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DIDAKTIČNI MATERIAL
× Glavni namen pouka je samostojno in aktivno učenje učencev.
× Učenec v vlogi aktivnega sprejemnika informacij.
× Kakovosten pouk učenca celostno, miselno, čustveno aktivira in ga
vpelje v resnične življenjske okoliščine.
× Aktivni pouk – učenje poteka s samostojnim iskanjem in
razmišljanjem, postavljanjem hipotez in dialogom.
× Učenci največ pridobijo, če sami poiščejo pot do rešitve nekega
problema - uporaba didaktičnega materiala.
× Aktivni pouk je dinamičen, s prepletanjem učnih oblik in metod, ki
omogočajo, spodbujajo miselno aktivnost, samostojnost in globlje
razumevanje.

DIDAKTIČNI MATERIAL
× Spodbuja komunikacijo učencev, saj morajo ubesediti in opisati
kar so se naučili, to razlaga z lastnimi besedami.
× Če učitelj ne vidi potrebe in smisla v uporabi didaktičnih
pripomočkov, potem jih bo redkeje uporabljal.
× Didaktični pripomočki spodbujajo aktivnost učencev, lahko so
demonstracijsko sredstvo, pomagajo razumeti pojme, pravila,
postopke, odnose, pomagajo pri prehodu iz konkretne na
abstraktno raven.

DIDAKTIČNI MATERIAL
PRI MATEMATIKI
× V učnem načrtu je zapisano, da je predvidena uporaba didaktičnih
pripomočkov pri MAT v 1. triletju:

⮱ konkretni materiali
⮱ vsakodnevni
predmeti
⮱ modeli likov in teles
⮱ ravnilo/šablona
⮱ plastelin
⮱ modeli denarja
⮱ modeli delov celote
⮱ ura

⮱ merilne naprave
⮱ didaktične igre
⮱ številski trak
⮱ stotični kvadrat
⮱ pozicijsko računalo
⮱ računala
⮱ link kocke
⮱ računalnik, tablica

DIDAKTIČNI MATERIAL
PRI SLOVENŠČINI
× Pomoč pri razvoju fine motorike, grafomotorike, učenju črk,
pisanju, branju, slušnem zaznavanju, tvorjenju povedi, besednem
zakladu …

⮱ lesene črke
⮱ stavnica
⮱ drobni material
⮱ peščene črke
⮱ črke in slike
⮱ mala premična abeceda

⮱ premična abeceda
⮱ set za pikanje
⮱ striženje
⮱ manjša tabla
⮱ abakus
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