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MATEMATIKA 4 IN 5
Preizkušeni didaktični koncepti

Učinkovito i-gradivo

Podpora učitelju

Prava izbira za vas in vaše učence

Vabljeni na 

predstavitev! 



Prava izbira za vas!
Delovna učbenika Matematika 4 in 5 
(vsak v treh delih) sta povsem prilagojena 
razvojni stopnji otrok, saj z izpiljeno 
razlago in raznolikimi nalogami približata 
matematiko učenčevemu dojemanju
sveta. Spodbujata pogovor o matematiki 
ter iskanje in uporabo različnih strategij 
pri reševanju nalog. Vsako poglavje se 
konča s preverjanjem znanja, ki uvodoma 
sledi minimalnim standardom, za 
logične prebliske in popestritev pa 
poskrbijo t. i. modre naloge. 

Odlike delovnih učbenikov:
 sodoben didaktični pristop

 individualizacija in diferenciacija

 naloge za preverjanje minimalnih 
standardov

 sprotno utrjevanje matematičnih 
pojmov in postopkov

 spodbujanje različnih načinov reševanja

 spodbujanje zanimanja  
za matematiko

 skrb za pozitivno samopodobo

 bogata interaktivna podpora  
na www.mozaweb.com/si

Priznani avtorici 
Terezija Uran je uveljavljena avtorica 
učbeniških kompletov na vseh stopnjah 
osnovno- in srednješolskega izobraževanja, 
prejemnica zlate plakete Univerze v 
Ljubljani in od leta 1996 častna članica 
Društva matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije, dobitnica Žagarjeve nagrade ...

Tatjana Hodnik je izredna profesorica  
za didaktiko matematike na Pedagoški  
fakulteti univerze v Ljubljani. Kot 
raziskovalka se ukvarja z reprezentaci-
jami matematičnih idej, učenjem 
z razumevanjem ter reševanjem 
matematičnih problemov. Sodeluje pri 
več mednarodnih in nacionalnih projektih, 
povezanih s problematiko učenja in 
poučevanja matematike. 

Spoštovani! 
V založbi Modrijan izobraževanje sta spomladi  
2018 izšla nova delovna učbenika za matematiko  
v 4. in 5. razredu. Nastala sta po odličnem konceptu 
Terezije Uran in Tatjane Hodnik, strokovnjakinj na 
področju didaktike matematike. Vabimo vas, da 
gradivo od blizu spoznate na seminarjih, ki bodo  
od 14. februarja do 4. marca 2019 potekali na šestih 
lokacijah po Sloveniji. 

Delovni učbenik, ki velja za sodobno in priljubljeno 
obliko učnega gradiva, omogoča samostojno  
učenje, saj so v njem združeni elementi učbenika  
in delovnega zvezka. Z gradivom, ki vsebuje izpiljeno 
razlago in raznovrstne naloge, avtorici približata 
matematiko učenčevemu dojemanju sveta. Z izbranimi 
didaktičnimi pristopi, prilagojenimi razvojni stopnji 
otrok, bodo učenci računske postopke razumeli,  
in ne zgolj memorirali, ob pestrem naboru nalog  
pa bodo njihovi možgani ostali gibki ter zmožni  
hitrih miselnih preskokov in povezovanja znanja  
z različnih področij. 

Delovna učbenika Matematika 4 in Matematika 5 
spodbujata sprotno utrjevanje učne snovi, različne 
načine reševanja in zanimanje za matematiko. Prav 
tako z nalogami, ki preverjajo minimalne standarde, 
poskrbita za otrokovo pozitivno samopodobo.

Vsak delovni učbenik je razdeljen v tri dele,  
kar omogoča lažjo šolsko torbo.  

Delovna učbenika sta na voljo tudi v interaktivni obliki, 
obogatena s 3D-modeli, videoposnetki, fotografijami 
in spletnimi povezavami. Učni komplet dopolnjuje 
dodatno gradivo, ki je brezplačno na voljo na spletu.

V upanju, da bosta nova delovna učbenika izpolnila 
vaša pričakovanja in ponudila nove možnosti 
poučevanja, vas vabim, da se udeležite predstavitvenih 
seminarjev. Na njih vam bo avtorica Tatjana Hodnik 
ob zgledih podrobneje predstavila koncept učnega 
gradiva in način, kako z njim uspešno in učinkovito 
slediti sodobnim matematičnim pristopom. 

Simona Knez, 
urednica za matematiko 
Modrijan izobraževanje 



TISKANO GRADIVO  

Delovna učbenika Matematika 4 in 5 
Osnova učnega kompleta je delovni učbenik, v katerem se nevsiljivo prepletajo elementi učbenika 
(razlaga) in delovnega zvezka (naloge). Ta oblika učnega gradiva učencem olajša pouk, saj za 
učenje ne potrebujejo več dodatnih zbirk nalog ali klasičnega učbenika. Tako je na sodoben 
način, ki je priljubljen tako pri učencih kot pri učiteljih, poskrbljeno tudi za lažjo šolsko torbico. 

