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POVZETEK
V šolah je čedalje več poudarka na medpredmetni interakciji, prav tako pa se vse več
govori o naravi kot učnem prostoru. Poudarja se pomembnost pouka v naravi, saj
ponuja učencem neposreden vpogled v povezovanje vsebin z različnih predmetnih
področij. Nekatere učne vsebine sem prilagodila pouku v naravi in oblikovala deset
aktivnosti za dneve dejavnosti na kmetiji, s poudarkom na vsebinah učnega
predmeta spoznavanje okolja. Spoznavanje okolja je kompleksen učni predmet, s
katerim se dobro povezuje veliko vsebin in ciljev ostalih predmetov.
V teoretičnem delu predstavljam metode in oblike dela, ki jih kasneje uporabljam pri
izvedbi aktivnosti. Prav tako so v tem delu podrobne učne priprave z opisi aktivnosti.
V drugem, empiričnem delu, analiziram izvedbo dveh dni dejavnosti in na podlagi
odgovorov anketnih vprašalnikov ugotavljam primernost zastavljenega programa,
njegovo učinkovitost, izvirnost …
Diplomsko delo je rezultat ideje o raziskovanju možnosti vključevanja podeželja v
pouk in hkrati zasnova za pouk v naravi.
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ABSTRACT
There's a growing tendency to put more and more emphasis on subject correlation
and consequently nature is becoming a teaching space. Learning in nature is
becoming very important since it enables the students to be directly involved and
theory is directly transferred into practical learning. I combined interractional topics
and lessons in nature and thus I came up with ten activities w hich were to take place
on a farm. I put special emphasis on the subject of environmental education. The
subject is quite complex and it enables various correlations with other school
subjects.
Theoretical part consists of methods and forms of work that are later used in
activities. This part includes thorough lesson plans as well.
The second part is empirical and it analyses two days of activities. With the help of a
questionnaire I was able to find out more about the suitability of the programme, its
efficiency and originality.
This diploma thesis is the result of an idea to explore the possibilities of involving the
life in the countryside with school lessons.

KEY WORDS: activity days, environmental education, subject correlation, experience
learning
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UVOD

»Narava je naša mati in njena vzgoja je še zlasti dragocena za odraščajočega otroka.
… narava nam omogoča, da se navdušimo, poučimo in si pridobimo izkušnje, kar
velja za nas, naše otroke in otroške prijatelje.« (Cornell, 1994, str. 8)
Tematika diplomskega dela me je zanimala že ob koncu gimnazije, saj živim na
turistični kmetiji. V zadnjih letih smo nekajkrat gostili učence iz osrednje Slovenije, ki
so prišli k nam na naravoslovno-športni dan. Veselje teh večinoma mestnih otrok, ki
imajo gibanje v naravi v domačem okolju omejeno, je bilo nepopisno.
Želim si, da bi nekoč ustanovila center šolskih in obšolskih dejavnosti, da bi učencem
nudila kakovostno preživljanje šole v naravi, imela možnost opazovati njihovo počutje
v našem okolju in dati vse od sebe, da bi pri nas preživete dni ohranili v lepem
spominu. Zavedam se, da za ustanovitev takega centra ni dovolj le imeti izpolnjene
pogoje za bivanje več otrok, ampak je poleg tega še ogromno drugih, ki jim v kratkem
času ni mogoče ugoditi. Končni cilj sem razstavila na več manjših, med katerimi so
tudi organizirani dnevi dejavnosti.
Da so dnevi, kot so športni, naravoslovni, tehnični in ostali tematski dnevi izven šole,
učencem pri srcu, sklepam iz njihovega pojmovanja teh dni, ki jih večkrat imenujejo
kar »izlet«. Predvidevam, da je učencem sprememba okolja, metod in oblik učenja
zelo všeč in tako s pomočjo izkustvenega učenja in neposrednega opazovanja in
udeležbe pri dejavnostih doživljajo in bolje pomnijo snov, kot bi jo sicer v razredu.
Na kmetiji in okoli nje vidim ogromno priložnosti, ki so ob pripravi primerne za
izvedbo vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Narava ponuja veliko možnosti in
zanimivosti, ki so za učence motivacijske, tudi če nimajo nobenega posebnega
navodila, kaj naj bi počeli. Peljati učence na prosto je zahtevna naloga za učitelje, ki
morajo take dneve organizirati.
Nabor aktivnosti, ki vsebinsko in ciljno posegajo v različna učna področja, naj bi
predstavljal pomoč učiteljem, ki se odločajo za izvedbo dneva dejavnosti. Iz
pripovedovanj učiteljev sem izvedela, da vse bolj poredko organizirajo enopredmetne
dneve dejavnosti. Interakcija med predmeti je možna že pri izvajanju pouka v
razredu, prepričana pa sem, da je ta najbolj učinkovita pri izvajanju učnega procesa
na prostem.
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Ker je vsebinska in ciljna interakcija med posameznimi učnimi predmeti v šoli
zaželena, sem se odločila, da bom kot osrednji predmet izbrala spoznavanje okolja,
ki je že sam po sebi interdisciplinarni predmet, ter nanj navezovala učne vsebine in
učne cilje, navezujoče tudi na druge predmete.
Učinkovitost medpredmetnega povezovanja sem spoznala med prakso v četrtem
letniku, ko sem poučevala po integriranem učbeniškem kompletu Mlinček. Prav tako
sem se v času, ko sem bila zaposlena in sem nadomeščala neko učiteljico, odločala
za vključevanje pouka v naravi, kolikor se je le dalo. Odziv učencev, med njimi so bili
tudi taki s posebnimi učnimi potrebami, na odhod v naravo z zvezki in enim pisalom
je bil zame presenetljiv. Tudi učenci podeželske šole, ki imajo možnost preživljanja
prostega časa v naravi več kot tisti iz urbanega okolja, so bili navdušeni nad delom
na prostem. Po vrnitvi v razred so se vsebine kakšnega drugega predmeta prekrivale
z obravnavano vsebino predmeta spoznavanje okolja, učenci pa so se hitro spomnili,
da smo to videli na travniku ali omenjali pri pouku zunaj; zelo zgovoren dokaz, da je
medpredmetno povezovanje in poučevanje predmeta, spoznavanje okolja v »okolju«,
učinkovito.
Morda je moje mnenje zmotno, vendar temelji na lastnih opažanjih in pogovorih z
učitelji prve triade. Učitelji, s katerimi sem komunicirala, poučujejo na podeželskih
šolah, kar bi lahko bil le dodaten razlog za več dela zunaj. Takim šolam je moja
zasnova malo manj namenjena, saj lahko veliko dejavnosti, ki bi jih izvedli v okolici
izbrane kmetije, izvedejo tudi v šolskem okolišu. Izziv mi predstavljajo šole iz mest, ki
težje izpeljejo pouk na kmetiji in v naravi, kjer bi otroci imeli možnost uživati v
podeželju, v gozdu, travniku, vinogradu, in z lastnim izkustvom graditi svoje znanje.
S podrobno načrtovanimi dejavnostmi in s pripisanimi cilji, ki se z njihovo izvedbo
lahko dosežejo, je glavni namen diplomskega dela nuditi pomoč pri organizaciji dni
dejavnosti učiteljem prve triade devetletne osnovne šole tako, da jim omogočim prost
izbor tem ter dejavnosti, saj sami najbolje vedo, kaj so in kaj niso obravnavali, kakšni
so njihovi učenci, kaj njih same in njihove učence najbolj zanima.
Možnost prostega izbiranja dejavnosti je po mojem mnenju tudi dobra iztočnica za
prvi korak priprave na dan dejavnosti, ki vključuje tudi učence. Učitelj lahko izbere
dejavnosti, ki bi bile primerne dani situaciji, učenci pa sami povedo, katere so jim
najbolj zanimive, kar jih še dodatno motivira za nadaljnje pripravljanje.
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Cilji diplomskega dela so:
-

raziskati možnosti organiziranja dneva dejavnosti na izbrani kmetiji,

-

sestaviti zaokrožene učne dejavnosti s pripisanimi učnimi cilji iz učnega načrta
za spoznavanje okolja za prvo triado, ki se izvajajo na izbrani kmetiji, ter

-

preveriti učinkovitost izbranih učnih dejavnosti.
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TEORETIČNI DEL
IZKUSTVENO UČENJE, SPOZNAVANJE OKOLJA IN MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

2.1.1 IZKUSTVENO UČENJE
Kot je zapisano v učnem načrtu, je »predmet spoznavanje okolja nadaljevanje in
usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja in odkrivanja prepletenosti in
soodvisnosti v pojavih ter procesih v naravnem in družbenem okolju.« (Učni načrt za
spoznavanje okolja, 2011)
To, da otrok raziskuje in se aktivno udeležuje spoznavanja zakonitosti in dejstev, je
ne le zanimivo zanj, ampak tudi izredno pomembno za dolgotrajno pomnjenje
izkušenega, kar so v svojih delih dokazovali Piaget, Lewin, Dewey, Kolb in drugi.
Kolb (v Rupnik Vec, 2000, str. 21), eden izmed utemeljiteljev izkustvenega učenja,
opisuje šest karakteristik izkustvenega učenja:
1. Učenje je smiselno razumeti kot proces, ne kot izid: posameznik nepretrgoma
izpeljuje koncepte iz izkušnje in jih na osnovi le-te kontinuirano prilagaja. Izidi
učenja predstavljajo le historični zapis, ne znanja prihodnosti.
2. Učenje je kontinuiran (nepretrgan) proces, ki temelji na izkušnji: znanje
kontinuirano nastaja in se preverja v izkušnji učečega.
3. Proces učenja zahteva neprestano razreševanje konflikta med dialektično
nasprotnimi načini adaptacije na realnost: konkretno izkušnjo in abstraktno
konceptualizacijo, opazovanjem in akcijo, pomeni, da je učenje cikličen proces.
4. Učenje je celosten proces adaptacije (prilagajanja) na realnost.
5. Učenje vključuje transakcije med osebo in okoljem.
6. Učenje je proces kreiranja (ustvarjanja) znanja.
Tem karakteristikam so bolj ali manj podobne značilnosti izkustvenega učenja ostalih
avtorjev (Walter in Marks, Dewey, Lewin …), ki jih opiše Marentič Požarnikova
(1992).
4

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

Kolb (v Marentič Požarnik, 1992, str. 2) prav tako navaja, da se je izkustveno učenje
»močno razmahnilo po vsem razvitem svetu in to predvsem, ker pomaga razvijati
lastnosti, ki bodo ljudem potrebne v prihodnosti /…/ lastnosti, kot: sposobnost
prožnega prilagajanja na nove okoliščine, osebna avtonomija, občutljivost za sebe in
druge, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja,
sinteze, integracije. Gre za zmožnost znajdenja v nepredvidljivih, kompleksnih
socialnih situacijah, za katere ni enega vnaprej opredeljenega pravilnega odgovora
oz. rešitve.«
»Izkustveno usmerjeni pouk se opira na pomembno vlogo izkustva pri pouku.
Izkustvo, ki simbolizira neko poprejšnje delovanje in njegov pomen, ni le pasivni
spomin, temveč pomembna orientacija v sedanjosti in prihodnosti in pomeni
ozaveščeno podlago učenja. Izkustveno učenje skuša povezati neposredno izkušnjo,
opazovanje, spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto. Izkustveno usmerjeni pouk
omogoča učencem, da si pri pouku pridobivajo lastne izkušnje, ki jim pomagajo pri
razumevanju učne vsebine oz. pridobivanju znanja, in da te izkušnje znajo in zmorejo
konfrontirati pri pouku, z učenci in učiteljem. Ko govorimo o tej strategiji pouka,
imamo pri izkustvu v mislih predvsem učenčevo prejšnje znanje, ki učencu omogoča,
da lažje sledi pouku ali da se laže samostojno uči.« (Hus, Ivanovič Grmek, 2006, str.
68)

2.1.2 SPOZNAVANJE OKOLJA
Predmet spoznavanje okolja uvaja otroka kot učenca v okolje, prostor in družbo.
»Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo
svet, v katerem živimo. Predmet je vir informacij, zajema tudi spoznavanje in
utrjevanje poti, kako več izvedeti, kako znanje povezovati in uporabiti. Zato je
spoznavanje okolja eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne.« (Učni načrt za spoznavanje okolja,
2011, str. 4)

5
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Predmet spoznavanje okolja je kompleksen predmet, ki učencem ponudi večplasten
vpogled v okolje in družbo. Vsebine se navezujejo na vse predmete, ki jih lahko
zasledimo tako v drugem kot tretjem izobraževalnem obdobju devetletne osnovne
šole, saj vključujejo biološke, kemijske, fizikalne, geografske, zgodovinske,
leposlovne, športne … in ostale vsebine.
Tako je splošni in temeljni cilj predmeta uporabno in fleksibilno znanje, ki ga učenec
lahko uporabi v neznani situaciji, pa naj bo ta čisto raziskovalne narave ali pa
vključevanje v pogovor z uradno osebo. »Cilj predmeta spoznavanje okolja je zato
tudi organizacija pouka (ustvarjanje pogojev in priložnosti), ki bo omogočal razvijanje
sposobnosti (spretnosti, postopkov): primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja,
zapisovanja podatkov (matematična kompetenca v znanosti in tehnologiji),
napovedovanja in sklepanja,

eksperimentiranja ter sporočanja (kompetence

sporazumevanja v maternem jeziku, digitalna pismenost).« (Učni načrt za
spoznavanje okolja, 2011, str. 5)
Učni načrt je napisan za vse prve tri razrede hkrati, da se iz njega vidi kontinuiteta
učnih ciljev. Pri spoznavanju okolja so poglavja povezana v tematske sklope Čas,
Prostor, Snovi, Sile in gibanje, Pojavi, Živa bitja, Človek, Jaz, Skupnosti, Odnosi,
Promet in Okoljska vzgoja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Že po naslovih
tematskih sklopov vidimo medpredmetno interakcijo, na kateri predmet temelji.

2.1.3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
»Medpredmetno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweyja,
Brunerja in drugih, ki so učenje z razumevanjem ali smiselno učenje povezali z
razumevanjem pojmov in njihovim povezovanjem v strukture znanja. Zato je učenje z
medpredmetnim povezovanjem nasprotje učenju na pamet posameznih izoliranih
vsebin. Medpredmetno povezovanje posnema različne življenjske situacije, kar za
učence pomeni dober zgled in močan motiv za učenje.« (Krnel, Hodnik Čadež,
Kokalj, 2011, str. 7)
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Cilji predmeta spoznavanje okolja se navezujejo na vrsto ciljev ostalih predmetov,
zato je včasih moteče poučevati vsak predmet zase. Na srečo tako menijo tudi avtorji
novejših učnih pripomočkov, ki združujejo predmete prve triade skupaj – uspešno in
neopazno se med naravoslovne vsebine vključujejo družboslovne in obratno. Kot
primer dobrega gradiva navajam učbeniški komplet Mlinček, v katerem so združene
vsebine za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja. Tak naj bi bil celostni in
večplastni pouk.
Uporaba teh gradiv in takega načina poučevanja zahteva na začetku večjo aktivnost
učitelja pri pripravah, predvsem pa v razumevanju celotnega koncepta poučevanja.
Avtorji Mlinčka navajajo vrsto pozitivnih učinkov, ki jih medpredmetno povezan pouk
prinese tako učiteljem kot učencem.
Prednosti za učence:
-

celostno dojemanje sveta,

-

izkušenjsko učenje,

-

prenašanje osvojenega znanja in procesov na druga področja,

-

problemske situacije,

-

individualizacija in diferenciacija pouka.

