
KORAKI REŠEVANJA BESEDILNIH NAOG – pripomoček, ki ga ima učenec pri sebi. Učenca 

se  uporabe korakov uči postopoma in se ga vodi skozi postopek. V zadnji okvir si za samo - 
preverjanje lahko z ježkom prilepi kljukico, ko je korak opravil. 
 
Lucija Polenik, spec. in reh. ped. 
 
 

PRIMER STRATEGIJE (Marjorie Montague): 

1. Glasno preberi nalogo – počasi, z razumevanjem; tega je potrebno otroke naučiti (da so 

pozorni na vsako informacijo v besedilu 

2. Poišči in podčrtaj podatke – podčrtaj KLJUČNE, POMEMBNE podatke 

3. Ponazori – lahko si narišejo, lahko uporabijo material; tukaj še ne računa, ampak ponazarja – 

ponazoritev je odvisna od problema, od tega kako to obvlada in si grafično predstavlja 

podatke 

4. Ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake – najlažje je, da si otrok sproti 

zapisuje računske znake, ki jih bo potreboval pri reševanju problema – naj določi katero 

operacijo bo uporabljal, saj se s tem napake zmanjšajo 

5. Oceni rezultat – približni izračun; lahko primerjamo z dejanskim izračunom, da vidimo ali je 

odgovor smiseln ali se je kje zmotil. Tudi ocenjevanje je veščina, ki jo razvijemo s treningom 

(reklame – imaš 100 evrov, koliko stvari lahko kupiš – čim hitreje) 

6. Izračunaj in odgovori – zahteva transformacijo simbolnega matematičnega jezika v verbalni 

odgovor 

7. Preveri – ne samo rezultat, ampak greš še enkrat skozi sedem korakov – ker se učijo postopka 

reševanja (da čim hitreje ponotranji). 
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