BREZPLAČNO 

Učinkovito i-gradivo
Tiskanima delovnima učbenikoma so dodani multimedijski 
dodatki in interaktivne vsebine. Interaktivni učbenik je 
za učence brezplačen in s kodo, ki jo najdejo na notranji 
strani ovitka 1. dela delovnega učbenika, dostopen na 
www.mozaweb.com/si. 

Programsko orodje Mozabook

Programsko orodje omogoča učitelju, da interaktivno 
gradivo dopolnjuje z dodatnimi digitalnimi vsebinami 
različnih predmetnih področij in ga tako še dodatno 
prilagodi lastnim potrebam. 

Učitelj lahko dostopa do: 

• več kot 1000 interaktivnih 3D-modelov
• več kot 600 izobraževalnih videofilmov
• orodja za pripravo interaktivnih nalog
• okoli 800 zvočnih zapisov
• več kot 100 tematskih orodij in igric

BREZPLAČNO 

Dodatno gradivo za učitelje
Na spletni strani www.modrijan-izobrazevanje.si/mzbirka  
so za učitelje uporabnike brezplačno na voljo predlogi:

• letne priprave  
• urnih priprav   

Z dostopom do 

interaktivne vsebine na 

www.mozaweb.com/si 
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UČNA	ENO
TA:	Uvodna

	ura	

	
Učni	cilji:	

	 Učenci:	
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kom	in	učnimi	pripomočki,	ki	jih	b
odo	uporab

ljali	pri	pou
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1. UVODNI	DE
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	učna	gradiv
a:	učbenik,	

delovni	zve
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Povem,	da	bojo	za
pisovali	v	čr
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Razdelim	jim	lističe.	
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čbenik.	Na	
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Dam	navodilo,	d
a	v	učbenik

u	poiščejo	t
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ava	

snov,	ki	jo	j
e	zapisal	uč

enec.	

	
	
Dam	navodilo,	d

a	odprejo	u
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	kaj	je	zapis
ano	v	

posameznem	delu:	
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vedeti;	
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jo	bodo	tek
om	leta	naučili

.	

	
	
	
Vsak	pride	

k	tabli	in	na
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Mateja	Majhen,	Tanja	Vrecl	
																			

	

UČNA	PRIPRAVA	Šola:		

Učitelj:	

Predmet:	MATEMATIKA	 Razred:	5.	
Datum:	

TEMA:	Geometrija	in	merjenje		SKLOP:	MERJENJE	–	Merske	enote	

Število	ur:	6	

Učne	enote:	
1	-	3	 Dolžina,	čas,	denar…		4		 Računamo	s	količinami	5	 Preverjanje	znanja	6	 Analiza	preverjanja	in	utrjevanje	

	

Učni	cilji		
Učenci:	
• pretvarjajo	med	sosednjimi	enotami	(večimenske	enote	v	enoimenske	in	obratno)	in	računajo	s	

količinami			
• spremembo	ene	količine	znajo	povezati	s	spremembo	druge	količine	

• seštevajo	in	odštevajo	količine	v	decimalnem	zapisu	(denar)	ob	primerih	iz	vsakdanjega	življenja	

Minimalni	standardi	Učenec:	
- meri,	zapiše	in	pretvarja	(med	sosednjima	enotama)	merske	količine	ter	računa	z	njimi	

Temeljni	standardi	Učenec:	
- oceni	rezultat	pred	merjenjem	- sešteva	in	odšteva	denarne	vrednosti	v	decimalnem	zapisu	

Učne	oblike:	individualna,	delo	v	dvojicah,	skupinska,	frontalna	

Učne	metode:	razlaga,	razgovor,	prikaz,	reševanje	problemov,	delo	s	konkretnim	in	slikovnim	gradivom,	

delo	z	računalnikom,	projektno	delo,	problemski	pouk		

Učni	in	didaktični	pripomočki:	DU	Matematika	5/2.	del	(str.	4	-	16,	MN	17	-	19),	interaktivno	gradivo	

Matematika	5,	zvezek	nizki	karo	Viri:	UN	Matematika,	letna	priprava	
POTEK	UČNIH	DEJAVNOSTI	Dolžina,	čas,	denar…	

MAT	57	–	59	

I.	
DU	str.	4	–	razpredelnica	v	okvirju	-	ponovitev	znanih	merskih	enot	in	njihovo	uporabo.	

	
Napoved	učnega	cilja:	osvežili	boste	znane	merske	enote	in	pretvornike	med	njimi	ter	znanje	uporabili	v	

primerih	iz	vsakdanjega	življenja.	
	