Prednosti za učitelje:
-

manjši obseg, saj se vsebine in cilji v učnih načrtih za slovenščino, matematiko
in spoznavanje okolja prekrivajo,

-

zaradi zmanjšanega obsega vsebin ostaja več časa za utrjevanje snovi,

-

poenotenje strokovne in didaktične terminologije,

-

prenos znanja in veščin med predmeti,

-

enostavnejše načrtovanje učnega procesa. (Krnel, Hodnik Čadež in Kokalj,
2010)

Ocenjujem, da so zgoraj naštete prednosti realne in da jih je moč pripisati tudi takim
dnevom aktivnosti, katerih idejno zasnovo obravnavam v tem diplomskem delu.
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OPREDELITEV DNI DEJAVNOSTI IN GLAVNI CILJI

Nacionalni kurikularni svet in Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje sta sprejela koncept dni dejavnosti. Opredeljujeta jih kot »tisti del
obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in
predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.« (Koncept dni dejavnosti,
1988)
Dnevi dejavnosti so del letnega učnega načrta šole, ki opredeljuje vsebinski in
organizacijski vidik teh dni.
Glavni cilj dni dejavnosti je predvsem utrjevanje že pridobljenega znanja ter
omogočanje učencem prenos in interakcijo teoretičnega znanja v praktično.
Osnovnemu cilju je pomembno dodati tudi vidik nadgradnje znanja z izkustvenim
učenjem, sodelovalnim učenjem in z neposrednim vključevanjem učencev v sam
proces poučevanja. Za vsako šolsko leto je predvidenih 15 dni dejavnosti. Vsak dan
zajema pet pedagoških ur. (Predlog prenovljenega učnega načrta za spoznavanje
okolja, 2011)
Glede na značilnosti in potrebe v razvoju otrok se deleži različnih tematskih dni
razlikuje po razredih.
Dnevi dejavnosti morajo biti zasnovani tako, da vsem učencem ponujajo novosti,
spodbujajo njihovo vedoželjnost in predstavljajo pozitivno spremembo v vzgojnoizobraževalnem procesu. Dnevi dejavnosti posameznih področij naj bi bili načrtovani
kontinuirano iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje.
Cilji posameznih dni dejavnosti, kot so opredeljeni v Konceptu dni dejavnosti:
Kulturni dan:


spoznavanje raznolikosti z jezikovnega, kulturnega in umetniškega področja,
naravne vrednote in družbene vrednote,



aktivnost pri izvajanju, načrtovanju, doživljanju in evalvaciji kulturnih dni,



navajanje na vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev in odraslih ter na
sprejemanje ocen od drugih,



razvijanje ustvarjalnosti, sposobnosti dojemanja spoznanj družboslovnih ved in
jezikoslovja, doživljanje leposlovja, glasbene, likovne in gibalne umetnosti,
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prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih
delov.

Naravoslovni dan:


aktivno

in

sistematično

dopolnjevanje,

poglabljanje

in

povezovanje

teoretičnega znanja, pridobljenega med vzgojno-izobraževalnim procesom,


spodbujanje k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočanje uporabe
znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko,
laboratorijsko delo itd.),



spodbujanje aktivnega opazovanja, spoznavanja in doživljanja pokrajine in
narave kot posamezne sestavine in celoto,



oblikovanje pozitivnega odnosa do narave, življenja, učenja in dela, predvsem
preko pomena varovanja zdravja in okolja.

Športni dan:


zadovoljevanje potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti,
sproščanje in razvedritev,



razvijanje medsebojnega sodelovanja, spoštovanje lastnih in tujih dosežkov,
utrjevanje samozavesti in pridobivanje trajnih športnih navad,



spoznavanje z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času,



zavedanje pomena varovanja okolja in zdravja ob povezavi z načeli in cilji
zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi dnevi.

Tehniški dan:


opazovanje tehničnih problemov v svojem okolju, raziskovanje problema,
oblikovanje rešitve in njeno preverjanje, primerjanje lastnih ugotovitev s
strokovno literaturo,



razvijanje pozitivnega odnosa do tehničnih dosežkov, raziskovanje njihovega
izvora in zgradbe, skupinsko zbiranje podatkov o tehničnih zbirkah,



oblikovanje razstav in izmenjevanje izkušenj in idej, izboljševanje obstoječe
tehnične rešitve ter uporaba nove informacijske tehnologije.
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V uvodnem delu sem omenila, da je eden izmed priporočljivih načinov poučevanja pri
dnevih dejavnosti medpredmetno povezovanje. Učenci se morajo z vsebinami dneva
dejavnosti seznaniti že v šoli, se nanj pripraviti, razmišljati in si pridobiti nekaj
osnovnih informacij o vsebinah, ki jih bodo doživeli in spoznavali na takem dnevu.
Tako lahko zagotovimo, da bodo učenci informacije ob doživljajskem učenju
sprejemali hitreje, si jih tudi zapomnili in povezali pridobljeno znanje v novih,
praktičnih situacijah.
Da bi vsebine posameznega dneva dejavnosti bile le ene tematike (kulturne,
tehniške, športne …), je skoraj nemogoče. Morda se k temu še najbolj približamo z
izbiro okolja: v športnih dvoranah, delavnicah, na kulturnih predstavah oziroma v
vseh situacijah, ki so ločene od naravnega prostora, pa še tu se vsebine druga z
drugo prepletajo. Ko se nam ponuja možnost izvajanja v naravnih okoljih, t. j. v naravi
sami, pa moramo ozavestiti, da bodo posamezne vsebine v neizogibni interakciji s
celovitostjo okolja, z raznolikimi naravnimi, družbenimi in kulturnimi dejavniki v njem.
Prav zaradi te medvsebinske interakcije lahko govorimo o kombiniranih dnevih
dejavnosti, ki so predmet mojega diplomskega dela.

2.3

OBLIKE IN METODE DELA

»Če nam kot voditeljem uspe ustvariti ozračje občutenega odkrivanja in
neposrednega doživljanja, bo narava sama od sebe na čudovite načine spremenila
človeška življenja.« (Cornell, 1998, str. 13)
V današnji šoli velja načelo pestrosti učnih metod in oblik dela. Temu se je težko
izogniti v razredu, prav tako pa načelo velja za vse izvenšolske izobraževalne in
vzgojne dejavnosti, torej tudi za dneve dejavnosti.
Med oblikami dela se je treba posluževati posrednih, za katere je značilno, »da med
učiteljem in učenci v izvajanju izobraževalnega procesa ni stalnega neposrednega
odnosa ali ta ne prevladuje.« (Blažič idr., 2003, str. 381)
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Med njimi najpogostejši in dnevom aktivnosti primerni sta individualna in skupinska
oblika. Pri individualnem delu se učenec osredinjen na problem preda iskanju rešitev
zanj, iskanju idej in ustvarjanju lastnega mnenja, medtem ko se pri skupinski obliki
uči prilagajati lastno mnenje mnenju drugih in medsebojne pomoči.
Projektno delo je kompleksna oblika dela, saj ne obsega samo dejavnosti na dnevu
aktivnosti samih, ampak zahteva vnaprej predviden čas in širino priprave za
dejavnosti tako za učitelje kot tudi za učence. Učenci so v samo načrtovanje nalog,
zbiranje podatkov, oblikovanje ugotovitev in predstavitev rezultatov ter izvedbo
aktivno vključeni. Ti koraki so osnovni koraki raziskovalnega dela.
Pri tovrstni obliki dela je obvezno tudi projektno delo med pedagoškimi delavci,
katerih področja se pri posameznih dnevih dejavnosti povezujejo tudi preko timskega
poučevanja, katerega cilj je, da učenci pridobljene informacije znotraj enega
predmeta znajo povezati z informacijami z drugega predmetnega področja.
Menim, da so zgoraj omenjene oblike in metode dela zelo primerne za pripravo in
evalvacijo dneva dejavnosti, medtem ko se sama zelo opiram na izkustveno učenje
med samo izvedbo. Pregovor pravi: »Kar slišiš, pozabiš. Kar vidiš, si zapomniš. Kar
doživiš, razumeš.«
Eno izmed pomembnih učnih metod sem že opisala, to je izkustveno učenje. Pri
spoznavanju dejavnikov in predmetov, ki so učencem nepoznani ali pa jih poznajo le
bežno, je treba uporabiti metode razlage, od tega pripovedovanje, ki mora biti
primerno detajlirano, lokalizirano na predmet, aktualizirano s časovnimi povezavami,
sistematično, logično in razumljivo, prav tako motivacijsko, napeto in privlačno,
čustveno zavzeto ter jasno (povzeto po Blažič idr., 2003, str. 348), in opisovanje. Pri
rečeh, ki so učencem znane oz. vemo, da so za njih že slišali ali pa so obče znane, je
dobro uporabiti metodo razgovora, saj z njo »učenci snov spoznavajo, jo poglabljajo,
sistematizirajo, razširjajo, jo prenašajo v nove situacije in na nove primere.« (Blažič
idr., 2003, str. 356)
Na učence naredijo globok vtis neposredno prikazane stvari, zato so pri tovrstnih
dejavnostih

neizogibne

metode

prikazovanja,

med

katerimi

bi

izpostavila

uprizarjanje, prikazovanje in igro vlog. »Demonstracije izvaja učitelj ali različni
strokovnjaki, ki učencem dejavnost lahko demonstrirajo najbolj kakovostno.
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Velika vrednost demonstracije je v tem, da neposredno sodelujejo sami učenci in
znanje pridobivajo na izkustveni način. To je pomembno pri razvijanju, učenju in
oblikovanju različnih telesnih spretnosti in pri vživljanju učencev v različne situacije,
vloge v različnih družbenih situacijah in procesih.« (Blažič idr., 2003, str. 373)
Že med študijem didaktikov sem brala, da je za otrokovo pomnjenje in razumevanje
nekega pojava oz. dane situacije v procesu učenja pomembna stopnja notranjega
konflikta, ki naj bi ga učenec najbolje doživel z lastnim izkustvom. Dr. Peter Jarvis v
Sodobni pedagogiki (2003, str. 6–7) pravi, »da je izkustveno učenje proces, ki ga
tako učenci kot tudi odrasli bodisi oblikujejo ali poskušajo oblikovati v smisel na
podlagi situacije, ki se je zavedajo, in se potem zavzemajo za to, da bi si to zapomnili
in preoblikovali ali integrirali rezultate v svoje življenjsko izkustvo (biografijo).«
Nadaljuje s prepričanjem, da se mora vsako učenje začeti z neko izkušnjo, ki je neko
doživljanje in osmišljanje situacije in podatkov, ki jih učenec pridobiva.
Lahko bi poimenovala izkustveno učenje kot učenje za življenje, saj raziskave pa tudi
praksa kažejo, da učenci neko izkušnjo v procesu učenja, v katero so bili neposredno
vključeni, podoživljajo še dolgo po tem, prav tako pa se pogosto zgodi, da jo shranijo
v dolgotrajni spomin. Vse to so dobri varovalci pomnjenja, ki še kako prav pridejo pri
praktični rabi znanja in pri preverjanjih znanja.
Cornell (1998, str. 18) navaja sistem tekočega učenja, ki sestoji iz štirih stopenj,
sestavljenih in temelječih predvsem za učenje v naravi:
1. stopnja: zbuditev navdušenja,
2. stopnja: usmeritev ali osredinjanje pozornosti,
3. stopnja: neposredna izkušnja, doživljanje,
4. stopnja: delitev navdiha z drugimi.
Bolj ali manj podobne stopnje navajajo tudi že omenjeni pristaši izkustvenega učenja.
Zelo pomembna stopnja v procesu učenja je preskok iz stopnje zunanje
motiviranosti, ki naj bi jo vzpostavil učitelj oziroma voditelj, v fazo »notranje
zagretosti« učenca. Delo v naravnem okolju nam ta prehod lahko zelo olajša, vendar
tudi otežuje usmerjanje pozornosti na predmet obravnave, saj ponuja ogromen
spekter ostalih zanimivih reči.
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ORGANIZACIJA

Za samo izvedbo dni dejavnosti uradni koncept predpisuje izvedbo znotraj šolskega
okoliša, kar pomeni da se največkrat dogajajo kar znotraj šole, kamor povabijo
različne strokovnjake, umetnike … ali obiščejo bližnje življenjske prostore (travnik,
gozd). Koncept zahteva, da se mora vsem učencem vsaj enkrat letno omogočiti in
predvideti potek takih dni zunaj šolskega okoliša, kar zavzema obiske raznih
botaničnih in živalskih vrtov, muzejev in večjih mestnih središč (Koncept dni
dejavnosti, 1988).
Dejavnosti ob pripravi in izvedbi morajo biti načrtovane na učencem primernem
nivoju tako, da jim omogočajo učenje medsebojnega povezovanja in sodelovanja
znotraj razreda, med paralelkami in pedagoškim zborom. Učenec mora biti vključen
od zamisli, okvirnega in podrobnega načrta do izvedbe in predstavitve, analiziranja in
vrednotenja

dela

(povzeto

po

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/page

uploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf).
Pri sami organizaciji dni dejavnosti in šole v naravi je velik del organizacijske priprave
učiteljem olajšan, saj nabor dejavnosti oziroma ponudbo dobijo na šolo, torej bi bila
stopnja, v kateri tako učitelj kot učenci sodelujejo pri začetni fazi skrajšana, tako da bi
učiteljem ostalo več časa za druge dejavnosti.
Vsak učitelj svoje učence najbolje pozna in prav je, da se učence in njihove starše že
vnaprej seznani s podatki o okolju, kjer bodo učenci preživeli dan. K temu sodijo
primerna obleka in obutev, zaščita pred alergeni, klopi, soncem, pa tudi primerni
pripomočki, za katere največkrat poskrbi šola.
Iz izkušenj vem, da reakcija staršev ob pogledu na otrokova oblačila, ki so ponavadi
umazana, ni vedno primerna. Starši morajo svojim otrokom omogočiti sproščeno
gibanje v naravi tako, da izberejo temu primerno obleko, zato dragoceni kosi obleke
odpadejo, pa tudi navodilo pred odhodom, kot je »Le glej, da se ne umažeš!« ni
ravno spodbuda za aktivno terensko delo. Učenca naj tako starši kot učitelji
spodbujajo, da se naravnega prostora naužije v polnosti, čeprav bo zato imel malo
zelenkaste hlače ali umazane roke in rokave.
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IDEJNA ZASNOVA DEJAVNOSTI ZA UČENCE
ORIS KMETIJE

