspešni.  
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2.1 NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0 

1. razred 

Vsebina: Naravna števila do 20 in število 0 

Učenci v prvem razredu postopno usvajajo pojem naravno število. Spoznajo naravna števila 

do 20, vključno s številom 0 in njihov zapis. Naučijo se oceniti število predmetov v množici, 

urediti množico naravnih števil do 20 po velikosti in določiti predhodnik in naslednik danega 

števila. Primerjajo števila po velikosti, prepoznavajo, nadaljujejo in oblikujejo preprosta 

zaporedja števil. 

 

2. razred 

Vsebina: Naravna števila do 100 in število 0 

Učenci v drugem razredu se naučijo šteti, zapisati in brati števila do 100, razlikovati desetiške 

enote in razumeti odnos med njimi (enice, desetice, stotice), urediti množico naravnih števil 

do 100 po velikosti, določiti predhodnik in naslednik danega števila, oblikovati in nadaljevati 

zaporedje števil ter zapisati odnose med števili (<, >,   = ). Učenci ločijo med kardinalnim 

(glavnim) in ordinalnim (vrstilnim) pomenom števila. 

 

Učenci najprej s praktičnimi aktivnostmi in ob uporabi konkretnih materialov, nazornih 

ponazoril ter primernih didaktičnih sredstev razvijajo svoje številske predstave. Priporočljivo 

je, da se učitelj ne omeji le na slikovni material, katerega uporaba je za učence preveč 

abstraktna, ampak uporablja različne materiale. Glavne metode pouka morajo temeljiti na igri, 

opazovanju, izkušenjskemu učenju in ustrezni refleksiji. Primerne dejavnosti za razvoj 

zgodnjih številskih predstav so urejanje števil po velikosti, spoznavanje odnosov med števili 

in štetje. Učitelj nove pojme vpeljuje postopno.  

 

2.2 RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

1. razred 

Vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 20 

                 Zakon o zamenjavi (a + b = b + a) 

V prvem razredu se učenci naučijo seštevati in odštevati v množici naravnih števil do 20 

skupaj s številom 0 s prehodom čez desetico, ki ga ponazarjajo s konkretnimi pripomočki in 

štetjem. Učenci se naučijo na konkretni ravni pojasniti zakon o zamenjavi pri seštevanju. 

Spoznajo, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni operaciji in to pojasnijo na konkretni 
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ravni. Vedo, da je število 0 razlika dveh enakih števil in število elementov v prazni množici. 

Učenci v prvem razredu uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. 

 

2. razred 

Vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100 

 Uvod v množenje in deljenje  

 Operacija dopolnjevanja (a ±  = b,  ± a = b) 

 Zakon o zamenjavi in zakon o združevanju seštevancev (komutativnost in  

 asociativnost) 

Seštevanje in odštevanje se v drugem razredu razširi. Učenci seštevajo in odštevajo v množici 

naravnih števil do 100. Pri prehodih si pomagajo z didaktičnimi pripomočki oziroma 

ponazorili. V (konkretni) matematični situaciji uporabijo seštevanje in odštevanje kot 

nasprotni operaciji. Učenci poiščejo manjkajoče število: a ±   = b,    ± a = b, v množici 

naravnih števil do 20, vključno s številom 0. Zapisujejo vsoto enakih seštevancev v obliki 

zmnožka in delijo s pomočjo konkretnega materiala. Spoznajo operaciji množenja in deljenja 

ter ustrezne simbole. Na konkretni ravni uporabijo zakon o zamenjavi in zakon o združevanju 

za seštevanje. V drugem razredu učenci razumejo vlogo števil 0 pri seštevanju in odštevanju 

ter jo znajo pojasniti. Računske operacije uporabljajo pri reševanju problemov.  

 

Učenci v prvem razredu na konkretni ravni oziroma s preštevanjem konkretnih predmetov 

računajo tako dolgo, dokler ne naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven in konkretnih 

predmetov ne potrebujejo več. To pa pomeni, da učenci cilje prvega razreda usvojijo, če znajo 

računati v množici naravnih števil do 20 s pomočjo konkretnih ponazoril. Poudarja se, da se 

morajo učenci matematiko najprej učiti preko izkustva materialnega sveta, nato preko 

govornega jezika, ki posploši to izkustvo, nato preko slike in diagramov ter nazadnje na 

simbolni ravni. Tudi v drugem razredu učenci za računanje do 100 uporabljajo didaktična 

ponazorila kot so link kocke, denar, ponazorila za desetiške enote, pozicijsko računalo, 

številski trak, stotični kvadrat in drugi. V začetni fazi se pripomočke (link kocke) uporablja za 

konkretno ponazoritev števil, poudari se desetiški zapis števila in šele nato, v zaključni fazi, 

naj bi učitelj začel prehajati na uporabo številskega traku in stotičnega kvadrata. 
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2.3 RACIONALNA ŠTEVILA 

2. razred 

Vsebina: Deli celote (polovica, tretjina, četrtina)   

Učenci prepoznajo, opišejo in poimenujejo polovico, četrtino in tretjino na konkretnih 

predmetih (čokolada, torta …) 

 
 

3 OSNOVNE RAČUNSKE OPERACIJE 

 

Računske operacije z naravnimi števili v prvem triletju osnovne šole nam omogočajo, da iz 

dveh naravnih števil dobimo tretje naravno število, ki je rezultat računske operacije. 

V drugem razredu obravnavamo: 

 seštevanje, 

 odštevanje, 

 množenje, 

 deljenje. 

 

3.1 SEŠTEVANJE 

Seštevanje naravnih števil je računska operacija, s katero dvema naravnima številoma, 

seštevancema, priredimo njuno vsoto, ki je prav tako naravno število. Operacijo nakažemo z 

znakom + (plus), ki se nahaja med številoma, ki ju seštevamo. 

                     a + b = c 

seštevanec                          vsota 

                    seštevanec 

 

Za seštevanje veljata dva računska zakona: 

 

 Zakon o zamenjavi (komutativnostni zakon) učenci spoznajo že v prvem razredu.  

Ta zakon nam pove, da se vsota ne spremeni, če zamenjamo vrstni red seštevancev. 

Torej velja: 

                   a + b = b + a 
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 Zakon o združevanju (asociativnostni zakon) spoznajo učenci v drugem razredu. 

Pove nam, da v primeru, ko moramo sešteti več kot dve števili, rezultat ni odvisen od vrstnega 

reda združevanja števil. Vseeno je ali vsoti prvih dveh števil prištejemo tretje ali pa prvemu 

številu prištejemo vsoto drugih dveh. Lahko pa tudi najprej združimo prvo in tretje število in 

vsoti dodamo drugo število. 

Torej velja: 

                       (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b 

3.2 ODŠTEVANJE 

Odštevanje naravnih števil je računska operacija, s katero dvema naravnima številoma, 

zmanjševancu in odštevancu, priredimo njuno razliko. Operacijo nakažem z znakom – 

(minus), ki se nahaja med številoma, ki ju odštevamo. 

                     a – b = c 

zmanjševanec                razlika 

                    odštevanec 

 

Odštevanje je drugačen zapis seštevanja, kjer je en seštevanec neznan:  

                      a + __ = b → b – a = __ 

V množici naravnih števil odštevamo lahko le manjše število od večjega. Razlika števil a – b 

je tisto število c, ki ga moramo prišteti k številu b, da dobimo število a. 

Torej lahko vsako odštevanje prevedemo v seštevanje: 

                      a – b = c ↔ a = b + c 

 

3.3 MNOŽENJE  

Množenje naravnih števil je računska operacija, s katero dvema naravnima številoma, 

faktorjema, priredimo njun zmnožek (produkt). Operacijo nakažem z znakom · (krat), ki se 

nahaja med številoma, ki ju množimo. 

 

                   a · b = c 

     faktor                    zmnožek (produkt)  

                    faktor 
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Množenje uvedemo kot krajši zapis seštevanja enakih seštevancev, npr.: 

a + a + a + a = a · 4 

 

3.4 DELJENJE 

Deljenje naravnih števil je računska operacija, s katero dvema naravnima številoma, deljencu 

in delitelju, priredimo njun količnik. Operacijo nakažem z znakom : (deljeno z/s), ki se nahaja 

med številoma, ki ju delimo. 

 

                  a : b = c 

  deljenec                     količnik 

                  delitelj 

 

Deljenje je drugačen zapis množenja, kjer je en faktor neznan:  

                     a ∙ __ = b → b : a = __ 

Deljenje lahko prevedemo v množenje: 

a : b = c ↔ c ∙ b = a 

 

3.5 NAČINI UVAJANJA RAČUNSKIH OPERACIJ 

Učenci, ki prihajajo v devetletno osnovno šolo, so stari šest let. V javnosti je bilo precej 

govora o tem, da je to prezgodaj, da so ti otroci za šolo še premajhni, da se od njih zahteva 

preveč in da ni prav, da jim odvzamemo leto brezskrbnosti in igre.  

 

Že Piaget je v svojem raziskovanju otrokovega razvoja prišel do dejstva, da otroka ni mogoče 

nečesa naučiti, če za to ni dovolj razvit oziroma pripravljen (Labinowicz, 2010).  

 

Raziskave so pokazale, da že majhni otroci razumejo aritmetični operaciji seštevanje in 

odštevanje in vedo, da pri seštevanju naravnih števil dobimo več in pri odštevanju manj (ko je 

zmanjševanec večji od odštevanca). Do tretjega ali četrtega leta otroci že poznajo besede za 

primerjavo količin, do petega leta pa večina otrok že zna šteti do dvajset (Siegler, 1998 v: 

Papalia, 2003). Otroci v tem obdobju intuitivno izdelajo strategije za seštevanje s 

preštevanjem prstov ali uporabo predmetov (Sophian, 1998 v: Papalia, 2003). Marsikateri 

predšolski otrok že ima določeno znanje o seštevanju in odštevanju, vendar je to znanje 
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omejeno na majhna števila ter na konkretne, otroku smiselne in domače situacije (Manfreda, 

1999). Do šestega ali sedmega leta zna že precej otrok šteti na pamet. Naučijo se tudi 

strategije prištevanja: da bi sešteli 5 in 3, začnejo pri 5 in nadaljujejo s 6, 7, 8 (Resnick, 1989 

v: Papalia, 2003).  

 

Otrok, ki je na stopnji konkretnih operacij (7 – 11 let), je sposoben logičnega mišljenja, a le 

pod pogojem, da je mišljenje podkrepljeno s zaznavnimi podatki (Markovac, 1990). Cotič, 

Felda in Hodnik (2000) zato poudarjajo, da je v prvem triletju zelo pomembna konkretno-

izkustvena dejavnost učencev. Ker učenci v tem obdobju prehajajo s predoperacionalne 

stopnje na konkretno, jim moramo pri oblikovanju matematičnih pojmov ponuditi čim več 

didaktičnega materiala, iger in igrač. Otrokom bi morala biti didaktična sredstva dosegljiva 

vedno, kadar bi jih potrebovali. Po njihovem mnenju so od dejavnosti s konkretnim 

materialom odvisni tudi rezultati poučevanja.  

 

Usvajanje aritmetičnih znanj in postopkov nekaterim učencem povzroča težave, saj ne pomeni 

le enostavno učenje aritmetičnih dejstev na pamet, ampak je računanje kompleksen proces pri 

katerem je potrebna interakcija različnih kognitivnih mehanizmov. Potrebna je sposobnost 

interpretacije in produkcije, predelovanje računskih znakov in besed za dano računsko 

operacijo, priklic aritmetičnih dejstev ter izvrševanje matematičnih postopkov (Kavkler, 1997 

v: Janc, 2009). 

 

Ko se učenci srečajo z aritmetiko, najprej spoznajo pojem seštevanja, nato pa še odštevanje 

naravnih števil, saj je slednja operacija za učence mnogo težja. Veliko težav imajo tudi zato, 

ker se operacija odštevanja pojavlja v dveh oblikah: kot odvzemanje od in kot primerjava 

velikosti dveh množic. Prvi obliki ustreza na primer naloga: Imamo 8 jabolk in odvzamemo 

tri jabolka. Zanima nas, koliko jabolk nam ostane. Pri drugi obliki pa nas zanima, kakšna je 

razlika med številoma (Kavkler, 1996). 

 

3.5.1 SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE 

Seštevanje in odštevanje sta prvi računski operaciji, ki ju učenci spoznajo. Ti operaciji se po 

Markovcu (1990) najbolj naravno povezujeta z otrokovo dejansko izkušnjo konkretnih 

situacij. 
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Novljan in Šemrl (1996) poudarjata, naj učenci ne opravljajo računskih operacij mehanično. 

Pri obravnavi računskih algoritmov je namreč zelo pomembna ustrezna predstavitev pravil in 

postopkov ter reprezentacija. Po njunem mnenju morajo učenci uporabljati čim več 

konkretnih predmetov, šele nato probleme rešujejo ob slikah in nazadnje na abstraktni ravni. 

 

Tudi Hodnik Čadež (2000) v svoji doktorski disertaciji poudari, da mora učitelj vsak 

matematičen pojem vpeljati preko treh nivojev: 

 konkretnega, 

 slikovnega ali grafičnega, 

 simbolnega nivoja. 

Prav te nivoje predstavi tudi Labinowicz (2010). 

Avtorji poudarjajo, naj pouk poteka ob igri, učenci pa naj bodo aktivni in naj doživljajo uspeh 

ter pridobivajo nove izkušnje, ki jih bodo znali povezati v matematično znanje (Novljan in 

Šemrl, 1996). 

 

3.5.2 USVAJANJE OPERACIJE SEŠTEVANJE 

V nadaljevanju bomo predstavili različne načine uvajanja seštevanja. 

 

 Aktivnosti s konkretnimi predmeti  

Pojem seštevanja učencem lahko predstavimo na več načinov: 

a) združevanje množic konkretnih predmetov (Markovac, 1990) 

Avtor opozarja, da je treba začeti s seštevanjem na podlagi konkretnih aktivnosti in šele, ko je 

to utrjeno, preiti na abstrakcijo. Z združevanjem množic konkretiziramo seštevanje, zato je 

potrebno, da učenci najprej v realnih situacijah iščejo množice in unije (sadje: hruške, 

jabolka). Združevanje predstavimo konkretno ali grafično: 

 

  

 

 

 

 

   3 + 1 = 4 

                    Slika 1: Ponazoritev seštevanja z združevanjem dveh množic 
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Predstavitev združevanja poteka po naslednjih korakih:  

- Postavimo dve množici, ki nimata skupnih elementov, 

- množici se združita v eno, 

- ugotovimo število elementov v nastali množici, 

- z govorom pojasnimo potek seštevanja (Združili smo 3 jabolka in 1 hruško ter dobili 4 

sadeže → 3 plus 1 je 4 → Pri tem nam število 3 označuje število jabolk, število 1 

označuje število hrušk, znak + preberemo plus, znak = nam pove koliko je jabolk in 

hrušk skupaj. Cel izraz dobi ime enakost, ker je na obeh straneh zapisana enaka 

vrednost v drugačni obliki.) 

 

b) združevanje konkretnih predmetov, ki niso preveč raznovrstni  

Združevanje predstavimo najprej s konkretnim materialom, potem grafično, grafično 

reprezentacijo pa dopolnimo s številskim zapisom: 

 

 

 

                                3                    +         1          =          4 

       Slika 2: Ponazoritev seštevanja z združevanjem konkretnih predmetov 

Ta način se od prvega loči po tem, da ne združujemo različnih množic predmetov, ampak 

posamezne predmete. Predmete pa med seboj ločimo vsaj po barvi. 

 

c) povečevanje dane množice (Haylock in Cockburn, 1989) 

Pri tem imamo opraviti z eno množico, ki se ji neka lastnost poveča. Tak način najlaže 

prikažemo na številskem traku. 

                                                            +1 

 

 

              0            1            2            3            4           5            6            7            8 

                  Slika 3: Ponazoritev seštevanja s povečevanjem dane množice 

 

 Abstrakcija in miselna aktivnost (Markovac, 1990) 

Da bi se zgradil pojem seštevanja, je počasi treba opustiti izkustvo in konkretno podlago in 

iskanje vsote prenesti na miselno področje. 

Da bi kasneje razumel pomen zapisa a + b = c, mora učenec najprej usvojiti pojem seštevanja. 
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Učenca uvedemo v miselno seštevanje, ki lahko poteka na več načinov: 

- prištevanje števila 1 oziroma prištevanje po ena 

- razstavljanje števila na ena + ena + … (3 + 2 je torej 3 + 1 +1) 

Nekateri učenci seštevajo tako: 6 in 3 je … sedem, osem, devet …6 in 3 je 9 

- seštevanje enakih in različnih števil (3 + 3, 5 + 3) 

Miselno seštevanje se izvaja preko reševanja enostavnih besedilnih nalog. Nato nadaljujemo z 

uvajanjem zapisa za seštevanje. 

Več o tem je zapisano v poglavju o strategijah seštevanja. 

 

Glavni pogoj za to je, da je otrok zmožen določiti, kakšna je moč množice, ki nastane z 

združevanjem dveh množic, drugi pogoj pa, da učenec pozna in zna uporabiti znak za 

seštevanje in znak za enakost. 

 

3.5.3 USVAJANJE OPERACIJE ODŠTEVANJE 

Tudi pri usvajanju odštevanja gre pot postopno od konkretnega k abstraktnemu. 

Učenci spoznajo odštevanje v povezavi s seštevanjem in ga tako tudi pojasnijo: 8 – 3 =5 ker 

je 5 + 3 = 8. 

 

 Aktivnosti s konkretnimi predmeti  

Pojem odštevanja lahko učencem predstavimo na več načinov: 

a) odvzemanje množice konkretnih predmetov (Markovac, 1990) 

Združevanje predstavimo konkretno ali grafično: 

 

 

 

 

 4 – 1 = 3 

       Slika 4: Ponazoritev odštevanja z odvzemanjem množice konkretnih predmetov 

Predstavitev odvzemanja poteka po naslednjih korakih:  

- Postavimo množico z znanim številom elementov, 

- od nje odvzamemo podmnožico, 

- ugotovimo število elementov v podskupini, ki je ostala, 
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- z govorom pojasnimo potek odštevanja (Od 4 sadežev smo odvzeli 1 hruško in ostale 

so nam še 3 jabolka → 4 minus 1 je 3 → Pri tem nam število 4 označuje število 

sadežev, število 1 označuje število hrušk, znak – preberemo minus, znak = nam pove 

koliko jabolk še ostane. Cel izraz dobi ime enakost, ker je na obeh straneh zapisana 

enaka vrednost v drugačni obliki.) 

 

b) odvzemanje konkretnih predmetov, ki niso preveč raznovrstni  

Odvzemanje predstavimo najprej s konkretnim materialom (učenci fizično odvzemajo 

predmete), potem grafično, grafično reprezentacijo pa dopolnimo s številskim zapisom. Tudi 

konkretno reprezentacijo lahko dopolnimo s simbolnim zapisom. 

 

 

     

                                                            4                                 -      1       =          3 

 

            Slika 5: Ponazoritev odštevanja z odvzemanjem konkretnih predmetov 

Ta način se od prvega loči po tem, da ne odvzemamo različnih množic predmetov, ampak 

posamezne predmete.  

 

c) primerjanje števil med seboj (Haylock in Cockburn, 1989) 

Pri tem načinu primerjamo med seboj na primer vrstico modrih in vrstico rdečih žog. Zanima 

nas, koliko več je modrih žog v primerjavi z rdečimi. 

 

 

 

 

 

          Slika 6: Ponazoritev odštevanja s primerjanjem števil med seboj  

 

 Abstrakcija in miselna aktivnost (Markovac, 1990) 

Proces usvajanja odštevanja se postopno prenese od konkretnega na miselno področje. 

Učenca uvedemo v miselno odštevanje, ki lahko poteka na več načinov: 

- Najbolj enostavno je odvzemanje po 1 (Tu pride v poštev štetje nazaj in poznavanje 

predhodnika.), 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

13 
 

- odštevanje enakih števil (8 – 8). 

Pri tem učenci spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil. Dejavnost moramo 

povezati s preprostimi besedilnimi nalogami: npr.: Peter ima 3 knjige. Prijatelju je podaril 

vse 3 knjige. Koliko knjig mu je ostalo? 

Nato uvedemo zapis za odštevanje. 

Več o tem je zapisano v poglavju o strategijah odštevanja. 

 

3.5.4 SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 20 

Od tega, kako dobro bodo učenci usvojili seštevanje in odštevanje do 20, je odvisno njihovo 

napredovanje pri ustnem in pisnem seštevanju ter odštevanju v višjih razredih. 

 

»Znanje enostavnih vsebin, iz katerih so sestavljeni kompleksnejši primeri seštevanja in 

odštevanja, povezujejo novo znanje s starim in vnašajo smisel v nove naloge in novo delo. 

Tako je učencem omogočeno lažje in hitrejše učenje z večjim razumevanjem.« (Markovac, 

1990, str 141) 

 

V nadaljevanju bomo predstavili metodične korake, ki jih za seštevanje in odštevanje 

predlaga Markovac (prav tam), sledila pa bo predstavitev metodičnih korakov, ki jih 

uporabljamo v naših šolah. 

 

Metodični koraki seštevanja in odštevanja do 20, ki slonijo na načelu postopnosti so: 

a) 10 + 8 (prištevanje enic k številu 10),  

18 – 8 (odštevanje enic od števila druge desetice, ki nam da razliko 10), 

Učencem na tej stopnji večinoma računajo brez težav, če so usvojili štetje do 20 in od 20, 

nazaj do 1. Kljub temu pa je treba računanje podkrepiti z ustrezno demonstracijo. 

 

b) 16 + 4 (prištevanje enic k številu druge desetice, ki nam da vsoto 20), 

19 – 4 (odštevanje enic od števila 20), 

To stopnjo utemeljimo na predznanju 6 + 4 oziroma 10 – 4 in potek ponazorimo s pomočjo 

konkretnega materiala za ponazoritev desetiških enot.  