II.	
PRETVARJANJE	MERSKIH	ENOT	IN	UPORABA	V	VSAKDANJEM	ŽIVLJENJU	

- zapis	v	zvezke																																	
MERSKE	ENOTE	

	

a) ENOTE	ZA	MERJENJE	DOLŽINE	1	km	=	1000	m	1	m	=	10	dm	=	100	cm	=	1000	mm	=	1/1000	km	
1	dm	=	10	cm	=	100	mm	=	1/10	m	1	cm	=	10	mm	=	1/10	dm	=	1/100	m	1mm	=	1/10	cm	

	

Zap.	
št.	
ure	

UČNI	CILJI	
	
	
Učenci:	

UČNI	SKLOP	
	
Ciljna	tema	
	
Predmet	obravnave	

Dejavnosti	 Usvojeni,	spoznani	
pojmi	

Stran	v	UČB	
Stran	v	DZ	
	
Št.	posnetka	na	
CD	

	

1. 	

• si	ogledajo	obrazec,	
• poimenujejo	vrsto	obrazca	ter	določajo	okoliščine	nastanka	

in	uporabo	takih	obrazcev	ter	tvorčev	in	uporabnikov	
namen,	

• opisujejo	zgradbo	obrazca	ter	vlogo	njegovih	besednih	in	
nebesednih	prvin,	

• izpolnjujejo	obrazec,	
• vrednotijo	svojo	zmožnost	izpolnjevanja	obrazcev	in	

načrtujejo,	kako	bi	jo	izboljšali,	
• usvajajo,	kako	pišemo	lastna	imena	bitij.	

BESEDILA	
	
	
	
Vprašalnik	o	osebnih	
podatkih	
	
vprašalnik	o	osebnih	
podatkih,	velika	začetnica	

branje,	iskanje	
podatkov,	
izpolnjevanje,	
pogovarjanje,	
utemeljevanje	

vprašalnik,	osebni	
podatek,	uporaba	
začetnice	pri	
zapisovanju	
osebnih	imen	

UČB:	
52–53	
	
DZ:	
6–8	

2. 	

3. 	• opazujejo	in	predstavljajo	svoj	prvi	jezik	in	svoje	znanje	o	
njem,	okoliščine	njegove	rabe	in	svoj	odnos	do	njega,	

• opazujejo	in	predstavljajo	slovenščino	in	svoje	znanje	o	njej,	
okoliščine	njene	rabe	in	znanje	o	njej,	

• usvajajo,	kako	pišemo	lastna	imena	bitij	in	imena	jezikov.	
	

JEZIK	
	
Prvi	in	drugi	jezik	
jezik	kot	prvi	oz.	materni	
jezik;	jezik	kot	drugi	jezik,	
zapisovanje	držav	in	
pripadnikov	narodov	z	
veliko	začetnico,	
zapisovanje	imen	jezikov	
z	malo	začetnico	
	

pogovarjanje,	
dopolnjevanje,	
iskanje	ustreznega	
imena	jezika,	naroda	

Prvi	jezik	oz.	
materni	jezik		ali	
materinščina,	drugi	
jezik,	uporaba	
začetnice	pri	
zapisovanju	imen	
narodov,	jezikov	

UČB:	
8–9	
	
DZ:	
8–10	
	
	4. 	

	
	
	
	

VABLJENI NA PREDSTAVITEV
Izberite datum in kraj srečanja 

+

Delovni učbenik Matematika 5Delovni učbenik Matematika 4

Interaktivni številski trak omogoča dobro izrabo časa pri razvijanju  
številskih predstav in računanju.

Z raznolikimi igricami lahko vadimo poštevanko, kar je pred uvedbo 
pisnega množenja in deljenja več kot potrebno.

Orodje omogoča »igranje« z denarjem, pri čemer otroci vadijo  
seštevanje in odštevanje denarnih vrednosti.



Darilo za vas
Udeleženci predstavitve bodo prejeli:

• brezplačen izvod delovnega učbenika Matematika 5
• praktično torbo
• blok
• pisalo

Na naslovu osebni.podatki@modrijan-izobraževanje.si ali Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana 
lahko kadarkoli pisno zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

Prijavite se na predstavitev
in si zagotovite brezplačni izvod delovnega učbenika za 5. razred.

Za vas smo pripravili šest predstavitev delovnih učbenikov Matematika 4 in 5 v različnih krajih po Sloveniji. 
Izberite datum in kraj, ki vam najbolj ustrezata, ter se prijavite še danes. 

Kraj Datum Ura Prostor

Nova Gorica 14. februar 2019 15.30–16.15 
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica,  
Delpinova ulica 7

Ljubljana 19. februar 2019 15.30–16.15 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana,  
Poljanska cesta 61 

Kranj 20. februar 2019 15.30–16.15 
Gimnazija Franceta Prešerna,  
Kidričeva cesta 65

Celje 26. februar 2019 15.30–16.15
Šolski center Celje, Višja strokovna šola,  
Pot na Lavo 22

Maribor 27. februar 2019 15.30–16.15 
Zavod Antona Martina Slomška,  
Vrbanska cesta 30

Novo mesto 4. marec 2019 15.30–16.15 
OŠ Drska,  
Ulica Slavka Gruma 63

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 

+
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PRAKTIČNO 

GRADIVO

Prijavite se!

 www.modrijan-izobrazevanje.si/seminarji

 080 19 90

 seminarji@modrijan-izobrazevanje.si


