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Ime projekta:  

 

RAZISKOVANJE LASTNOSTI ENAKOSTRANIČNEGA TRIKOTNIKA S POMOČJO PROGRAMA GEOGEBRA 

Avtorici:  

Jasna Kvenderc 

in Lea Polončič 

 

 

projekta: 

Trajanje:  

2 šolski uri 

Predmet/i: matematika, računalništvo 

 

 

Učitelj/i: 

matematike 

 

Razred:  

7. 

 

Druga predmetna področja, ki jih lahko povežemo (področje in kratka utemeljitev):  
Drugih predmetnih področij ni vključenih, lahko pa bi učitelj sam priredil motivacijske naloge iz področja zgodovine in geografije.  

 

 

 
 

Kompetence 21-tega stoletja  

(kratko opišite) 
Kolaboracija: 

Kolaboracija je prisotna med študentkama v teku 

načrtovanja projekta. V sami izvedbi projekta je 

kolaboracija zazna med učencema, ko sestavljata miselni 

vzorec ter ob zaključku pri diskusiji.  

Kreativnost in inovacija: 

Kreativnost bo prišla do izraza 

pri sestavi miselnega vzorca.  

Komunikacija: 

Učenec ima sprva komunikacijo z učiteljem preko 

njegovih navodil, nato dela samostojno (ni v komunikaciji 

z nikomer) nato komunicira s svojim parom in na koncu 

svoje ugotovitve, do katerih sta prišla tudi predstavita. Ob 

podajanju učiteljeve povratne informacije poteka 

komunikacija učitelj – učenec in učenec – učenec. 

Reševanje problemov: 

Učenci se bodo seznanjali z 

reševanjem problemov tekom 

reševanja učnega lista. Probleme 

bodo reševali tudi med 

sestavljanjem  miselnih vzorcev.  

 

Kritično razmišljanje: 

Kritično razmišljanje sva zajeli pri sestavi učnega lista in 

pričakujeva, da med učencema do kritičnega razmišljanja  

pride tudi med sestavljanjem miselnega vzorca . 

Drugo: / 



  

 

Povzetek projekta 

(kratko zapišite povzetek: tema,  

problem, izziv, namen oz cilj,  

aktivnosti, vloga učencev,  

vloga učitelja/ev, oblike dela) 

Tema projekta zajema naloge, ki obravnavajo sklop geometrijskih likov. Učenec delno 

pozna temo,  le –to pa bi raziskoval s pomočjo učnega lista preko nalog, ki obravnavajo 

probleme iz vsakdanjega življenja. Izziv za učenca bi predstavljal učni list, kateri bi bil 

voden tako, da bi učenec s pomočjo programa GeoGebra raziskoval lastnosti 

enakostraničnega trikotnika. Raziskovanje bi potekalo individualno prav tako  bi vključili 

delo v dvojicah in to tako, da bi učenca skupaj v programu Bubbl.us oblikovala miselni 

vzorec in tako naredila skupni povzetek. Sledila bi diskusija pri kateri bi oba učenca v paru 

skupaj predstavila povzetke ugotovitev do katerih sta prišla tekom raziskovanja. Učenec je 

pri dani uri aktiven. Vloga učitelja  je posredovanje navodil v začetku šolske ure, nadzor nad 

delom učencev,vodenje diskusije, takojšnja povratna informacija ter končni povzetek učne 

ure. Učitelj si v programu Bubbl.us ustvari račun in svoje uporabniško ime in geslo 

posreduje učencem, da se vsi vpišejo v program z danimi  podatki. S tem se učitelj izogne 

izgubi časa, ki bi ga namenil učencem, da se vpišejo v sistem.  Prav tako učitelj učencem 

razloži, da se gesel in uporabniških imen ne posreduje in da morajo svoja gesla zadržati 

zase. Poudari, da bodo pri dani učni uri uporabili isti uporabniški račun in geslo zato, da 

bodo prihranili čas. Namen projekta je, da učenci samostojno z raziskovanjem  pridejo do 

končnih ugotovitev ter da znajo to znanje povzeti v smiselno celoto (miselni vzorec) z 

uporabo IKT – ja. 