Kmetije se drži ime Pri Deželanu, kar je po stari navadi domače oz. družinsko ime,
katerega omemba prvič sega v zapise iz leta 1748 kot domače ime za družino
Gorenc.
Izbrana kmetija leži v vasi Hrastno (430 m n.v.), na obronkih občine Šentrupert na
Dolenjskem, ki leži na prehodu iz Mirnsko-Mokronoške kotline v gričevje na severu,
sega pa vse do meje s hribovitim svetom, ki ga že štejemo k predalpskemu
Posavskemu hribovju (http://www.sentrupert.si/si/o-obcini/znacilnosti-pokrajine/).
Da je kmetija del tektonsko preoblikovanega območja, ki je del Posavskega hribovja,
priča dejstvo, da ima status gorske kmetije, kar pomeni, da je več kot polovica
obdelovalne zemlje v naklonu, večjem od 35 stopinj. Na kmetiji je zato poleg
strojnega dela potrebno ročno obdelovanje površin, ki jih je skupaj kar 42 ha. Kmetija
se ukvarja z mešanimi panogami, od tega prevladujejo poljedelstvo, živinoreja in
gozdarstvo, sledijo pa vinogradništvo in sadjarstvo. Kot dopolnilna dejavnost se na
kmetiji od leta 1988 izvajata kmečki turizem in turistična kmetija.
Kmetija se preživlja s samooskrbo, kot dodatni zaslužek pa s turizmom. Na kmetiji in
njeni okolici je veliko možnosti za pohodništvo, ker leži na hribu pa omogoča lep
razgled na Gorjance in Trdinov vrh, na Posavsko hribovje, dolino rek Temenice in
Mirne, Snežnik in Lisco …
Vas Hrastno je znana po nenavadno rdeči zemlji, kar večina obiskovalcev tudi najprej
opazi. Razlog je visoka vsebnost železove rude (magnetita), ki je je še kar nekaj v
podzemnih zalogah, kljub temu, da so tu več let rudo kopali in jo vozili na plavž v
Žužemberk. Rovi in vhodi v njih so vidni še danes, vendar neprimerni za ogled.
Na kmetiji se trudijo ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, zato je poskrbljeno, da
se objekti nepremične kulturne dediščine obnavljajo in zaščitijo, prav tako pa je v
pripravi bogata zbirka kmečkega orodja, življenjskih pripomočkov in starin, povezanih
z rudnikom iz vasi Hrastno.
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Slika 1: Zemljevid vzhodne Slovenije z oznako Hrastnega (http://zemljevid.najdi.si/)

Slika 2: Satelitski posnetek kmetije Pri Deželanu (http://zemljevid.najdi.si/)

15

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

3.2

Martina Gorenc; diplomsko delo

PODROBEN OPIS DEJAVNOSTI ZA UČENCE

Izbor dejavnosti sem prilagodila domačemu okolju in zmožnostim organizacije.
Zavedam se, da vseh dejavnosti ne bom zmogla izvajati sama, zato sem se že
vnaprej dogovorila s starši, ki imajo z vodenjem otrok kar nekaj izkušenj, da
prevzamejo del vodenja aktivnosti. To bo hkrati velika pomoč meni in učiteljem, saj
pridobimo dodatno osebo, ki bo skrbela za učence.
Dejavnosti sem časovno omejila na 45 minut oz. eno šolsko uro. S kombinacijo
nekaterih dejavnosti lahko pridobimo na času in tako z učenci izvedemo še kaj
dodatnega. Dejavnosti so zapisane v obliki učnih priprav.
Po vsaki dejavnosti učenci dobijo gradivo, ki je vezano na vsebino dejavnosti.
Gradiva so namenjena delu po dejavnosti, za reševanje v šoli. Za učence prvih
razredov predlagam skupno reševanje delovnih listov preko projektorja ali
interaktivne table, za učence drugega in tretjega razreda pa individualno reševanje.
Učni listi so v prilogi.
Naloge za sestavo učnih listov sem izbirala na podlagi izkušenj s poučevanjem –
učencem sem poskušala dati različne tipe nalog za preverjanje in ponavljanje, zato
sem vključila križanke, nekaj je opisnih in povezovalnih nalog, skoraj vsak delovni list
pa vsebuje tudi slikovni material, ki je učencem v pomoč.
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3.2.1 Ročna košnja in spravilo sena
V sklopu te dejavnosti želim, da se učenci vživijo v delo in klimo kmečkih ljudi ob
košnji. Glavni namen je učencem prikazati ročno delo, jim omogočiti, da sami
izkusijo, kako je treba z orodji rokovati, se ob tem tudi zabavati in opaziti razlike med
ročnim in strojnim delom. Ob koncu dejavnosti naj bi učenci izoblikovali lastno
mnenje o delu in življenju nekoč, o položaju otrok v preteklosti in primerjavo dela,
navad in življenja na kmetiji nekoč in danes.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Pomlad, poletje, začetek jeseni

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje,
Skupnosti

Učna enota

Ročna košnja in spravilo sena

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
poševno

CILJI Učenci:
so

• spoznajo življenje in delo na

operacionalizirani glede na dejavnost

kmetiji poleti in znajo opisati,

ali dodani)

kakšna so opravila na kmetiji,

(cilji,

pisani

• vedo, kaj vpliva na spreminjanje
lastnosti snovi (zrak, sončna
svetloba,

voda)

na

primeru

sušenja trave,
• znajo

opaziti,

opisati

in

poimenovati lastno gibanje pri
košnji in grabljenju,
• znajo natančno opazovati, opisati
in

poimenovati

delovanje

in

gibanje tehničnih naprav in vozil,
ki se uporabljajo pri košnji in
spravilu sena,
• razumejo pomen sodelovanja in
spoštovanja

med

družinskimi

člani in poznajo pomen delitve
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dela med družinskimi člani,
• znajo našteti razlike v življenju
ljudi na kmetiji nekoč in danes,
razlike med družino nekoč in
danes in položajem otrok nekoč
in danes,
• znajo

uporabljati

spravilo

sena,

orodja

znajo

za

narediti

kopico in nakrmiti živali.
Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje, metoda
učenja pesmi po odmevu, opazovanje
Učni pripomočki

grablje, rute, klobuki, koši, kose, brusni
kamen, štoparica


Literatura

Učni

načrti

okolja,

za

glasbeno

športno

vzgojo,

spoznavanje
vzgojo

in

Ljubljana:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: Zavod RS za šolstvo, 2011
Medpredmetne povezave - cilji

Glasbena vzgoja:


učenci pripevajo krajšo ljudsko
pesem Travnički so že zeleni.

Športna vzgoja:


učenci

razvijajo

koordinacijo

gibov, moč, hitrost, natančnost,
ob delu z orodjem in preko iger,
ter


se

privajajo

na

strpno

prijateljsko vedenje pri igrah.

18
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POTEK UČNE URE
UČITELJ (učitelj pomaga voditi učence, DEJAVNOSTI UČENCEV
se aktivno udeležuje dejavnosti, skrbi za
disciplino)
UVOD: Košnja je na kmetih vedno bila Aktivno sodelujejo pri pogovoru.
velikega

pomena.

Poleg

zgodnjega

vstajanja in trdega dela je pomembno
vlogo igralo timsko delo: tako pri košnji,
spravilu kot tudi pri drugih kmečkih
opravilih. Učence vprašam o tem, ali so Postavijo morebitna vprašanja.
že videli, kako so včasih kosili? Ali vedo
katera orodja so uporabljali pri košnji?
OSREDNJI DEL:
Po uvodnem pogovoru si z učenci Učenci povedo svoje asociacije na geslo
ogledamo, kaj vse je treba pripraviti za pesem koscev.
košnjo - tu omenimo klepanje, poseben
stolček klepalnik in kaj pomeni »pesem
koscev«. Razložim, da je to zvok ob
brušenju kose z brusilnim kamnom, ki se
je slišal naokoli, ko je več koscev hkrati
brusilo kose.
Z

brušenjem

kose

ustvarim

ritem

slovenske ljudske pesmi (npr. Čuk se je Učenci poslušajo in opazujejo, sodelujejo
oženil), učenci pa morajo prepoznati v pogovoru.
pesem.
Učencem povem, da danes ljudski godci
uporabljajo

koso

spremljavo ob petju.

kot

instrument

za
Z učenci opišemo gospodarjevo nalogo,

Učence vprašam, ali vedo, kdo je na povemo, kako je potekalo deljenje dela
kmetih določil, kdo bo kaj delal, kdaj na moške, ki so kosili, in na ženske, ki so
bodo kosili …

grabile seno. Učenci spoznajo orodje
grablje in vile. Z učenci se naučimo
slovensko ljudsko pesem:
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Povem, da so si včasih kljub trdemu delu

Travnički so že zeleni,

vzeli čas za pogovor, počitek in pesem. Z

rožce vse so razcvetene.

učenci ponovimo, kaj je ljudska pesem in

Pojdmo le kosit, pojdmo le kosit,

se naučimo Travnički so že zeleni po

vse prijatle gor budit.

metodi odmeva. Učenkam zavežemo

Travnički so pokošeni,

rutice,

dečkom

vzamemo

orodje

pa
in

dam
se

rožce vse so pomorjene,

klobučke,
s

zdaj pa le domov, zdaj pa le domov,

pesmijo

saj že skoraj zarja bo!

odpravimo na bližnji travnik.

Za učence je pomembno, da se čim bolj
vživijo v dogodke, izkusijo dogajanje ob
košnji, kot je bilo včasih.
Učencem prikažem potek ročne košnje,
za najbolj navdušene pa je pripravljena Učenci po opazovanju primejo koso in
mala začetniška kosa, s katero lahko poskusijo odkositi travo, če jim ne
poskusijo kositi ob moji asistenci.

uspeva, ob moji asistenci poskusijo še
enkrat.

Z učenci se pogovorimo o tem, kako se
pripravimo na zimo, kako shranjujemo Povedo, kaj moramo storiti, da se trava
travo, da bo uporabna za zimo (Jo damo posuši. Primerjajo sveže pokošeno in že
v skrinjo, jo tudi pozimi kosimo, jo suho travo.
pustimo kar tako, pokošeno in jo damo
pod streho? Ne.) Vprašam jih, ali so že
slišali za seno, in povem, da je to suha
trava. »Kako pa travo posušimo? Kaj Učenci sodelujejo v pogovoru. Ugotovijo,
moramo storiti?«

da je travo treba pustiti na soncu, da

Učencem povem, da so včasih po več voda izhlapi iz nje in da jo je treba
dni sušili travo in da se ponoči ne bi večkrat obrniti.
navlažila, so jo ob večerih zgrabili v V enem košu je sveža trava, v drugem,
kopice, naslednji dan zjutraj pa so jo enakem
ponovno raztresli.

košu,

pa

suha.

Učenci

primerjajo težo, vonj in barvo suhe in
sveže trave ter ugotovijo razlike.
Učenci tekmujejo med seboj po pravilih
igre.
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Z učenci izvedem kmečke igre, kjer
tekmujejo v skupinah. Mlajši učenci
tekmujejo tako, da v štafeti v parih v
določenem

času

napolnijo

čim

več

koškov trave, jih prinesejo pred skupino
in

predajo

košek

drugima.

Skupina

medtem travo oblikuje v kopico. Starejši
učenci prav tako tekmujejo v skupini, kjer
vsi naenkrat pokošeno travo zgrabijo v Učenci aktivno sodelujejo pri delu in na
red. V skupini se morajo dogovoriti sami, koncu nakrmijo živali s svežo travo.
kdo od njih bo grabil, kdo bo delal Iz travnika se domov odpravimo ob drugi
manjše kupčke, kdo bo nosil in kdo kitici ljudske pesmi.
oblikoval kopico. Poleg hitrosti pri večjih
učencih spodbujamo natančnost.
ZAKLJUČEK:
Ko z učenci nakrmimo živali, jih vprašam,
kateri odmor v šoli jim je najbolj všeč
(odmori med urami, rekreacijski odmor
ali mogoče malica)? Povem, da je bila po
takem težkem delu koscem in grabljicam Popijejo domač sok.
najbolj všeč prava kmečka malica. Ker Učenci povedo, kar že vejo, spoznajo
pa smo bili vsi skupaj pridni, smo si jo različne stroje,
prislužili tudi mi.

za katere ugotovijo,

katero ročno orodje nadomeščajo, in si

Z učenci se okrepčamo z domačim ogledajo strojno košnjo trave in ostale
sokom in pogovorimo o tem, kako danes naprave, s katerimi si pri tem delu
poteka spravilo sena.

pomagamo.

Ogledamo si kosilnice, zgrabljevalce in Učenci povedo, kaj jim je bilo všeč in
nakladalke, način konzerviranja.

kakšni so njihovi občutki o načinu dela, ki
so ga imeli nekoč.
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Moj gozd

Gozd, v primerjavi z ostalimi ekosistemi, v vseh letnih časih najbolj kaže značilnosti
medsebojne povezanosti rastlin in živali, saj je eden izmed redkih življenjskih
prostorov, ki ga ljudje še vedno najmanj spreminjamo z lastnim poseganjem vanj.
Namen dejavnosti je učence preko njihove predhodne predstave o tem, kakšen naj bi
bil njihov gozd, voditi do spoznanja, katere izmed glavnih elementov, ki so potrebni,
da je gozd stabilen življenjski prostor, so pozabili.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Pomlad, poletje, jesen

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Snovi, Sile in gibanje, Živa bitja

Učna enota

Moj gozd

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
•

so

operacionalizirani glede na dejavnost

poznajo pomen gozda za svež
zrak in njegov pomen za dihanje,

•

ali dodani)

poznajo glavne elemente gozda,
kot življenjskega prostora,

•

vedo, da se živali in rastline
povezujejo

v

prehranjevalne

verige,
•

vedo,

da

je

vsak

pomemben

za

element
obstoj

življenjskega prostora in da vsak
manjkajoči

člen

povzroči

posledice,
•

poskušajo oceniti svojo velikost in
jo primerjati z velikostjo drevesa,

•

znajo našteti pravila za vedenje in
ravnanje v gozdu,

•

znajo

razložiti

rastlinojedec,
vsejedec.
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Učne oblike

individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

pripovedovanje, opazovanje
Učni pripomočki

delovni kartončki, delovni listi, pisala,
podlage za pisanje

Literatura

•

Učni načrti za spoznavanje okolja,
matematiko

in

likovno

vzgojo,

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport: Zavod RS za
šolstvo, 2011
•

J.

Cornell,

Približajmo

naravo

otrokom, 1998, Mohorjeva družba
Medpredmetne povezave - cilji

Likovna vzgoja:


z individualnim risarskim izrazom
pokažejo

ustvarjalne

zmožnosti

na

risbi

risarske
sanjskega

gozda


primerjajo zglede linij v naravi z
linijami na njihovem likovnem delu



rišejo

gozd

po

spominu

in

domišljiji.
Matematika:


ocenijo

lastno

dolžino

in

jo

primerjajo z višino drevesa.
POTEK UČNE URE
UČITELJ (učitelj aktivno sodeluje pri DEJAVNOSTI UČENCEV
dejavnostih, pomaga pri pregledovanju (učenci morajo imeti primerno obutev za
primerne opreme otrok in zaščiti pred v gozd in obleko z dolgimi rokavi in
klopi, skrbi za disciplino)

hlačnicami, zaščitijo se pred klopi)

UVOD:

Učenci sodelujejo pri risanju pravljičnega

Za uvod bomo izvedli dejavnost Recept gozda. Narišejo ali napišejo čim več
za gozd. Učenci bodo dobili kartončke, ki podrobnosti, ki bi jih želeli imeti v svojem
bodo predstavljali njihov gozd.

gozdu.
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Učenci morajo narisati, kako si zamišljajo
svoj gozd. Odpravimo se do bližnjega
gozda, učenci pa vzamejo s seboj
kartončke in pisalo.
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OSREDNJI DEL:
Ob prihodu v gozd učence vprašam, ali Učenci

v

pogovoru

in

naštejejo nekaj okoljevarstvenih pravil.

poznajo pravila za vedenje v gozdu:


sodelujejo

ne motimo živali s kričanjem in
hrupom nasploh,



po gozdu hodimo tiho,



ne odmetavamo odpadkov,



ne uničujemo drevja, grmičevja in
podrasti v gozdu, ker s tem
uničimo pogoje za rast predvsem
gobam,

ki

pomagajo

drugim

rastlinam in drevju,


kadar nabiramo gobe, pobiramo
samo

tiste,

za

katere

smo

prepričani, da so užitne, in še to v
spremstvu odrasle osebe, tistih, ki
jih ne poznamo in strupenih, ne
trgamo in ne brcamo,


v

gozdovih

je

prepovedano

kurjenje ognja.
Učencem pustim, da se spoznajo z
gozdom, da v miru in tišini vsak pogleda Učenci vsak zase pogledajo po gozdu in
bližnjo okolico in si izbere eno drevo najdejo vsak svoje drevo.
znotraj območja prostega gibanja, ki je
označen z barvnim trakom, da ga lahko Učenci sodelujejo pri aktivnostih.
objame. Spodbudim jih, da zaprejo oči in
v tišini sledijo navodilom oz. spodbudam,
na vprašanja pa ne odgovarjajo na glas,
ampak v mislih:


Z licem se stisni k drevesu. Je
deblo/drevo gladko ali hrapavo?