Z odštevanjem enic od 20 zgradimo spoznanje o tem, da odštevamo tako, da se število 6 

odšteje od ene desetice. To prikažemo z razvezovanjem snopa od katerega vzamemo 6 palčk. 
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c) 13 + 4 (seštevanje v obsegu druge desetice brez prehoda), 

 18 – 5 (odštevanje v obsegu druge desetice brez prehoda), 

To stopnjo utemeljimo na ustvarjanju analogije med računoma 14 + 5 in 4 + 5, potek pa 

razložimo s pomočjo konkretnih predmetov oziroma s številskim trakom. 

 

d) 8 + 7 (seštevanje s prehodom čez desetico), 

15 – 8 (odštevanje s prehodom čez desetico). 

 

Računanje s prehodom čez desetico mnogim učencem povzroča težave. Mnenja o tem, zakaj 

pride do tega, so deljena. Tradicionalna didaktika poudarja, da je vzrok prehod, ki je kot neka 

meja (Markovac, 1990). Mnenje nekaterih učiteljev v praksi je, da do težav prihaja, ker si 

učenci pri računanju pomagajo s prsti, teh pa imajo le deset in ne vedo, kako naprej. 

Avtorjevo mnenje (prav tam) je, da je za težave kriva velikost števila, ki ga prištevamo 

oziroma odštevamo. Sama pa menim, da je vzrok za težave tudi v tem, da imajo nekateri 

učenci zelo slabe številske predstave. Težko se orientirajo na številski premici, ni jim jasno, 

kje leži posamezno število. Taki učenci na primer število 18 začnejo iskati pri številu 3, saj ne 

zaznajo, da je 18 več kot 3, več kot 10 in več kot 17. Ko računajo s prsti je zanje lahko 

rezultat računa 8 + 5 enak 3, saj pokažejo tri prste. Otroci si ne znajo predstavljati, da je to več 

kot 10.  

 

Markovac (1990) nam zato v svojem delu predstavlja nekaj didaktičnih postopkov, ki služijo 

kot pomoč pri premagovanju teh težav: 

 Prvi postopek temelji na razstavljanju drugega seštevanca oziroma odštevanca in 

dopolnjevanju do 10.  

 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15 

 15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 10 – 2 = 8 

Čeprav postopek zgleda enostaven, je v resnici precej zapleten, saj se morata sočasno izvesti 

dve miselni operaciji, razstavljanje in dopolnjevanje števila, da dobimo vsoto 10. 

Nekoliko lažji je postopek odštevanja, saj učenec jasno vidi, katero število mora odšteti, da 

dobi 10. Ta formalni zapis učencem pogosto povzroča veliko težav in jim ne olajša računanja. 

 

 Drugi postopek temelji na dejstvu, da se vsota računskega izraza ne spremeni, če prvemu 

seštevancu prištejemo, drugemu pa odštejemo isto število.  

 8 + 7 = (8 + 2 ) + (7 – 2)= 10 + 5 = 15 
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Postopek lahko uporabljamo le, če so se učenci dejstvo dobro naučili in ga utrdili. 

Ta postopek naj ne bi povzročal težav, ker učenec jasno vidi, katero število mora prišteti 

prvemu seštevancu, da bo dobil 10, in nato isto število od drugega seštevanca odšteje. Vendar 

pa tega postopka v naši osnovni šoli ne obravnavamo. 

 

 Tretji postopek temelji na seštevanju enakih seštevancev. 

 7 + 8 = 7 + 7 + 1 = 14 + 1 = 15 

Učenci relativno lahko seštevajo enaka števila, zato to izkoristimo pri seštevanju neenakih 

števil. Ta postopek zahteva predznanje seštevanja enakih seštevancev in razstavljanja števil, 

kar po navadi obvladajo tisti, ki nimajo težav. 

 

 V slovenskih šolah se uporablja tudi postopek prištevanja enote (Zapiski s predavanj, 

2008/09). 

            8 + 7 = 8 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 15 

Vendar pa tega  zapisa ne uporabljamo ampak ga izvedemo le v mislih. Ta postopek je za 

učence uporaben predvsem takrat, ko prištevajo manjše število. 

 

Markovac (1990) opozarja, da je treba učencem, ki potrebujejo pomoč, omogočiti, da se 

poslužujejo teh postopkov, oziroma da najdejo svoj način reševanja. Ko pa zmorejo računati 

brez pomoči, naj tako tudi računajo.  

 

3.5.5 SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 100 

Pri usvajanju seštevanja in odštevanja do 100, se držimo istih metodičnih načel kot pri 

usvajanju operacij seštevanja in odštevanja do 20. Začnemo z delom s konkretnim materialom  

in nadaljujemo do dela z abstraktnimi simboli. Pri tem moramo paziti, da vse aktivnosti s 

konkretnim materialom podkrepimo z govorom. 

 

Metodični koraki seštevanja in odštevanja do 100 so naslednji: 

 Seštevanje oziroma odštevanje desetice in enice: 

a) 50 +7 (prištevanje enic k čisti desetici),  

68 – 8 (odštevanje enic od dvomestnega števila, katerega razlika je čista desetica),  

 

b) 63 + 4 (Vsota enic je manjša od 10),  
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Usvajanje računanja z enicami in deseticami temelji na znanju računanja med prvo in drugo 

desetico. 63 + 4 …… se sešteva analogno kot 3 + 4 oziroma 13 + 4 … 

98 – 7 (brez prehoda), 

Učencem mora postati jasno, da številu 63 prišteti 4 pomeni prišteti ga k enicam oziroma, da 

od 98 odšteti 7, pomeni odšteti število 7 od enic dvomestnega števila.  

 

c) 54 + 6 (vsota enic je 10),  

50 – 3 (odštevanje od desetičnega števila), 

 

d) 34 + 8 (vsota enic je večja od 10, prehod čez desetico), 

43 – 7 (odštevanec je večji od enic zmanjševanca, prehod čez desetico). 

 

 Seštevanje oziroma odštevanje desetic: 

e) 20 + 50 (seštevanje desetičnih števil), 

60 – 40 (odštevanje desetičnih števil, zmanjševanec je večji od odštevanca),  

Učenci take tipe računov usvajajo s pomočjo predznanja o seštevanju in odštevanju do 10. 

Računanje z deseticami prikažemo tako:  

20 + 50 =  →  2 D + 5 D = 7 D → 7 D = 70. 

 

f) 43 + 20 (seštevanje dvomestnega števila in desetičnega števila), 

75 – 30 (odštevanje desetičnega števila od dvomestnega števila), 

 

g) 43 + 52 (seštevanje dveh dvomestnih števil, pri katerih je vsota enic manjša od 10), 

58 – 35 (odštevanje dveh dvomestnih števil brez prehoda), 

Seštevanje in odštevanje dveh dvomestnih števil vključuje razstavljanje drugega števila na 

desetice in enice, nato pa ga prištejemo oziroma odštejemo od prvega števila. Najprej 

prištejemo oziroma odštejemo število desetic in nato še število enic. 

 

53 + 26 = 53 + 20 + 6 

             = 73 + 6 

              = 79  
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Pri tem moramo imeti v mislih, da je daljši postopek samo sredstvo za uvajanje krajšega 

postopka. Ko učenci usvojijo osnovno strukturo postopka, se postopno skrajšuje zapis in se 

drugi člen razstavlja v mislih.       

                                 

h) 47 + 36 (seštevanje dvomestnih števil s prehodom ), 

53 – 46 (odštevanje dvomestnih števil s prehodom).  

 

V slovenskih šolah se v drugem razredu obravnava seštevanje in odštevanje do seštevanja in 

odštevanja s prehodom do 100 (44 + 7, 45 – 8, 56 + 17, 43 – 28). 

Tudi metodični koraki so nekoliko drugačni (Cotič, Felda, Hodnik, 2000).  

Sledijo si: 

a) 20 + 50, (seštevanje desetičnih števil), 

b) 50 +7 (prištevanje enic k čisti desetici), 

c) 63 + 4 (seštevanje enic znotraj desetice),  

d) 54 + 6 (seštevek enic je 10), 

Od leta 2012 se v drugem razredu s pomočjo didaktičnih pripomočkov sešteva tudi s 

prehodom: 

e) 86 + 7 (seštevanje enic s prehodom) 

f) 56 + 17 (seštevanje dvomestnih števil s prehodom) 

 

Po tem, ko učenci usvojijo seštevanje, nadaljujejo z odštevanjem: 

g) 60 – 40 (odštevaje desetičnih števil, zmanjševanec je večji od odštevanca),  

h) 68 – 8 (odštevanje enic od dvomestnega števila, katerega razlika je čista desetica), 

i) 98 – 7 (odštevanje enic znotraj desetice), 

j) 50 – 3 (odštevanje od večkratnika števila 10). 

Po novem učnem načrtu se v drugem razredu učenci srečajo tudi z odštevanjem v množici 

naravnih števil do 100 s prehodom: 

k) 63 – 5 (odštevanje s prehodom čez desetico) 

l) 43 – 28 (odštevanje dvomestnih števil s prehodom) 

S tem se obravnava seštevanja in odštevanja v drugem razredu konča. 

Seštevanje in odštevanja do 100, če je potrebno, ponazarjamo z ustreznim konkretnim 

materialom, kot so ponazorila za desetiške enote in številska premica. Žakelj (2003) poudarja, 

da se v šoli pogosto prehitro preide od uvedbe novega pojma k njegovi uporabi v algoritmih. 

Otrok tako nima časa, da bi novo znanje povezal z že obstoječim in tako naučeno dejstvo 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

18 
 

kmalu pozabi. Marentič Požarnik (2000 v: Žakelj, 2003) pa opozori na dejstvo, da se otrok 

marsičesa lahko nauči na pamet, vendar tisto, česar ne razume, ne vpliva na njegova 

spoznanja. 

 

4 STRATEGIJE RAČUNANJA 

 

Učenci pri reševanju osnovnih računskih operacij uporabljajo različne računske strategije.  

Te se s časom razvijajo in spreminjajo. Sprva otrok uporablja strategije, ki so manj 

učinkovite, pri katerih porabi veliko časa in pogosto naredi napako, kasneje pa preide do 

kompleksnejših strategij, ki mu omogočijo učinkovito in hitro reševanje problemov (Kavkler, 

1994). Naloga učitelja je, da prepozna računske strategije, ki jih učenec uporablja, ter ga vodi 

do uporabe kompleksnejših strategij. Pri tem pa učitelj ne sme pozabiti, da so individualne 

zmožnosti učencev različne in so take tudi njihove razvojne potrebe, zato jim mora omogočiti, 

da uporabljajo tiste strategije, s katerimi so pri računanju uspešni (Novljan, Šemrl, 1996). 

 

Kavkler (1994) poudarja, da otrok ne bo uspešen pri reševanju problemov, če bo moral 

uporabljati strategijo, ki je ne obvlada. 

 

Po mnenju avtoric Novljan in Šemrl (1996) je najprej pomembno, da učitelj pozna učenčevo 

strategijo štetja, ker je že od te strategije pogosto odvisno, ali bo učenec račun izračunal prav 

ali ne.  

 

4.1 STRATEGIJE ŠTETJA  

Sposobnost štetja je za učenje matematike zelo pomembna, saj pomeni osnovo za 

razumevanje števil in aritmetičnih operacij. Otroci so predvsem na začetku, ko se vpeljujejo v 

računanje, zelo odvisni od štetja. Obvladati morajo tako veščine štetja kot zaporedja (Mrak, 

2010). Da bi učenci štetje razumeli, ga je treba izvajati na različne načine. Začeti je treba z 

načinom, ki je učencem najbližji in nato preiti na bolj kompleksne načine oziroma strategije 

(Markovac, 1990). 
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Pri preštevanju predmetov učenec uporablja  naslednje načine štetja (Markovac, 1990; 

Novljan, Šemrl, 1996): 

 Štetje predmetov s premikanjem. 

To je najlažji način preštevanja. Pri tem je pomembna lastna otrokova aktivnost. Ta način 

vključuje vizualno, kinestetično in taktilno zaznavo preštevanih predmetov.  

 Štetje predmetov z dotikom. 

Ta strategija učencu omogoča štetje večjih predmetov (omare, stoli, drevesa, hiše … ). 

 Štetje predmetov tako, da nanje pokaže s prstom. 

Izključuje fizični kontakt učenca s predmetom. Učenca moramo učiti, da predmete uredi, 

preden jih začne šteti. 

 Štetje predmetov s pogledom. 

Ker se učenec pri tem načinu štetja opira le na vizualno zaznavo, se lahko zgodi, da 

katerega izmed predmetov šteje dvakrat ali pa kakega izpusti.  

 Štetje predmetov, ki se gibljejo. 

 Štetje pojavov, ki sledijo drug drugemu. 

Med temi pojavi mine več časa, zato je potrebna učenčeva dodatna pozornost. 

 Štetje v mislih. 

Ta način predstavlja najbolj abstrakten način štetja. 

 

Strategije štetja pomembno vplivajo na hitrost in točnost štetja (Mrak, 2010). S štetjem na 

različne načine učenci postopno spoznavajo povezanost števila in predmetov, ki jih štejejo. 

Preko različnih strategij štetja učenci pridobivajo številske predstave. 

 

Štetje je osnova vseh računskih operacij, ki jih učenci spoznavajo v začetnem izobraževanju 

(Markovac, 1990). Markovac (prav tam) poudarja, da je pri uvajanju štetja treba pozornost 

posvetiti tudi štetju od določenega števila naprej in nazaj, štetju med dvema številoma, štetju 

po dva, tri naprej in nazaj … 

 

Ob teh dejavnostih učitelj že lahko zasluti, pri katerem od otrok se bodo kasneje pri računanju 

pojavile težave. Učenec, ki ne zmore štetja od danega števila naprej, bo imel kasneje težave s 

seštevanjem. Pri učencu, ki ne zmore štetja nazaj, lahko že zelo kmalu sklepamo, da bo imel 

težave tudi pri odštevanju. In če ni sposoben štetja v zaporedju, je to znak, da bo najverjetneje 

učenec imel težave pri množenju (Mrak, 2010). 
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Štetje ima pomembno vlogo pri razvoju računskih strategij. Dobro usvojena strategija štetja 

veliko pripomore k uspešnemu računanju (Kavkler, 1994). Od načina štetja je namreč odvisno 

katero strategijo bo otrok uporabil pri reševanju aritmetičnega problema (Kavkler, 1997). 

Strategije preštevanja predmetov se z otrokovim razvojem spreminjajo in prehajajo od 

preštevanja posameznih predmetov do preštevanja skupin predmetov (Kavkler, 1994). 

 

4.2 RAČUNSKE STRATEGIJE  

Obstajajo različne klasifikacije računskih strategij. Za opazovanje v razredu je po mnenju 

avtorice Kavkler (1994) najprimernejša delitev strategij, ki sta jo izdelala De Corti in 

Verschaffel (1987 v: Kavkler, 1994). Računske strategije delita na: 

 materialne strategije, 

Otrok za reševanje problema potrebuje materialno oporo (prste, tabele, številski trak, 

kartončke …). To strategijo pri računanju uporabljajo mlajši otroci, pogosto pa tudi 

učenci z učnimi težavami (Kavkler, 1996). 

 verbalne strategije, 

Otrok si pri računanju pomaga s štetjem, ki je lahko glasno ali tiho, ponavljanjem 

večkratnikov … Učinkovitost in točnost verbalnih strategij sta odvisni od sposobnosti 

štetja, pomnjenja, pozornosti (prav tam). 

 miselno računanje.  

Otrok aritmetična dejstva prikliče iz baze podatkov ali uporablja specifične računske 

postopke. Ta strategija otroku omogoča najhitrejše in najbolj učinkovito reševanje 

aritmetičnih problemov (večinoma so to problemi z enomestnimi števili) (prav tam).  

 

Aubrey (1995) deli strategije računanja na: 

 nešolske, 

Te strategije so posledica neformalnih matematičnih znanj, ki jih otrok izumi sam in jih 

prinese s seboj v šolo.  

 šolske strategije. 

Teh strategij se učenec nauči v šoli. 

Frobisher (1996) navaja naslednje strategije: 

 neformalne, 

Neformalne so tiste strategije, ki jih razvije otrok sam in bi jih učitelj moral uporabiti kot 

odskočno desko za razvoj ostalih strategij. 
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 strategije ustnega računanja, 

 strategije pisnega računanja. 

 

Kavkler (1996) pa strategije razdeli še podrobneje: 

 strategije seštevanja: preštevanje predmetov, verbalno štetje brez ponazoril, specifične 

metode transformacije ali izpeljan priklic, priklic aritmetičnih dejstev. 

 strategije odštevanja: strategije preštevanja, verbalne strategije in strategija priklica 

aritmetičnih dejstev 

 strategije množenja: preštevanje vsega, sekventalno štetje, ponavljajoče seštevanje 

faktorjev, priklic aritmetičnih dejstev. 

 strategije deljenja: strategija razdeljevanja predmetov, priklic aritmetičnih dejstev za 

druge operacije, priklic aritmetičnih dejstev. 

 

Ker smo v empiričnem delu diplomskega dela z učenci opazovali strategije, kot jih je opisala 

Kavkler (1996), bomo le-te v nadaljevanju podrobneje predstavili  

 

4.2.1 STRATEGIJE SEŠTEVANJA 

Ko seštevajo manjša števila, otroci najpogosteje uporabljajo (Kavkler, 1996): 

 preštevanje predmetov, 

 verbalno štetje brez ponazoril, 

 metodo transformacije ali izpeljan priklic, 

 priklic aritmetičnih dejstev. 

 

Učenci pri računanju uporabljajo različne strategije. Postopno prehajajo od ene na drugo in 

večina jih preide vse strategije. Nekateri od njih pa nikoli ne pridejo do tega, da bi računali s 

priklicem dejstev, oziroma vedno računajo s pomočjo materialne opore (Novljan, Šemrl, 

1996). 

 

 Preštevanje predmetov 

Marsikateri predšolski otrok pravilno rešuje matematične probleme v majhnem obsegu, če si 

lahko pomaga s konkretnimi ponazorili, ki jih potem prešteje (Kavkler, 1996). Po večini tako 

ravnajo tudi učenci na začetku šolanja.  
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Kavkler (1996) opozarja, da nikoli ne smemo siliti učenca, da bi uporabljal strategijo, ki je ne 

obvlada, saj bi s tem onemogočili vzpostavitev asociacije med računom in pravilnim 

rezultatom. Tako bi dosegli le, da bi bil učenec pri reševanju problemov neuspešen. Moramo 

mu omogočiti, da bo aritmetične probleme reševal samostojno in primerno svoji razvojni 

stopnji, saj bo tako veliko hitreje napredoval in prišel do strategije priklica aritmetičnih 

dejstev. 

 

Za ponazarjanje količine učenci najpogosteje uporabljajo prste. Večina otrok to strategijo 

usvoji spontano, sistematično pa jih tega v šoli ne učimo (Kavkler, 1994). Učenci kasneje 

uporabo prstov pogosto uporabljajo v kombinaciji z verbalnim štetjem.  

 

 Verbalno štetje 

Poznamo tri oblike verbalnega štetja (Kavkler, 1996): 

- preštevanje vsega 

Postopek je enak kot pri preštevanju predmetov, le da učenec, ki uporablja to strategijo, 

predmetov nima pred seboj. 

(2 + 4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 … , zadnje število, ki ga pri štetju pove, je vsota.) 

- štetje od prvega seštevanca naprej 

(2 + 4 =, otrok šteje 3, 4, 5, 6 in mu število 6 pomeni vsoto.) 

- štetje od večjega števila naprej 

(2 + 4 =, otrok zamenja seštevanca med seboj in šteje od večjega števila naprej, torej: 5, 

6.) Takšna oblika seštevanja pomeni precejšen napredek, saj je štetje od večjega števila 

naprej precej hitrejše.  

 

 Izpeljan priklic 

To strategijo uporablja učenec, ki že obvlada priklic nekaterih aritmetičnih dejstev (npr. 

seštevanje parov števil, seštevanje manjših števil …). Otrok si pri reševanju problema pomaga 

tako, da prikliče vsoto znanega aritmetičnega dejstva, in jo prilagodi glede na dani problem. 

Tako bo na primer za izračun računa 8 + 7 =, priklical vsoto parov števil 7 + 7 = in ji prištel 1 

(Kavkler, 1996). 
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 Priklic aritmetičnih dejstev 

Najbolj učinkovita in najhitrejša metoda je priklic aritmetičnih dejstev. Med osmim in 

desetim letom starosti večina otrok preide s štetja na priklic aritmetičnih dejstev, ki postaja po 

tem vedno bolj učinkovit (Kavkler, 1996). 

Pomnjenje aritmetičnih dejstev je odvisno od tega (Kavkler, 1997): 

- kako pogosto se učenec sreča z določenim problemom, 

- kako zahtevno je štetje, ki ga uporablja pri reševanju problema (manj, kot je treba 

prišteti, hitreje si zapomnimo neko dejstvo) 

- kakšni sta števili v računu (manjša kot sta seštevanca, hitreje si zapomnimo dejstvo).  

Marsikateri učenec izumi lastno strategijo seštevanja (Kavkler, 1996). 

 

4.2.2 STRATEGIJE ODŠTEVANJA 

Kavkler (1996) strategije odštevanja deli na: 

 preštevanje predmetov; 

 verbalno štetje; 

 priklic aritmetičnih dejstev. 

 

 Preštevanje predmetov 

Mlajši otroci si pri tej strategiji pomagajo s konkretnimi predmeti. Dejavnosti odštevanja pa 

lahko izvajajo različno: 

 odvzemanje predmetov od zmanjševanca 

(6 – 2 =, učenec nastavi 6 predmetov in od njih odvzame dva, enega za drugim) 

 dodajanje predmetov odštevancu 

(6 – 2 =, učenec nastavi 2 predmeta in po enega dodaja, da dobi 6 predmetov) 

 primerjanje 1 : 1 

(6 – 2 =, učenec v eno vrsto nastavi 6 predmetov, v drugo pa 2; vrsti primerja, ugotavlja v 

kateri je manj predmetov in za koliko ter v to vrsto doda manjkajoče število predmetov)  

Starejši otroci nastavijo zmanjševanec in od njega odvzamejo predmete, ki ustrezajo 

odštevancu (prav tam). 
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 Verbalno štetje 

Poteka lahko na različne načine: 

 štetje nazaj  

(6 – 2 =, otrok šteje: 5, 4; 4 pomeni rezultat) 

 štetje naprej zahteva štetje od odštevanca do zmanjševanca 

(6 – 2 =, otrok šteje: 3, 4, 5, 6; število besed, 4, pomeni rezultat) 

 Priklic aritmetičnih dejstev 

Problem odštevanja učenec najhitreje in najbolj pravilno reši s priklicem aritmetičnih dejstev. 