Končni cilj projekta:  

Cilj projekta je, da najdeva ustrezen program  ob pomoči katerega bo učenec reševal učni list ter ustrezen program za izdelavo miselnega vzorca. Končni cilj 

projekta je, da učenec samostojno s pomočjo programa GeoGebra in raziskovalnega  učnega lista pride do ključnih ugotovitev o lastnostih enakostraničnega 

trikotnika. Cilj je tudi, da je učenec s pomočjo programa  Bubbl.us  sposoben narediti miselni vzorec in tako strniti pridobljeno znanje.  
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Ciljna publika (razred, starost, prilagoditve) 

 

 

Učenci sedmega razreda, 12 let. Kot prilagoditev bi na učni list dali legendo z ikonami, ki jih bodo 

potrebovali pri programski opremi GeoGebra in Bubbl.us. Če bi bil v razredu učenec, ki bi spadal pod  

učno šibkejše, bi dobil enake naloge z več podatki za reševanje.  

Didaktične etape (uvodni del: uvajanje ali 

pripravljanje,  

osrednji del: obravnavanje nove učne snovi, urjenje ali  

vadenje, zaključni del: urjenje, ponavljanje, 

preverjanje) 

 

Uvodni del:uvodna motivacija, pripravljanje 

Osrednji del: urjenje 

Zaključni del : preverjanje  

 



  

 

Pripomočki in viri za realizacijo projekta v razredu 

(kratko opišite) 

Oprema (računalniki 1/št. učencev, tablice, zvočniki …): 

- računalniki 

 

Materialni viri: 

- svinčnik 

- učni list 

- radirka 

Programska oprema: 

- GeoGebra 

- Bubbl.us 

Drugo: / 

 
a 
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Predvidena aktivnost/izdelek in 

učna oblika 

Učni cilji, ki jih usvajajo učenci (C1 – C15) 

in taksonomska/e stopnja/e (I. – VI.) 
Kratek opis aktivnosti Formativno preverjanje znanja 

UVODNI DEL 

uvodna motivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1: Učenec izračuna obseg in ploščino 

pravokotnika in kvadrata (I. stopnja 

ZNANJE). 

 

 

 

 

 

C2: Učenec oblikuje trikotnik glede na 

stranice (I. stopnja ZNANJE). 

 

C3: Učenec oblikuje trikotnik glede na 

stranice (I. stopnja ZNANJE). 

 

 

C4: Učenec pozna lastnosti raznostraničnega 

trikotnika (II. stopnja RAZUMEVANJE).  

Učence razdeliva v pare tako, da izžrebajo svoj 

par, in sicer  da vsak učenec  iz vrečke izvleče 

listek s številko in nato poišče svoj par, ki ima 

enako številko kot on. Vsak par dobi poljubno 

število palčk, ki so različnih dolžin(5) in 

barv(5). Vsak par dobi 4 naloge, ki jih reši. 

 

1. naloga : Iz danih palčk oblikujta kvadrat in 

zapišita formulo za izračun obsega ter ploščino 

le – tega. 

 

2. naloga : Iz danih palčk oblikujta pravokotnik 

in zapišita formulo za izračun obsega ter 

ploščino pravokotnika. 

 

3. naloga: Iz danih palčk oblikujta 

enakostranični trikotnik. 

 

4. naloga: Iz danih palčk oblikujta enakokraki 

trikotnik. 

 

5. naloga: Iz danih palčk oblikujta 

raznostranični trikotnik samo v primeru, če si 

mnenja da le tega že nisi oblikoval v 

predhodnih nalogah (3.,4.). ** 

 

 

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 C5:  Učitelj preveri poslušnost in 

razumevanje danih navodil. 

Učitelj poda navodila kako bo delo potekalo.  

 

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? 

Učitelj preveri ali so učenci razumeli kakšen 

je cilj dane učne ure in če so razumeli 

navodila, ki jim jih je posredoval za 

preverjanje. Uporabi dodatna vprašanja, ki 

preverjajo razumevanje navodil. 