Je toplo ali hladno?



Koliko misliš, da je to drevo staro?
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Ali je starejše od tebe?


Kakšen vonj ima tvoje drevo?



Pritisni uho ob deblo drevesa. Ali
drevesu bije srce?



Zdaj si spoznal drevo in je to
drevo tvoje, zato mu lahko izbereš
prav posebno ime. Ime si dobro
zapomni.



Počasi odpri oči in poglej, kako
veliko je drevo. Koliko tako velikih
otrok, kot si ti, bi potrebovali, da bi
bili skupaj tako visoki, kot je
drevo? Ali veš, katere vrste je
tvoje drevo? S tal poberi en del
svojega drevesa (del lubja, listja
ali ploda).

Učenci pridejo nazaj v skupino. Z učenci
se nato odpravimo na krajši sprehod po Učenci se osredinijo na okolico.
gozdni poti in jih opozorimo, da si gozd
ogledajo dobro, od tal do vrha, in naj
bodo pozorni na živali, na premikanje v
gozdu …
Učence vprašam, kaj so videli:


Katere rastline so bile na tleh,
katere malo višje, katere najvišje?



Kaj je še bilo na tleh? Kaj pa se
na tleh dogaja? Odgrnite malo Učenci odgovarjajo na vprašanja in
listja, ki je na tleh, in opazujte – ali sodelujejo pri aktivnostih, starejši učenci
vidite kakšno žival? Kaj se dogaja pa sproti izpolnjujejo delovni list.
preko leta z listjem?
Učenci vzamejo v roke skice Učenci na svojih skicah preverjajo, kaj so
pozabili, da bi gozd lahko živel več let.
svojih gozdov in pisalo.
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Kdo pa daje energijo rastlinam od
zgoraj, da rastejo? Sonce, dobro.



Ali drevesa tako kot druge rastline
potrebujejo za rast vodo? Od kje
pa jo dobijo? Iz tal preko korenin
in preko listov, ko pada dež.



Ali potrebujejo tudi kisik (zrak)? Učenci preverijo, ali so narisali kakšnega
rastlinojedca. Če ga niso, ga dorišejo.

Da, drugače propadejo.


Katere

rastline

so

v

gozdu?

Poglejmo čisto spodaj. Kaj vidite Pogledajo, če so vključili te rastline v svoj
na tleh? Praprot, borovničevje, gozd in manjkajoče dorišejo.
manjše

zelene

rastline.

Tem

rastlinam rečemo podrast. Zakaj
je podrast pomembna v gozdu? Z
njimi

se

prehranjujejo

manjše

živali, ki ne morejo plezati do
krošenj in ne lovijo drugih živali.
Tem živalim rečemo rastlinojede
živali: zajci, divji prašiči, srne,
jeleni …


Kaj je malo višje, pa ni drevo in ni Učenci pregledajo, če so v svoj gozd
podrast? Temu rečemo grmičevje. narisali grmičevje.
Z grmičevja obirajo liste srne in
jeleni pa tudi kakšne druge malo
večje rastlinojede živali.



Katere

rastline

v

gozdu

so

največje? To so drevesa. Na
kateri

dve

skupini

delimo

drevesa? Na tiste z listi (listavci) in
na tiste z iglicami (iglavci).


Ali gozd obstaja brez dreves?
Brez dreves ni gozda. Ali imajo
drevesa tudi pozimi zelene liste?
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Ali vsem drevesom, ki imajo liste,
v jeseni listi odpadejo? Kaj pa tista
drevesa, ki imajo liste v obliki
iglic? Ali ta drevesa odvržejo
iglice?


Zakaj

so

tako

pomembna

drevesa? Drevesni listi proizvajajo
kisik, ki ga mi in ostala živa bitja Iščejo iglice na tleh.
potrebujemo za dihanje.
Učenci bodo verjetno trdili, da iglavci
nikoli ne odvržejo iglic. Povem jim,
naj pogledajo na tla, če so na tleh
kakšne iglice, ali pa naj se spomnijo
na morje, kjer je na tleh polno iglic –
tudi ta drevesa menjajo iglice, vendar Ugotavljajo,

v

kakšnem

gozdu

ne zamenjajo vseh hkrati tako kot listnatem, iglastem ali mešanem.
listavci.


Gozdu z listavci rečemo listnati
gozd, gozdu z iglavci rečemo
iglasti gozd – ti največkrat rastejo
tam, kjer je bolj visoko, takim
gozdom, ki imajo nekaj iglavcev in
nekaj listavcev, pravimo mešani
gozd.



Katere živali imajo domovanje v
krošnjah dreves in v drevesnih
duplih?

To

so

ptice,

polhi,

veverice, razne žuželke … Zakaj
so te živali pomembne v gozdu?
Ptice so pomembne, ker lovijo
žuželke in ker raznašajo semena
dreves. So tudi hrana za druge
živali.
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Prej smo omenili živali, ki jedo
rastline in jih imenujemo rastlinojedci.

Učenci preverijo, ali so narisali v svoj

Kaj bi se zgodilo, če bi v gozdu živeli gozd katero izmed mesojedih živali. Če
samo

rastlinojedci?

Te

živali

bi je niso, jo dorišejo.

pojedle vse mlado listje in mlada
drevesa, zato bi gozd čez nekaj let
umrl. Da bi gozd preživel, morajo v
njem živeti tudi take živali, ki se
prehranjujejo z rastlinojedci. Njim
rečemo mesojedci. Katere mesojedce
poznate? Volk, kuna, lisica …
Kaj smo glede na prehranjevanje
ljudje? Mesojedci, rastlinojedci ali
vsejedci?


Sedaj pa poglejmo tla pod listjem.
Ali opazite kaj pod njim? Na tleh Odgrnejo listje na tleh in opazujejo, kaj
živijo deževniki, mravlje in druge se pod njim skriva.
živali, ki so zelo majhne. Hranijo
se z odpadlim listjem in tako
pomagajo, da se vse odpadle
rastline in vse poginule živali Preverijo, ali so v svoj gozd vključili
predelajo v rodovitno zemljo, iz katerega izmed razkrojevalcev.
katere

lahko

zrastejo

nove

rastline, stare pa dobijo hrano –
njim rečemo razkrojevalci. Brez Učenci dopolnijo svoj gozd z vsemi
njih tudi ne bi bilo gozda.

glavnimi
naštejejo.
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ZAKLJUČEK:
Z učenci se odpravimo iz gozda. Če je
pravi letni čas, smo pozorni na gobe,
poberemo kakšno užitno. Jeseni lahko
naberejo kostanj, spomladi pa smrekove
vršičke, iz katerih si skuhamo čaj. V
poletnih časih pogledamo za jagodičjem, Učenci evalvirajo dejavnost. V parih si
s katerim se posladkajo. Pred odhodom povedo, kako so se v gozdu počutili in
vsak pozdravi še svoje drevo.

ime svojega drevesa ter ga opišejo.

Z učenci evalviramo dejavnost. Razdelim
jih v pare, nato pa si učenci povedo, kaj
jim je bilo najbolj všeč, kašno ime so dali
drevesu, kaj so ugotovili o drevesu …
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Za vsako bolezen se rož'ca najde

Glavni namen dejavnosti je učencem pokazati, da se s pomočjo narave lahko
pozdravimo, si pomagamo pri zdravstvenih težavah … Dejavnost je športnonaravoslovna, saj se učenci med daljšim sprehodom po višinskih travnikih
seznanjajo z nekaterimi najbolj znanimi zdravilnimi rastlinami, ki so razširjene po
večini krajev. Poseben pridih narave je zaključna dejavnost, ko si z učenci pripravimo
čaj in prigrizke kar na prostem.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Pomlad, začetek poletja

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Snovi, Človek

Učna enota

Za vsako bolezen se rož' ca najde

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so

•

vedo, da se pri mešanju snovi

operacionalizirani glede na dejavnost

lahko

ali dodani)

sestavin – iz rastlin se izločijo

spreminjajo

lastnosti

zdravilne snovi s sokovi, ki se
mešajo z vodo,
•

znajo se za nabiranje rastlin in
pripravo

čaja

ter

prigrizkov

pripraviti in po končanem delu
pospraviti,
•

vedo,

da

jim

zdrav

način

prehranjevanja, telesne vaje in
počitek omogočajo rast in razvoj
ter da jim pomagajo ohranjati
zdravje,
•

poznajo

pomen

raznovrstne

prehrane in razvijajo družabnost,
povezano s prehranjevanjem,
•
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zeliščarstvom, spoznajo travniške
zdravilne

rastline,

vraže

povezane z njimi in si skuhajo čaj
ter izdelajo prigrizke.
Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Izkustveno učenje, opazovanje, vonjanje,
tipanje,

pogovor,

demonstracija,

pripovedovanje, igra.
Učni pripomočki

Košarice,

vžigalice,

voda,

skodelice,

lonec, med, manjše posode …
- Učna načrta za spoznavanje okolja in

Literatura

športno vzgojo, Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za
šolstvo, 2011
Športna vzgoja:

Medpredmetne povezave - cilji



učenec

se

giba

z

različnimi

oblikami hoje: hoja po ravnini,
hoja navkreber, hoja z usmerjeno
pozornostjo

na

opazovanje

okolice …


upoštevajo

navodila

preprostih

iger in spoznajo pomen timskega
sodelovanja v igrah
POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Učence vprašam, ali z domačimi nabirajo Učenci sodelujejo v pogovoru.
ali gojijo rastline za čaj. Spomnim jih na
filme

o

zdravilnih

Kekcu.
učinkih

Pogovorimo
rastlin,

ki

se
jih

o
že

poznajo.
OSREDNJI DEL:
Učencem razdelim košarice, v katere
32

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

bodo

nabirali

rastline,
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se Učenci vzamejo košarice in se odpravijo

odpravimo na daljši sprehod do cerkvice.

na pot.

Ustavimo se na travniku, odmaknjenem
od ceste, kjer si pogledamo, kakšne
zdravilne rastline rastejo okrog nas
oziroma katere že poznajo.
Pred

učence

položim

slike

spodaj

opisanih rastlin. Z učenci se posedemo Poiščejo znane rastline, vsak nabere
in se pogovorimo o rastlinah, ki jih vnaprej dogovorjeno količino rastline
prepoznajo. Ko rastline poiščejo, se (odvisno od števila otrok).
posedemo in se pogovorimo o zdravilnih
učinkih rastlin (samo tiste, ki jih bomo
našli):


(Če se dejavnost izvaja spomladi, si
pomaga

bezeg

škodljivih

snovi

izločanju učenci naberejo nekaj rastlin za čaj in

pri
iz

telesa; regrat za regratovo solato, poleti pa

nabiramo lahko vse dele rastline – rastline za čaj in jagodičje za malico.)
iz cvetja pripravljamo čaj, sirup,
lahko pa tudi sladico bezgov
šmorn,


listi

navadnega

jagodnjaka

pomagajo pri težavah z ledvicami,
pri okrevanju po bolezni in pri
sladkorni bolezni,


velika kopriva je že zelo staro
zdravilo,

pomaga

pri

prečiščevanju krvi, vsebuje veliko
vitaminov in mineralov,


lipa pomaga pri mišičnih krčih in
pospešuje potenje, zato je čaj iz
lipovih cvetov dobro piti, kadar
imamo vročino,



materina dušica nam pomaga pri
nahodu,

pljučnici

in

angini,
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pomaga pa tudi takrat, kadar smo
zelo nervozni, če nas piči žuželka
zmečkamo

cvetove

in

liste

materine dušice in jih položimo na
pik,


regrat ima ogromno vitaminov in
mineralov, za solato ga lahko
nabiramo celo leto in ne samo
spomladi, iz cvetov pripravimo čaj
ali pa sirup, ki pomagata pri
odpornosti in izločanju strupenih
snovi iz telesa,



navadni rman ima poleg kamilice
največ

zdravilnih

učinkovin,

pomaga pri driskah in zaprtju, pri
vsem, kar nas boli v telesu,


robida

je

rastlina,

pri

kateri

nabiramo liste za čaj, ki pomaga
pri driskah in vseh vnetjih, prav
tako pa so velik vir vitamina C
sadeži, iz katerih si lahko kuhamo
kompote, marmelade ali pa jih
zamrznemo za uporabo pozimi,


smreka in drugi iglavci imajo
veliko vitamina C, čaj pomaga pri
izkašljevanju, prav tako pa sirup iz
vršičkov,



šipek

ima

prav

tako

veliko

vitamina C, uporabljamo ga tudi
za kuhanje marmelade (povzeto
po: Gale – Toplak, 2002).

Sprehod nadaljujemo do cilja. Na ogenj
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pristavimo kotliček z vodo, pripravimo Učenci naberejo suhe vejice v bližnjem
skodelice in cedilo ter rastline, ki smo jih gozdu, da zakurimo odprti ogenj. Učenci
nabrali.

pripravijo

vse

potrebno

za

pripravo

Medtem, ko čakamo, da voda zavre, se z okrepčil, pomagajo pri pripravi in na
učenci sprostimo ob igri Gordijski vozel koncu pri pospravljanju. Učenci hkrati
(vsi z zaprtimi očmi prepletemo svoje ponovijo pravila o kurjenju na prostem.
roke z ostalimi tako, da vsak v dlani drži
roko drugega, nato pa se poskušamo
odvozlati, ne da bi kdo spustil dlan
drugega) ali s kakšno od preprostih iger,
ki jim je znana (Črni mož, Gnilo jajce,
Skrivalnice …).
ZAKLJUČEK:
Učencem povem, da so včasih verjeli v Učenci si sami pripravijo čaj iz zdravilnih
čarobno moč rastlin, zato so z nekaterimi rastlin, osladijo ga z medom, okrepčajo
povezane vraže:

pa se še s kruhom, spomladi z regratovo

Pravijo, da so v jagodah rade kače, ker solato, v poletnem in jesenskem času pa
so verjeli, da je parkelj sedel na mestu, s

skuto

in

nabranimi

sadeži.