Nekateri učenci namesto aritmetičnega dejstva za odštevanje prikličejo aritmetično dejstvo za 

nasprotno operacijo – seštevanje (6 – 2 =, učenec prikliče dejstvo 2 + 4 = 6 in dobi pravilen 

rezultat 4) (Kavkler, 1996). 

 

Priklic aritmetičnih dejstev seštevanja je hitrejši in bolj učinkovit kot priklic aritmetičnih 

dejstev odštevanja (prav tam). 

 

4.3 RAČUNSKE STRATEGIJE IN UČENCI S TEŽAVAMI PRI    

MATEMATIKI 

Kubale (2003, str. 51-71) v svojem delu navaja dvanajst učnih načel, katerih poznavanje in 

uporaba naj bi pripomogli k boljšemu uspehu učencev.  

Pouk mora biti: 

 primeren razvojni stopnji učenca;  

 postopen (od znanega k neznanemu, od konkretnega k abstraktnemu);  

 sistematičen;  

 nazoren;  

 ekonomičen in racionalen;  

 sodoben;  

 individualiziran (potrebno je upoštevati individualne zmožnosti, potrebe in želje 

učencev);  

 povezan s teorijo in prakso;  

 veder (več kot je uspeha, večje je ugodje in večja je motivacija za nadaljnjo aktivnost);  

 vzgojen. 
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Poleg tega pa mora pouk zagotavljati trajnost znanja, spretnosti in navad, učenci pa morajo 

biti pri pouku zavestno aktivni. 

 

Da bi učitelj pri pouku matematike zagotovil uspeh, mora odgovoriti na vprašanje, kako 

oziroma na kakšen način se učenci učijo matematiko, kako usvajajo osnovne matematične 

pojme, kako se formirajo njihove miselne operacije seštevanja in odštevanja in kakšne so 

njihove osebne značilnosti (Markovac, 1990). Učitelj, ki si odgovori na ta vprašanja, ki pozna 

učenca, način njegovega dela in strategije, ki jih uporablja pri reševanju aritmetičnih 

problemov, bo znal prilagoditi proces poučevanja otrokovim potrebam (Novljan, Šemrl, 

1996). 

 

Učitelj spozna strategijo, ki jo uporablja učenec pri reševanju aritmetičnih problemov, ko:  

 opazuje otroka pri reševanju problema, 

 analizira otrokove izdelke in skuša ugotoviti tudi vzrok za napake, 

 posluša otroka, ko mu ta opisuje svoj način reševanja problema (Kavkler, 1994). 

 

Tako lahko sam pri večini učencev ugotovi, kje je vzrok za napake in učne težave učenca pri 

matematiki (Kavkler, 1996).  

 

Učenci, ki imajo težave pri aritmetiki, imajo slabo razvite številske predstave, pri računanju 

hitro naredijo napako in imajo na razpolago malo računskih strategij (Kalan, 2005). 

 

Raziskave otrok z učnimi težavami pri matematiki kažejo na to, da ti pogosto tudi v višjih 

razredih pri reševanju problemov uporabljajo strategije, ki jih običajno uporabljajo mlajši 

otroci (Geary in Brow, 1991 v: Kavkler, 1994). Te strategije od njih zahtevajo več časa, so 

manj učinkovite in manj točne. Učenci porabijo preveč časa za računanje računov, ki bi jih 

lahko priklicali iz baze znanj. 

 

Pogosto učenci z učnimi težavami pri matematiki uporabljajo nepopolne in nerazvite 

strategije. Vzroke za nepopolne strategije lahko iščemo v slabši sposobnosti pomnjenja, 

motnjah pozornosti, in drugih specifičnih okrnjenostih učenca (Kavkler, 1994). 

 

Kljub temu pa po mnenju avtoric Novljan in Šemrl (1996) ne smemo zanemariti njihovih 

razvojnih potreb in jim moramo omogočiti uporabo tistih strategij, s katerimi so pri računanju 
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uspešni. Prav tako vsaka strategija ni dobra za vsakega učenca. Za učno strategijo velja, da je 

dobra, če jo dobro obvladamo (Kavkler, 1994). 

 

Učenci z učnimi težavami pri reševanju problemov dalj časa uporabljajo strategijo 

preštevanja. Ti učenci ne morejo tako hitro, kot se v šoli od njih pričakuje, razviti 

matematičnih pojmov z manj nazornimi materiali, zato jim mora učitelj omogočiti veliko 

različnih aktivnosti s konkretnimi predmeti. Zelo pomembno je, da izbere in uporabi ustrezne 

učne pripomočke (Kavkler, 1994). Mnogim učencem s težavami pri matematiki ne zadostuje 

niti to, da jim dovolimo uporabo pripomočka, ampak se morajo učinkovite rabe pripomočkov 

preprosto naučiti.  

 

Kot smo že omenili, veliko otrok pri reševanju aritmetičnih problemov uporablja prste. 

Večina jih to strategijo usvoji spontano, pri učencih z učnimi težavami pa je tudi ta strategija 

pogosto nepopolna (prav tam). 

Kje so vzroki za težave pojasni avtorica Kavkler (1994, str 36-37) v svojem članku: 

 učenci ne vedo, ali naj upoštevajo zadnji prešteti prst ali ne; 

 ne morejo si zapomniti, da pri seštevanju pomeni rezultat število, ki je povezano z 

zadnjim prstom, ki ga preštejejo, pri odštevanju pa je rezultat število prstov, ki ostanejo. 

 

Učencu moramo preprečiti, da bi izvajal strategijo z napakami (Novljan, Šemrl, 1996), zato 

moramo z njim rešiti nekaj računov z uporabo prstov. Da bo učenec lažje ponotranjil 

strategijo, naj opisuje, kaj dela.  

 

Učencu je lahko v pomoč tudi naslednja skica: 

 

 

 

 

 

 

                               Slika 7: Računanje s prsti (Kavkler, 1994, str. 37)      
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5 REPREZENTACIJE 

 

Mnenje avtorice Hodnik Čadež (2000) je, da je pri učnih strategijah pomembna uporaba 

ustreznih učnih pripomočkov. Vsak otrok mora uporabiti različne vrste učnih pripomočkov, 

saj le preko dejavnosti z njimi lahko razvije matematične pojme. Med svojim srečevanjem z 

učenci sem ves čas premišljevala, kako jim na bolj razumljiv, njim primeren način predstaviti 

različne pojme. Iskala sem nove, ustreznejše poti. Zdelo se mi je, da so prav reprezentacije 

lahko učencem v veliko pomoč, saj naj bi se jih učitelji posluževali zato, da bi z njihovo 

uporabo učencem približali abstraktne pojme in bi pouk postal bolj nazoren. 

 

5.1 DELITEV REPREZENTACIJ 

Hodnik Čadež v svoji doktorski disertaciji razdeli reprezentacije na notranje oziroma 

kognitivne in zunanje. Notranje reprezentacije so miselne predstave, notranji svet izkušenj 

vsakega posameznika. Zunanje reprezentacije pa so sestavljene iz elementov, ki so izbrani, da 

predstavijo nekaj drugega. So nekaj kar lahko vidimo, slišimo in otipamo (Hodnik Čadež, 

2000). 

 

Pri pouku matematike ločimo tri vrste zunanjih reprezentacij: 

 didaktični material oziroma konkretna ponazorila,   

 grafična ponazorila,                              

 matematične simbole. 

 

Zunanje reprezentacije podpirajo notranje in omogočajo komunikacijo z drugimi osebami. 

Predstavljajo konkretizacijo matematičnih konceptov in naj bi vodile k njihovemu boljšemu 

razumevanju. Pogosto potrebujejo podkrepitev abstraktnih pojmov z zunanjimi 

reprezentacijami predvsem učenci z učnimi težavami. Zunanje reprezentacije pa imajo še eno 

vlogo, saj služijo kot motivacijsko sredstvo in naredijo matematiko bolj zanimivo (Hodnik 

Čadež, 2000).  

 

Pri delu z učenci, ki imajo pri usvajanju pojmov težave, kot pomoč najpogosteje uporabimo 

strukturirani material in grafične ponazoritve (Hodnik, 1998). Tudi sicer pa ima določena 

vrsta reprezentacij v določenem razvojnem obdobju učenca prednost. 
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Učenci stari od 7 do 11 let so po Piagetu na stopnji konkretnih operacij, zato bi morali učitelji 

pri oblikovanju matematičnih pojmov dati veliko težo rokovanju s konkretnim materialom, ki 

mora biti skrbno izbran in učencem primerno predstavljen, kljub temu pa ne smejo zanemariti 

grafičnih ponazoril in matematičnih simbolov saj imajo vse tri vrste zunanjih reprezentacij v 

procesu pridobivanja matematičnih pojmov velik pomen in točno določeno vlogo (Hodnik 

Čadež, 2000). 

 

Pri nas se zunanje reprezentacije uporabljajo predvsem zato, da bi učence z njihovo pomočjo 

pripeljali do tega, da bi usvojili matematične algoritme. V tem pa se kaže težava, saj 

potemtakem učencu reprezentacije ne ponudimo zato, da bi jo uporabil na svoj način in si z 

njo sebi in svojemu razvoju primerno olajšal računanje, ampak da bi jo uporabil na točno 

določen način, ki bi ga pripeljal do usvojitve algoritma (prav tam).  

 

5.2 KONKRETNA PONAZORILA 

Konkretna ponazorila so vse stvari, ki jih učenec uporablja, in je njihov namen, da se ob 

rokovanju z njimi tudi uči (Hodnik Čadež, 2000). Pri matematiki imajo pomembno vlogo, saj 

učencem pomagajo razumeti matematične pojme, postopke, algoritme … (Hodnik Čadež, 

Manfreda Kolar, 2009). 

 

Didaktični material Hodnik Čadež in Manfreda Kolar (2009) delita na: 

 naravnega, 

 umetnega. 

Naravni material je material iz naše okolice. Ta material avtorici označita kot nestrukturiran. 

Med ta material štejemo na primer fižol, kamenčke, sponke, kocke … Umetni material pa je 

izdelan posebej za učenje matematike in ni uporaben v vsakdanjem življenju. Ima določeno 

strukturo, katere namen je, da jo učenec v procesu učenja usvoji. Temu materialu rečemo tudi 

strukturiran material (Hodnik Čadež, 2000). Poznamo link kocke, Dienesove plošče, 

pozicijsko računalo, stotični kvadrat, številsko os in druge. 
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5.3 VLOGA KONKRETNIH PONAZORIL PRI UČENJU IN 

POUČEVANJU ARITMETIKE 

Uporaba ustreznih učnih pripomočkov je pri učenju računskih strategij zelo pomembna. Pri 

učenju osnovnih aritmetičnih znanj lahko uporabimo (Kavkler, 1994): 

 naravne, otroku znane in zanimive predmete iz otrokovega okolja, 

 strukturirane materiale kot so: kocke, kroglice, ploščice, ki ponazarjajo desetiški sistem, 

 tabele, številske trakove, kartončke pri računanju, 

 številske črte, skice in druge grafične ponazoritve (učinkoviteje je, če jih otrok naredi 

sam). 

 

Splošno prepričanje učiteljev in staršev je, da se učenci veliko lažje učijo matematiko, če 

lahko pri tem uporabljajo konkreten material. Raziskave o tem pa niso dale enotnih 

rezultatov, saj nekateri avtorji, ki so se ukvarjali s tem vprašanjem, med njimi Fennema (1972 

v: Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009) in Fridman (1978 prav tam) zagovarjajo, 

pozitivno vlogo didaktičnega materiala v nižjih razredih, predvsem pri usvajanju štetja, ne pa 

tudi v višjih razredih osnovne šole, medtem ko Suydam in Higgins (1977 v: Hodnik Čadež in 

Manfreda Kolar, 2009) poudarjata pozitivno vlogo didaktičnega materiala v vsej osnovni šoli.  

 

Tako kot o uporabi so se različni avtorji različno opredelili tudi o določenem didaktičnem 

materialu. Iz tega lahko sklepamo, da sam konkretni material ne zagotavlja uspeha pri učenju. 

Pomembno je namreč, da didaktični material in manipuliranje z njim vplivata na miselne 

procese, da otrok podatke, ki jih dobi z rokovanjem prenese na miselno raven in tako usvoji 

abstrakten matematični koncept (Hodnik Čadež, Manfreda Kolar, 2009). 

 

V prvem razredu učenci konkretne reprezentacije oziroma ponazorila kot so kocke, fižolčki, 

kamenčki … najprej uporabljajo za to, da s pomočjo preštevanja dojamejo pojem število, 

kasneje pa si s temi predmeti pomagajo pri računanju (Hodnik, 1998). 

Uporaba konkretnih predmetov jim olajša reševanje problema, saj: 

 je abstrakten matematični simbol predstavljen na konkreten način s predmeti, 

 učencu predmeti pomagajo upoštevati omejitev količine (Kavkler, 1997). 

 

Avtorica Hodnik (2000) opozarja na to, da zunanje reprezentacije vedno ne pomagajo 

učencem pri oblikovanju matematičnih pojmov. Lahko jim predstavljajo tudi vir težav. 
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Včasih se zgodi, da učitelji izberejo določeno ponazorilo, ker se jim zdi njegova uporaba 

smiselna in razumljiva. V njem vidijo matematične strukture, ki naj bi spodbujale želeno 

miselno aktivnost učencev, učenci pa te strukture ne opazijo in didaktičnega materiala ne 

uporabijo tako, da bi le-ta razvijal njihove miselne spretnosti, saj je določena procedura s 

konkretnim materialom za mnoge učence preveč zapletena (Hodnik Čadež, Manfreda Kolar, 

2009). Neka reprezentacija je namreč lahko za nekoga, ki je matematični pojem že usvojil, 

zelo preprosta, logična in razumljiva, nekdo, ki se o pojmu šele uči, pa ima lahko velike 

težave pri matematičnem osmišljanju te reprezentacije (Hodnik Čadež, 2000). 

 

Hodnik (1998) pri tem navede konkreten primer pri računanju čez desetico: 

Učitelj za konkretizacijo tega pojma uporabi tablice z 20 prostorčki in žetone. V prvo vrsto 

učenci postavijo 5 rdečih, v drugo pa 7 modrih žetonov. Nato bi morali vsi uporabiti točno 

določen način manipulacije z materialom in po učiteljevem predvidevanju 5 modrih krožcev 

prestaviti iz spodnje v zgornjo vrsto, da bi dobili celo desetico. Učenci pa namesto tega 

dopolnijo zgornjo vrstico z žetoni, ki jih imajo na mizi. Na tak način se v njih ne more 

zgraditi pravilna miselna struktura in učenci ne morejo usvojiti algoritma, didaktični material 

pa izgubi svoj namen. 

 

                1. 

 

 

                2. 

 

                            Slika 8: Predvidena uporaba ponazorila 

Didaktični material ne sme postati nadomestek za miselno aktivnost, saj je delo s konkretnim 

materialom le sredstvo za pomoč, ki se mora opustiti, ko je učenec sposoben nalogo rešiti 

brez nje (Markovac, 1990). Avtor je prav tako prepričan, da je konkretni material didaktično 

neprimeren, če ne spodbuja in ne zahteva miselnega napora. Zato je zelo pomembno, da 

učitelj posveti čas tudi pravilni izbiri reprezentacij. Vedeti mora, kateri didaktični material bo 

najbolje pripomogel k temu, da bodo učenci čim prej in čim bolje usvojili določen cilj. Pri 

tem bi ga moralo voditi misel: Če hočeš, da bo otrok nekaj vedel, ga tega nauči. Če pa hočeš 

da bo otrok nekaj razumel in si za dolgo časa zapomnil, mu omogoči veliko vaj reševanja 

različnih problemov z različnimi učnimi pripomočki, kjer bo aktiven (Detterman, v: Kavkler, 
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1997). Kljub temu pa mora učitelj uporabo pripomočkov omejiti na čas, ko ga učenci zares 

potrebujejo, potem pa mora omogočiti, da učenci probleme rešujejo brez uporabe ponazoril.   

Pomembno je tudi, da učitelj izbere dober konkretni material, ki mora:  

 učence ustrezno motivirati za učenje, 

 biti večnamenski oziroma mora učitelju omogočiti, da ga uporabi v različnih situacijah in 

pri poučevanju različnih matematičnih pojmov, 

 predstavljati osnovo za abstrahiranje določenega pojma, 

 imeti lastnosti varnega učila, 

 biti estetsko izdelan, primerno velik, vzdržljiv, preprost, 

 biti cenovno ugoden (Hodnik Čadež, 2000, str. 84). 

 

5.4 PREDSTAVITEV KONKRETNIH PONAZORIL IZ 

EMPIRIČNEGA DELA 

Med našim delom smo sledili mnenju, da »učenec le preko dejavnosti in manipuliranja s 

konkretnim materialom razvija matematične pojme« (Jurkovič, 2009, str. 50). 

Poleg tega smo tudi mi takega mnenja, kot večina sodelujočih v raziskavi (Hodnik Čadež in 

Manfreda Kolar 2009), da je uporaba didaktičnih sredstev nujna predvsem pri delu z učenci, 

ki imajo pri matematiki težave. S temi učenci smo se srečevali pri dopolnilnem pouku, kjer 

smo reševali različne aritmetične probleme. Skušali smo jim predstaviti čim več konkretnih 

ponazoril, s katerimi bi si po našem mnenju pri usvajanju določenih vsebin najlažje pomagali. 

Konkretne pripomočke smo izdelali sami. 

 

 Cilj: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20. 

5.4.1 KARTONČKI od 1 do 20 

Kartončki so treh barv. Od številke 1 do 9 so ene barve, od 11 do 19 druge, kartončka s 

številkama 10 in 20 pa tretje barve. Učenci odkrivajo podobnost številk, ki so enake barve in 

njihovo urejenost. Na rdečih kartončkih je zapisana po ena številka (enice), na modrih sta 

zapisani dve številki, vendar je prva povsod enaka (desetica), druga pa se spreminja tako kot 

pri rdečih kartončkih (enica). Rumena kartončka sta drugačna. Sestavljena sta iz dveh številk 

(prva predstavlja desetico, druga številka 0 pa enico).  

 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

32 
 

 

 

 

 

                                           Slika 9: Kartončki od 1 do 20 

Dejavnosti: 

a) Učenec postavlja kartončke od določenega števila naprej, nazaj do drugega števila, od 

1 do 20, od 20 do 1, od 8 do 12, od 15 do 12 … 

b) izmed števil izbere naslednike števil 9, 13, 18 … 

c) izmed števil izbere predhodnika števil 10, 14 … 

d) ugotovi po čem se kartončki ločijo med seboj, kakšne so razlike med številkami na 

kartončkih različnih barv, 

e) kartončke razporedi v dve urejeni vrsti,  

f) ugotovi, katero število prištejemo določenemu številu, da dobimo drugo število, 

g) ugotovi, katero število prištejemo številu na rdečem kartončku, da dobimo število, na 

modrem kartončku, ki se nahaja pod rdečim (5 + 10 = 15, 47 + 10 = 17). 

 

Učenec šteje v mislih, poleg tega pa fizično nastavlja ustrezne kartončke. S tem, ko postavlja 

kartončke od enega do drugega števila, si izgrajuje predstavo o tem, kje stoji določeno število, 

ali je drugo število večje ali manjše od njega ter za koliko. Na koncu ga pripeljemo do tega, 

da ugotovi, kako so urejena števila, kar mu kasneje koristi pri delu s številsko osjo, z 

računalom in s stotičnim kvadratom. 

 

5.4.2 RAČUNALO S KOCKAMI 

Računalo je sestavljeno iz lesenega okvirja, v katerega je vpetih deset palčk. Na vsaki palčki 

je nanizanih 10 kock. Kocke lahko obračamo. Vsaka kocka ima na eni od ploskev zapisano 

število. Z računalom računamo tako, da pomikamo kocke levo in desno. Številke na kocki pa 

nam pomagajo, da lahko preverimo, če smo določeno število pravilno nastavili, ter odčitamo, 

kakšen je rezultat računa, ki smo ga računali. 

Pri računanju z računalom mora učenec kocke fizično premikati iz ene strani na drugo. 

Menimo, da je uporaba računala priporočljiva predvsem zato, ker kasneje učenec nima težav 

pri uporabi stotičnega kvadrata. 
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                                                Slika 10: Računalo s kockami  

Za pomoč pri računanju bi lahko uporabili tudi druga računala. Mi smo računalo s kockami 

izbrali zato, ker se nam je zdelo, da je najboljša nadgradnja kartončkov od 1 do 20. 

5.4.3 ŠTEVILSKI TRAK 

Številski trak je trak, na katerem so po vrsti zapisana števila do določene velikosti. Po potrebi 

ga lahko dopolnimo. Primeren je za delo v razredu, ker nam izdelava ne vzame veliko časa, 

lahko ga izdela vsak učenec sam. 

Učenec ga pri računanju uporablja tako, da se s prstom premika od enega števila do drugega. 

Po mojem mnenju je to ponazorilo že precej manj konkretno, saj učenec nobenega predmeta 

fizično ne premika in mora vedeti, kaj pomeni, da premika prst od enega števila do drugega. 

 
 
 
 
 
 
 
                            
                                
                             
 
 

Slika 11: Prazna številska os, številski trak s tremi označenimi števili in običajen številski trak 
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Prazno številsko os smo vključili med konkretna ponazorila, ker smo zasledili v literaturi 

(Hodnik, 1998), da jo namesto zunanjih reprezentacij desetiškega sistema uporabljajo na 

Nizozemskem. Je bolj semiabstraktno ponazorilo. Učenec si na prazni številski osi označi 

prvo število, potem pa uporabi lastno strategijo, da prišteje drugo število. Zelo pomembno je, 

da se po njej premika z risanjem.  

 

 Cilj: Učenec s premislekom rešuje preproste enačbe: a ±       = c,       ± b = c (poišče 

manjkajoči člen). 

