
MATEMATIČNA DELAVNICA 9  

Število ur: 32 ur letno (1 ura tedensko) 

CILJI – 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 matematičnimi sposobnostmi. 

KAJ BOMO DELALI? 

Telesa in prostor: 

· prepoznavali in poimenovali pravilna telesa (tetraedra, kocke,  

  oktaedra, dodekaedra, ikozaedra … ); 

· ob modelu opisovali in izdelovali mreže zahtevnejših teles 

  (Arhimedska telesa);  

· uporabljali računalniške programe za prostorsko predstavitev teles 

  in njihovih mrež ter programov za izdelavo stereogramov. 

Matematika šifriranja: 

· prepoznavali preproste postopke šifriranja (zamenjava 

  črk, šifriranje s ključem, šifriranje z zamenjavo dveh črk, s 

  premikom abecede … ); 

· matematično obravnavali preproste načine šifriranja;  

· poznavali pomen šifriranja (stroji za šifriranje, metode 

  pošiljanja skritih sporočil, nevidna pisava …). 

Fraktali: 

· prepoznavali samopodobnosti likov, 

· izdelovali zaporedja oblik, ki vodijo v fraktal (Kochova 

  snežinka, zmajeva krivulja), 

· obravnavali zaporedja, 

· poznavanje zgledov fraktalnih oblik v naravi.  



 

Diofantske enačbe in aritmetične uganke: 

· prepoznavali diofantske enačbe, 

· reševali preproste diofantske enačbe, 

· kriptaritmi, 

· sestavljali besedilne naloge o odnosu med celoštevilskimi  

  količinami. 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

Ocene temeljijo na izdelkih, ki jih je učenec/učenka pripravil v okviru sklopa. Dodatne ocene se lahko 
nanašajo na sprotno delo, pri čemer upoštevamo tako sodelovanje kot tudi uspešnost učenca. Pri 
ocenjevanju torej niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznika ter njegov 
napredek v smislu splošnih ciljev predmeta. 

Učenci se bodo lahko udeležili Matematičnega dne v Kopru in Festivala znanosti v Novi 
Gorici.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmen Debenjak 