  

 

OSREDNJI DEL 

urjenje 

 

C6: Učenci rešijo odprte probleme, razčlenijo 

problemsko situacijo in postavljajo 

raziskovalna vprašanja (III. stopnja 

UPORABA).  

 

C7: Učenci rešijo probleme in pri tem 

uporabljajo različne strategije.  

 

 

C8: Učenec pozna odnose med dolžinami 

stranic (II. stopnja RAZUMEVANJE).  

 

 

 

 

 

C9: Učenec pozna odnose med notranjimi 

koti trikotnika (II. stopnja RAZUMEVANJE).  

 

 

 

 

 

 

 

C10: Učenec razvršča trikotnike glede na 

notranje kote in stranice (II. stopnja 

RAZUMEVANJE).  

 

KOMENTAR 3. NALOGE:   

V dani nalogi ni vključena uporaba programa 

GeoGebra, ker je najin namen naloge ta, da 

učenec poveže znanje, ki ga že ima, ki ga je 

pridobil z ugotovljenim znanjem iz prve in 

druge naloge. Učenec naredi nekakšno 

povezavo med lastnostmi enakokrakega 

trikotnika z enakostraničnim. 

 

C11:  Učenec pozna pojem simetrale daljice 

in kota (II. stopnja RAZUMEVANJE).  

 

Učenci dobijo učne liste. 

 

 

 

 

 

 

 

1. naloga :  

1. a:  Število koščkov sestavljanke v omejenem 

območju. 

1.b: Dolžina stranic v enakostraničnem 

trikotniku. 

KOMENTAR:  

1.a: Učenec mora uporabiti enakostranične 

trikotnike, da lahko v omejeno površino 

porazdeli 36 koškov sestavljanke. 

1.b: učenec mora ugotoviti, da so vse stranice v 

enakostraničnem trikotniku enako dolge. 

 

 

2. naloga:  

 

2.a:Število koščkov v omejenem območju. 

2.b: Velikost notranjih kotov α, β, γ 

enakostraničnega trikotnika.  

KOMENTAR: 

2.a: Učenec v omejeno območje lahko postavi 

en enakostranični trikotnik, ki pokrije največ 

možne površine. 

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: Učencu zastavim naslednjo trditev: 

enakostranični trikotnik je hkrati tudi 

enakokrak.  

- kako si razlagaš dano trditev? Se strinjaš z 

mano? 

KOMENTAR: Namen naloge je da učenca na 

nek način »prisilimo« v kritično razmišljanje in 

vrednotenje danih trditev. Omogočamo mu, da 

 

 

Učenci samostojno raziskujejo. Učitelj ob 

koncu ure (ZAKLJUČNI DEL) – predstavitev 

miselnega vzorca preveri in ugotovi, kako 

učinkovito je bilo raziskovanje ob učnem 

listu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S tem, ko smo učencu omogočili, da lahko 

svojo trditev utemelji vsak ne glede na 

pravilnost naloge, lahko učitelj vidi, kako 

učenci razmišljajo v teku reševanja učnega 

lista.  

  



  

 

lahko vsak (tisti, ki bo na vprašanje odgovoril 

pravilno in tisti, ki bo odgovoril napačno) 

utemelji svojo odločitev.  

 

4. naloga: Povezava med simetralami stranic in 

kotov ter primerjava s pravokotnim in 

enakokrakim trikotnikom. 

 

 

 

Vse  naloge bodo vodene z zgodbo iz 

vsakdanjega življenja. Ob koncu naloge bodo 

zapisane zanimivosti, ki se bodo navezovale na 

dano nalogo. 

utrjevanje 

 

C12:   Učenec zna strniti pridobljeno znanje v 

miselni vzorec (V. stopnja SINTEZA). 

 

C13: Učenec zna sodelovati v paru 

(sodelovalno učenje).  

Učenci v paru izdelajo miselni vzorec v 

programu Bubbl.us. 

Učitelj tu ne preverja, samo svetuje če so 

težave pri uporabi programa.  

ZAKLJUČNI DEL 

preverjanje 

C14: Učenec se usposablja za uporabo 

komunikacijskih, miselnih, praktičnih in 

socialnih veščin za raziskovanje 

matematičnega problema (VI. Stopnja 

EVALVACIJA).  