5.4.4 OKVIRČKI  

Za boljšo predstavo učencev lahko učitelj uporabi tudi okvirčke. Tako smo poimenovali 

ponazorilo s tremi pravokotniki, od katerih sta dva majhna, eden pa velik. S pomočjo tega 

konkretnega ponazorila si učenec pomaga pri seštevanju. Pri tem uporablja kocke, ki jih 

postavlja v kvadrate tako, kot to zahtevajo enačbe. Ko učenec razume način reševanja enačb s 

ponazorilom, mu le-to lahko služi kot pomoč pri preverjanju pravilnosti enačb. Ponazorilo 

učencu prikazuje, kje v računski operaciji stoji največje število (največji okvirček). Učenec 

pri računu __ + 5 = 11 ve, da mora biti manjkajoče število manjše od števila 11. Tako lahko 

glede na največje število vedno preveri, ali je račun zapisal prav ali ne. 

 
 
 

 

 

 

 

                                             

                                Slika 12: Okvirčki za seštevanje in odštevanje 

Z učenci smo se pogovarjali o tem, kje v različnih računih stoji največje število. To smo 

ugotavljali s poskušanjem. Potem smo učencem razdelili okvirčke, ki kažejo prav to. Največje 

število mora biti v največjem okvirčku. Učence smo opozorili tudi na pomen enačaja in sicer 

da mora biti na obeh straneh enačaja enako število kock. Pozornost smo v nadaljevanju 

posvetili enačbam. Pogovarjali smo se o tem, kaj pomeni prazen prostor v enačbi, kateri 

števili že poznamo, kako ugotovimo, katere okvirčke moramo uporabiti in kam postaviti 

kocke. Poudarili smo tudi, da je vedno v velikem okvirčku toliko kock, kot v manjših 
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okvirčkih skupaj. Torej moramo vedno kocke v manjših okvirčkih sešteti in ugotoviti, da jih 

je v velikem okvirčku prav toliko. V nadaljevanju so učenci s pomočjo tega didaktičnega 

pripomočka reševali različne enačbe seštevanja.  

 

Primeri računanja:  

→ 9 + __ = 11  

 

 

 

 

                       Slika 13: Postopek izračuna računa 9 + __ = 11 s pomočjo okvirčkov          

Učenec iz enačbe razbere, da je prvo število 9 in v prvi (zeleni) okvirček položi devet kock. 

Drugega števila, ki ga mora prišteti, ne pozna, zato drugi (modri) okvirček pusti prazen. V 

tretji (oranžni) okvirček pa položi 11 kock. Oranžni okvirček, ki je največji, mu pove, da je 

toliko vseh kock v prvem in drugem okvirčku. Učenec v drugi okvirček doda še toliko kock, 

da jih je v zelenem in modrem okvirčku skupaj toliko, kot v oranžnem, torej 11.      

      

→ __ + 5 = 16  
 
 

 

 

 

               Slika 14: Postopek izračuna računa __ + 5 = 16 s pomočjo okvirčkov    

Učenec iz enačbe vidi, da prvega števila ne pozna, zato prvi (zeleni) okvirček pusti prazen. V 

drugi (modri) okvirček položi 5 kock, v tretjega (oranžnega), ki je največji, pa 16. Ker mora 

biti v manjših okvirčkih skupaj toliko kock, kot v velikem okvirčku, v zeleni okvirček doda 

ustrezno število kock, torej 11. Učenec lahko v oranžnem okvirčku odbere 5 kock, ki 

ustrezajo tistim iz modrega okvirčka, preostale kocke pa prešteje. Te kocke predstavljajo 

kocke v zelenem okvirčku.      
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To ponazorilo pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Prva je ta, da sta manjša okvirčka enako 

velika. Tako daje občutek, da sta tudi števili enaki oziroma, da je v njima enako število kock. 

Če učenci ne ponotranjijo, kaj pomeni znak »je enako«, na prvi sliki pri enačbi 9 + __ = 11 

vidijo 20 kock, na drugi pa 22 in ne, da v drugem okvirčku manjkata 2 kocki, da jih bo v 

prvem in drugem okvirčku skupaj toliko, kot v tretjem okvirčku.  

Pomanjkljivost pa je tudi ta, da odštevanje z uporabo tega ponazorila ni najboljše, saj 

odštevanje prikazujemo z odvzemanjem. 

                           

5.4.5 RAČUNSKE ŠKATLICE  

Računske škatlice so lesene škatlice z 20 prostorčki. Učenec jih uporablja kot pomoč pri 

računanju do 20. V prostorčke polaga lesene kocke in z njimi računa. 

To ponazorilo bi lahko uporabili tudi pri cilju: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih 

števil do 20. 

 

Hodnik (1998) v svojem članku predstavlja napačno rabo podobnega ponazorila, o čemer smo 

pisali na strani 30. Mi smo ponazorilo kljub temu ponudili otrokom, saj je to eden od načinov, 

kako si lahko pri računanju pomagajo. Skupaj smo rešili nekaj primerov, da so učenci videli, 

kako naj ponazorilo uporabljajo. Menimo, da je prav, da tistim učencem, ki jim računanje z 

računskimi škatlicami ustreza in jim pomaga do boljših predstav, omogočimo uporabo 

ponazorila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Slika 15: Računska škatlica 

Ko smo uvajali to ponazorilo, smo z učenci najprej polagali v škatlice določeno število kock 

in ugotavljali, da so, če je na primer kock 5, pokriti prostorčki 1, 2, 3, 4 in 5. In če imamo 8 
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kock in hočemo, da nam jih ostane še 5, poberemo iz škatlice kocke, ki so v prostorčkih 8, 7 

in 6. Opozorili smo jih tudi, da morajo paziti, da kocke v prostorčke polagajo po vrsti. Nato 

smo se lotili računanja.  

 

Primeri računanja: 

→ 9 + __ = 11  

 

  

 

 

 

                     

 

          Slika 16: Postopek izračuna računa 9 + __ =  11 s pomočjo računske škatlice.                                                 

      

Učenec v škatlico po vrsti položi 9 kock. Iz enačbe ugotovi, da mora imeti na koncu 11 kock. 

Torej jih mora dodati toliko, da jih bo v škatlici 11. Eno kocko bo položil v prostorček s 

številko 10 in eno v prostorček s številko 11. Torej potrebuje še dve kocki. Za boljši pregled 

učenec najprej kocke polaga ob škatlici in šele nato s polaganjem v prostorčke preveri 

pravilnost. 
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→ __ + 5 = 16  

                                            

 

 

 

 

 

 

           Slika 17: Postopek izračuna računa __ + 5 = 16 s pomočjo računske škatlice. 

                                                       

Učenec iz enačbe razbere, da mora biti vseh kock v škatlici 16, 5 kock pa že ima v škatlici. 

Zato jih položi v prostorčke s številkami 16, 15, 14, 13 in 12. Sedaj doda še toliko kock, da so 

vsi prostorčki, ki so pod kockami, polni. 

Ta način je za učence nekoliko težji, saj morajo začeti polagati kocke v prostorčke na sredini 

škatlice. Zato morajo natančno vedeti, kaj pomeni vsak del enačbe. 

 

→ 18 – __ = 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Slika 18: Postopek izračuna računa 18 – __ = 15 s pomočjo računske škatlice. 

 

Ta postopek je za učence precej zahteven, saj ne vidijo niti števila 18, niti 15. A če smo dobro 

utrdili prve naloge (opisano na str. 37), jim to ne dela prevelikih težav. Učenec najprej položi 

v škatlico 18 kock. Potem jih začne jemati iz nje toliko časa, dokler jih v škatlici ne ostane 15, 
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saj to zahteva enačba. Kocke položi ob škatlico. Če ni gotov, lahko prešteje, koliko kock ima 

še v škatlici, kocke, ki jih je vzel iz nje pa so rezultat enačbe. 

 

→ __ – 5 = 11  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

          Slika 19: Postopek izračuna računa __ – 5 = 11 s pomočjo računske škatlice 

                            

Tudi ta postopek je nekoliko težji. Od učenca se pričakuje, da bo uporabil nasprotno 

operacijo, torej seštevanje, saj ta izraz učenec s pomočjo škatlic reši tako, da rekonstruira 

dogodek: začne s končnim stanjem in od tod sklepa na to, kako je bilo na začetku. Torej 

najprej položi v škatlico 11 kock, kar je rešitev enačbe, nato pa doda še 5 kock in dobi toliko 

kock, kot jih je bilo na začetku. 
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 Cilj: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100. 

5.4.6 SNOPI IN PALČKE 

Ponazorilo je sestavljeno iz palčk in snopov, v katere povežemo 10 palčk. Učenci lahko z 

njimi računajo že v obsegu do 20. S tem konkretnim materialom učencem pomagamo pri 

razumevanju desetiškega sistema. Preden začnejo ponazorilo uporabljati, morajo razumeti, da 

je v enem snopu 10 palčk. Torej lahko namesto 10 palčk damo 1 snop, namesto 60 palčk 6 

snopov itd. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                Slika 20: Snopi in palčke 

 

Primeri računanja: 

→ 32 + 12 =                                                    

 

                                                                      Učenec najprej nastavi prvi seštevanec, ki je  

                                                                      sestavljen iz 3 snopov in 2 palčk. 

 

 

 

  

 

                                                           Nato doda drugi seštevanec, ki ga sestavljajo  

                                                           1 snop in 2 palčki. 

 

 

                                                                      Snope uredi skupaj in palčke skupaj in dobi 4               

                                                                      snope in 4 palčke. Nato sliko prevede v zapis. 4  

                                                                      snopi vsebujejo 40 palčk, zraven pa ima še 4   

                                                                      palčke, to je skupaj 44 palčk. 

 

Slika 21: Postopek izračuna računa 32 + 12 = s pomočjo snopov in palčk. 
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→ 25 – 4 =                                                    

 

               Učenec nastavi zmanjševanec, 25 palčk, to sta  

             2 snopa in 5 palčk. 

 

 

 

 

                                                    Od vseh palčk odvzame 4 palčke. 

 

 

 

 

            Ostanejo mu 2 snopa in 1 palčka, kar je 21 palčk. 

 

 

 

Slika 22: Postopek izračuna računa 25 – 4 = s pomočjo snopov in palčk.  
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→ 32 + 8 = 

 

 

                   Učenec nastavi prvi seštevanec, ki je sestavljen iz                                

                    3 snopov in 2 palčk. 

 

 

 

 

                                                           Nato doda drugi seštevanec, to je 8 palčk. 

 

 

 

 

                                                           Ugotovi, da je vseh palčk ravno 10. 

 

 

 

 

                                                           Palčke poveže v snop. 

 

 

 

 

 

                                                           Tako dobi 4 snope. Skupaj je to 40 palčk. 

 

 

Slika 23: Postopek izračuna računa 32 + 8 = s pomočjo snopov in palčk.  
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→ 32 – 7 =                                                    

 

 

                       Učenec nastavi zmanjševanec, ki je sestavljen iz  

                       3 snopov in 2 palčk. 

 

 

 

                                                             Ugotovi, da ima premalo palčk, da bi lahko od  

                                                             njih odvzel 7 palčk, zato razveže en snop. Sedaj  

                                                             ima na razpolago 12 palčk in 2 snopa. 

 

 

   

                                                             Učenec od 12 palčk odvzame 7 palčk.                                    

 

 

 

 

                       Ostanejo mu 2 snopa in 5 palčk. 

 

 

 

Slika 24: Postopek izračuna računa 32 – 7 = s pomočjo snopov in palčk. 
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5.4.7 KARTONČKI (D, E) 

Tudi to ponazorilo lahko uporabljamo že pri računanju do 20. Njegovo uporabo zagovarja 

predvsem Markovac (1990).  

Ponazorilo je stavljeno iz kartončkov, ki predstavljajo enice in kartončkov, ki predstavljajo 

desetice. Pri tem ponazorilu opazimo preplet konkretnega, grafičnega in simbolnega nivoja. S 

kartončki se računa tako kot s snopi in palčkami, vendar je ta konkretni material nekoliko 

abstraktnejši. Desetic se ne da razstaviti, ampak jih je potrebno zamenjati z desetimi enicami. 

Material vsebuje zapise, zato bi lahko učenec s kartončki delal tudi le na simbolnem nivoju. 

 

 

 

 

 

                                                  Slika 25: Kartončki (D, E) 

Primeri računanja: 

→ 32 + 12 =                                                    

 

 

                     Učenec nastavi prvi seštevanec, ki je sestavljen iz  

                     3 desetic in 2 enic. 

 

 

 

              

              Doda drugi seštevanec sestavljen iz ene desetice  

              in dveh enic. 

 

 

             Preuredi kartončke in dobi 4 desetice in 4 enice,  

             kar predstavlja število       

             44. 

 

Slika 26: Postopek izračuna računa 32 + 12 = s pomočjo kartončkov (D, E).  
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→ 32 + 8 =                                                    

 

 

                                                             Učenec vzame 3 desetice in 2 enici. 

 

 

 

 

                                                             Nato doda 8 enic. 

 

 

 

 

 

                                                             Dobi 3 desetice in 10 enic. 

 

 

 

                                                           

                                                           10 enic lahko nadomesti z 1 desetico. 

                                                                       Torej je končni rezultat 4 desetice, kar pomeni  

                                                                       40 enic. 

 

 

Slika 27: Postopek izračuna računa 32 + 8 = s pomočjo kartončkov (D, E).  
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→ 25 – 4 =          

                                           
 

              Učenec nastavi število 25 tako, da uporabi 2 desetici              

              in 5 enic 

 

               
 

 

                Od tega števila odvzame 4 enice. 

 

 

 

 

 

              Ostaneta mu 2 desetici in 1 enica, kar predstavlja  

              število 21. 

 

 

Slika 28: Postopek izračuna računa 25 – 4 = s pomočjo kartončkov (D, E). 
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→ 32 – 7 =                                                    

 

 

           Učenec nastavi zmanjševanec, ki je sestavljen iz  

           3 desetic in 2 enic. 

 

 

             Odšteti mora 7 enic. Ker je zmanjševanec sestavljen iz   

             2 enic in ne more odšteti 7 enic, mora 1 desetico  

             spremeniti v 10 enic. Dobi zmanjševanec v katerem sta   

             2 desetici in 12 enic. 

 

 

       Od 12 enic odšteje 7 enic.  

 

 

 

 

 

             Ostane mu jih še 5. Razlika števil je 2 desetici in 5           

             enic, kar predstavlja število 25      

 

 

Slika 29: Postopek izračuna računa 32 – 7 = s pomočjo kartončkov (D, E). 
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5.4.8 STOTIČNI KVADRAT 

Stotični kvadrat je tabela, v kateri so zapisana števila od 1 do 100. V vsaki vrstici so po vrsti 

od najmanjšega do največjega zapisana števila ene desetice. Prav tako si po vrsti sledijo 

desetice v stolpcih, od najmanjših, ki so zgoraj, do največjih, ki so na spodnjem robu. Učenec 

s pomočjo tega ponazorila računa tako, da se pomika desno, če prišteva enice ali pa navzdol, 

če prišteva desetice, in levo, če odšteva enice ali pa navzgor, ko odšteva desetice. Preden 

začne uporabljati to ponazorilo, mora učenec dobro razlikovati desetiške enote in razstavljanje 

števila na desetice in enice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                          Slika 30: Stotični kvadrat 

 

Ko smo učencem ponudili to ponazorilo, smo najprej ponovili razstavljanje števil. Pokazali 

smo jim, kako prištevamo ali odštevamo enice s pomočjo stotičnega kvadrata in kako 

prištevamo oziroma odštevamo desetice.  

 

Videli smo, da ni vsak material primeren za vsakega učenca. Kot poudarjata Hodnik Čadež in 

Manfreda Kolar (2009), je lahko določen način uporabe didaktičnega materiala za določenega 

učenca prej ovira, kot pomoč. Zato je prav, da učencem predstavimo čim več pripomočkov in 

jim omogočimo, da si pomagajo s tistim, ki jim je v resnici najbolj v pomoč. Strinjamo pa se 

tudi z Markovcem (1990), ki poudarja, da moramo didaktični material uporabljati zmerno in 

ga opustiti, ko učenec lahko nalogo reši brez ponazoril. 
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Imamo namreč izkušnjo z učencem, ki je ob uporabi stotičnega kvadrata računal brez težav in 

dosti bolje kot njegovi sošolci. Ko pa ni imel stotičnega kvadrata, ni znal izračunati niti 

najbolj osnovnih računov. V tem primeru je bilo konkretno ponazorilo nadomestek za 

učenčevo miselno aktivnost. Tega bi se moral učitelj zavedati in poiskati drugo pot, da bi 

učenca pripeljal do računanja z razumevanjem. 

 

6 IGRA 

 

Učenci prihajajo v šolo s šestimi leti, socialno nezreli, s precej kratkotrajno koncentracijo, na 

prehodu s predoperacionalne na konkretno stopnjo po Piagetu, a z velikim interesom za igro. 

Omogočiti jim moramo, da pridobivajo znanje predvsem na konkretno-izkustveni ravni s 

pomočjo didaktičnega materiala in iger (Cotič, Hodnik Čadež,  2002, str. 9).  

 

6.1 KAJ JE IGRA 

Igra je ena od osnovnih aktivnosti v otroštvu. Otrokom pomaga, da odrastejo, da skozi igro 

postopno obvladujejo svet odraslih (Bognar, 1991). Je dejavnost, ki je najbolj primerna 

otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega psihofizičnega razvoja (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001). Po mnenju številnih psihologov pa je igra tudi notranja otrokova 

nuja, ki spremlja telesni in duševni razvoj posameznika in močno vpliva nanj. Je dejavnost, ki 

jo otroci sprejemajo z zadovoljstvom (Bognar, 1987). 

 

Pellegrini in Saracho (1991 v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 2) igro opredelita 

takole: 

 igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi (socialnimi) 

zahtevami, 

 otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji, cilje si definirajo sami, 

vedenje udeležencev igre pa je spontano, 

 otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete. Igralne dejavnosti 

dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti, 

 igralne dejavnosti so lahko domišljijske in nerealne, 
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 igra je svobodna in pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v igri sproti 

spreminjajo, 

 igra zahteva aktivno udeležbo. 

 

Skupne točke vseh omenjenih opredelitev so, da je igra svobodna dejavnost, ki poteka brez 

zunanje nujnosti in je pogojena z notranjo motivacijo, da spodbuja razvoj otroka in vpliva 

nanj. Cilj igre je v dejavnosti sami. Igra otroku predstavlja užitek in zadovoljstvo, saj pri njej 

dela stvari tako, kot mu je všeč. Zavedati bi se morali tega in tudi, da je igra otroku blizu in 

preko nje najlažje odkriva svet. Potem ne bi bilo nobene ovire za to, da bi igro pogosteje in 

bolj zavzeto uporabljali tudi pri pouku. 

 

6.2 IGRA PRI POUKU 

Ena izmed osnovnih značilnosti otroka je njegova potreba po aktivnosti, ki se na najbolj 

naraven način zadovolji skozi igro. Petletniki in šestletniki, ki jih je zakon razglasil za šolanja 

sposobne, prihajajo v razred polni razigranosti in željni aktivnosti in igre. 

 

Marentič-Požarnikova poudarja, da postaja pouk vedno bolj usmerjen v učenca in ne več v 

učitelja ali snov (Marentič-Požarnik, 1998). Danes se skuša šola čim bolj prilagajati otroku in 

izhajati iz njegovih potreb. Glede na to, da igra ustreza otrokovi naravi in zakonitostim 

njegovega psihofizičnega razvoja ter poleg tega otroka tudi privlači in razveseljuje, je njena 

raba pri pouku zelo ustrezna in dobrodošla (Bognar, 1987). Čeprav igra ni edina dejavnost, ki 

spodbuja otrokov razvoj, psiholog Toličič (1961) meni, da je gotovo ena izmed 

najpomembnejših. 

 

Že pedagog Kvintilian se je zavzemal, da bi učenje organizirali tako, da bi ga otroci vzljubili 

in bi jim pomenilo veselje. Meni, da bi si pri tem lahko pomagali z igro (Bognar, 1987). Tudi 

Komensky je poudarjal, da mora biti šola, če hočemo, da bodo otroci v njej uspeli, zanje tudi 

privlačna. To pa bi najlažje dosegli tako, da bi v šolo vnesli igro, ki je za otroka zabava 

(Komensky, 1967 v: Bognar, 1987). »Vedno sem verjel, da se učenje lahko spremeni v igro in 

zabavo za otroke in da jih lahko pripravimo do tega, da bodo učenje vzljubili … Lahko 

poiščemo na stotine načinov in učenje spremenimo v igranje.« (Locke, 1967 v: Bognar, 1987, 

str. 19) Tudi Furlan meni, da se učenje in igra ne izključujeta. »Ne le, da se otrok med igro 
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lahko uči, ampak se med igro verjetno tudi najbolje uči, kar je popolnoma razumljivo.«  

(Furlan, 1968 v: Bognar, 1987, str. 27) 

 

Med igro otrok razvija različne sposobnosti in pridobiva delovne navade. Furlan (prav tam) 

navaja tudi nekatere prednosti igre kot učne metode: 

 z lahkoto dosežemo največjo možno koncentracijo pazljivosti, 

 čustveni odnos otrok do igre je pozitivnejši kot do rednega učenja, 

 aktivnost otrok je pri igri večja kot pri drugih oblikah učenja, 

 naučeno snov, ki se je učijo med igranjem, si učenci lažje zapomnijo, 

 pri igranju se učenci manj utrudijo kot pri resnem delu (Furlan, 1968 v: Bognar, 1987, str. 

28). 

 

Ko učencem pri pouku ponudimo igro, ta ni namenjena le sprostitvi, pač pa je predvsem 

pripomoček v procesu učenčevega nezavednega usvajanja in utrjevanja znanj. Preko igre se 

učenci razvijajo, spoznavajo svet okrog sebe, sodelovanje v skupini in postajajo ustvarjalni.  

Ko želimo otroka nekaj naučiti in pri tem uporabljamo standardne metode in oblike dela, 

pogosto naletimo na odpor (Uršič, 2001). Pozornost učencev in njihova motivacija za delo sta 

predvsem v prvem triletju kratkotrajni, če pa naredimo neko dejavnost zanimivo, so učenci 

sposobni v njej sodelovati veliko dlje (Horvat, 1997). Dejavnost, predstavljena preko igre, v 

učencu zbudi veselje do sodelovanja in zanimanje za vsebino (Uršič, 2001). 