Ob

kjer rastejo jagode, in je štel, koliko ljudi dodajanju rastlin v vodo poimenujejo
bo odpeljal s seboj v pekel …

nabrane rastline in nekatere njihove

Po okrepčilu se z učenci pogovorimo, učinkovine.
kakšne navade imajo v družini, ali gredo
zaradi vsake spremembe zdravstvenega Učenci sodelujejo v pogovoru in povedo
stanja k zdravniku ali starši skušajo z kakšne
naravnimi zdravili olajšati takšno stanje.

so

njihove

izkušnje

rabe

zdravilnih rastlin in njihovih pripravkov pri
njih doma.
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Plodovi dreves

S to dejavnostjo želim pri učencih doseči prepoznavanje nekaj najbolj razširjenih
dreves in njihovih plodov. Z igro se učenci izurijo v določevanju posameznega ploda
k drevesu, prav tako pa se urijo v medsebojnem sodelovanju.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

jesen

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Živa bitja

Učna enota

Plodovi dreves

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so •

določiti,

operacionalizirani glede na dejavnost
ali dodani)

poznajo imena plodov in jih znajo

•

priredijo posamezen plod k drevesu,
h kateremu sodi,

•

znajo pozorno opazovati in hitro
reagirati,

•

znajo

uporabiti

(snovi),

orodja

postopke

ter

gradiv

in

različna
in

gradiva

obdelovalne

povezujejo
načine

lastnosti
obdelave:

preoblikujejo, režejo, lepijo,
•

prepoznajo, poimenujejo in primerjajo
različna živa bitja (drevesa in njihove
dele)

Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje, metoda
likovnih izdelkov.
Učni pripomočki

Plodovi okoliških dreves, barvni trak,
škatla, tabla za rezultate, pregrinjalo,
belo lepilo za les, trši listi, škarje
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- Učna načrta za spoznavanje okolja in

Literatura

likovno vzgojo, Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za
šolstvo, 2011
- Cornell, J. 1994, str. 44, 70 in 71
Medpredmetne povezave

Likovna vzgoja:


učenci trgajo, izrezujejo in lepijo
različne naravne

materiale na

podlago,


iz naravnih materialov samostojno
sestavijo kompozicijo slike in jo
prav tako izdelajo.

POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Za učence v gozdu naberem različne Z učenci pridemo do mesta, kjer je
plodove in dele dreves (lubje, listi, pripravljen »skriti zaklad«.
vejice), ki jih imam pripravljene pri
travniku zraven gozda (bukev, hrast,
smreka, gaber, leska, divja češnja, bor
…), kjer sem jih nabrala. (Za učence Učenci ugibajo, kaj naj bi bilo v zakladu.
prvega razreda uporabim samo vejice in
plodove dreves, ki so najbolj razširjeni –
smreka, hrast in bukev). Nabrane stvari
položim v skrivno škatlo in pokrijem s
pregrinjalom.

Učence

vprašam,

kaj

mislijo, da imam v tej škatli.
OSREDNJI DEL:
Učence razdelim v skupine po
posamezna

skupina

pa

ima

tri, Učenci v skupinah po tri gledajo v

svojo nabrane predmete in si jih zapomnijo. V

številko. Vsaka skupina bo prišla do skupini se med seboj lahko pogovorijo o
zaklada, ki jim ga bom odkrila za deset tem, kar so videli, prepovedano pa je
sekund. V tem času morajo vsi člani sodelovanje med skupinami. Na znak
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skupine gledati v stvari v škatli in si jih vse
čim več zapomniti.
Učencem

dam

skupine

stečejo

v

gozd,

do

dogovorjene in označene daljave, in
znak

za

začetek skušajo v eni minuti nabrati vse stvari, ki

tekmovanja, pred tem jih opozorim, da se so jih videli v škatli.
lahko gibajo samo znotraj s trakom
označenega prostora.
Vsaka skupina položi nabrane predmete Učenci

pozorno

poslušajo

smešne

predse, jaz pa odprem škatlo. Iz nje zgodbe, na koncu preverijo, če so
jemljem po eno stvar, ki jo z učenci določen predmet našli, ga poimenujejo in
poimenujemo, o njej pa povem kakšno poimenujejo, kateremu drevesu pripada,
zanimivo izmišljeno zgodbo (po zgodbah če gre za plod.
učence vprašam, če se živali v resnici
tako vedejo in poudarim, da so to
izmišljene zgodbe), v kateri čim večkrat
uporabim ime stvari:


Prejšnji teden sem bila v nasadu
bukev, kjer je bilo po tleh polno
žira. Ne morete si misliti, kaj sem
videla - dve divji svinji sta se
stepli za žir in skoraj podrli Učenci

sodelujejo

v

tekmovanju

bukev, ko sta druga drugi trgali pomagajo pri beleženju točk.
žir

iz

ust!

Tako

sem

se

prestrašila, da mi je na žiru
spodrsnilo in bi padla, če se ne
bi ujela za bukovo deblo.


Ali veste, zakaj so storžki na
smrekah tako majhni? Nekega
dne so se sestale smreke na
sestanku. Govorile so o vsem
mogočem, tudi o tem, kako zelo
jih nervirajo živali, ki skačejo po
njih in trgajo njihove storže zato,
da se z njimi kepajo.
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najboljšo

rešitev, da bi imele mir pred
njimi. Na skrivnem sestanku so
ugotovile, da bi bilo najbolje, če
bi svoje storže pomanjšale tako,
da bi se lahko skrili med iglicami,
ko pa bi storži odpadli na tla, bi
jih prav kmalu prekrile odpadle
iglice in tako jih veverice ne bi
našle in iz njih bi zrasle nove
smreke.


V hrastovem dolu, kjer živijo
mogočni hrasti, z zelo velikimi
želodi, so v deblih stanovali
gozdni škrati. Hrasti in škrati so
se lepo razumeli. Hrasti so nudili
škratom dom, v zameno pa so
škrati z njih odganjali škodljivce,
jim čistili lubje in listje. Tako je
bilo vse dokler ni prišla mrzla
jesen, ko so hrasti uživali, ko so
se lahko močno zibali v vetru.
Škratom je postalo slabo zaradi
zibanja in so prosili hraste, naj se
malo umirijo, a hrasti si niso
mogli kaj. Še posebej nadležno
je bilo za škrate, kadar so stali
pod hrastom in vpili, naj se
umirijo, medtem pa so z njih na
glave škratov padali debeeeeli
želodi. Škrati so dobili velike
buške zaradi želodov, zato so
morali nositi podobne kape, kot
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palčki – take v špico. Našli so
rešitev – na glavo so si nadeli
kapice želodov, ki so trdne, in se
tako rešili vsaj bušk.
Skupina dobi za vsak pravilno najden
predmet

točko.

Točke

zapišemo

in

nadaljujemo s tekmovanjem.
Drugi

del tekmovanja. Pri določevanju

predmetov

napovem,

kateri

predmet

morajo določiti v množici, ki je v škatli,
zraven pa povem številki dveh skupin. Iz
vsake skupine na znak »zdaj« priteče k
škatli po en tekmovalec (tekmovalci se
morajo med seboj pri vsaki novi nalogi
zamenjati znotraj skupine), ki skuša čim
prej najti zahtevani predmet. Skupina,
katere tekmovalec predmet najde prej,
dobi točko.
Gesla za iskan predmet prilagajamo
starosti učencev:


prvi in drugi razred: nekaj od
smreke, nekaj, kar pripada hrastu,
nekaj

kar

pripada

bukvi,

list

hrasta, list bukve, vejico smreke,
plod bukve, plod hrasta, plod
smreke, žir, želod, storž


tretji razred: nekaj, kar pripada
listavcu,

nekaj,

kar

pripada

iglavcu, list iglavca, storž smreke,
storž macesna, storž bora, plod
smreke, plod macesna, plod bora,
plod hrasta, plod bukve, plod
leske, žir, želod, lešnik …
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ZAKLJUČEK:
Seštejemo

točke

in

določimo Učenci poberejo nabrane predmete in jih

zmagovalno skupino.

odnesejo do domačije, kjer izdelajo iz
njih sliko tako, da jih z belim lepilom

Učenci si izberejo eno izmed različnih lepijo na trši karton.
podlag za sliko, ki jo bodo izdelali iz
naravnih materialov (plodov, listov, lubja
in vejic gozdnih dreves). Učenci so pri
delu čim bolj samostojni, spodbudim jih,
naj najprej sestavijo kompozicijo slike, Učenci

poimenujejo,

nato pa elemente nalepijo na podlago. predmetov so sliko sestavili.
Na koncu si pogledamo nastale slike.
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Kako nastane jabolčni sok

Ob tej dejavnosti učenci spoznajo postopek pridelave jabolčnega soka na naraven
način. V domačem sadovnjaku se seznanijo z jabolki starih sort, jih naberejo in
sledijo postopku njihove priprave za mletje, stiskanje in nazadnje konzerviranje
jabolčnega soka. Na koncu znajo učenci opisati postopek pridelave soka in aktivno
sodelovati pri njegovi pripravi.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

jesen

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Prostor, Snovi, Sile in gibanje, Človek

Učna enota

Kako nastane jabolčni sok

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so

•

operacionalizirani glede na dejavnost

spoznajo življenje in delo na
kmetiji jeseni,

ali dodani)

•

spoznajo,

kaj

vpliva

na

spreminjanje lastnosti snovi na
primeru

jabolk

(zrak,

sončna

svetloba),
•

znajo se za delo pripraviti in po
končanem delu pospraviti,

•

znajo natančno opazovati, opisati
in poimenovati delovanje mlina za
sadje, stiskalnice in kotla za
pregrevanje jabolčnega soka,

•

vedo,

da

jim

zdrav

način

prehranjevanja, telesne vaje in
počitek omogočajo rast in razvoj
ter

jim

pomagajo

ohranjati

zdravje,
•

poznajo

pomen

raznovrstne

prehrane in razvijajo družabnost,
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povezano s prehranjevanjem,
•

poznajo različne produkte jabolk,

•

znajo našteti zdravilne učinkovine
jabolk,

•

poznajo

postopek

pridobivanja

jabolčnega soka in ga na kratko
opisati.
Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje, razgovor.
Učni pripomočki

Posoda za pobiranje jabolk, preša, mlin
za

sadje,

stekleničke,

kotel

za

pasterizacijo soka
- Učni načrt za spoznavanje okolja,

Literatura

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011
POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Učencem

ponudim

jabolčni

sok. Učenci komentirajo okus soka in povedo,

Vprašam jih, kako sok nastane.

kako si predstavljajo, da sok nastane.

Učencem povem, da si bodo danes
ogledali, kako naredimo jabolčni sok pri
nas, in da si ga bodo naredili sami.
OSREDNJI DEL:
Z učenci se odpravimo v sadovnjak, kjer Sodelujejo v pogovoru.
si ogledamo stare jablane in stare sorte
jabolk. Z učenci se pogovorimo o vseh
produktih, ki jih lahko naredimo iz jabolk:
kis, zavitki, marmelade, suhi krhlji, sok,
vino …
Povem, da moramo za sok nabrati veliko
jabolk in da iz enega kilograma sorte
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carjevič iztisnemo za komaj jogurtni
lonček in pol jabolčnega soka.
Z

učenci

naberemo

jabolka

in Učenci aktivno sodelujejo pri vseh fazah

pomagamo pri pripravah za kuhanje.

priprave soka. Nabirajo in prebirajo

Učenci spoznajo stopnje priprave in jabolka, jih perejo v vodi, pomagajo pri
pripomočke:


jabolka

mletju in stiskanju, pripravi steklenic …
naberemo

in

jih Ogledajo si stiskalnico jabolčne kaše in
poseben kotel s cevjo, skozi katero teče

preberemo,


v kadeh jabolka operemo, nato pa sok.
jih z motornim mlinom za sadje Učenci spoznajo, da je za obstojnost
zmeljemo v jabolčno kašo,



soka potrebno dobro pomiti steklenice.

prešo oz. stiskalnico napolnimo z
Učenci poskusijo sok, ki priteče iz

jabolčno kašo in iztisnemo sok,


sok iz preše takoj prelivamo v stiskalnice, nato pa še sok, ki je termično
plastične sode, da zaradi stika z obdelan. Sok jim nalijemo v male
stekleničke, ki jih bodo lahko vzeli s

zrakom ne porjavi,


za shranjevanje soka operemo in seboj domov.
dezinficiramo

steklenice

in

zamaške,


sok iz soda preko kovinskih cevi
spustimo skozi vroč kotel, zato da
uničimo vse bakterije in tako
preprečimo, da bi se v steklenicah
pokvaril,



počakamo,

da

je

temperatura

soka 80˚C in ga takoj vlijemo v Spoznajo, da moramo sok toplotno
steklenice, ga tesno zapremo in obdelati, sicer lahko skisa ali splesni, in
steklenice takoj položimo v mrzlo da ob pitju pokvarjenega soka lahko
zbolimo.
vodo, da pokrovčki bolje zaprejo.
ZAKLJUČEK:
Z učenci ponovimo postopek priprave Učenci

ponovijo

soka, obnovimo produkte iz jabolk in jabolčnega
ukrepe, za ohranjanje užitnosti soka. učinke
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katere poskusijo ostale produkte iz jabolk:

zdravilne učinke imajo jabolka in dodam, čežano,

jabolčni

zavitek,

jabolčno

marmelado in suhe jabolčne krhlje in jih

da:


svež jabolčni sok pomaga pri primerjajo z okusom svežega jabolka ter
prebavnih težavah,



ugotavljajo, kakšen je bil postopek za

jabolka vsebujejo veliko vitamina njihovo pripravo.
C, ki nam pomaga, da smo bolj
odporni,



v jabolkih so snovi, ki dobro
vplivajo na zobe in dlesni, zato si
lahko oboje popravimo z rednim
žvečenjem jabolk.
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3.2.6 Trgatev in običaji povezani z njo
Učenci doživijo trgatev, spoznajo način dela nekoč in danes, spoznajo postopke
pridelave vina in doživijo pravo vzdušje kulinarično – družabnega zaključka
pomembnega kmečkega opravila.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Jesen

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje,
Skupnosti, Človek

Učna enota

Trgatev in običaji povezani z njo

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
•

so

operacionalizirani glede na dejavnost

spoznajo pomen dediščine za
kakovostno pridelavo vina,

ali dodani)

•

spoznajo življenje in delo na
kmetiji ob trgatvi,

•

spoznajo,

kaj

vpliva

na

spreminjanje lastnosti snovi (zrak,
sončna svetloba),
•

znajo se za delo pripraviti in po
končanem delu pospraviti,

•

znajo natančno opazovati, opisati
in poimenovati delovanje in mlina
za grozdje in stiskalnice,

•

poznajo

pomen

raznovrstne

prehrane in razvijajo družabnost,
povezano s prehranjevanjem,
•

spoznajo, da so nekateri dnevi v
letu posebno pomembni, ker so
jim ljudje pripisali poseben pomen
in te dneve tako tudi doživljajo,
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•

razumejo pomen sodelovanja in
spoštovanja

med

družinskimi

člani in poznajo pomen delitve
dela med družinskimi člani,
•

poznajo

postopek

pridobivanja

vina in ga znajo na kratko opisati,
•

vedo, da je vino alkoholna pijača
in da ga otroci ne smejo piti,
odrasli pa le v omejenih količinah.

Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje.
Učni pripomočki

Škarje

za

rezanje

grozdja,

brente,

zabojniki, mlin, pecljalnik, stiskalnica.
Literatura

- Učni načrt za spoznavanje okolja in
glasbeno vzgojo, Ljubljana: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS
za šolstvo, 2011

Medpredmetne povezave - cilji

Glasbena vzgoja:


pojejo ljudsko pesem En hribček
bom kupil v skupini,



s

posnemanjem

odraslega

se

naučijo ljudske pesmi En hribček
bom kupil.
Športna vzgoja:


učenci se urijo v samostojnem in
tandemskem

dvigovanju

prenašanju

bremena

koordinaciji gibov.
POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Z učenci se odpravimo do vinograda. Sodelujejo v pogovoru.
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Razložim jim, da se bodo udeležili Učenci povedo svoje izkušnje v zvezi z
trgatve. Vprašam jih, ali so že bili kdaj na trgatvijo in v zvezi z običaji povezanimi s
trgatvi.

tem opravilom.