Učenci v paru predstavijo svoj miselni vzorec in 

ga zagovarjajo. 

Učitelj po vseh predstavitvah na tablo projicira 

vse miselne vzorce in s tem učencem omogoči 

vpogled v raznolikost ustvarjanja. Skupaj 

analizirajo kaj vse mora vsebovati miselni 

vzorec, katere podatke in kateri podatki so 

nesmiselni za v ta miselni vzorec. 

 

Učitelj sproti popravlja učence, ko 

predstavljajo svoj miselni vzorec. 

Oddih C15: Učenec se usposablja za uporabo 

miselnih, praktičnih in socialnih veščin za 

obnovo pridobljenega znanja (II. Stopnja 

RAZUMEVANJE).  

Učenci v paru oblikujejo različne like s svojim 

telesom. Učitelj jim glasno pove lik, ki ga 

učenci nato v eni minuti oblikujejo s telesi. 

Učitelj sproti preverja ali so učenci 

oblikovali pravilen lik. 

 



  

 

 

T E R M I N S K I  P L A N  I N  Č A S O V N A  Z A H T E V A N O S T  

Faza (idejno snovanje, načrtovanje, aktivnost1 …) Terminski plan realizacije Predvidena časovna zahtevnost (št. Ur) 

Usklajevanje teme 13.10. – 20.10. 3h na študentko 

Izdelava učnega lista 27.10. – 17. 11. 42 h na študentko 

Dokumentiranje in navodila za učitelje 17.11. – 24.11. 7 h na študentko 

Oblikovanje spletnega mesta in objava gradiva – samostojno, 

refleksija 

24.11 – 8. 12 15 h na študentko 

Priprava na predstavitev projekta 15.12. do predstavitve 1 h na študentko 



  

 

Metode reflektiranja (kako boste 

spremljali potek vašega dela) 

Dnevnik dela: 

 Usklajevanje teme: 

   -  13.10. do 20.10. je bilo izvedeno uspešno.  

Izdelava učnega lista: 

   - 27.10. do 17.11. je potekalo brez težav in je bilo uspešno izvedeno. 

Dokumentiranje in navodila za učitelje:  

   - 17.11. do 24.11. je bilo izvedeno hitro, saj sva navodila pisali sproti ob sestavi raziskovalnega učnega lista in sva jih 

nato samo dokončno oblikovali v primerno obliko. 

Oblikovanje spletnega mesta in objava gradiva:  

   - 24.11. do 8.12. je bilo izvedeno uspešno.  

Priprava na predstavitev projekta: 

   - 15.12 do 22.12. je bilo izvedeno uspešno, razdelili sva si predstavitev projekta tako, da je vsaka pripravila svoj del 

predstavitve in nato sva le – te združili v eno.   

 

 Izdelava učnega lista:  

- 27.10. : pregled literature, učnih ciljev in ustrezne programske opreme, 

- 28.10. : izpolnjevanje obrazca za načrtovanje projekta, 

- 29.10. : izpolnjevanje obrazca za načrtovanje projekta in sestava 1. naloge učnega lista, 

- 03.11. : iskanje zanimivosti k danim nalogam, 

- 06.11. : okvirna sestava nalog , ki vsebuje učni list in dopolnitev obrazca, 

- 10.11. : dopolnitev obrazca s cilji, zapis taksonomskih stopenj, dopolnitev formativnega preverjanja znanja.  

- 11.11. : sestava učnega lista 2. in 3. naloge 

- 17.11. : sestava 4. naloge na učnem listu in iskanje zanimivosti k danim nalogam 

- 24.11. : uvoz nalog v program GeoGebra in sestava navodil za učitelje 

- 01.12. : navodila za učitelje 

- 08.12. : objava gradiva na spletno stran 

- 15.12. : priprava predstavitve 

- 22.12. : predstavitev  

 

Diskusija 

Delo med nama ne poteka na daljavo, ampak ob fizičnem srečanju na fakulteti, kjer prediskutirava najine skupne ideje, 

zamisli… Prav tako delo opraviva skupaj in nimava težav s sodelovanjem.  

Drugo: / 

 