 

Bognar (1987) pa opozarja, da igra pri pouku ni nujno učinkovita. Njena uspešnost je odvisna 

od mnogih dejavnikov. Učitelj mora biti pri uvajanju igre v pouk pozoren na to, kako je igra 

sestavljena, kako jo vključi v pouk, izbrati mora didaktično igro glede na cilje, ki jih hoče z 

njo doseči. Potrebno je tudi, da učitelj igro prilagoditi razvojni stopnji učencev in njihovim 

interesom in da izbere tako igro, ki pri učencih vzbuja zanimanje in radovednost (Horvat, 

1997). 

 

Vseh izobraževalnih ciljev samo z igro ne moremo doseči, lahko pa z igro popestrimo pouk, 

preko igre vplivamo na učenčev odnos do posameznega predmeta in njegov uspeh (Horvat, 

1997). 

 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

52 
 

6.3 DIDAKTIČNA IGRA 

Poljak (1989) loči naslednje univerzalne učne metode:  

 metoda demonstriranja, 

 metoda praktičnih del, 

 metoda risanja oziroma ilustrativnih del, 

 metoda pisnih del, 

 metoda branja in dela s tekstom, 

 metodo pogovora, 

 metodo ustrezne razlage. 

 

Kot učni pristop pri pouku predvsem v nižjih razredih lahko uporabljamo tudi igro, ki 

vključuje različne metode. Tako igro imenujemo didaktična. Pri njej ne gre samo za 

sprostitev, ampak predvsem za proces učenja, ki ga učenci nezavedno usvajajo. Če želimo 

otroka nekaj naučiti, pogosto naletimo na odpor. Ista dejavnost predstavljena skozi igro pa v 

učencu zbudi veselje do sodelovanja. Pri igri nevede usvoji znanje, kar je učiteljev cilj (Uršič, 

2001). 

 

Glavna značilnost didaktične igre je, da preko nje dosegamo vzgojno-izobraževalne cilje 

(Bognar, 1987). Bognar pravi, da ima sicer vsaka igra lahko vzgojni učinek, vendar je ta bolj 

ali manj nehoten in naključen (prav tam). »Ker je pouk premišljen in organiziran vzgojno-

izobraževalni postopek, se s prosto igro ne bi mogle uresničiti vzgojno-izobraževalne naloge. 

Zato mora imeti igra pri pouku vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja, oziroma morajo 

biti smotri na določen način vgrajeni v igro.« (Bognar, 1987, str. 88) 

 

Da bi to dosegel, mora učitelj uporabiti tako didaktično igro, ki jo lahko podredi določenim 

ciljem oziroma namenom in z njimi doseže vzgojno-izobraževalne cilje. Za te cilje ve le 

učitelj, učenci pa se jih ne zavedajo in se tako preko igre nezavedno učijo (Horvat, 1997). 

Kljub temu, da mora učitelj marsikdaj igro spremeniti, jo prilagoditi ali pa jo mora celo sam 

izdelati, mora didaktična igra ostati igra. Imeti mora vse značilnosti igre, saj jo bo otrok le 

tako lahko doživljal kot igro. 

 

Bognar (1987) meni, da je iz številnih raziskav razvidno, da je učenje z igro enako učinkovito 

kot npr. učenje z delovnimi listi. Igra pri pouku je vzbudila večjo pozornost kot film ali 
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učbenik in izkazalo se je, da je znanje, ki so ga učenci pridobili preko didaktičnih iger, 

trajnejše. Poleg teh ima didaktična igra pri pouku tudi mnogo drugih pozitivnih učinkov: 

učencem omogoča, da so samostojnejši, učitelj je le mentor, svetovalec in usmerjevalec 

poteka pouka. 

 

Igra spodbuja aktivnost učencev, učitelju pa omogoča individualizacijo dela, saj lahko za 

učence pripravi didaktične igre z različnimi težavnostnimi nalogami (Horvat, 1997). 

V tem pa se kažejo tudi nekatere slabosti didaktičnih iger. Učitelj za pripravo in izvedbo le-

teh potrebuje veliko časa, če jih izdeluje sam pa tudi precej domišljije in ustvarjalnosti. Tak 

pouk vsekakor zvišuje stroške (Boocock, 1971 v: Bognar, 1987). 

  

6.4 DIDAKTIČNE IGRE IN MOTIVACIJA 

Jurkovič (2009, str. 4) v svojem magistrskem delu izpostavlja, da sta »pomembna stebra 

dobre, kakovostne šole motiviran učitelj in motiviran učenec«. Motivacija povzroča in 

usmerja naša dejanja. Je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na to, da ljudje, ki 

imajo približno enake sposobnosti, ne dosegajo enakih rezultatov (Kompare idr., 2002). 

 

Krajnc (1982) poudarja, da je lahko tudi nadpovprečno učno sposoben učenec neuspešen pri 

učenju, če zanj ni motiviran in dela pod prisilo, saj sposobnosti učencem ne omogočajo 

uspeha same po sebi. Če učenec za učenje ni zainteresiran, če se uči zelo površno in mu je 

pomembno le, da opravi test, je njegovo znanje nepovezano in kratkotrajno. Tak učenec se 

učenju izogiba, loteva se ga z odporom in zaradi prisile. Učitelj mora poskrbeti, da bo način 

dela v razredu tak, da bo čim več učencev motiviranih za delo. Truditi se mora, da so naloge, 

s katerimi se učenci srečujejo, čim bolj privlačne in naredijo učenje smiselno. Učencem mora 

zagotoviti čim bolj optimalno okolje, kjer se bodo počutili sprejete in upoštevane (Woolfolk, 

2002). 

 

Poznamo dva osnovna tipa motivacije. Delimo ju glede na to, od kod izvirata. Ali motivacija 

izhaja iz posameznika ali pa iz njegovega okolja. Se nekdo uči, ker ga snov zanima, ker si želi 

o določeni temi izvedeti več, ali pa zaradi ocene, nagrade, strahu? Glede na to ločimo notranjo 

in zunanjo motivacijo (Woolfolk, 2002). Notranja motivacija je povezana z željo po učenju 

(Žakelj, 2001). Torej učenec, ki je notranje motiviran, ne potrebuje zunanjih spodbud, saj je 

aktivnost že sama po sebi nagrada. Tak učenec rešitev problema doživlja kor izpolnitev cilja, 
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ki si ga je zastavil (Švagan, 1998). Problem nastane, če ni učenčev cilj, da bi nekaj razumel in 

znal, ampak za svoje delo potrebuje zunanjo motivacijo. Za zunanjo motivacijo je namreč 

značilno, da se posameznik uči zaradi zunanjega vzroka (Žakelj, 2001). To je lahko ocena, 

pohvala, nagrada, izogibanje kazni … Taka motivacija v večini primerov ni trajna, saj po 

navadi izgine, če izgine vir zunanje podkrepitve. Otrok, ki je odvisen le od zunanje 

motivacije, je nesamostojen, nesamozavesten in vedno potrebuje nekoga, da ga spodbuja 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Včasih je treba tudi pri matematiki, ki pogosto velja za nepriljubljen predmet, uporabiti 

motivacijska sredstva, z njimi povečati motivacijo in pokazati učencem, da je ta predmet 

zabaven in zanimiv. 

 

Z motivacijskimi sredstvi pa ne povečujemo le zunanje motivacije učencev, pač pa tudi 

notranjo, saj naredijo uro bolj zanimivo in pestro. Učenci nimajo občutka, da se učijo in se ob 

dejavnostih ne utrudijo. 

 

Pri svojem delu z učenci, ki so imeli težave pri matematiki, smo uporabljali motivacijo v 

obliki didaktičnih iger. Igra je močno motivacijsko sredstvo. Učenje skozi igro učence ne 

utruja, ni enolično in zmanjšuje njihove neprimerne dejavnosti (Uršič, 2001).  

 

Cilj igre je, da učenec usvoji in utrdi določeno znanje, pot do tega pa je preko didaktičnih iger 

bolj privlačna in zabavna. Ko izbiramo ali izdelujemo didaktično igro, moramo paziti na to, 

da ima vsak od učencev možnost, da začuti sebe kot enakovrednega člana skupine, se ob delu 

sprosti, uči in zabava (Filipan, 2010).  

 

Didaktičnih iger pa kljub vsemu ne smemo uporabljati prepogosto, saj prepogosta uporaba 

lahko privede do tega, da so učenci aktivnosti naveličani in postanejo nezainteresirani za delo 

(Pavlin, 2000). 

 

6.5 SODELOVANJE IN TEKMOVALNOST PRI DIDAKTIČNI IGRI  

Dejstvo je, da je življenje v družbi prepleteno s tekmovalnostjo. Evolucijska teorija poudarja, 

da je pomen tekmovalnosti v preživetju, saj se v naravi lahko obdrži le tisti, ki je boljši 

(Pergar-Kuščer, Razdevšek-Pučko, 2005).  
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Po našem mnenju je tekmovalnost koristna, dokler učenca motivira za delo, da vanj vloži več 

truda in tako postaja boljši. Ko je motiviran, hitreje napreduje pri delu in doseganju želenih 

ciljev. Tekmovalnost pa postane ovira, kadar v učencu začne zbujati strah pred tem, da ne bo 

najboljši oziroma, da bo slabši od drugih in to v njem povzroči manjšo delovno učinkovitost. 

 

Številni kritiki danes šoli očitajo, da temelji na sistemu trdega boja za obstanek v katerem 

sposobnejši uspejo, tisti z manj sposobnostmi pa izgubljajo, in pretirano poudarja 

tekmovalnost (Bognar, 1987). Naš izobraževalni sistem naj bi namreč pripravljal mlade za 

življenje v družbi, ki je tekmovalna, po drugi strani pa se v šolah poudarja tolerantnost, 

sodelovanje, enake možnosti, medsebojno spoštovanje in odgovornost do drugih (Ross, 

Fülöp, Pergar, 2000 v: Pergar-Kuščer, Razdevšek-Pučko, 2005). 

 

Rezultati raziskav, ki jih v svojem članku omenjata Pergar-Kuščer in Razdevšek-Pučko 

(2005), kažejo na pozitivne učinke sodelovanja v procesih učenja, in sicer tako na učne 

rezultate, kakor tudi na medosebne odnose v skupini in samopodobo učencev. Ko učenci 

delujejo v skupini, jim sodelovanje omogoča, da pridejo do več različnih idej, imajo 

priložnost, da od sošolcev dobijo povratno informacijo o svojem delu, sodelovanje jim 

omogoča pomoč in podporo, izkušnjo soodvisnosti, priložnost, da spoznajo, kako se drugi 

lotevajo reševanja problemov, učenje poslušanja in strpnosti do drugih (Pergar-Kuščer, 

Razdevšek-Pučko, 2005). 

 

V raziskavi (prav tam), razredni učitelji izpostavljajo dejstvo, da učenci radi in z veseljem 

sodelujejo z drugimi sošolci. Po njihovem mnenju med učenci nižjih razredov ni veliko 

tekmovanja. Pojavlja se predvsem kot tekmovanje med skupinami, tekmovalnost pa je zelo 

redka, kadar je delo individualno. 

 

Kako pa je s sodelovanjem in tekmovalnostjo takrat, ko učencem ponudimo didaktično igro?  

Tekmovanje je povezano z igro in tudi kadar govorimo o didaktičnih igrah, mimo njega ne 

moremo (Bognar, 1987).  

 

Bognar (prav tam) omenja raziskavo, ki se je ukvarjala z vplivom tekmovanja na učne uspehe. 

Sodelujoči v tej raziskavi so bili razdeljeni v dve skupini, ki sta med seboj tekmovali v 

reševanju nalog. Eni od skupin so, kljub temu, da v resnici ni bilo tako, vedno dali povratno 
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informacijo, da je neuspešna. Skupina, ki so jo razglašali za premagano je imela vse slabše 

rezultate. Iz tega lahko sklepamo, da tekmovanje slabo vpliva na tiste, ki vedno izgubljajo. 

Bognar (1987) zato izpostavlja, da bi moral učitelj učencem omogočiti sodelovanje pri takih 

didaktičnih igrah, kjer ne bi bila predvsem pomembna sposobnost, pač pa naključje. S tem bi 

učencem, tudi tistim, s slabšimi sposobnostmi omogočil, da okusijo radost zmage. 

Poudari, da mora igra izkoristiti tudi velike možnosti za sodelovalne odnose med otroki. 

 

Lastne izkušnje so nam pokazale, da po večini učenci pri didaktični igri raje sodelujejo, kot pa 

se igrajo sami. Večina učencev pri didaktičnih igrah ni tekmovala med seboj, če tekmovanje 

ni bilo omenjeno v samih navodilih oziroma ga je pretirano izpostavljal kateri izmed sošolcev. 

Nekateri pa so bili vedno tekmovalno razpoloženi, ne glede na to, ali je bilo tekmovanje 

izpostavljeno ali ne, ali so se igrali v skupini oziroma so naloge reševali samostojno. Taki 

učenci so imeli pogosto težave pri skupinskih didaktičnih igrah. Zaradi pretiranega rivalstva 

so naloge reševali površno in zato tudi večkrat napačno. Tudi pri igrah, kjer je napredek 

odvisen predvsem od sreče (met kocke), so imeli težave, če niso bili najboljši in včasih zaradi 

tega niso bili več pripravljeni sodelovati pri igri. 

 

Tudi mi sicer menimo, da v šoli ne bi smeli tekmovalnosti preveč poudarjati in izpostavljati, 

prav tako pa ne ukiniti za vsako ceno. Kljub vsemu je danes v svetu mnogo tekmovanja in 

naše otroke moramo pripraviti za življenje v njem, moramo pa jih pripraviti tudi na to, da ne 

bodo vedno najboljši in da takrat ne smejo obupati in odnehati.  
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7 EMPIRIČNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Učenci, ki imajo pri aritmetiki težave, imajo slabo razvite številske predstave, slabo 

predznanje in uporabljajo računske strategije, ki od njih zahtevajo veliko časa in energije. 

Geary (Kalan, 2005, str. 61) ugotavlja, da »ti učenci uporabljajo razvojno nižje strategije, 

redko uporabljajo priklic, priklicana dejstva pa so pogosto napačna.« 

 

Kalan (2005) opozarja, da bi zgodnja obravnava, ki bi bila usmerjena v odpravljanje 

kognitivnih primanjkljajev, omogočila učencem s težavami hitrejši in kvalitetnejši učni 

napredek.  

 

V naši raziskavi smo se omejili na učence drugega razreda devetletne osnovne šole, ki imajo 

pri aritmetiki težave in zato obiskujejo dopolnilni pouk. Spremljali smo njihove računske 

strategije in jih s pomočjo nekaterih didaktičnih iger, s katerimi so učenci utrjevali računanje, 

skušali izboljšat. Napredek smo preverili ob koncu šolskega leta.  

 

Z raziskavo smo želeli poudariti pomen igre pri odpravljanju težav in pomen vaje in 

utrjevanja za uporabo višjih računskih strategij. 

 

7.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Pri svojem raziskovanju smo si postavili naslednje cilje: 

 raziskati, kako se učenci s težavami pri matematiki v drugem razredu spoprijemajo z 

operacijama seštevanja in odštevanja,  

 raziskati, kakšne računske strategije pri tem uporabljajo, 

 analizirati, kako na uspešnost učencev pri reševanju računov in klasičnih nalog seštevanja 

in odštevanja vplivata uporaba konkretnih ponazoril ter didaktičnih iger. 

 

7.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Na začetku šolskega leta se učenci, ki imajo pri aritmetiki težave, poslužujejo predvsem 

strategije preštevanja predmetov, ob koncu šolskega leta pa računanja s prsti in verbalnih 

strategij.  
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H2: Učenci pri računanju v obsegu do 20 najpogosteje uporabljajo konkretna ponazorila, kjer 

lahko predmete premikajo, ob koncu šolskega leta pa za pomoč pri računanju 

najpogosteje uporabljajo stotični kvadrat. 

H3: Učenci so za računanje bolj motivirani, če jim ga predstavimo preko didaktičnih iger, kot 

pa preko klasičnih računov. 

H4: Učenci raje iščejo rešitve nalog preko skupinskih kot pa preko individualnih didaktičnih 

iger. 

H5: Učenci s težavami, ki uporabljajo didaktične igre, imajo enake ali boljše rezultate pri 

preizkusu znanja iz matematike kot učenci s težavami, ki iger ne uporabljajo. 

H6: Učenci s težavami, ki uporabljajo didaktične igre, so v povprečju pri računanju bolj 

uspešni kot učenci s težavami, ki iger ne uporabljajo. 

 

7.4 METODE DELA 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno neeksperimantalno in eksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

 

Naša raziskava je sestavljena iz treh delov. Prvi del predstavlja začetno preverjanje 

razumevanja računskih operacij seštevanja in odštevanja in opazovanje računskih strategij 

šestih učencev, ki so imeli pri matematiki težave. Drugi del je eksperimentalni del - vključuje 

program poučevanja učencev z učnimi težavami, ki temelji na uporabi didaktičnih iger, in 

smo ga izvajali skozi celo šolsko leto. Tretji del pa zajema preverjanje razumevanja računskih 

operacij in strategij ob koncu šolskega leta ter primerjavo rezultatov preverjanja znanja 

učencev, ki imajo pri matematiki težave, in so uporabljali didaktične igre, in tistih, ki so imeli 

pri aritmetiki težave, a se z didaktičnimi igrami niso srečevali. 

 

7.5 OPIS VZORCA 

PRVI in DRUGI DEL: 

Raziskavo o razumevanju računskih operacij seštevanja in odštevanja in uporabi računskih 

strategij, delo z didaktičnimi igrami smo izvedli na osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje. V 

vzorec smo vključili 6 učencev 2. c, ki imajo pri matematiki težave. Ti učenci so rešili tudi 

anketo o motivaciji in sodelovanju pri didaktičnih igrah. 
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TRETJI DEL: 

Raziskavo o vplivu didaktičnih iger na izboljšanje razumevanja računskih operacij in uporabo 

strategij ter učno uspešnost pri matematiki smo izvedli na osnovni šoli Davorina Jenka 

Cerklje. V vzorec smo vključili 12 učencev, 6 učencev iz 2. b, ki so imeli pri matematiki 

težave, a niso bili deležni eksperimentalnega programa in 6 učencev iz 2. c razreda, ki so 

imeli pri matematiki težave in ki so bili deležni programa poučevanja preko didaktičnih iger.  

 

Vprašalnik o primernosti didaktičnih iger in njihovi uporabi smo razdelili trem učiteljicam, ki 

so didaktične igre uporabljale. 

 

7.6 OPIS PRIPOMOČKOV 

V prvem delu smo kot pripomoček za spremljanje razumevanja  računskih operacij seštevanja 

in odštevanja in uporabi računskih strategij uporabili tabelo strategij, kamor smo beležili, 

katere strategije uporabljajo učenci pri reševanju računov in njihove komentarje računanja. V 

drugem delu smo uporabili 11 didaktičnih iger z različnimi učnimi cilji. Ko so učenci že 

računali do 20 s prehodom smo s tabelo strategij ponovno preverili strategije računanja, ki so 

jih pri tem uporabljali – preverjanje med letom. V tretjem delu pa smo si pomagali s tabelo 

strategij in preizkusom znanja sestavljenim za učence dopolnilnega pouka (Priloga 1) ter 

preizkusi znanja (Prilogi 2 in 3), ki so bili uporabljeni pri rednem pouku, s katerim smo želeli 

preveriti v kolikšni meri delo z didaktičnimi igrami vpliva na izboljšanje rezultatov učenja. 

Učenci so ob koncu šolskega leta rešili tudi anketo o motivaciji in sodelovanju pri didaktičnih 

igrah. 

 

7.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Da smo pridobili rezultate za prvi del naše raziskave, smo opazovali otroke pri reševanju 

klasičnih računov. Rezultate smo sproti beležili in izpolnjevali tabelo strategij za vsakega 

učenca posebej. 

Pri eksperimentalnem delu naše raziskave smo učencem predstavili didaktične igre s cilji, ki 

jih morajo usvojiti učenci pri računanju do 20 in do 100. Učenci so utrjevali računanje preko 

iger pri dopolnilnem pouku in tudi med rednim poukom. Med letom smo še enkrat izpolnili 

tabelo strategij, ki smo jo izdelali glede na strategije, kot jih deli avtorica Kavkler (1996), za 
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vsakega učenca posebej in vanjo vpisali, katere strategije učenec uporablja pri računanju, ter 

tako ugotovili, kolikšen je napredek. 

V zadnjem delu smo pridobili rezultate o razumevanju računskih operacij in strategijah z 

analizo preizkusov znanja, ki so jih reševali učenci samostojno, in poslušanjem učencev, ki so 

nam opisovali svoj način reševanja. 

V nadaljevanju smo primerjali preizkusa znanja, ki so jih reševali učenci pri rednem pouku. 

Izbrali smo preizkus znanja računanja do 20 in računanja do 100, ki  so jih reševali učenci s 

težavami pri matematiki v dveh razredih. Učenci iz enega od razredov so bili deležni 

eksperimentalnega programa, učenci drugega razreda pa predstavljajo kontrolno skupino in 

niso bili deležni eksperimentalnega programa. 

 

7.8 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke za 1. del raziskave smo predstavili v obliki opisov strategij in načinov reševanja 

učencev, 2. del raziskave smo predstavili preko opisa programa, tj. didaktičnih iger, 3. del 

raziskave pa v obliki opisov strategij reševanja učencev in v obliki tabel in grafov za 

primerjave rezultatov preizkusov znanja eksperimentalne in kontrolne skupine učencev. 

 

7.9 ZAČETNO PREVERJANJE RAZUMEVANJA RAČUNSKIH 

OPERACIJ   IN STRATEGIJ RAČUNANJA 

Preden smo začeli z raziskavo, smo morali preveriti, predznanje učencev eksperimentalne 

skupine, kako računajo, kako razumejo pojma seštevanje in odštevanje ter kakšne strategije 

pri tem uporabljajo. Skušali smo ugotoviti, kje je vzrok za napake in težave. V nadaljevanju 

bomo predstavili rezultate, ki smo jih pri tem dobili. 