OSREDNJI DEL:
Učencem povem, da obstaja več sort Učenci ugotovijo, da je za kakovostno
grozdja in da je pomembno, katero predelavo

grozdja

treba

upoštevati

grozdje bomo trgali danes, saj je tudi v navodila gospodarja, da ne mešamo
teh vinogradih več različnih sort grozdja. različnih sort grozdja.
Gospodar učence pozdravi in razdeli
orodje

in

pripomočke

(škarjice

in

posode), ter pove, kakšno grozdje lahko
trgamo in na primeru grozdja pokaže,
kakšne grozdne jagode je treba obrati
stran (od mrčesa spite in od toče razbite
jagode). Razloži jim, da iz vsake sorte
grozdja

dobimo

različno

vino,

zato

grozdja različnih sort ne mešamo. Pove
jim še, da je treba vse od mrčesa spite
jagode odstraniti, ker povzročijo, da se
že grozdni sok – kmalu po tem, ko ga
iztisnemo iz grozdja – pokvari, ker ima
vonj po kislem (učencem da povonjati
izpito jagodo). Odpravimo se v vinograd.
Najprej odrežem grozdje, ki ga moramo
trgati, in z učenci pogledam, kakšne
značilnosti ima ta sorta grozdja ter jo
primerjamo po listih, barvi, obliki grozda,
velikosti

jagod

in

okusu

z drugimi

sortami.
Med trgatvijo razložim, da je to opravilo
veljalo za praznik pri kmečki hiši in da so
se ga ljudje veselili.
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Med delom so peli napitnice, ženske in
otroci so grozdje nabirali, moški pa so bili
brentači – nosili so brento, veliko leseno
posodo, po obliki podobno košu, v katero
so ženske iz manjših posod stresale Učenci se navadijo na običaj – ko je
grozdje (jo pokažem). Navada je bila, da njihova posoda polna, morajo zaklicati
je vsak brentač, ko je iz vinograda do »brenta!«, zato da brentač ve, h komu
kleti nesel polno brento, zavriskal.

mora priti po grozdje. Spoznajo razliko v

Učencem pokažem brento, jo skupaj prenosu grozdja do kleti med nekoč in
opišemo, pokažem jim, kako je brentač danes. Poskusijo si nadeti prazno brento,
hodil do trgačev, stresal grozdje iz da občutijo kako je težka, ugotavljajo,
napolnjenih posod v brento, nato pa se kako jo je potrebno nositi, nato pa
postavil na nižjo stran teras, dva trgača opazujejo in poskusijo, kako je potrebno
pa sta mu nato dvignila brento, da si je pravilno dvigniti brento, ki je napolnjena
lahko nadel naramnice.

(samo z enim vedrom grozdja). Pri tem si
z sošolci pomagajo.

Zatem primerjajo

Ko učenci naberejo nekaj grozdja, se nošenje brente z nošenjem plastičnih
odpravimo v klet, kjer si ogledamo, kako zabojev (gajbic) v parih, kot to delamo
poteka

mletje

grozdja

grozdnega soka.

Najprej

in

stiskanje danes. Povedo, kaj se jim zdi lažje.
grozdje

iz Učenci v kleti spoznajo stroje, ki jih

vinograda s traktorjem pripeljemo v uporabljamo za predelavo grozdja: mlin z
zabojčkih do vinske kleti. Po dva moška pecljalnikom in prešo.
primeta zaboj, pogledata, če je njegova
spodnja stran čista, in ga po potrebi
očistita, da smeti in prst iz vinograda ne
prideta med grozdje, ter ga streseta v
mlin s pecljalnikom.
Ta naprava loči grozdne jagode od
pecljev in jih zmelje, da dobimo sadno
kašo. Iz sadne kaše gospodar vzame
vzorec tekočine in mu izmeri sladkor ter
izračuna, koliko alkohola bo imelo vino.

49

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

Sadno kašo prečrpamo v prešo in
počakamo, da se iztisne sok. Soku
ponovno izmerimo sladkor, nato pa ga
prečrpamo v cisterne s kipilno veho - Učenci

sok

lahko

poskusijo

in

posebna plastična posodica z vodo in komentirajo njegov okus.
pokrovom, ki pokaže, kdaj se je grozdni
sok dovolj segrel, da je začel vreti
(počasi se je začel kisati, ni več sladek,
sladkor, ki je bil v njem, je povzročil, da
grozdni sok pridobiva alkohol in postaja
vino).
Učence vprašam, ali morda vedo, kako
so grozdje mleli in stiskali sok včasih? Povedo,

kako

si

predstavljajo

delo

Ročno so specljali grozdje in ga v včasih.
podobnih lesenih kadeh, kot jih imamo
danes, z nogami pretlačili. Podobno kot Učenci

si

ogledajo

staro

prešo

in

danes so z vedri pretresli kašo v lesene poskusijo zavrteti mlinski kamen pri njej.
preše z mlinskim kamnom in potem Primerjajo delo nekoč in danes.
iztisnili sok, ki so ga prelili v lesene sode.
Gospodar jim razloži nadaljnji postopek
pridelave vina in jim pove, da je vse, kar Učenci si ogledajo vinogradniški krog
zna o tem, kaj je treba narediti za dobro (slike na porcelanu), ki prikazuje opravke
vino, izvedel od svojega očeta, on pa od v vinogradu od pomladi do jeseni.
svojega in tako naprej, zato si je
pomembne stvari zapisal, da jih bo novi
kletar spet upošteval.
Učence vprašam, ali poznajo kakšne
običaje povezane z vinom.

Sodelujejo v pogovoru.

Povem jim o krstu vina in martinovanju.
Povem, da sveti Martin (ki je v kleti na
sliki)

velja

za

zavetnika

vina

in

vinogradnikov.
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Okoli 11. novembra vinogradniki in veliko
ostalih ljudi praznuje – martinuje. Ljudje Učenci primerjajo barvo vonj in okus
takrat praznujejo spremembo mošta oz. mošta ter starega vina (vsak dobi pol
grozdnega soka ali mladega vina v pravo kavne žličke lahkega vina, da lahko
oz. staro vino. Ob tem ne sme manjkati okusijo kislost in ostale razlike).
bogata pojedina s pečeno gosjo, rdečim
zeljem in kolinami.
Učenci primerjajo staro vino in mošt –
opozorim, da bodo starega vina dobili
čisto malo za pokušino, ker je to
alkoholna pijača!
ZAKLJUČEK:
Kot se za trgače spodobi, tudi učenci Se udeležijo »likufa«.
doživijo pravi »likuf«, ki je eno od
značilnih družabnih dejavnosti ob koncu
vsakega pomembnega dela na kmetih.
Omenimo značilne jedi, ki so morale biti
ob zaključku trgatve: orehova potica in
nekaj od sušenega kuhanega mesa.
Ob zaključku so si vzeli čas za pogovor Učenci pripevajo ljudsko pesem En
hribček bom kupil.

in druženje, ponavadi so peli.
Po

metodi

odmeva

učence

naučim Na koncu učenci obnovijo postopek

ljudsko pesem En hribček bom kupil:

pridelave vina, poznajo običaje trgatve in

En hribček bom kupil, bom trte sadil,

razlike med trgatvijo včasih in danes,

prijat'le bom vabil, še sam ga bom pil.

povedo, kaj jim je bilo najbolj zanimivo in

Sladko vince piti to me veseli,

všeč.

dobre volje biti svoje žive dni,
svoje žive dni brez vseh skrbi,
to me srčno veseli.

Tam gori za hramom en trsek stoji,
je z grozdjem obložen, ga komaj drži.
Sladko vince piti...
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3.2.7 Koruza in ličkanje
Ličkanje koruze je bilo eno izmed pomembnejših poznojesenskih opravil, ki je
združevalo staro in mlado v družini in po vasi. Ob ličkanju koruze, ki je potekalo ob
večerih, so se zbrali pri vsaki hiši vsi člani družine in sosedje. Ljudje so si pomagali
med seboj, tako da je ličkanje delovalo kot večtedenska večerna veselica, kjer ni
manjkalo smeha, zgodb, petja in dobre pojedine. Učencem želim prikazati to opravilo
oz. običaj ter ga združiti z uporabnostjo naravnega materiala – ličja.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

jesen

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Prostor, Snovi, Človek

Učna enota

Koruza in ličkanje

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so

•

poznajo

pomen

dediščine

in

običajev pri ličkanju koruze,

operacionalizirani glede na dejavnost
ali dodani)

•

spoznajo življenje in delo na
kmetiji jeseni,

•

znajo

preoblikovati

mečkanjem,

ličje

z

rezanjem,

striženjem, lepljenjem, vezanjem,
•

znajo se za delo pripraviti in po
končanem delu pospraviti,

•

poznajo izdelke iz ličja in njihovo
uporabo.

Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje.
Učni pripomočki

Koruza, koši in košare, alufolija, škarje,
belo lepilo, rafija, sukanec, šivanke,
oprano in omehčano ličkanje, vata ali
papirnate brisače kot polnilo, flomastri,
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lepilna

pištola,

tempera

barve

za

barvanje ličja, kosi blaga.
Literatura

- Učni načrt za spoznavanje okolja,
glasbeno

vzgojo,

likovno

vzgojo

in

slovenščino, Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za
šolstvo, 2011
Medpredmetne povezave - cilji

Slovenščina:


zgodbo obnavljajo tako, kot so jo
slišali, in ugotovijo pomanjkljivosti
in prednosti ustnega prenosa,



prosto pripovedujejo že znane
pravljice.

Likovna vzgoja:


oblikujejo

kiparski

volumen

z

upogibanjem in uporabo ličja,


z uporabo ličja in drugih naravnih
materialov

izdelajo

preprosto

človeško ali živalsko figuro ali
uporaben izdelek.
Glasbena vzgoja:


v skupini pojejo že znane ljudske
pesmi.

POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Učence vprašam, ali poznajo koruzo in Učenci sodelujejo v pogovoru.
česa v zvezi z njo se najprej spomnijo.
Povem, da bomo danes ustvarjali iz
koruznega ličkanja, zato bo najbolje, da
se kar odpravimo na polje v bližino hiše.
Poimenujem in pokažem dele koruze:
steblo, močne korenine, liste in plod. Učenci opazujejo rastlino in ponovijo
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Povem, da so uporabni deli rastline vsi, njene sestavne dele.
razen korenine. Cela rastlina je krmna –
z njo krmimo živali, za nas ljudi je užiten
plod – koruza, ki jo pripravljamo v
solatah, lahko jo pečemo, uporabimo kot
zelenjavno prikuho, iz nje pridobivamo
moko … Iz ovoja ploda, ki mu pravimo
ličje, pa se lahko izdela veliko uporabnih
Učenci vzamejo koške in košare, v

stvari.
Učencem

pokažem,

kako

najlažje katere bodo nabrali koruzo.

odlomimo koruzni storž. Povem jim tudi, Učenci naberejo nekaj koruze in jo
da bomo koruzo po delavnici spekli na odnesejo do kmetije.
ognju, vendar ne te, ker je že prezrela,
ampak sem prej mehko koruzo zmrznila.
OSREDNJI DEL:
Z učenci sedemo pod kozolec, kjer so Učenci si ogledajo kozolec.
včasih po več večerov skupaj ličkali
koruzo. Povem, da so kozolci najbolj
značilne stavbe za Slovenijo, saj jih
drugje po svetu ne poznajo. Pod kozolci
so opravljali razna dela, pod streho
kozolca oz. na vrhu so shranjevali seno,
v podolgovate tramove ob straneh pa so
zlagali šope trave ali žita, da so se
posušili, prav tako so obesili zličkano
koruzo, da je zrnje postalo še trše.
Učencem pokažem, kaj pomeni ličkati Učenci si ogledajo postopek ličkanja in
koruzo, in povem, da so pri tem opravilu zavezovanja koruze v šop, sami pa
sodelovali vsi člani družine in da so zličkajo svojo koruzo.
poleg ljudskega petja, ki je bilo prisotno Med ličkanjem učenci poslušajo kratko
skoraj pri vsakem opravilu, pripovedovali zgodbico in jo nato drug drugemu
različne zgodbe in šale. Tako so nastale obnovijo. Zadnji jo pove na glas, skupaj
ljudske pripovedke.

pa jo primerjajo s prvotno napisano
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– zgodbo. Ugotovijo, da so nekatere dele

sleovensko ljudsko pravljico – in jim zgodbe izpustili, nekaj pa dodali in da je
povem, da jo morajo pozorno poslušati. na koncu nastala neka druga zgodba.
Nato prvemu učencu, ki sedi ob meni, Spoznajo, da se zgodbe ali druga
zgodbo še enkrat preberem, ta pa jo besedila spreminjajo, če jih prenašamo
mora obnoviti sosedu in tako naprej do samo z govorjenjem.
zadnjega, ki jo pove na glas. Učenci
bodo s to dejavnostjo spoznali prednosti
in pomanjkljivosti ustnega prenosnika.
»V starih časih ježek ni imel bodic, ampak je
bil poraščen z mehkim kožuščkom. Bila je že
hladna jesen, ko je mlada pastirica rodila
otroka v koči, kjer je otroka tako zeblo, da je
jokal in jokal, zato je mati odšla v bližnji
bukov gozd in nabrala suhega listja. A ko je
grebla po suhem listju, je našla ježka. Ježek

Učenci sodelujejo v pogovoru in povedo
kakšno zgodbo ali šalo.

se je zaril globoko med listje in se grel.
Pobrala ga je, ga pobožala po mehkem
kožuščku in zaprosila: »Oj, ježek, ježek,
kako si topel in kakšen mehek kožušček
imaš! Ali te lahko odnesem s seboj in
položim v zibelko, da boš grel mojega
sinčka, ki ga zebe?« Toda ježek ni hotel
pomagati pastirici in njenemu otroku. Spet
ga je prosila in mu obljubila, da mu bo
dobroto povrnila, toda ježek ji ni hotel
pomagati. Odgovoril je: »Tvojega otroka ne
bom grel! Kar s suhim listjem ga pokrij ali pa
naj zmrzne.« Pastirica je ježka držala v
rokah in jokala in jokala. Povsod tam, kjer so
njene vroče solze padle na ježev kožuh, so
zrasle bodice, tako da je bil ježek kmalu
pokrit z bodicami. Od takrat imajo ježki
bodice.«

Ali kdo od vas pozna kakšno?

Učenci povedo še sami kakšno pravljico.
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Prav tako so prepevali razne ljudske
pesmi. Vprašam jih, ali kakšno poznajo, Povedo, katere ljudske pesmi poznajo, in
in jo zapojemo.

jih skupaj z ostalimi zapojejo.

Tako so se skupaj s sosedi zadrževali
dolgo v noč, ko pa so pri neki hiši zličkali
vso koruzo, so se odpravili k drugi hiši.
Ko je ličje ločeno od koruze, koruzo Učenci pospravijo ličje na kup in ga ločijo
operemo,

nato

pa

pokažem,

kako od koruznih laskov. Namočijo ga v toplo

operemo ličje, ki ga namočimo v topli vodo, da bo bolj prožno.
vodi.
Posedemo

se

za

mize.

Učencem

pokažem, za kaj vse so uporabljali ličje: z
njim so polnili ležišča, ga uporabljali za
steljo pri živalih, ga speli v omela za
krušne peči, v podstavke za vroče
posode,

predpražnike,

večje

torbe,

imenovane cekarji, tudi v copate in
nenazadnje v različne okraske. Deklice
so si največkrat izdelovale punčke iz
ličja, fantje pa so znali plesti bolj Učenci pogledajo izdelke iz ličja in se
uporabne reči.

odločijo,

kaj

bodo

izdelali:

punčko,

Učencem pomagam pri realizaciji njihove pajacka, zapestnice, živali …
zamisli in jim pokažem primer osnovnega
izdelovanja

delov

telesa:

zmehčano Učenci

iz

danega

materiala

in

ličkanje zložimo skupaj tako, da se dva pripomočkov sami sestavijo načrt za
lista rahlo prekrivata. Vato ali namočeno izdelavo

želenega

izdelka.

