
NAVODILA ZA UČITELJE 

Pogoji za uporabo učnega lista: 

Učni list je namenjen med obravnavo enakostraničnega trikotnika. Učenci v programu 

GeoGebra ugotavljajo lastnosti enakostraničnega trikotnika ob predpostavki, da so se z 

lastnostmi pravokotnega, enakokrakega, ostrokotnega in topokotnega trikotnika že srečali.  Z 

danim učnim listom želimo doseči motivacijsko odkrivanje, ki je povezano z razumevanjem. 

Naloge so zasnovane tako, da učenca pripeljejo do željnih ugotovitev, ki se nanašajo na 

enakostranični trikotnik. Učitelj uporabi učni list takrat, ko imajo učenci že nekaj osnovnega 

znanja o enakostraničnem trikotniku. Za reševanje raziskovalnega učnega lista potrebuje 

najmanj dve šolski uri. Potrebuje računalniško učilnico, kjer bo imel vsak učenec svoj 

računalnik. Vsak računalnik mora imeti dostop do interneta, da bodo učenci lahko dostopali 

do programa GeoGebra in Bubbl.us.  

Učni cilji: 

- Učenec izračuna obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata. 

- Učenec oblikuje trikotnik glede na stranice. 

- Učenec oblikuje trikotnik glede na stranice. 

- Učenec pozna lastnosti raznostraničnega trikotnika. 

- Učitelj preveri poslušnost in razumevanje danih navodil. 

- Učenci rešijo odprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna 

vprašanja.   

- Učenci rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije.  

- Učenec pozna odnose med dolžinami stranic. 

- Učenec pozna odnose med notranjimi koti trikotnika.  

- Učenec razvršča trikotnike glede na notranje kote in stranice.  

- Učenec pozna pojem simetrale daljice in kota. 



- Učenec zna strniti pridobljeno znanje v miselni vzorec. 

- Učenec zna sodelovati v paru. 

-  Učenec se usposablja za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin 

za raziskovanje matematičnega problema. 

-  Učenec se usposablja za uporabo miselnih, praktičnih in socialnih veščin za obnovo 

pridobljenega znanja. 

Navodila za učitelje v programu GeoGebra: 

Učitelj na namizju računalnika pripravi naloge(naloga1.ggb, naloga2.ggb, naloga4.ggb) v 

GeoGebri, katere učenec uvozi v program GeoGebra(postopek v nadaljevanju). 

Učitelj zapiše navodila za uporabo programa na tablo, da so vidna vsem učencem skozi 

celotno učno uro. Na tablo zapiše korake, ki jih morajo učenci izvesti, da lahko začnejo z 

delom v programu GeoGebra. Na tablo zapiše naslednje: 

- http:// geogebra.org 

- začni ustvarjati  

- risalna površina 

-        odpri     datoteka 

Navodila za učitelje v programu Bubbl.us: 

Učitelj zapiše navodila za uporabo programa na tablo, da so vidna vsem učencem skozi 

celotno učno uro. Na tablo zapiše korake, ki jih morajo učenci izvesti, da lahko začnejo z 

delom v programu Bubble.us. Na tablo zapiše naslednje: 

- www.bubbl.us 

- sing in 

- uporabniško ime in geslo 

- start Brainstormmng 

http://www.bubbl.us/


-  

 

- dodajanje teksta v nov objekt     

 

 

- izvoz miselnega vzorca  export  JPG  export 

Navodila za izvedbo projekta po fazah ure: 

UVODNA MOTIVACIJA: Učitelj pripravi žreb preko katerega se bodo učenci razdelili v pare. 

Prav tako pripravi material za uvodno motivacijo. Pripravi poljubno število palčk različnih 

dolžin (5) in barv (5). Glede na število parov učitelj pripravi gradivo in – navodila nalog. 

Učitelj frontalno sproti preverja rešene naloge, in sicer najprej počaka, da vsi učenci rešijo 

prvo nalogo in jo nato preverijo. Če je kateri par hitrejši lahko učitelja pokliče k sebi, učitelj 

preveri nalogo in par lahko nadaljuje z drugo nalogo. 

PRIPRAVLJALNI DEL: Učitelj poda navodila kako bo delo potekalo. Najprej učencem pove, da 

bo delo sprva potekalo individualno, kjer bo vsak učenec dobil svoj raziskovalni učni list. Učni 

list bodo izpolnjevali s pomočjo raziskovanja preko programa GeoGebra. Na učnem listu je 

jasno prikazano, kateri del naloge raziskuje s pomočjo programa in pri katerem delu naloge 

uporabi le svinčnik in radirko. Učenec ima na učnem listu obrazložene ikone, katere bo 

uporabil v programu GeoGebra v teku raziskovanja. To učitelj jasno pove in pokaže učencem. 

Učitelj poudari, da vse rešitve zapisujejo na  učni list. Ko učenci zaključijo delo z učnim listom, 

se razdelijo v pare, enako kot v uvodni motivaciji in naredijo v programu Bubbl.us miselni 

vzorec. Učencem pove, da bodo uporabili skupno uporabniško ime in geslo, da bodo 

prihranili čas. Prav tako, poudari, da bodo to naredili izjemoma in da tega v praksi ne 

uporabljamo, da ne pride do zlorabe le – tega. Učitelj preveri razumevanje navodil z 

vprašanji, kot primer:  

1. vprašanje: Ali bo delo potekalo individualno ali v paru? 