 

Učenec A  

prihaja iz Kosova. Njegov materni jezik je albanščina. Iz tega izvirajo tudi njegove težave pri 

matematiki. Ne govori dobro slovensko vendar razume skoraj vse. Na začetku drugega 

razreda ima velike težave pri številskih predstavah. Ve, kako računati pri seštevanju in 

odštevanju. Težave ima pri računih v obsegu do 10. Pri seštevanju do 20 brez prehoda si 

pomaga s konkretnimi ponazorili, predvsem z računalom in številskim trakom ter uporabo 

prstov. Pri nekaterih računih uporablja strategijo verbalnega štetja in sicer štetje od prvega 

danega števila naprej. Tudi pri odštevanju do 20 brez prehoda si pomaga s številskim trakom,  
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računalom in računanjem na prste. Uporablja strategijo preštevanja predmetov in sicer 

odvzema predmete od zmanjševanca. Ob uporabi vseh pomagal večino računov izračuna 

pravilno. Računanje s prehodom čez desetico mu na začetku povzroča nekoliko več težav, 

zato kar nekaj časa računa s pomočjo konkretnih ponazoril. Poleg računala in številskega 

traku uporablja tudi link kocke. Pomaga si s prsti. Pri nekaterih računih seštevanja uporablja 

strategijo verbalnega štetja, pri kateri šteje od prvega danega števila naprej. Pri odštevanju do 

20 s prehodom si pomaga s preštevanjem predmetov in sicer s strategijo odvzemanja 

predmetov od zmanjševanca. Enačbe seštevanja in odštevanja mu povzročajo težave, saj ne 

ve, kako bi se rešanja lotil. Velik napredek doseže, kadar je pri dopolnilnem pouku sam ali v 

majhni skupni. 

 

Učenec B  

ima motnjo pozornosti in disleksijo ter tako tudi posledično težave pri matematiki in 

slovenskem jeziku. Pri matematiki ima težave s preštevanjem predmetov ter velike težave pri 

branju navodil in pri besedilnih nalogah. Že v prvem razredu je imel težave pri osvajanju 

števila 8. Ni si mogel zapomniti besede osem (skoraj ves mesec) in tudi pri preštevanju 

predmetov (8, 9 ali 10) je imel težave. Pri računanju do 20 brez prehoda si pomaga s 

številskim trakom in računalom, pri prehodu pa sprva uporablja link kocke. Pogosto računa s 

pomočjo prstov. Čez čas pri seštevanju začne uporabljati strategijo verbalnega štetja. Šteje od 

prvega danega števila naprej. Pri odštevanju uporablja strategijo preštevanja predmetov, kjer 

odvzema predmete od zmanjševanca. Kasneje učenec začne pri nekaterih računih že 

uporabljati priklic znanega aritmetičnega dejstva, ki ga prilagodi (Pri računu 14 + 3 = učenec 

ve, da je 4 + 3 = 7). Pri odštevanju si pomaga z aritmetičnimi dejstvi za odštevanje. 

Pri računanju do 20 s prehodom se večkrat zmoti. Težave ima tudi pri enačbah.  

 

Učenec C  

je imel velike težave s številsko predstavljivostjo že v prvem razredu. Napredoval je zelo 

počasi. Te težave se odražajo tudi v drugem razredu. Velike težave ima s številsko 

predstavljivostjo. Npr. število 18 na številskem traku začne iskati pri številki 2, prav tako ne 

zna oceniti rezultata seštevanja ali odštevanja. Posledično ima težave tudi pri računanju do 20. 

Pri vsakem računu si pomaga z link kockami in kasneje s številskim trakom. Pri računanju do 

20 brez prehoda uporablja le strategijo preštevanja predmetov. Z računanjem s prsti si ne 

pomaga. Pri odštevanju odvzema predmete od zmanjševanca. Pri seštevanju s prehodom 

začne uporabljati prste, ki jih vedno prešteva od začetka. Pri računanju ima velike težave, ker 
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ne ve kolikšen je rezultat računa 7 + 5: 2 , 7, 12 ali 17.  Težave ima tudi pri branju navodil ter 

besedilnih nalogah. Od konkretnih ponazoril si pri računanju s prehodom pomaga z link 

kockami. Velike težave mu povzročajo računi z neznanko. Napreduje zelo počasi. 

 

Učenec Č  

v prvem razredu pri matematiki ni imel večjih težav. Včasih je zamenjal števke pri zapisu. 

Težave so se pojavile v drugem razredu zaradi čustvenih težav doma (ločitev staršev). Ne 

zaupa vase in v svoje sposobnosti. Vsak račun se mu zdi prezahteven. Učenec ima zelo nizko 

koncentracijo. Pogosto ne sledi pouku. Računi se mu zdijo prezahtevni in se jih niti ne loti. Za 

vsak račun najprej pove, da ga ne zna, da je pretežak, da ne ve, kaj naj naredi. Ko se mu 

posvetim, mi pove postopek računanja in ugotovi, da ni tako težko ter da bo zmogel. Sicer 

učenec razume pojma seštevanje in odštevanje in jih pravilno uporablja. Pri računanju do 20 

brez prehoda si pomaga z uporabo konkretnih ponazoril kot je številski trak in računanjem s 

prsti. Pri odštevanju odvzema predmete od zmanjševanca. Pri računanju do 20 s prehodom 

uporablja strategijo preštevanja predmetov,  pri odštevanju odvzema predmete od 

zmanjševanca. Pomaga si z link kockami, računalom in številskim trakom. Pri nekaterih 

računih seštevanja uporabi strategijo verbalnega štetja in sicer štetje od prvega danega števila 

naprej. Račune do 20 večinoma izračuna pravilno. Napake dela pri enačbah, kjer je neznanka 

na prvem mestu. Včasih zamenja števke pri zapisu števil in posledično tudi narobe izračuna 

račun. 

 

Učenec D  

je imel velike težave pri matematiki že v prvem razredu. Učenec ima velike težave s številsko 

predstavljivostjo. Na številskem traku se ne zna orientirati. Pri računanju  brez prehoda in s 

prehodom čez desetico si pomaga s konkretnimi ponazorili, predvsem z link kockami. Vedno 

prešteje vse. Pri odštevanju odvzema predmete od zmanjševanca. Pri računanju si ne pomaga 

s prsti. Učenec sicer razume pojma seštevanje in odštevanje in jih večinoma tudi pravilno 

uporablja. Težave pa ima pri mešanih računih, ker težko prehaja iz seštevanja na odštevanje. 

Težave ima tudi pri računih z neznanko na začetku ali v sredini (3 + __ = 5; __ - 4 = 3; 2 + 3 

= __; 7 – 4 = __). Tudi pri računanju do 20 naredi veliko napak.  

 

Učenec E  

ima legastenijo in posledično velike težave z zamenjavo števk pri zapisu in branju, zato 

pogosto narobe prebere ali zapiše število in ga posledično tudi napačno izračuna. Pri 
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računanju do 20 si pomaga z uporabo konkretnih ponazoril. Uporablja link kocke in številski 

trak. Sicer pa računa s pomočjo prstov. Pojma seštevanje in odštevanje razume – ve, kako 

računati pri kateri izmed operacij – in pravilno uporablja. Prav tako razume postopke 

reševanja enačb in računanja s prehodom. Napake se pojavljajo večinoma zaradi napačnega 

zapisovanja ali branja števil. 

 

7.10 EKSPERIMENTALNI PROGRAM 

Pri eksperimentalnem delu naše raziskave smo učencem predstavili didaktične igre s cilji, ki 

jih morajo učenci usvojiti pri računanju do 20 in do 100, kot zahteva naš učni načrt. Učenci so 

utrjevali računanje preko iger pri dopolnilnem pouku in tudi med rednim poukom. 

 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili igre, ki smo jih preko leta pri eksperimentalnem delu 

uporabljali, nato pa bomo povzeli mnenja učiteljic, ki so se srečevale z didaktičnimi igrami.  

 

7.10.1 AVTOMOBILSKE DIRKE 

Učni cilj: učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 brez prehoda. 

Pripomočki: igralna plošča, figurice, kartončki z računi, igralna kocka. 

Število učencev: vsaj 2 

Potek igre:  

Igro začne učenec, ki vrže največ pik na kocki. Še enkrat vrže kocko in se pomakne za 

ustrezno število polj naprej. Izbere kartonček z računom in ga izračuna. Če ga izračuna 

napačno, naslednji krog kocke ne meče. Če igralec pride na polje, ki je zasedeno, svojo 

figurico postavi na to polje, figurico soigralca pa postavi za eno polje nazaj. Zmaga igralec, ki 

prvi pride do cilja.  
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In kaj stori, ko pride na posebna polja? 

 

En krog  ne mečeš. 

Skrajšaj si pot in se pomakni na polje pod poljem s puščico. 

Prestavi figuro na polje nad tem s puščico. 

Še enkrat mečeš. 

Vzemi še en kartonček in izračunaj račun. 

 

Za eno polje prehiti soigralca. 

 

 

                                  Slika 31: Navodila za posebna polja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Slika 32: Didaktična igra Avtomobilske dirke 

 

7.10.2 ŽIRAFA Z DOLGIM VRATOM 

Učni cilj: učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 s prehodom tako, da 

dopolnjuje seštevanec do desetice oz. razstavi drugi seštevanec tako, da pri seštevanju s prvim 

seštevancem dobi deset. 

Pripomočki: žirafa iz papirja, deli z računi za vrat. 

Število učencev: 1 

Potek igre: 

Učenec dobi žirafin trebuh s prvim računom in glavo ter kartončke z računi in rezultati. 

Najprej poišče kartonček z ustreznim rezultatom, na tem kartončku pa je tudi nov račun.  

Ali bo učencu uspelo izračunati vse račune in dobiti žirafo z najdaljšim vratom? 
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Pri tej igri sta možna dva načina utrjevanja seštevanja: 

 4 + 6 + 3 = 10 + 3 =                                             7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2  

 

 

 

 

 

 Slika 33: Prvi način utrjevanja                           Slika 34: Drugi način utrjevanja  

           seštevanja                                                            seštevanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Slika 35: Didaktična igra Žirafa z dolgim vratom  

 

7.10.3 MET TREH KOCK 

Učni cilj: učenec sešteva tri števila v obsegu do 20. 

Pripomočki: igralna plošča, žetoni za prekrivanje polj, igralne kocke na katerih so namesto 

pik številke. 

Število učencev: 1 ali več 

Potek igre: 

Vsak učenec dobi svojo igralno ploščo in žetone za prekrivanje polj. Določimo učenca,  

ki prvi meče kocke. Vrže vse tri naenkrat in sešteje število pik. Na igralni plošči pokrije 

polje s tem številom. Nadaljuje naslednji učenec. Če je polje z določenim številom že  

pokrito, učenec preda kocke naprej in ne meče še enkrat. Če igro igra več učencev, ki 

tekmujejo med seboj, zmaga tisti, ki prvi pokrije vsa polja. 
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                               Slika 36: Didaktična igra Met treh kock 

 

7.10.4 VAGONČKI 

Učni cilj: učenec sešteva v množici naravnih števil do 20 s prehodom. 

Pripomočki: papirnata lokomotiva, vagoni z računi in rezultati. 

Število učencev: 1 

Potek igre: 

Na mizi so lokomotiva in vagončki. Učenec najprej v vrsto postavi lokomotivo in izračuna 

račun na njej. Nato poišče vagonček z ustreznim rezultatom ter izračuna račun na vagončku. 

Tako postavlja vagonček poleg vagončka toliko časa, dokler ne porabi vseh vagončkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Slika 37: Didaktična igra Met treh kock 

 

7.10.5 PREMAGAJ PIRATE 

Učni cilj: učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 s prehodom. 

Pripomočki: igralna plošča, kartončki z nalogami, zlatniki (15 kartončkov po 1 zlatnik, 15 

kartončkov po 10 zlatnikov), igralne figurice, igralna kocka. 
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Število učencev: vsaj 2 

Potek igre: 

I. možnost: 

Vsak igralec dobi 15 kartončkov po en zlatnik in 15 kartončkov po 10 zlatnikov. Ostale 

zlatnike položimo v skrinjo na skrivnem otoku na sredini igralne plošče. Učenci mečejo 

igralno kocko. Z igro začne tisti, ki je vrgel največ pik. Učenec vrže kocko in se premakne za 

toliko mest, kolikor je pik na kocki. Ko pride na polje, iz kupa vzame eno kartico z nalogo in 

jo prebere. Naloga mu sporoča, kaj se mu je zgodilo. Igralec mora izračunati račun in narediti, 

kar zahteva naloga. Če igralec pride na polje, kjer je položen denar, ga lahko pobere in tako 

obogati. Igralci si med seboj figuric ne zbijajo. Igra se konča, ko prvi igralec pride čez polje 

KONEC. Zmaga igralec, ki ima na koncu igre največ zlatnikov. 

II.  možnost: 

Učenci si med seboj zbijajo figurice. 

 Različica konca igre 1: 

Vsi učenci morajo priti čez polje KONEC. Ko končajo, jih učitelj zaposli z drugimi nalogami. 

 Različica konca igre 2: 

Učenec, ki prvi pride čez polje KONEC, še naprej nadzira igro in deli denar. 

 Različica konca igre 3: 

igralec, ki pride čez polje KONEC, pospravi svojo igralno figuro, vendar še vedno računa 

račune na kartončkih, ko je na vrsti. 

 Različica konca igre 4: 

Igralec mora dobiti na kocki ravno toliko pik, da pride na polje KONEC, sicer izračuna le 

račun ter reši nalogo, a ostane na mestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Slika 38: Didaktična igra Premagajmo pirate 
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7.10.6 MOJA KMETIJA 

Učni cilj: učenec dopolnjuje seštevanec, zmanjševanec ali odštevanec pri računih v obsegu do 

20. 

Pripomočki: kartončki z računi, sličice živali, list za zapisovanje rezultatov. 

Število učencev: 1 ali več 

Potek igre:  

Učenec vzame račun in ga izračuna. Rezultat zapiše na list in preveri njegovo pravilnost tako, 

da izvleče bel kartonček in na njem prebere rešitev. Na drugi strani računa, so zapisane točke, 

ki jih učenec prisluži, če pravilno izračuna račun. Učenec tako zbira točke in z njimi lahko 

kupuje različne živali. Vrednost vsake živali je zapisana na hrbtni strani njene slike. Torej, če 

učenec hoče kupiti kravo, ki je vredna 5 točk, mora pravilno izračunati 5 oranžnih računov oz. 

1 modrega in 3 oranžne ali pa 2 modra in 1 oranžnega. 

Če je igra tekmovalna, zmaga tisti učenec, ki ima ob koncu igre največjo vrednost živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Slika 39: Didaktična igra Moja kmetija 

 

7.10.7 POIŠČIVA PRIJATELJE 

Učni cilj: učenec uredi naravna števila do 100 po velikosti v stotični kvadrat. 

Pripomočki: prazen stotični kvadrat, navodila, folija z rezultati (živalmi). 

Število učencev: 1 

Potek igre:  

Učenec v stotični kvadrat zapiše števila, ki jih zahtevajo navodila na robu lista. Potem vzame 

prozorno folijo, na kateri so na mestih, kamor je moral učenec zapisati števila, natisnjene 
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različne živali. Učenec tako preveri, če je števila vpisal pravilno. Torej, če se nad vsakim 

številom, ki ga je vpisal v kvadrat, skriva ena od živali. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                              Slika 40: Didaktična igra Poiščiva prijatelje 

 

7.10.8 LAČNE RIBE 

Učni cilj: učenec določi predhodnik in naslednik naravnim številom v obsegu do 100. 

Pripomočki: ribe s števili in železno sponko, trnek z magnetom, kartonček s števili. 

Število učencev: 1  

Potek igre: 

Ribe razporedimo na sredino, kot da so v ribniku. Vsak učenec dobi kartonček s števili in 

palico za lovljenje rib. Iz ribnika skuša čim prej izvleči ribice, ki imajo na trupu zapisano 

število, ki je predhodnik ali naslednik števil na učenčevem kartončku. Če učenec iz ribnika 

potegne napačno ribo, jo mora vrniti nazaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Slika 41: Didaktična igra Lačne ribe 
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7.10.9 ZBIRAM PO DVE 

Učni cilj: učenec sešteva in odšteva dvomestni števili brez prehoda. 

Pripomočki: komplet 14 nizov po 4 karte  

Število učencev: 3 ali več 

Potek igre:  

1. možnost: 

Učenec zmeša karte in jih razdeli med igralce. Igralci pogledajo svoje karte in poiščejo možne 

pare. Igralec, ki ima največ kart, jih ponudi soigralcu na svoji desni. Ta od vseh kart izbere 

eno. Pogleda, če ima par in karte ponudi svojemu desnemu sosedu. Tako poteka igra naprej, 

dokler eden od igralcev ne odloži svoje zadnje karte. 

Par je bodisi račun in rezultat ali pa grafična predstavitev računa in rezultata. 

2. možnost: 

Iz kart izberemo le tiste, ki številsko predstavljajo račun in rezultat. Učenci igrajo enako kot 

prej in iščejo pare. 

3. možnost: 

Igramo le s kartami, ki grafično prikazujejo račun in rezultat. Preden učenec odloži par, mora 

povedati, kateri račun in rezultat karti predstavljata. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Slika 42: Didaktična igra Zbiram po štiri 

 

7.10.10   DUHCI 

Učni cilj: učenec sešteva dvomestno in enomestno število brez prehoda. 

Pripomočki: kartončki z računi, kartice z duhci z rezultati. 

Število učencev: 1 ali več 
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Potek igre: 

Učenca izmenično računata račune na kartončkih. Ko učenec izračuna račun, poišče duhca z 

ustreznim rezultatom. Pravilnost rezultata preveri tako, da obrne kartico z duhcem na hrbtno 

stran, če se račun na zgornjem robu hrbtne strani ujema z računom na kartončku, je rezultat 

pravilen, in učenec duhca in račun položi na svoj kupček. Sicer pa učenec kartonček z 

računom in kartico z duhcem vrne nazaj na mizo. Ko učenca izračunata vse račune, jima 

ostane še 12 duhcev. Obrneta jih na hrbtno stran in sestavita geslo: DO STO ŽE ZNAM! 

Pri tem si pomagata tako, da kartice postavita po vrsti od 1 do 12, številke so zapisane na 

zgornjem robu kartice.  

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

                                         Slika 43: Didaktična igra Duhci 

 

7.10.11   BINGOMATEMATIKA 

Učni cilj: učenec odšteva enomestno število od dvomestnega brez prehoda. 

Pripomočki: kartica z rezultati, kartončki z računi. 

Število učencev: 1 ali več 

Potek igre: 

1. možnost:  

Vsak učenec dobi eno kartico z rezultati. Kartončki z računi se pomešajo in dajo na mizo 

tako, da se račun ne vidi. Prvi učenec izbere en kartonček z računom in ga obrne tako, da 

račun vidijo vsi učenci. Vsak zase izračuna račun. Ko ugotovijo rezultat, pogledajo, kdo ima 

isti rezultat tudi na svoji plošči. Kdor ga ima, kartico obdrži in z njo zakrije ujemajoči rezultat 

na svoji plošči. Na vrsti za odkrivanje računa je drug učenec. Učenec, ki prvi najde vse svoje 

račune, je zmagovalec. Ostali učenci lahko nadaljujejo igro, dokler ne najdejo vseh svojih 

računov. Paziti moramo, da je rezultat vsakega računa le na eni kartici z rezultati, torej da 

nimata dva učenca istega rezultata. 
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2. možnost: 

Kartončke lahko žreba učitelj. Tako ima tudi več pregleda nad pravilnostjo izračunov. 

3. možnost: 

Vsak učenec računa zase. Če na kartončku ni ustreznega računa, kartonček vrne na sredino 

mize in vzame naslednjega, sicer pokrije rezultat na svoji kartici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Slika 44: Didaktična igra Bingomatematika 
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Komentar učiteljic: 

- Kako bi komentirali uporabo didaktičnih iger v razredu?  

Učiteljica 1: Pomembno je, da so navodila enostavna – to omogoča samostojno delo. Igro bi 

učencem lahko ponudila v času utrjevanja, kot dodatno nalogo (za tiste hitrejše) ali kot 

motivacijsko nalogo (za tiste s slabšo notranjo motivacijo). 

Učiteljica 2: Pouk je bolj raznolik, učence dodatno motivira. 

Učiteljica 3: Učenci preko igre usvajajo določena znanja in pri tem nimajo občutka, da se 

učijo. Zato so bolj sproščeni in učitelj na tak način lažje doseže zastavljene cilje. Za učenca je 

le igra, za učitelja nova pot do zastavljenega cilja.  

Na žalost pri pouku zmanjka časa, da bi lahko večkrat posegali po njih. 

Didaktična igra je lahko odličen pripomoček pri dodatnem pouku za učence, ki se bodo z 

določenimi cilji pri matematiki šele srečali in preko njih že usvajajo določena znanja. Enako 

pa je ista didaktična igra odličen pripomoček pri dopolnilnem pouku za učence, ki imajo pri 

rednem pouku težave in z utrjevanjem dosegajo boljše rezultate. 

 

- Se vam zdi, da bi pogostejša uporaba didaktičnih iger v prvih razredih pripomogla k 

boljšemu razumevanju osnovnih matematičnih pojmov in računskih operacij? 

Učiteljica1: Tega ne bi upala trditi, gotovo pa je manj dolgočasno in predstavlja boljši način 

utrjevanja kot golo prepisovanje računov s table. 

Učiteljica 2: Da, bi. Učenci bi snov, ki je ne razumejo, utrjevali na drugačen način.  

Učiteljica 3: Prav gotovo ima didaktična igra v prvih razredih izredno veliko vlogo pri 

razumevanju, vendar pri rednem pouku za njihovo uporabo na žalost prevečkrat zmanjka 

časa. 