S

brisačo oblikujemo v kroglico želene prepogibanjem, lepljenjem, rezanjem in
velikosti in jo tesno zavijemo v ličkanje, vezanjem ličja, pletenjem, šivanjem in
nato pa ličkanje prevežemo z rafijo. Tako dodajanjem polnil izdelajo zastavljeni
skupaj sestavimo sestavne dele telesa, izdelek. Pri tem si pomagajo s škarjicami,
na koncu pa še okrasimo.

lepilom, vrvicami, blagom, žičkami … Pri
pripravi osnutka, izdelavi in pospravljanju
so čim bolj samostojni.
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ZAKLJUČEK:
Z učenci zakurimo ogenj in v alufolijo za Učenci

poimenujejo

svoj

izdelek

in

živila zavijemo koruzo ter jo položimo v opišejo, kakšen je bil postopek izdelave.
žerjavico. (V primeru, da mehke koruze Na koncu pospravijo delovni prostor,
ne bo več na voljo, bodo učenci poskusili pomagajo pri peki koruze in si pogledajo
koruzne žgance z mlekom in si ogledali ostale polizdelke iz koruze.
njihovo pripravo.) Medtem ko čakamo,
da bo pečena, pokažem še koruzno
moko,

zdrob,

kosmiče

in

mešanico

zmlete koruze za krmljenje živali.
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Kako so se veselili zime dedki in babice

Učenci doživijo zimski dan na kmetiji. Če se le da, naj bi bila dejavnost izpeljana, ko
je sneg, sicer pa se učenci vseeno seznanijo, kako so se otroci igrali na snegu,
poslušajo stare dnevniške zapise in jih primerjajo z dogajanjem v sedanjosti ter se
srečajo s starejšo gospo, ki pripoveduje o otroških spominih na božično-novoletne
praznike. Učenci se naučijo izdelati adventni venec ali kakšen drug praznični okrasek
iz naravnih materialov.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Pozna

jesen,

začetek

zime

(pred

božičnimi prazniki)
Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Skupnosti

Učna enota

Kako so se veselili zime dedki in
babice

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so •

operacionalizirani glede na dejavnost
ali dodani)

spoznajo

vidike

življenja

ljudi

v

preteklosti in danes,
•

spoznajo, da je prišlo do razlik v
vrednotah,

•

znajo opisati praznovanje in običaje
božiča in novega leta nekoč in danes,

•

se naučijo izdelati adventni venček,

•

znajo

pripovedovati

o

načinu

praznovanja božiča in novega leta pri
njih doma.
Učne oblike

skupinska, individualna

Učne metode

Pogovor, demonstracija, pripovedovanje,
igra vlog, izdelava izdelka.

Učni pripomočki

Plastične

vreče,

tarča,

tabla

za

točkovanje, seno in slama, nažagane
trte, mah, suho cvetje, storžki, smrečje,
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vejice jelke in ciprese, star časopisni
papir, lepilo v traku, vrtnarska žička,
sukanec, trakovi za mašne, svečke …
- Učni načrt za spoznavanje okolja,

Literatura

športno in likovno vzgojo, Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:
Zavod RS za šolstvo, 2011
Športna vzgoja:

Medpredmetne povezave



izboljšujejo

skladnost

gibanja,

moč, hitrost, gibljivost, natančnost,
ravnotežje, splošno vzdržljivost,


izvajajo različne gibalne igre na
snegu.

Likovna vzgoja:


iz naravnih materialov izdelajo
adventni venček,



material oblikujejo z upogibanjem,
rezanjem, lepljenjem.

POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Učenci se posedejo na kmečko peč. Učenci sodelujejo v pogovoru.
Pogovorimo se o zgodbah, ki so jih
morda slišali od svojih staršev ali dedkov
in babic o tem, kako so se otroci včasih
zabavali pozimi in kaj so počeli.
Vprašam

jih,

ali

so

že

slišali

za

»žakljanje«. Razložim jim, da je to star
zimski šport, podoben sankanju, le da
namesto sani uporabljamo velike vreče, Učenci si pripravijo vreče s polnilom, se
napolnjene

s

senom

ali

slamo. oblečejo v primerno zimsko opremo in se

Pogovorimo se o pripomočkih, ki so jih odpravijo na sneg.
imeli včasih na voljo za šport na snegu:
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lesene smuči, sani, vreče (»žaklje«)
polnjene s slamo ali senom, kose usnja
… Učencem povem, da se bomo danes
»žakljali«, in se odpravimo ven, kjer jim
razdelim velike plastične vreče, ki jih
morajo napolniti s slamo.
OSREDNJI DEL:
(kadar je sneg)

Odpravijo se na strmino na travniku pod

Z učenci se odpravimo na »snežni dan«. hišo, kjer si morajo najprej pripraviti
Dan bo minil v znamenju športnih iger na progo tako, da vsi skupaj vzporedno z
snegu. Učenci se bodo preizkusili v vrečami teptajo sneg.
žakljanju, kepanju, izdelovanju igluja, Razdelijo se v skupine po pet in po
snežne

družine

in

ostalih

snežnih principu

štafetnih
Tista

iger

tekmujejo

skupina,

v

norčijah.

žakljanju.

katere

(če ni snega)

tekmovalci prvi pridejo vsi čez cilj,

Če snega ne bo, se učenci odpravijo na zmaga. Učenci se pomerijo v ciljanju
ogled kmetije. Spoznajo tipični zimski tarče s kepami in estetskem oblikovanju
dan: zbiranje orehov, ruženje koruze in snežaka.
(Če

pripravo suhih krhljev.

ni

snega,

učenci

pogledajo

v

gospodarska poslopja, sodelujejo pri
Po športnih aktivnostih se odpravimo na zbiranju orehov okrog peči, ročno ružijo
domačijo, kjer se učenci pogrejejo ob koruzo (glej cilje iz dejavnosti Ličkanje) in
čaju in peči.
Z

učenci

pripravljajo suhe krhlje.
se

pogovorimo

o

predprazničnem času, o okraševanju
domov,

o

načinu

preživljanja

in

pripravljanja na družinske praznike, o Učenci
praznovanju

novega

leta

in

povedo

svoje

izkušnje

in

božiča opazovanja v zvezi s praznovanjem,

danes.

svoja pričakovanja glede tega, kaj ne

Učencem povem, kako sem jaz videla sme manjkati ob teh praznikih.
božične praznike: vedno je nosil Miklavž,
ker Božička na vasi nismo poznali,
prinesel mi je skoraj vsako leto eno
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kaseto z glasbo priljubljene pevke in pa
kakšne

pripomočke

za

izdelovanje

voščilnic. Če tega ni bilo, potem sem bila
žalostna in zame ni bil pravi december.
Na kmetiji živi z družino še babica.
Povabim jo, da učencem pove, kako je
zimo preživljala ona, ko je bila še otrok:
prav tako so otroci pričakovali darila
Miklavža, vendar si takrat sploh niso
upali pomisliti na sladkarije, fige so bile
samo za premožnejše družine, ravno
tako pomaranče. Otroci so ponavadi
dobili domače suhe krhlje, jabolka in
kakšne pletene nogavice iz domače
volne.

(zapisano

po

pripovedovanju Učenci pozorno poslušajo in ugotavljajo

Jožefe Gorenc, 84 let)

razlike. Povedo svoje mnenje o tem, kaj

Učencem pokažem dnevniške zapise si mislijo, kakšno se jim zdi praznovanje
mojega prapradedka, ki je za vsak dan včasih in če bi bili zadovoljni s takimi
zapisoval, kaj so delali, kakšno je bilo darili.
vreme, kaj se je zgodilo … učencem
preberem zapis z datumsko enakega
dne, kot je na dan izvedbe dejavnosti.
Pogovorimo se o vrednotah, ki se
spreminjajo in o tem, kaj učencem danes
pomenijo prazniki, kaj si predstavljajo Učenci sodelujejo v pogovoru.
pod tem geslom.


Kako pa se vi pripravite na te
praznike?



Kaj vam je bolj všeč – da vse
kupite ali da sami izdelate npr.
voščilnice,

okrasite

skupaj

smrečico …?
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Z učenci se pogovorimo o tem, da je lepo
narediti nekaj sam, da so take stvari več Učenci pomagajo pri pripravi materiala in
vredne.

Učencem

pokažem

vnaprej poslušajo navodila za izdelavo venčka.

pripravljen material za izdelavo venčkov
in aranžmajev: smrekove in borove veje
ter vejice ciprese, vrtnarske škarje, trta,
dreto, jutasti trakovi, storžki, šipek …
Učencem povem, da si bodo lahko
izdelali venček za na vrata, ki ga bodo
odnesli domov.
Navodila in demonstracija:


iz več pol starega časopisnega
papirja zvijemo rolo in jo na dveh Učenci ob opazovanju pripravijo obroč za
koncih zlepimo z lepilnim trakom,



venček.

konca role združimo skupaj tako,
da dobimo lep krog,



dobljenemu

krogu

popravimo

obliko, da bo čim bolj pravilna,


na obroč privežemo in zalepimo
dolgo vrv, s katero bomo vezali
vejice,



učenci

prvega

razreda

bodo

venček oblekli z mahom, ki ga Učenci si pripravijo zelenje za zapolnitev
bodo na obroč vezali s sukancem obroča in ga narežejo s škarjami na
zelene barve,


pripravimo si vejice smreke in/ali Na obroč navezujejo vejice ob pomoči
jelke, ciprese … in jih odrežemo mene in učiteljic (urijo se v koordinaciji
na primerne dolžine (okoli 10 cm),



primerno dolžino.

gibov).

po nekaj vejic skupaj razporedimo
na obroč in jih tesno povežemo z
vrvjo,



postopek ponavljamo, dokler ne
pridemo okoli obroča,
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na koncu venček po lastnem
okusu okrasijo s suhim sadjem,
izdelajo pentlje, pobarvajo storžke Z lepilno pištolo okrasijo svoj venček s
posušenim sadjem, storžki, pentljami …

in jih nalepijo ….
ZAKLJUČEK:
Učence vprašam, kakšen se jim je zdel
dan,

skupaj

izdelke.

pa

pogledamo

njihove Učenci pospravijo delovni prostor in
predstavijo svoje izdelke.
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3.2.9 Od pšenice do kruha
Učenci se seznanijo z domačo peko kruha v krušni peči, spoznajo postopke priprave
in pomembne sestavine za testo. Prav tako spoznajo, da je priprava kruha
dolgotrajen postopek, in izkusijo, koliko dela je treba vložiti, preden kruh pride do
polic v trgovini. Učencem je v sklopu te dejavnosti na voljo ogled zbirke starega
kmečkega orodja in spoznavanje različnih vrst žit, ki se uporabljajo za peko kruha.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Vedno

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje,
Človek

Učna enota

Od pšenice do kruha

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so 

po letnih časih,

operacionalizirani glede na dejavnost
ali dodani)

spoznajo življenje in delo na kmetiji



vedo, da se pri mešanju snovi lahko
spreminjajo lastnosti sestavin ali pa
ne (na primeru moke in vode),



znajo preoblikovati testo za kruh z
gnetenjem, valjanjem, rezanjem,



znajo se za delo pripraviti in po
končanem delu pospraviti,



poznajo pomen raznovrstne prehrane
in razvijajo družabnost, povezano s
prehranjevanjem,



znajo našteti sestavine za pripravo
kruha,



znajo

opisati

postopek

priprave

kruha,


ločijo med različnimi žiti, med njimi
prepoznajo najbolj razširjene in znajo
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našteti uporabo njihovih polizdelkov,


učenci znajo razvrstiti predmete v
skupine po eni spremenljivki,



znajo poimenovati nekaj značilnih
starih orodij in pripomočkov ter opisati
njihovo namembo.

Učne oblike

individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

demonstracija,

pogovor,
pripovedovanje,

opazovanje
Učni pripomočki

Predpasniki, moka, kvas, voda, mleko,
sol, sladkor, peharji, različna žita (ajda,
oves, pšenica, koruza in ječmen)

Literatura

- Učni načrt za spoznavanje okolja,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:
Zavod RS za šolstvo, 2011

POTEK UČNE URE
UČITELJ

DEJAVNOSTI UČENCEV

UVOD:
Učence vprašam, kakšen kruh imajo Učenci ugotavljajo razlike med kruhom.
najraje in ali lahko jedo sam kruh?

Ugotovijo,

Učencem ponudim na koščke narezan sredstvo
različen kruh:


suh kruh



kruh brez soli



svež kruh



nekvašen kruh

da

sta

sol

pomembna

in

vzhajalno

sestavna

dela

kruha, prav tako voda in seveda moka.

Učenci

spoznajo

različna

žita

in

Učence vprašam, ali poznajo kruh iz prepoznajo najpomembnejše med njimi.
različnih vrst žit in jim pokažem žita: Žita med seboj primerjajo in določijo
pšenico, koruzo, ječmen, oves in piro ter tista, ki jih poznajo, ostale pa določimo
ajdo. Spoznajo pa tudi otrobe in kako jih skupaj. K semenom postavim tudi šop
pridobimo.

klasja, da učenci vidijo celo rastlino.
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Učenci pripravijo delovno mesto za peko

OSREDNJI DEL:

Z učenci bomo spekli kruh. Najprej se kruha.
odpravimo v kuhinjo k ognjišču, kjer jim Učenci
pokažem krušno peč in pripravo ognja.

si

umijejo

roke,

nadenejo

predpasnike.

Vrnemo se v delovni prostor, učence pa Sodelujejo v pogovoru.
še enkrat vprašam, katere sestavine
potrebujemo za kruh.
Pred vsakega učenca postavim primerno
količino moke, kvasa in vode.

Učenci

opazujejo

postopke

in

jih

Pred učenci tudi sama mesim testo za ponovijo.
kruh, tako da lahko ponavljajo za mano.
Spoznajo, da je pomembno, da testo Ko zamesijo testo, ga dajo v peharje in
»počiva«,

da

začne

delovati

kvas. ga pokrijejo.

Rečemo, da testo vzhaja.
Ko je testo narejeno, ga učenci pokrijejo
s prtiči in pustijo pri miru.

Med vzhajanjem si učenci ogledajo

Učencem pokažem mesilno mizo in jim posebno mesilno mizo »mevtergo«, v
razložim, da so bile navadno kar pod kateri zamesimo večjo količino kruha.
pokrovom mize, za katero so jedli.
Učenci si ogledajo tudi kaščo, kjer
hranimo žita, ki jih peljemo k mlinarju, da
nam zmelje moko.
(Dodatno bi si lahko ogledali domač mlin,
vendar je trenutno še v slabem stanju.)

Učenci preverijo, če je njihov kruh

Pogledamo, če je testo lepo vzhajano. vzhajan.
Učencem povem, da ima vsaka vrsta Učenci nesejo svoje peharje v kuhinjo,
kruha

posebne

oznake

na

hlebcu, kjer jim pokažem poseben lopar za kruh.

posebne zareze, po katerih lahko ločijo Učenci vidijo, da smo peč očistili pepela
kruh med seboj. Povem, da je treba za in žerjavice.
lepo zapečen kruh hlebček premazati s Vsak učenec strese svoj hlebček na
stepenim jajcem, mlekom ali belo kavo.

lopar, ga s stepenim jajcem premaže in
nanj vreže znak, po katerem ga bo
prepoznal.

