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Ali se lahko skozi igro učimo matematiko in kaj naučimo? Mislimo, da veliko. To smo dokazali 

dijaki 2. a-letnika, ki smo pod mentorstvom profesoric Darinke Furman in Mateje Adam 

pripravili in preizkusili razne matematične didaktične igre. Učence 6. razreda Osnovne šole 

Prežihovega Voranca ter učiteljico Cvetko Petrič smo navdušili za uporabo le-teh pri pouku. 

Odziv osnovnošolcev je bil nad pričakovanji. 

 
V sredo, 8. 6. 2016, smo v okviru projekta Koroška včeraj, danes, jutri skupaj z mentoricama 

obiskali zgoraj omenjene osnovnošolce. Šli smo z namenom, da popestrimo pouk 

matematike. Cilj je bil dosežen.  

Za to uro smo se dijaki Anja Stojčič, Tija Topler, Maša Hancman,Urh Sedelšak, Anej Piletič, 

Marko Marinković, Zala Vučko in Lucija Naveršnik pripravljali štirinajst dni. Delali smo v parih 

– iz barvnega papirja smo izdelali štiri igre: tombolo, spomin, človek ne jezi se in namizno 

košarko. Vse igre so temeljile na snovi  iz matematike za šesti razred. Posebej pazljivi smo bili 

pri izbiri nalog, saj smo želeli, da šestošolci ponovijo celotno snov šestega razreda. 

Na začetku ure smo 20 učencev razdelili na štiri skupine –  po pet učencev je igralo eno igro. 

V eni šolski uri  so se trikrat zamenjali – vsaka skupina je spoznala tri igre. Kot je vidno iz 

priloženih fotografijah, so učenci pri računanju pokazali veliko vztrajnosti, spretnosti in dobre 

volje. Bilo je tekmovalno, zabavno in uspešno. Njihova učiteljica matematike je ugotovila, da 

so sodelovali tudi učenci, ki imajo pri matematiki težave. 

Projekt je bil zanimiv in zabaven tako za nas kot tudi za otroke, razveselili pa so se tudi 

podarjenih iger. Sklenili smo, da se naslednjo leto ponovno vidimo. 

  
1. igra: Človek ne jezi se 
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2. igra: Tombola 
 

  
3. igra: Namizna košarka 
 

  
4. igra: Spomin 
 

 

 Dobili smo tudi povratne informacije osnovnošolcev. 

Zelo mi je bilo všeč. Matematika bi morala biti vedno tako zabavna in zanimiva. 

Neverjetno fajn. 

Igre so bile zelo zanimive. 

Igre so bile zelo poučne in zabavne. 

Bilo je super. Zabavali smo se. Tudi jaz sem enkrat zmagal. 

Bilo je zelo fajn. Pridite še kdaj. 
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Zelo dobra ideja za igre in mislim, da ste nam polepšali dan. 

Najboljše je bilo. Hvala vam za to. 