 

7.11 PONOVNO PREVERJANJE RAZUMEVANJA RAČUNSKIH 

OPERACIJ IN STRATEGIJ OB KONCU ŠOLSKEGA LETA  

Učenec A  

Učenec je potreboval veliko vaj v šoli in doma, da je usvojil določeno snov. Pri računanju do 

20 in kasneje do 100 si je učenec na začetku pomagal s konkretnimi ponazorili pa tudi z 

različnimi grafičnimi reprezentacijami, kasneje ponazoril ni več uporabljal, še vedno pa je 

uporabljal prste.  
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Pri seštevanju je uporabljal strategijo verbalnega štetja in sicer štetje od večjega števila naprej, 

izpeljan priklic dejstev pri čemer si je pomagal z aritmetičnimi pari in dopolnjevanjem do 10, 

marsikatere račune pa je že izračunal s priklicem.   

Pri odštevanju si je pomagal s prsti. Uporabljal je strategijo verbalnega štetje in sicer štetje s 

pomočjo štetja nazaj ter priklic aritmetičnih dejstev za odštevanje. 

Učenec je v tem letu pri matematiki dosegel izredno velik napredek.  

 

Analiza preizkusa znanja 

Račune seštevanja in odštevanja do 10 učenec ob koncu leta rešuje s priklicem.  Tako rešuje 

tudi račune tipa 17 – 7. Račune s prehodom rešuje tako, da dopolnjuje do desetice. Računa s 

prsti. Vedno pokaže prvi seštevanec oz. zmanjševanec (če je npr. 7, pokaže 7 prstov) in ne 

prešteva vseh prstov. Pri računih tipa 7 + __= 11, nastavi 7 prstov, nato pa šteje najprej do 10 

in doda 1 do 11, oziroma z odštevanjem prvega seštevanca od vsote. Račune tipa __ + 4 = 17 

reši z odštevanjem drugega seštevanca od vsote. Računa s priklicem. Račune oblike 12 – __ = 

9 izračuna tako, da od 12 odšteje 1, 2, 3 in pride do 9.  Račune kot so __ – 8 = 1l izračuna 

tako, da s prsti nastavi razliko in prišteje odštevanec, pri tem pa prešteje vse prste. Ko računa 

račune s celimi deseticami, mi razloži, da računa tako, kot da ničel ne bi bilo, potem pa ničlo 

pripiše k rezultatu. Te račune računa s priklicem. Enako tudi račune kjer je en člen neznan. 

Zatakne se mu pri računih tipa __ – 20 = 50. Vse takšne račune izračuna narobe, saj odšteva 

manjše število od večjega. Ne vidi podobnosti med računi __ – 8 = 11, ki jih je vse izračunal 

prav in tudi pojasnil pravilen postopek računanja. Ko čistim deseticam prišteva enice, mi 

razloži, da pri računu 70 + 3 najprej izračuna 0 + 3, spredaj pa napiše 7. Vse račune, tudi 

enačbe, rešuje s priklicem. Pravilno izračuna tudi račune, kjer sešteva ali odšteva poljubno 

dvomestno in enomestno število brez prehoda. Težave pa mu tudi tokrat povzročajo računi 

tipa __ + 9 = 70, kjer dva od treh računov izračuna narobe.  

 

Učenec B  

Pri računanju si je učenec na začetku pomagal s konkretnimi ponazorili, kasneje pa so mu bile 

v veliko pomoč tudi grafične reprezentacije. Ob koncu leta je uporabo ponazoril opustil, še 

vedno pa si je pomagal s prsti. Pri seštevanju je uporabljal strategijo verbalnega štetja in sicer 

štetje od večjega števila naprej, izpeljan priklic, kjer si je pomagal z aritmetičnimi pari, in 

priklic aritmetičnih dejstev. Pri odštevanju je uporabljal verbalno štetje pri katerem si je 

pomagal s štetjem od zmanjševanca do odštevanca in s priklicem nekaterih aritmetičnih 

dejstev. Učenec je potreboval veliko vaje in še več potrditve, da zmore. Pri dopolnilnem 
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pouku je začel doživljati uspeh, ki mu je vlival samozaupanje. Dobri rezultati so bili vidni 

tudi pri rednem pouku. 

 

Analiza preizkusa znanja 

Račune v obsegu do 10 učenec reši s priklicem. Vidi podobnost med računoma 5 + 3 in 15 + 

3. Pove mi, da sta računa podobna, le da pri drugem spredaj napiše še 1. Enačbe tipa 9 + __ = 

17 reši tako, da pogleda prste in prešteje od 9 do 17. Enačbe seštevanja, kjer je neznan prvi 

seštevanec rešuje tako, da uporabi operacijo odštevanja in od vsote odšteje drugi seštevanec. 

Enačbe odštevanja rešuje tako, da pogleda prste in odšteje toliko, da dobi razliko, nekatere pa 

rešuje s priklicem. Račune s čistimi deseticami rešuje s priklicem brez napake. Pojasni mi, da 

je to tako, kot pri enicah, samo še ničlo mora pripisati zadaj. Pri računih, kjer deseticam 

prišteva enice, mu ne delajo težav. Pove mi, da vedno sešteje zadnjo števko pri desetici in 

enico, potem pa prvo števko pripiše. Tudi enačbe mu ne delajo težav in jih reši brez napake. 

Prav tako tudi vse račune odštevanja.  

 

 

Učenec C  

Učenec si je šele ob koncu leta nehal pomagati s konkretnimi ponazorili in uporabljati samo 

prste. Sicer pa je pri seštevanju uporabljal verbalno štetje od prvega danega števila naprej. Pri 

enačbah, kjer je neznanka na začetku, si je še vedno pomagal z računalom. Račune seštevanja 

je v tem primeru rešil pravilno, pri odštevanju pa ne, ker ni znal pravilnega postopka. Račune 

odštevanja je reševal s pomočjo prstov in štetja nazaj. Čeprav je učenec napredoval precej 

počasi, je bil napredek ob koncu leta očiten. 

 

 

 

Analiza preizkusa znanja 

Učenec vse račune, tudi v obsegu do 10 računa s pomočjo prstov. Nastavi prvi seštevanec oz. 

zmanjševanec in prišteva oziroma odšteva drugo število. Tako računa tudi račune tipa 17 – 7. 

Račune do 20, kjer je drugi seštevanec neznan, rešuje teko, da s prsti pokaže prvi seštevanec 

potem pa šteje prste do vsote. Enačbe, kjer je neznanka na začetku rešuje s pomočjo računala 

in sicer nastavi drugi seštevanec in prešteje, koliko kock manjka do vsote. Enačbe odštevanja, 

kjer je neznan odštevanec rešuje s pomočjo prstov. Pokaže zmanjševanec in šteje prste do 

razlike. Enačbe, kjer je neznan prvi člen pa rešuje z računalom. Nastavi razliko in prišteje 
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odštevanec. Prav tako s prsti rešuje tudi račune s čistimi deseticami. Pojasni mi, da je 

postopek tak kot pri enicah, le da mora na konec pripisati še ničlo. Edini račun, ki ga reši s 

priklicem je 80 – 80 =. Narobe reši vse račune s čistimi deseticami, kjer je pri odštevanju prvi 

člen neznan, saj od večjega števila odšteje manjše ne glede na to, kje večje število stoji (50 – 

70 = 20, 50 – 10 = 60). Račune seštevanja enice in desetice rešuje pravilno. Pove mi, da mora 

vedno sešteti enice, desetico pa prepiše. Pravilno reši tudi enačbe tipa __ + 9 = 70. Zraven 

pripoveduje, da od 70 odšteje 9. Pravilno rešuje tudi račune odštevanja v obsegu do 100. 

Pozoren je, da odšteva enice od enic, desetico pa pripiše. Pri računih, kot je 80 – __ = 73, kjer 

je na začetku čista desetica, uporabi računalo. 

 

 

Učenec Č  

Učenec na začetku drugega razreda ni imel težav. Pojavile so se kasneje, ko je izgubil 

samozaupanje. Začel je uporabljati ponazorila, včasih tudi ta neuspešno. Ob individualnem 

delu in delu v majhni skupini je znova začel doživljati uspehe in vrnilo se mu je 

samozaupanje. Ob koncu šolskega leta pri računanju ponazoril ni več uporabljal, pomagal pa 

si je z računanjem na prste. Pri seštevanju je uporabljal verbalno štetje in sicer štetje od 

prvega danega števila naprej, pri nekaterih računih tudi štetje od večjega števila naprej. S 

priklicem reši le nekaj najbolj enostavnih računov v obsegu do deset, kot je 5 + 3 = in računov 

s čistimi deseticami. Pri odštevanju uporablja verbalno štetje s pomočjo štetja nazaj. 

 

Analiza preizkusa znanja 

Učenec pri računu 15 + 3 = uporabi izpeljan priklic dejstev (5 + 3 =). Ostale račune v obsegu 

do 20 izračuna s pomočjo prstov. Enačbe seštevanja, kjer je neznanka drugi seštevanec rešuje 

tako, da pokaže prvi seštevanec in prešteje prste do vsote. Šteje vsak prst posebej, tudi prvi 

seštevanec. Račune tipa __ + 4 = 17 rešuje tako, da od vsote odšteje drugi seštevanec. Enačbe, 

kjer je neznan drugi člen rešuje tako, da od zmanjševanca odšteje razliko. Račune s čistimi 

deseticami reši s priklicem dejstev za enice in zadaj pripiše število nič. Ko mi razloži, kako je 

izračunal račun 30 + __ = 60, pove: 3 +3 = 6, to se spomniš. Je edini od učencev, ki preveri 

pravilnost izračuna. Razloži: __ + 20 = 80 rešiš tako, da izračunaš 8 – 2 in potem preveriš 6 + 

2. S priklicem računa račune seštevanja čiste desetice in enice, poljubne desetice in enice 

sešteva s pomočjo prstov. Najprej sešteva enice, dasetico pa pripiše. Napačno reši računa __ + 

9 = 70 in __ + 8 = 50, saj učenka, ko od vsote odšteje drugi seštevanec, dvakrat uporabi isto 
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roko in ne ve, katero število je to. Tudi pri odštevanju desetic in enic, je pozoren na to, da 

odšteva enice od enic. Zmoti se pri računu __ – 5 = 35, kjer odšteje 5 od števila 35.  

Pri računih 78 – 4 = in 90 – 8 = se pokaže njegova težava z zapisom, saj učenec pravilno 

izračuna račun, a rezultat zaradi zamenjave števk narobe zapiše. 

 

 

Učenec D  

Ta učenec je imel pri matematiki od vseh največje težave. Računanje v obsegu do 20 je 

usvojil s pomočjo konkretnih ponazoril in veliko vaje pri rednem pouku, dopolnilnem pouku 

in doma. Vse račune je računal s pomočjo prstov, ki jih je vedno preštel. Ob koncu leta je pri 

seštevanju uporabljal strategije verbalnega štetja in sicer štetje od prvega danega števila 

naprej, pri odštevanju pa s pomočjo štetja nazaj, ni pa uporabljal priklica, niti pri računih v 

obsegu do 10. Računal je počasi in pri tem naredil kar nekaj napak. Ko je enkrat usvojil način 

računanja, je računal brez napak, dokler se niso računi spremenili in je bilo treba računati 

drugače. Včasih ni bil pozoren na to, da se je pri računih spremenila računska operacija. 

Učenec je napredoval počasi.  

  

Analiza preizkusa znanja 

Vse račune seštevanja in odštevanja v obsegu do 20 računa s prsti tako, da nastavi prvi člen in 

prišteje oziroma odšteje drugega. Zaradi površnosti naredi napako pri računu 18 – 8=. Enačbe 

seštevanja v obsegu do 20 računa tako, da s prsti pokaže prvi oz drugi seštevanec in šteje prste 

do vsote. Pri enačbah odštevanja, kjer je neznan odštevanec, s prsti pokaže zmanjševanec in 

šteje prste do razlike, račun 11 – __ = 6 pa reši tako, da od zmanjševanca odšteje razliko. Pri 

računih, kjer je neznan zmanjševanec pa s prsti sešteje odštevanec in razliko. Napačno reši 

račun __ – 8 = 11. Ko mi razloži, kako je računal, mi pove, da je videl, da je 10 – 8 enako 11. 

Račune s čistimi deseticami računa s prsti, ve pa, da mora sešteti desetice, ničlo pa pripisati. 

Težave se pojavijo pri računih, kjer je prvi člen neznan. Učenec se ne more spomniti, kako se 

to računa. Račune tipa __ + 20 = 80 izračuna tako, da sešteje drugi seštevanec in vsoto, pri 

računu __  + 10 = 100 pa mi pove, da pač ve, da je rešitev 0. Narobe reši tudi vse račune 

odštevanja, pri katerih je neznan prvi člen, saj odšteva manjše število od večjega (40 – 70 = 

20, 50 – 10 = 60). Račune s čisto desetico in enico računa pravilno. Zadaj napiše enico, potem 

pa spredaj pripiše desetico. Prav tako pravilno izračuna račune seštevanja s poljubno desetico 

in enico, spet pa se zatakne pri enačbah seštevanja, kjer je neznan prvi člen. Tudi tu sešteva 

drugi seštevanec in vsoto. Račune odštevanja v obsegu do 100 računa pravilno. Pri računu 38 
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– 8 = pojasni, da računa tako, kot da števke 3 ni in odšteje 8 – 8, potem pa 3 napiše spredaj. 

Napačno reši račune z neznanim prvim členom. Račun __ – 6 = 30 reši tako, da prečrta števko 

3 in odšteje 6 od 10, nato pa spredaj napiše 2. Torej je rezultat 24. Napačno izračuna še računa 

78 – 4 = in 90 – 8 =, kjer pove pravilen rezultat, potem pa zamenja števki. 

 

 

Učenec E  

Učenec je imel velike težave predvsem zaradi legastenije. Pri računanju si je pomagal tako, da 

je z rdečo barvico podčrtal enice. Na ta način je skoraj odpravil težave z zamenjavo števk. Pri 

računanju si je ob koncu leta pomagal s prsti, ni pa več potreboval konkretnih ponazoril. Pri 

strategijah seštevanja je uporabljal verbalno štetje – od prvega danega števila naprej pri  

nekaterih računih štetje od večjega števila naprej, pri odštevanju pa uporablja verbalno štetje s 

pomočjo štetja nazaj. S priklicem aritmetičnih dejstev je reševal račune v obsegu do 10. 

 

Analiza preizkusa znanja 

Račune v obsegu do 20 učenec rešuje s pomočjo prstov. Prvemu seštevancu prišteje drugega. 

Šteje vsak prst posebej. Pri prehodu čez desetico najprej odšteje do deset, pokaže 10 prstov in 

odšteje naprej (račun 11 – 3 = reši tako, da pokaže en prst, ga skrije, pokaže vseh 10 prstov in 

skrije še dva). Enačbe seštevanja rešuje tako, da s prsti pokaže seštevanec in prešteje prste do 

vsote. Prste prešteva tudi od zmanjševanca do razlike. Pri enačbah, kjer je neznan prvi člen pa 

reši tako, da sešteje odštevanec in razliko. En račun izračuna napačno, pojasni pa pravilen 

postopek izračuna. S čistimi deseticami računa kot pri enicah in pri tem uporablja prste. 

Napako naredi pri enačbi __ + 20 = 80, kjer pokaže 8 prstov in prišteje še 2. Ko računa z 

deseticami in enicami je pozoren na to, da sešteva enice posebej in desetice posebej. S 

priklicem reši tudi enačbi 50 + __ = 54 in 20 + __ = 26. Pove mi, da tega ne računa, ker to 

preprosto ve. Pri zapisu rezultatov nekajkrat obrne števko. Težave ji povzročajo enačbe 

seštevanja v obsegu do 100, kjer je prvi člen neznan. Izračuna jih tako, da sešteje drugi 

seštevanec in vsoto. Račune odštevanja računa tako, da najprej odšteje enice, potem pa 

desetice. Tudi pri enačbah računa pravilno, napačno reši le račun __ – 5 = 35, kjer odšteje 

odštevanec od razlike.   
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7.12 PRIMERJAVA UPORABE RAČUNSKIH STRATEGIJ PRI 

ZAČETNEM IN PONOVNEM PREVERJANJU  

 

Tabela 1: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca  

 

 

Tabela 2: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca A 

 
 
  

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
x x  

-Štetje od večjega števila naprej     x 

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari    x 

-Dopolnjevanje do 10   x 

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
  x 

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
  x 

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila 

 
Računalo, 

številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 

 

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
  x 

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 

 

 

 

Računalo, 

številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 
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Tabela 3: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca B 

 

 

Tabela 4: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca B 

 
  

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
x x  

-Štetje od večjega števila naprej     x 

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari    x 

-Dopolnjevanje do 10    

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
 x x 

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
  x 

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila 

 
Računalo, 

številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 

 

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
 x x 

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 

 

 

 

Računalo, 

številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 
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Tabela 5: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca C  

 

 

Tabela 6: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca C 

 

 

 
 

 

 

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov  x x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
  x 

-Štetje od večjega števila naprej      

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari     

-Dopolnjevanje do 10    

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
   

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila 
 Številski trak, 

link kocke 
Link kocke Računalo 

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov   x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
   

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 
 

 

Link kocke, 

številski trak 
Link kocke Računalo 
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Tabela 7: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca Č 

 

 

Tabela 8: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca Č 

 
 

  

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
 x x 

-Štetje od večjega števila naprej      

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari     

-Dopolnjevanje do 10    

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
   

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila 

 

Številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 

 

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
   

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 

 

 Številski trak 

Računalo, 

številski trak, 

link kocke 

 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

83 
 

 

Tabela 9: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca D 

 

 

Tabela 10: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca D 

 
 
 

  

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov   x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
  x 

-Štetje od večjega števila naprej      

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari     

-Dopolnjevanje do 10    

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
   

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila 
 

Link kocke Link kocke  

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov   x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
   

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 
 

 
Link kocke Link kocke 
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Tabela 11: Spreminjanje računskih strategij seštevanja za učenca E 

 

 

Tabela 12: Spreminjanje računskih strategij odštevanja za učenca E 

 
 
 

 

 

 

STRATEGIJA SEŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanja predmetov -Uporaba konkretnih ponazoril x x  

 -Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

brez ponazoril 

-Štetje vsega     

-Štetje od prvega danega števila      

  naprej 
  x 

-Štetje od večjega števila naprej     x 

Izpeljan priklic dejstev 

-Aritmetični pari     

-Dopolnjevanje do 10    

-Priklic znanega aritmetičnega   

  dejstva in njegova prilagoditev 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

 
   

Lastne strategije     

Uporaba  ponazorila  
Link kocke, 

številski trak 

Številski trak, 

link kocke 
 

 

STRATEGIJA ODŠTEVANJA 

 

Začetno 

preverjanje 

Preverjanje 

med letom 

Končno 

preverjanje 

Preštevanje predmetov 

-Odvzemanje predmetov od   

  zmanjševanca 
x x  

-Dodajanje predmetov k    

odštevancu 
   

-Primerjanje 1 : 1    

-Uporaba prstov x x x 

Verbalno štetje 

 

-Štetje nazaj od zmanjševanca    

  do odštevanca 
  x 

-Štetje naprej od odštevanca do  

  zmanjševanca 
   

Priklic aritmetičnih 

dejstev 

-Aritmetično dejstvo za   

  seštevanje  
   

-Aritmetično dejstvo za  

  odštevanje   
   

Lastne strategije     

Uporaba ponazorila 

 

 

 

Link kocke, 

številski trak 

Številski trak, 

link kocke 
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8 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

Skozi celo šolsko leto smo spremljali 6 učencev kontrolne skupine. Njihove strategije 

računanja in razumevanje računskih operacij smo preverili na začetku šolskega leta, ko so se 

začeli srečevati z računanjem do 20, ko so že računali do 20 s prehodom in še enkrat ob koncu 

leta, ko so računali do 100. Rezultati opazovanja so predstavljeni v poglavjih 7.9, 7.11 in 7.12 

v empiričnem delu diplomskega dela. Med letom smo se s temi učenci srečevali pri 

dopolnilnem pouku, kjer so urili računanje s pomočjo didaktičnih iger. Te so predstavljene v 

poglavju 7.10 empiričnega dela.  

 

V nadaljevanju smo poskušali  dobiti odgovore na raziskovalna vprašanja in potrditi ali pa 

zavreči naše hipoteze.  

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšne strategije računanja 

uporabljajo učenci s težavami pri aritmetiki za reševanje osnovnih računskih operacij, na 

začetku (začetno preverjanje) in ob koncu drugega razreda (končno preverjanje). 

 

H1: Na začetku šolskega leta se učenci, ki imajo pri aritmetiki težave, poslužujejo predvsem 

strategije preštevanja predmetov, ob koncu šolskega leta pa računanja s prsti in verbalnih 

strategij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graf 1: Prikaz strategij seštevanja, ki jih učenci uporabljajo v določenem obdobju 
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Strategijo preštevanja predmetov so pri začetnem preverjanju seštevanja uporabljali vsi 

učenci, 4 so računali s pomočjo prstov, 2 pa sta uporabljala verbalno štetje. Ob koncu leta, ko 

smo izvedli končno preverjanje, so vsi učenci računali brez uporabe ponazoril, pomagali pa so 

si s prsti in s strategijami verbalnega štetja. Dva učenca sta pri seštevanju uporabljala izpeljan 

priklic in 2 priklic aritmetičnih dejstev. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Graf 2: Prikaz strategij odštevanja, ki jih učenci uporabljajo v določenem obdobju 

 

Pri odštevanju je na začetku drugega razreda 6 učencev uporabljalo strategijo preštevanja 

predmetov, 4 pa so si pomagajo s prsti. Ko smo izvedli končno preverjanje, se nobeden od 

učencev ni posluževal preštevanja predmetov, vseh 6 pa si je pomagalo z računanjem s prsti 

in verbalnim štetjem. Dva učenca sta pri računanju uporabljala priklic aritmetičnih dejstev.  

