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Pri predmetu matematična delavnica učenci: 
· pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji; 
· matematične vsebine navezujejo na doživljanje vsakdanjega življenja; 
· razvijajo sposobnost izražanja matematičnega znanja; 
· oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične   
dejavnosti; 
· razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina 
razmišljanja; 
· razvijajo prostorsko predstavljivost; 
· se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter 
sodelovanja z drugimi; 
· spoznajo matematiko kot delo več generacij. 
 
 
KAKO?  
Cilje bomo dosegali z aktivnimi oblikami dela, ki bodo prilagojene 
interesom in sposobnostim učencev. Veliko bo samostojnega dela, 
skupinskega raziskovanja, npr. risanje, tlakovanje, igranje z modeli, 
modeliranje z različnimi materiali, fotografiranje, dela z računalnikom … 
 
 
KDO?  
Predmet je namenjen učencem in učenkam z različnimi matematični 
sposobnostmi. 
 

 

KAJ BOMO DELALI ? 

 
Nenavadna aritmetika 
· Spoznali bomo rimske in drugačne zapise števil ter jih kreativno 
uporabljali. 
· Spoznali bomo manj znane pisne računske algoritme. 
· Ustvarjalno bomo razmišljali o različnih postopkih preverjanja 
pravilnosti izračunov. 
· Poskusili bomo uganiti izbrano število. 
· Računali bomo z ostanki pri deljenju. 
· Uporabljali bomo pravila prirejanja števil. 
· Sestavljali bomo lastne naloge in jih zbrali v zbirki. 
 
 
 



 
Logika 
· Z logičnim premislekom in grafično bomo reševali logične besedilne in 
razvedrilne naloge. 
 
Štetje 
· Pri preštevanju bomo uporabljali pravilo vsote oz. produkta. 
· Opisovali bomo grafe. 
· Obdelovali bomo podatke s pomočjo grafov. 
 
Tlakovanja 
· Tlakovali bomo ravnino ali del ravnine s pravilnimi liki. 
· Spoznali bomo osnovna načela tlakovanja. 
· Uporabljali bomo simetrijo. 
· Izražali se bomo z domišljijo, likovno ali tehnično ustvarjali. 
· Raziskovali bomo elemente tlakovanja v različnih kulturah. 
· Fotografirali bomo tlakovanja v naši okolici in jih raziskali. 
· Sestavljali bomo različne oblike tlakovanj in jih zbrali v zbirki. 
 
 

  
 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
Ocenjujejo se izdelki, ki bodo sproti nastajali med šolskimi urami. 
 
V okviru matematične delavnice bomo organizirali ogled Festivala 

znanosti v Novi Gorici.                                                           

                                                                       Klavdija Brecelj 