2. vprašanje: Kam zapisujete rešitve? 



3. vprašanje : S katerim programom boste raziskovali? 

4. vprašanje: Katero uporabniško ime in geslo boste uporabljali? 

5. vprašanje: Zakaj ne smete posredovati svojih gesel drugim osebam? 

URJENJE: Učitelj razdeli učne liste.  Kot pomoč učitelju sva pripravili komentarje za vsako 

nalogo na učnem listu.  Tekom reševanja učnega lista je učitelj na voljo učencem za kakršno 

koli vprašanje, pomoč. 

1. naloga :  

1.a:  Učitelj vsem učencem samo poudari, da morajo učenci v omejenem območju porazdeliti 

vse koščke sestavljanke. 

1.b: Učitelj v programu GeoGebra že nariše enakostranični trikotnik z oglišči A, B in C ter 

stranicami a, b in c. Učenec z vlečenjem ugotovi eno izmed lastnosti poljubnega  

enakostraničnega trikotnika in sicer, da so vse stranice enako dolge.  

2. naloga:  

2.a: učitelj učence opozori, da morajo porabiti čim manj koškov sestavljanke vendar hkrati 

morajo zapolniti čim večjo površino. 

2.b: Učitelj v programu GeoGebra že nariše enakostranični trikotnik z oglišči A, B in C, 

stranicami a, b in c ter notranjimi koti α,  β in γ. Učenec z vlečenjem ter merjenjem ugotovi 

naslednjo lastnost poljubnega  enakostraničnega trikotnika in sicer, da so vsi notranji koti 

skladni α= β = γ.  

3. naloga: Namen naloge je, da učenca na nek način  »prisilimo« v kritično razmišljanje in 

vrednotenje danih trditev. Omogočamo mu, da lahko vsak (tisti, ki bo na vprašanje odgovoril 

pravilno in tisti, ki bo odgovoril napačno) utemelji svojo odločitev. Le tako lahko učitelj vidi, 

kako učenci razmišljajo v teku reševanja učnega lista. Dana naloga nima vključene uporabe 

dinamične geometrije, ker je moj namen naloge ta, da učenec poveže znanje, ki ga že ima 

(znanje o enakokrakem trikotniku) z ugotovljenim znanjem iz 1. in 2. naloge na podlagi 

katerih je prišel s pomočjo dinamične geometrije. Naredi nekakšno povezavo med lastnostmi 

enakokrakega trikotnika z enakostraničnim.  



4. naloga: Učitelj v programu GeoGebra že nariše poljuben trikotnik z oglišči A, B in C, 

stranicami a, b in c ter označi notranje kote α,  β in γ. Prav tako so trikotniku narisane 

simetrale njegovih stranic. Učenec z vlečenjem preoblikuje dani trikotnik v enakostraničnega 

ter poskuša uvidet, ali obstaja kaka povezava med simetralami stranic in kotov. Ko pride do 

danih opažanj, ugotovitev, dane ugotovitve z vlečenjem preveri še za pravokotni in 

enakokrak trikotnik ter za poljubne ostrokotne in topokotne trikotnike. Pri tem se 

predpostavlja, da je učenec že seznanjen z lastnostmi pravokotnega (en notranji kot je pravi) 

in enakokrakega (dve stranici sta enako dolgi; ti dve stranici se imenujeta kraka; tretja 

stranica je osnovnica) trikotnika ter ostrokotni ( vsi notranji koti so ostri) in topokotni (en 

notranji kot je topi kot) trikotnik. Predpostavlja se tudi, da učenec zna načrtovati simetralo 

stranice (simetrala je pravokotna na stranico in jo razpolavlja). Pri nalogi se dopušča, da 

učenec poda svoje mnenje ne glede na to, ali je odgovoril pravilno (bo obkrožil odgovor DA) 

ali napačno (bo obkrožil odgovor NE). S tem tudi mi vidimo, kako je učenec med samim 

reševanjem razmišljal in zakaj je prišlo do napačnih odgovorov.Tako učenec z vlečenjem in 

merjenjem ugotovi naslednjo lastnost, ki velja za enakostranični trikotnik in sicer, da vsaka 

simetrala v enakostraničnem trikotniku razpolavlja po en notranji kot trikotnika.  

UTRJEVANJE: Učitelj posreduje učencem uporabniško ime in geslo, ki ga je ustvaril samo za 

ta namen. Učenci v paru izdelajo miselni vzorec v programu Bubbl.us, učitelj tu ne preverja, 

samo svetuje če so težave pri uporabi programa. 

PREVERJANJE:Učenci predstavijo svoj miselni vzorec in ga zagovarjajo. Učitelj po vseh 

predstavitvah na tablo projicira vse miselne vzorce in ste omogoči učencem vpogled v 

raznolikost ustvarjanja. Skupaj analizirajo kaj vse mora vsebovati miselni vzorec, katere 

podatke in kateri podatki so nesmiselni za v ta miselni vzorec. 

ODDIH: Učenci se razdelijo v pare. Učitelj si pripravi nekaj izbranih likov ( trikotnik, kvadrat…) 

in glasno pove kateri lik učenci oblikujejo v paru s telesom. Čas je okvirno omejen  na 2 

minuti.   

 