 

Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj so ob začetku šolskega leta učenci uporabljali strategijo 

preštevanja predmetov, računanja s prsti in verbalnega štetja pa se niso posluževali vsi, na 

koncu leta strategije preštevanja ni uporabljal noben učenec več, vsi pa so si pomagali z 

računanjem na prste ter uporabo verbalnih strategij. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na uporabo ponazoril. Zanimalo nas je, katera 

konkretna ponazorila učenci najpogosteje izbirajo pri reševanju računov seštevanja in 

odštevanja. 
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H2: Učenci pri računanju v obsegu do 20 najpogosteje uporabljajo konkretna ponazorila, kjer 

lahko predmete premikajo, ob koncu šolskega leta pa za pomoč pri računanju 

najpogosteje uporabljajo stotični kvadrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3: Primerjava uporabe ponazoril pri seštevanju ob začetnem in ob končnem preverjanju 

 

Pri seštevanju ob začetnem preverjanju je 5 učencev uporabljalo številski trak, 3 so 

uporabljali link kocke, 2 pa sta si pomagala tudi z računalom. Ugotovimo torej, da je enako 

število učencev uporabljalo ponazorila, kjer so lahko predmete premikali, kot številski trak. 

Pri preverjanju, ki smo ga opravili med letom, so vsi učenci uporabljali link kocke, 4 so si 

pomagali s številskim trakom, 3 pa so računali s pomočjo računala. Torej so učenci pri 

seštevanju do 20 s prehodom pogosteje uporabljali konkretna konazorila, kjer so lahko 

predmete premikali. Pri končnem preverjanju ob koncu leta se je konkretnih ponazoril 

posluževal le še en učenec, ki je uporabil računalo, ostali pa so računali brez uporabe 

ponazoril. 
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Graf 4: Primerjava uporabe ponazoril pri odštevanju ob začetnem in ob končnem preverjanju 

 

Pri računih odštevanja pri začetnem preverjanju so 3 učenci uporabljali link kocke, 5 učencev 

si je pomagalo s številskim trakom, 2 pa sta uporabljala računalo. Iz tega sledi, da so učenci 

pri začetnem preverjanju enako pogosto uporabljali konkretna ponazorila, kjer so lahko 

premikali predmete, kot tudi številski trak. Pri preverjanju med letom so vsi učenci uporabljali 

link kocke, 4 so si pomagali tudi s številskim trakom. Torej so se učenci pri odštevanju v 

obsegu do 20 s prehodom pogosteje posluževali konkretnih ponazoril, ki so jih premikali. Pri 

končnem preverjanju je konkretna ponazorila uporabljal le še en učenec, ki je odšteval s 

pomočjo računala. 

 

Druge hipoteze ne moremo v celoti potrditi. Pri začetnem preverjanju ni bilo razlik med 

ponazorili, ki omogočajo premikanje predmetov in tistimi, ki tega ne omogočajo. Razlike so 

se pojavile pri računanju do 20 s prehodom, kjer so vsi učenci uporabljali link kocke. Na 

koncu leta pa nobeden od učencev ni uporabljal stotičnega kvadrata, kot smo predvideli, le en 

učenec pa si je pri računanju pomagal z računalom. 

 

Tretje raziskovalno vprašanje je ugotavljalo, ali so učenci bolj motivirani za računanje, če jim 

ga predstavimo v obliki klasičnih računov ali preko didaktične igre. To smo preverili s 

pomočjo ankete (Priloga 4), ki so jo učenci izpolnili ob koncu naših srečanj. 
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H3: Učenci so za računanje bolj motivirani, če jim ga predstavimo preko didaktičnih iger, kot 

pa preko klasičnih računov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Prikaz števila učencev, ki so bolj motivirani za računanje, ki jim ga predstavimo preko 

klasičnih računov oziroma didaktičnih iger  

 

Tretjo hipotezo lahko potrdimo, saj so vsi učenci v anketi odgovorili, da raje računajo, če delo 

poteka v obliki didaktičnih iger.  

 

Naslednje raziskovalno vprašanje je ugotavljalo, ali učenci raje iščejo rešitve nalog sami ali 

raje sodelujejo z drugimi učenci. 

 

H4: Učenci raje iščejo rešitve nalog preko skupinskih kot pa preko individualnih didaktičnih 

iger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Prikaz števila učencev, ki raje rešujejo naloge preko individualnih oziroma preko 

skupinskih didaktičnih iger   



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

90 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Uspeh pri preizkusu v 
obsegu do 20  

Uspeh pri preizkusu v 
obsegu do 100  

Kontrolna skupina 

Eksperimentalna skupina 

En učenec je v anketi odgovoril, da raje rešuje igro individualno, 5 pa jih raje sodeluje pri 

skupinskih didaktičnih igrah. Hipoteza je tako potrjena. 

 

Peto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na uspešnost učencev pri reševanju preizkusov 

znanja.  Zanimalo nas je, ali so učenci, ki so imeli pri matematiki težave in so uporabljali 

didaktične igre pri preverjanju znanja (eksperimentalna skupina) uspešnejši kot učenci, ki so 

imeli pri matematiki težave in se z didaktičnimi igrami niso srečevali (kontrolna skupina). 

Podatke smo pridobili iz primerjanja preizkusov znanja, ki so ju učenci reševali pri rednem 

pouku. Rezultati v grafu so predstavljeni v odstotkih. 

 

H5: Učenci s težavami, ki uporabljajo didaktične igre, imajo enake ali boljše rezultate pri 

preizkusu znanja iz matematike kot učenci s težavami, ki iger ne uporabljajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Uspeh učencev eksperimentalne skupine v primerjavi z učenci kontrolne skupine pri 

preizkusih znanja 

 

Kontrolna skupina je pri preizkusu znanja iz matematike v obsegu do 20 dosegla 73,5 % 

uspeh, eksperimentalna skupina pa 89,32 % uspeh. Prav tako je bila eksperimentalna skupina 

boljša pri preizkusu znanja v obsegu do 100. Kontrolna skupina je dosegla 64,77 % uspeh, 

eksperimentalna pa 80,31 %.  

 



Slapar, A. (2012). RAZUMEVANJE RAČUNSKIH OPERACIJ PRI DRUGOŠOLCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

91 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Uspeh pri računih v 
obsegu do 20  

Uspeh pri računih v 
obsegu do 100  

Kontrolna skupina 

Eksperimentalna skupina 

Hipotezo lahko potrdimo, saj so učenci eksperimentalne skupine pri preverjanju v obsegu do 

20 dosegli za 15,82 %, v obsegu do 100 pa za 15,54 % boljše rezultate kot učenci kontrolne 

skupine. 

  

Preverjanji znanja sta vsebovali naloge z računi kot tudi besedilne naloge. Ker so učenci z 

didaktičnimi igrami utrjevali predvsem računanje, nas je zanimalo, ali je boljši uspeh 

eksperimentalne skupine zares povezan z boljšimi rezultati pri računanju, ali pa so bili pri 

preverjanju znanja uspešnejši zato, ker so bolje reševali besedilne naloge in tako napredek ni 

povezan z didaktičnimi igrami. Rezultati v grafu so predstavljeni v odstotkih. 

 

H6: Učenci s težavami, ki uporabljajo didaktične igre, so v povprečju pri računanju bolj 

uspešni kot učenci s težavami, ki iger ne uporabljajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Uspeh učencev eksperimentalne skupine v primerjavi z učenci kontrolne skupine pri 

reševanju računov. 

 

Učenci eksperimentalne skupine so pri računanju v obsegu do 20 dosegli 88,2 % uspeh, 

učenci kontrolne skupine pa 69,45 %. Torej so bili učenci, ki so uporabljali didaktične igre za 

18,75 % uspešnejši kot učenci kontrolne skupine. Pri preizkusu v obsegu do 100 je 

eksperimentalna skupina dosegla 85,06 % uspeh, uspeh kontrolne skupine pa je bil  70,69 %.  

Tako lahko sprejmemo tudi zadnjo hipotezo. 
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9 SKLEPNE MISLI 
 

Učenci bi morali v prvih razredih osnovne šole začutiti, da je učenje zabavno, prijetno in 

koristno. Tudi učenci, ki imajo težave, bi morali zaupati vase, v to, da zmorejo, da tudi njim 

lahko uspe, da so lahko vedno boljši, če v učenje vložijo več truda. Če bodo imeli pozitivne 

izkušnje, bodo hitreje napredovali in dosegali boljše rezultate, predvsem pa jim učenje ne bo 

naporno in zoprno.  

V diplomskem delu so najprej predstavljeni sklopi, ki jih obravnavamo pri aritmetiki v 1. in 2. 

razredu. Poudarjeno je nadgrajevanje vsebin. Učenci pri aritmetiki v prvih razredih 

spoznavajo osnovne računske operacije. Te so predstavljene v tretjem poglavju diplomskega 

dela, poudarek pa je predvsem na načinu njihovega uvajanja. V nadaljevanju so predstavljene 

različne strategije, ki jih učenci pri računanju uporabljajo. Predstavili smo jih z namenom, da 

bi se učitelji zavedali, da je prepoznavanje strategij njihova naloga in bi znali učence voditi do 

bolj kompleksnih strategij, ki bi jim omogočale bolj učinkovito in hitro računanje in reševanje 

matematičnih problemov. V svoji raziskavi smo bili priča temu, da, kot sta zapisali avtorici 

Novljan in Šemrl, učenci pri računanju postopno prehajajo od enostavnejših na uporabo 

kompleksnejših strategij. Vendar menimo, da je čas, ki ga porabijo za to, odvisen predvsem 

od vaje. Več kot učenci utrjujejo računanje, hitreje prehajajo na uporabo kompleksnih 

računskih strategij. Pri tem so jim lahko v pomoč tudi različne reprezentacije. V petem 

poglavju je predstavljenih nekaj ponazoril. Iskali smo različne poti, da bi učencem, ki so imeli 

težave, računanje predstavili bolj nazorno. Učitelji pri svojem delu največkrat uporabljajo link 

kocke, številski trak in stotični kvadrat, zato smo izdelali drugačna ponazorila. Učencem smo 

jih predstavili pri dopolnilnem pouku, kljub temu pa smo predvidevali, da se bodo pri 

računanju posluževali predvsem tistih ponazoril, s katerimi pri svojem delu rokuje njihova 

učiteljica. Tako se je tudi izkazalo. Učenci so pri preverjanjih, ko smo beležili strategije, ki so 

jih uporabljali, in ponazorila, uporabljali računalo, številski trak in link kocke. V razredu, kjer 

smo izvajali eksperimentalni program, je učiteljica že od začetka leta veliko časa porabila za 

delo z računalom, manj pa za delo s stotičnim kvadratom, zato je bilo računalo učencem bolj 

poznano. Zadnje poglavje smo namenili igri. Pouk lahko naredimo bolj pester in zabaven na 

več načinov. Eden od teh je tudi preko igre, saj je »Igra način, kako otrok spoznava zunanji 

svet, igra je za otroka učenje, igra je zanj resna oblika vzgoje, igra je nujno potrebna 

otroškemu organizmu, ki raste.« (Miklavčič-Lukančič, 2002, str. 20) 

Z učenci eksperimentalne skupine smo pri dopolnilnem pouku utrjevali aritmetiko s pomočjo 

različnih ponazoril in didaktičnih iger. Učenci so ob tem uživali in pogosto je ura kar prehitro 
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minila. Za utrjevanje računanja na tak način so bili zelo motivirani. Tako so se določeni 

postopki računanja pri njih avtomatizirali in pri računanju so bili vedno bolj uspešni ter 

samozavestni.  

Ko smo primerjali rezultate preverjanj znanja eksperimentalne in kontrolne skupine, smo 

dobili očitne razlike, saj so učenci eksperimentalne skupine dosegali tudi za 15 % boljše 

rezultate kot učenci kontrolne skupine. Hipotezo o tem, da bodo imeli učenci, ki so se 

srečevali z didaktičnimi igrami, enake oziroma boljše rezultate kot učenci, ki se z didaktičnim 

igrami niso srečevali, smo tako potrdili, vendar moramo opozoriti, da učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine na začetku nismo izenačili. Upoštevali smo le to, da so 

imeli vsi učenci pri matematiki težave in so obiskovali dopolnilni pouk, nismo pa upoštevali 

kakšne težave so imeli in tega, da na uspešnost vpliva tudi učiteljevo delo in prizadevanje v 

razredu, delo učencev doma in še kaj, česar v naši raziskavi nismo mogli nadzorovati. 

Verjamemo pa, da so k boljšim rezultatom pripomogla tudi ponazorila in didaktične igre. 

Za pripravo ponazoril in didaktičnih iger je pogosto potrebno precej časa. Vendar čas, ki ga 

učitelj nameni temu ni nikoli izgubljen. Ves trud je poplačan, ko so zadovoljni učenci in ko je 

viden napredek.  

Vsakega učitelja bi pri njegovem delu morala voditi misel: »Dober učitelj povzdigne slabega 

učenca v dobrega in dobrega v odličnega. Kadar so neuspešni naši učenci, smo neuspešni 

tudi učitelji.« (Marva Collins)  

Naj bo med našimi otroki čim več dobrih učiteljev! 
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Ime: ____________ 

1. Izračunaj. 

5 + 3 = _____                         4 – 2 = _____ 

15 + 3 = _____                      14 – 2 = _____  

9 + 4 = _____                         11 – 3 = _____ 

8 + 7 = _____                         17 – 7 = _____  

16  +  4 = _____                     18 – 8 = _____ 

 

2. Dopolni račune: 

7 + _____ = 10                      12 – _____ = 9 

9 + _____ = 17                      11 – _____ = 6 

2 + _____ = 16                      18 – _____ = 8 

_____ + 6 = 12                       _____ –  9 = 9 

_____ + 4 = 17                       _____ –  8 = 11 

_____ + 9 = 11                       _____ –  13 = 6 

 

3. Izračunaj: 

10 + 20 = _____           30 + _____ = 60             _____ + 20 = 80 

30 + 30 = _____           50 + _____ = 70             _____ + 40 = 70 

40 + 60 = _____           40 + _____ = 80             _____ + 10 = 100 

50 – 10 = _____           90 – _____ = 10             _____ – 20 = 50 

70 – 60 = _____           60 – _____ = 40             _____ – 70 = 20 

          80 – 80 = _____           100 –  _____ = 50         _____ – 10 = 60 
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4. Izračunaj: 

70 + 3 = _____             70 + _____ = 77             14 + _____ = 20       

20 + 8 = _____             40 + _____ = 49             35 + _____ = 40 

5 + 90 = _____             64 + 5 = _____               82 + _____ = 90 

4 + 50 = _____             41 + 8 = _____               _____ + 9 = 70 

50 + _____ = 54           26 + 2 = _____               _____ + 8 = 50                    

     21+ _____ = 26           82 + 7 = _____               _____ + 3 = 85 

 

5. Pokaži, kaj znaš. 

38 – 8 = _____            43 – _____ = 41               _____ – 7 = 63 

67 – 7 = _____                  67 – _____ = 61              _____ – 5 = 35 

52 – _____ = 50          30 – 5 = _____                52 – 2 = _____ 

86 – _____ = 80          40 – 7 = _____                78 – 4 = _____ 

_____ – 8 = 40            80 – _____ = 73              90 – 8 = _____ 

_____ – 6 = 30            70 – _____ = 62              27 – 3 = _____ 
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Ime in priimek: __________________ 

 

1. IZRAČUNAJ.  

7 + 9 = ____                                                    15 – 7 = ____ 

4 + 7 = ____                                                    16 – 9 = ____ 

8 + 5 = ____                                                    14 – 5 = ____ 

9 + 9 = ____                                                    12– 9 = ____ 

 

2. JANEZ IMA 13 RDEČIH IN 6 ZELENIH FRNIKOL. 

KOLIKO FRNIKOL IMA JANEZ? 

R:_______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

3. IZRAČUNAJ.  

16 – ____ = 6                                     13 + ____ = 18 

____ + 6 = 13                                     ____ – 8 = 8   

4 + ____ = 12                                     ____ – 6 = 8 

 

4. V ŠKATLI JE BILO 13 ČOKOLADIC, JAN JIH JE POJEDEL 5.  

KOLIKO ČOKOLADIC JE ŠE V ŠKATLI? 

R:______________________ 

O:__________________________________________________________ 

  

USPELO TI BO! 
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5. KOLIKO JE VSOTA ŠTEVIL 8 IN 5? 

R:______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

6. KOLIKO JE RAZLIKA ŠTEVIL 13 IN 6? 

R:______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

7. NA POLICI JE STALO 17 KOZARCEV. MAMA JE ODNESLA 9 KOZARCEV. 

KOLIKO KOZARCEV JE ŠE NA POLICI? 

R:______________________ 

O:_________________________________________________________ 

 

8. IZRAČUNAJ. 

8 + 8 – 1 = ____                              9 + 4 = ____ 

12 – 7 + 9 = ____                            16 – 9 = ____ 

11 – 9 = ____                                  8 + 8 – 8 = ____ 

12 + 5 = ____                                 12 + 4 = ____ 

19 – 8 = ____                                 12 – 0 = ____ 

 

*************************************************************************** 

CILJ ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 
Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 

s prehodom 
   

Rešuje preproste besedilne naloge    
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ZDAJ PA ŽE DOBRO RAČUNAMO.                             Ime: _______________ 

1. Izračunaj. 

34 + 5 = ____                97 – 5 = ____                64 - ____ = 61 

72 + 8 = ____                36 – 3 = ____                73 + ____ = 79 

60 + 4 = ____                79 – 4 = ____                 ____- 5 = 53 

31 + 8 = ____                80 – 4 = ____                  ____ + 4 = 28 

 

2. Dopolni. 

SEŠTEVANEC  23  72  

SEŠTEVANEC 5  6  3 

VSOTA 68 23 39 80 47 

 

3. Obkroži pravilen rezultat. 
 

       46 + 2                     50 + 4                     89 – 4                     66 - 2  

 

  48            84          45            54           85            58           64            46 

 

4. Kaj pa tole? 

30 + 40 + 20 =                            32 + 4 + 1 = 

90 – 50 – 10 =                             78 – 3 – 4 = 

40 + 20 – 30 =                            56 – 4 + 6 = 

80 – 20 + 30 =                            65 + 3 – 6 = 

 

5. Koliko je razlika števil 67 in 5? 

R:_______________________ 

O:__________________________________________________________ 
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6. Veverica je v gnezdo skrila 24 lešnikov, 3 orehe in 3 želode. Koliko plodov je v 

njenem gnezdu? 

R:_______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

Veveriček je v gnezdo prinesel še 30 kostanjev in 20 žirov. Koliko plodov je v 

gnezdu sedaj? 

R:_______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

7. Anica je na list zapisala 19 črk. nato je poradirala toliko črk, da je ostal napis 

PIKAPOLONICA. Koliko črk je poradirala? 

R:_______________________ 

O:__________________________________________________________ 

 

8. *** Ribič je dva dni lovil ribe. Prvi dan je ujel 6 rib, drugi dan pa 2 ribi več 

kot prvi dan. Koliko rib je ujel prvi in drugi dan skupaj? 

R:______________________ 

O:_________________________________________________________ 

 

********************************************************************* 

 

CILJ ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 
Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 

100 brez prehoda. 
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Rezultati preizkusa znanja v obsegu do 20 – kontrolna skupina 

 

Rezultati preizkusa znanja v obsegu do 20 – eksperimentalna skupina 

 

Rezultati preizkusa znanja v obsegu do 100 brez prehoda – kontrolna skupina 

 

  

Kontrolna 
skupina 

Splošen uspeh pri 
preizkusu 

Uspeh pri računih 
Uspeh pri besedilnih 

nalogah 

točke % točke % točke % 

1 28 71,79 15 62,50 13 86,67 

2 27 69,23 16 66,67 11 73,33 

3 39 100,00 24 100,00 15 100,00 

4 30 76,92 17 70,83 13 86,67 

5 18 46,15 12 50,00 6 40,00 

6 30 76,92 16 66,67 14 93,33 

POVPREČJE 28,67 73,5 16,67 69,45 12 80 

Eksperimentalna 
skupina 

Splošen uspeh pri 
preizkusu 

Uspeh pri računih 
Uspeh pri besedilnih 

nalogah 

točke % točke % točke % 

1 34 87,18 21 87,50 13 86,67 

2 35 89,74 21 87,50 14 93,33 

3 32 82,05 21 87,50 11 73,33 

4 32 82,05 18 75,00 14 93,33 

5 37 94,87 22 91,67 15 100,00 

6 39 100,00 24 100,00 15 100,00 

POVPREČJE 34,83 89,32 21,17 88,20 13,67 91,11 

Kontrolna 
skupina 

Splošen uspeh pri 
preizkusu 

Uspeh pri računih 
Uspeh pri besedilnih 

nalogah 

točke % točke % točke % 

1 28 63,64 17 58,62 11 73,33 

2 37 84,09 25 86,21 12 80,00 

3 35 79,55 29 100,00 6 40,00 

4 19 43,18 13 44,83 6 40,00 

5 18 40,91 15 51,72 3 20,00 

6 34 77,27 24 82,76 10 66,67 

POVPREČJE 28,50 64,77 20,50 70,69 8,00 53,33 
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Rezultati preizkusa znanja v obsegu do 100 brez prehoda – eksperimentalna skupina 

Eksperimentalna 
skupina 

Splošen uspeh pri 
preizkusu 

Uspeh pri računih 
Uspeh pri besedilnih 

nalogah 

točke % točke % točke % 

1 39 88,64 27 93,10 12 80,00 

2 40 90,91 26 89,66 14 93,33 

3 30 68,18 22 75,86 8 53,33 

4 36 81,82 24 82,76 12 80,00 

5 28 63,64 20 68,97 8 53,33 

6 39 88,64 29 100,00 10 66,67 

POVPREČJE 35,33 80,31 24,67 85,06 10,67 71,11 
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ANKETA 

 

1. ALI RAJE REŠUJEŠ RAČUNE NA UČNIH LISTIH ALI RAČUNE PRI 

MATEMATIČNIH IGRAH? OBKROŽI. 

 

 

                                                                                                             MATEMATIČNA  IGRA 

 

 

  

 

 

 

2. ALI SI BOLJ VESEL, KADAR SE PRI MATEMATIKI IGRAŠ SAM ALI KADAR SE 

IGRAŠ Z DRUGIMI? OBKROŽI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    UČNI LIST 
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VPRAŠALNIK 

 

- Kako bi komentirali uporabo didaktičnih iger v razredu?  

 

- Se vam zdi, da bi pogostejša uporaba didaktičnih iger v prvih razredih pripomogla  

       k boljšemu razumevanju osnovnih matematičnih pojmov in računskih operacij? 

 