66

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

Med peko se z učenci sprehodimo po
zbirki

starega

kmečkega

orodja

in

pripomočkov. Zbirka je na več kot 100 let
starem toplarju. Najprej pustim učence,
da si zbirko sami ogledajo, nato pa
sedemo v krog. Učence vprašam, če
prepoznajo kakšno orodje? Še posebej
jih opozorim na pripomočke za kuhanje
in

prehranjevanje.

Predmete

lahko Učenci se razdelijo v skupine po pet.

primejo in jih postavijo po namembnosti, Skupina si ogleda različne predmete,
tako da ustvarijo množico predmetov, ki nato pa izbere predmete, jih postavi
jim sami določijo skupno lastnost.

skupaj

v

skupino.

Vsaka

skupina

Pokažem jim zibelko, staro skoraj 150 ugotavlja za druge skupine, kaj je skupna
let, in povem zgodbo o sosedovi družini, lastnost predmetov, ki so jih dali skupaj.
ki je lastnica zibelke.

Učenci prisluhnejo pripovedi.

»Zibelko so imeli v več rodovih in včasih
so se otroci rojevali tako hitro en za
drugim, da sta morala dojenček in njegov
starejši brat ali sestra spati v tako majhni
zibelki skupaj. Pri teh ljudeh so bili vedno
bolj revni in so vsako reč zelo dobro
pazili. Prav tako je bilo z nekaj živalmi, ki
so jih imeli. Neke zime je bil tako hud
mraz, da so se vsi člani zgrnili h krušni
peči in se močno tiščali skupaj. V hlevu
sta bili le dve kravi, vol in majhen teliček,
ki je ob mrazu drgetal. Da ne bi zmrznil, Učenci po poslušanju povedo, kakšne
ga je gospodar prinesel v hišo in ga vtise imajo o pripovedi in kakšno se jim
položil v zibel za toliko časa, da se je zdi ravnanje gospodarja.
prvič postavil na nožice.«
Učence vprašam, kakšno mnenje imajo o
dejanju gospodarja.
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ZAKLJUČEK:
Učencem pokažemo jemanje kruha iz Opazujejo jemanje kruha iz peči in
peči. Učence opozorim, da je kruh vroč prepoznavajo svoje hlebčke.
in da se lahko opečejo, zato ga moramo Učenci zavijejo svoj kruh v prtiče, da se
prijeti s prtiči in ga položiti na mizo in ga počasi shladi.
pokriti, da se počasi ohladi. Povem, da je Medtem se okrepčajo s svežimi buhtlji.
vroč kruh škodljiv za želodec, zato ga ne Povedo, kaj jim je bilo všeč, in obnovijo
smejo poskusiti takoj.

postopek priprave kruha, katera žita so

Ponudim jim doma pečene buhtlje z spoznali, orodja …
domačim sokom ali čajem.
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3.2.10 Alpsko mleko ni iz Alp
V tej dejavnosti se učenci seznanijo s postopkom pridelave in predelave mleka na
kmetiji. Spoznajo postopek ročne in strojne molže krav, se v molži poizkusijo tudi
sami in sodelujejo pri predelavi mleka v ostale izdelke.
Predmet

SPOZNAVANJE OKOLJA

Učiteljica

Martina Gorenc

Letni čas

Vedno

Razred

1. – 3.

Tematski sklopi

Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje,
Skupnosti, Človek

Učna enota

Alpsko mleko ni iz Alp

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
(cilji,

pisani

poševno

CILJI Učenci:
so

•

vedo, da se pri mešanju snovi

operacionalizirani glede na dejavnost

lahko

ali dodani)

sestavin ali pa ne,
•

spreminjajo

spoznajo,

kaj

lastnosti

vpliva

na

spreminjanje lastnosti snovi (zrak,
toplota, voda),
•

znajo

natančno

opazovati

in

opisati delovanje molznega stroja,
•

vedo,

da

jim

zdrav

način

prehranjevanja, telesne vaje in
počitek omogočajo rast in razvoj
ter da jim pomagajo ohranjati
zdravje,
•

poznajo

pomen

raznovrstne

prehrane in razvijajo družabnost,
povezano s prehranjevanjem,
•

razumejo pomen sodelovanja in
spoštovanja

med

družinskimi

člani in poznajo pomen delitve
dela med družinskimi člani,
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•

poskusijo usvojiti prijem za ročno
molžo, znajo opisati postopek
molže,

•

znajo

našteti

mlečne

izdelke,

njihovo pridelavo in uporabnost.
Učne oblike

individualna

Učne metode

Izkustveno

učenje,

pogovor,

demonstracija, pripovedovanje, igra vlog.
Učni pripomočki

rute, klobuki, posoda za mleko, molzni
stroj
- Učni načrt za spoznavanje okolja,

Literatura

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011
POTEK UČNE URE
DEJAVNOSTI UČENCEV:

UČITELJ
UVOD:

Učence vprašam, kje dobijo mleko, ki ga Učenci

povedo

svoje

izkušnje

z

pijejo doma ali pri malici. Pri šolski malici nakupovanjem mleka oz. s kupovanjem
dobijo mleko v tetrapaku, zato bomo mleka od kmetov, tisti pa, ki so s kmetije,
začeli pri tem.


povedo, kako mleko pridobivajo pri njih.

Od kje je prišlo to mleko, ki je v Učenci sodelujejo pri pogovoru.
tetrapaku?



Ali obstaja v Alpah kakšen sod, da
to mleko tam natočijo in ga
pripeljejo do trgovin?



Ali je krava Milka resnična?



Ali

imajo

izdelujejo
ostale

velike

mlekarne,

ki

jogurte,

sladoled

in

mlečne izdelke,

zraven

velik hlev z veliko goveda?


Kako pa dobijo mleko?
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Z učenci pridemo do spoznanja, da
mleko mlekarne odkupijo od kmetov,
vendar za zelo malo denarja. Povem, da
stane liter mleka v trgovini skoraj evro,
kmetje pa zanj dobijo le 23 centov.
Napovem, da si bomo danes sami
priskrbeli mleko.
OSREDNJI DEL:
Odpravimo se pred hlev s kravami. Pred Učenci poslušajo navodila. Ogledajo si
prihodom otrok je poskrbljeno, da je hlev hlev s kravami in hlev s pitanci.
očiščen iztrebkov, tako da je primeren, Učenci lahko božajo živali, so blizu njih,
da se otroci lahko zadržijo v njem 15 prepovedano pa je vpitje in tekanje po
minut. Pred vhodom se pogovorimo o hlevu.
živalih, njihovih reakcijah in pravilih
vedenja, ki jih je treba določiti, da se
živali ne vznemirja po nepotrebnem.
Učence vprašam, če so že videli, kako
so včasih molzli krave in katere živali se Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.
lahko

poleg

krav

še

molze

za

pridobivanje mleka.
Zakaj imajo krava, koza, ovca, kobila ...
ženska mleko?
Skupaj

z učenci se

pogovorimo

o

postopku molže krav: higiena, tehnika Učenci opazujejo, nato pa še sami
ročne molže, ravnanje z živaljo …

poskusijo molsti.

Pri kravi se postavijo v polkrog in
opazujejo ročno molžo. Učence povabim,
da tudi sami poskusijo potegniti za
seske, da dobijo občutek.
Ko je krava zmolžena na pol, jim Učenci si ogledajo mlekarno in ostale
prikažem še molžo s strojem. Po končani živali na kmetiji, ugotavljajo razlike med
molži učencem pokažem, koliko smo bikom in kravo ter teličkom in odraslim
namolzli.

govedom.
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Vprašam jih, kaj mislijo, da naredimo z
vsem mlekom, in jim pokažem mlekarno,
v kateri imamo velik bazen za mleko in
hladilnik. Mleko je treba precediti in ga
ohladiti.
Mleko, ki smo ga namolzli, odnesemo v Učenci povedo, kaj vse lahko naredimo
kuhinjo, kjer ga bodo skuhali. Z učenci se iz mleka.
pogovorimo o izdelkih iz mleka, ki jih
lahko naredimo doma: smetana, skuta,
sirotka, kislo mleko in jogurt, maslo in sir.

Učenci odgovorijo na vprašanje.

Kakšne zdravilne učinke imajo mleko in
mlečni izdelki?

Poznajo produkte iz mleka in osnove

Z učenci se pogovorimo o postopkih njihove priprave.
priprave

teh

pripravljeno

produktov,

skuto,

predhodno

jogurt,

maslo

in

sirotko pa učenci tudi poskusijo.
ZAKLJUČEK:
Z učenci se odpravimo na domač vrt in Učenci si naberejo sezonsko sadje, ga
naberemo sezonsko sadje in se vrnemo operejo in narežejo v jogurt.
v kmečko sobo. Skupaj bomo pripravili Opazujejo,

povonjajo,

poskusijo

domač sadni jogurt in ga pomalicali z pripravljene produkte.
domačim kruhom.
Pogovorimo se o tem, da ni zdravo jesti Ob koncu povedo, kako so se počutili v
hrane, ki ima veliko dodanih umetnih hlevu, kaj mislijo o težavnosti ročne
snovi, prav tako sladkorja in tiste z veliko molže in kaj od mlečnih izdelkov jim je
maščobe. Povem, da je priporočeno, da najbolj všeč, kaj so se novega naučili.
otroci

njihove

starosti

(do

10

let)

zaužijejo do 2 dl mleka na dan (en velik
kozarec).
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4 CILJI IN METODOLOGIJA
Skladno s postavljenimi cilji diplomskega dela sem postavila naslednja raziskovalna
vprašanja:

4.1



Ali so dejavnosti na kmetiji smotrno zastavljene glede na učni načrt?



Ali dejavnosti dobro motivirajo učence, da lahko dosežejo izbrane učne cilje?



Kaj menijo učitelji o ponujenih učnih dejavnostih na izbrani kmetiji?

OPIS VZORCA

Prvi vzorec sestavljajo štiri profesorice razrednega pouka prvih treh razredov
devetletne osnovne šole, ki so odgovarjale na anketni vprašalnik. Vse anketiranke so
oddale veljavne in popolnoma izpolnjene ankete.
Drugi vzorec predstavljajo učenci prvega, drugega in tretjega razreda osnovnih šol, ki
so skupinsko odgovarjali na vprašanja.

4.2

ZBIRANJE PODATKOV

Podatke za evalvacijo zasnove in izvedbe dela programa dni dejavnosti sem zbirala
med praktično izvedbo dejavnosti z video beleženjem in opazovanjem učencev, po
izvedbi pa z anketiranjem učiteljic in intervjuvanjem učencev.

4.3

OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA

Za merski instrument sem uporabila anketni vprašalnik za učitelje (Priloga 3) in
intervju za učence (vprašanja spodaj). Z anketnim vprašalnikom za učitelje sem
želela pridobiti njihovo mnenje o vsebinskem načrtu dejavnosti, njihovi zanimivosti,
usklajenosti dejavnosti z učnim načrtom, z vprašanji odprtega tipa pa njihovo dodatno
mnenje in konstruktivne kritike. Vprašalnik je sestavljen iz 15 vprašanj, med katerimi
so ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih so učiteljice ocenjevale vsebinski načrt,
izvedbo in primernost programa.
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Učence sem vprašala po njihovem mnenju o dnevu dejavnosti z vprašanji:


Kaj ti je bilo danes najbolj všeč – molža, košnja, igre in delo na travniku ali
dejavnosti v gozdu?



Ali bi še prišel/-a na podoben dan na kmetijo?



Ti kaj ni bilo všeč?

Odgovore učencev sem analizirala in preštevala ob analizi posnetka. Prvi dan, ko je
bilo učencev veliko, so odgovarjali tako, da sem jih vprašala po posamezni
dejavnosti, za katero so dvignili roke, ali jim je bila všeč. Nekateri pa so dodali, da jim
je bila všeč kakšna postranska dejavnost, kot je gledanje in božanje živali –
predvsem zajčkov, gledanje strojev … Na vprašanje, ali bi še prišli na podoben dan
na kmetijo, so odgovarjali z dvigom rok za da ali ne. Na zadnje vprašanje pa so
odgovarjali le nekateri, ki so se samoiniciativno z dvigom roke javili in povedali svoje
mnenje. Učenci, ki so bili na kmetiji pri drugi izvedbi, so vsi samostojno odgovorili na
vsako vprašanje.
Dodatne komentarje učencev so zame zaradi časovne stiske na dnevu dejavnosti
zapisale učiteljice takoj ob vrnitvi v šolo, ko so opravile evalvacijo dneva v razredu z
učenci.
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IZVEDBA PROJEKTA
ORGANIZACIJA

Priprave na dejavnosti so potekale skozi vse leto. Vsako opravilo, ki smo ga na
kmetiji opravili od letošnje pomladi naprej, sem dokumentirala s posnetki in
fotografijami. Udeležila sem se dveh seminarjev o ohranjanju nepremične kulturne
dediščine in poskušala sestaviti program nekaj začetnih dejavnosti.
Junija sem izpeljala dva dneva dejavnosti z učenci prvega vzgojno-izobraževalnega
obdobja dveh okoliških osnovnih šol. Želela sem preveriti, ali so dejavnosti učencem
zanimive in kaj se ob njih lahko naučijo. Sprva sem želela izvesti dan z mestno šolo,
vendar sem se morala prilagoditi danim razmeram, ki so mi to onemogočale.
Dejavnosti sem ponudila bližnjima šolama. Ravnateljici sta pristali na sodelovanje in
takoj nato sem začela s pripravami.
Teden dni pred izvedbo sem se na eni izmed šol sestala z učiteljicami in se
dogovorila o organizacijskih podrobnosti – o času prihoda, trajanju deajvnosti,
primerni opremi otrok in prevozu. Ta vidik dneva dejavnosti je bil zame nekaj novega,
zato sem se trudila čim več stvari narediti vnaprej. Organizirala sem avtobusni prevoz
učencev iz šole do kmetije in nazaj ter kupila in pripravila pripomočke za izvedbo
dejavnosti, za katere sem menila, da bi jih lahko izvedli. Natančno dejavnosti nisem
mogla določiti vnaprej, saj je bila izbira odvisna od vremena. Učiteljicam sem poslala
okvirne opise dejavnosti in navodila (Priloga 1), ki jih morajo dati učencem: kako naj
se oblečejo in obujejo, kaj naj prinesejo s sabo …
Ker je bilo napovedano lepo vreme, sem se odločila, da bomo izpeljali dve dejavnosti
na prostem in eno v poslopjih kmetije: Pojd'mo le kosit in Moj čarobni gozd ter Alpsko
mleko ni iz Alp. Izbrala sem dejavnosti, ki so bile bolj ali manj časovno skladne in
tematsko povezane. Prvi dve sta se navezovali na vsakdanjik kmeta in sta potekali z
izkustvenim učenjem, z vživljanjem učencev v življenje na kmetiji, tretja pa je bila
primerna za konec, da so se učenci umirili in uri primerno zadrževali v senci.
Na kmetiji in v njeni okolici smo poskrbeli za urejenost, da je bil obisk učencev na njej
varen. Med drugim sem morala na primer izbrati pravo kravo.
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Kar dobro sem morala opazovati posamezno kravo, da bi izbrala najbolj mirno in
potrpežljivo, da bi jo skupaj z učenci lahko pomolzli. Prav tako sem morala, kljub
mnogim travnatim površinam v okolici kmetije, izbrati tako, ki od kmetije ni preveč
oddaljena, ki je bolj ali manj na ravnem in odprtem. Enako je bilo z izborom gozda,
kjer naj bi opravili zadnjo dejavnost. Gozdnih površin je res veliko, vendar sem
morala izbrati gozd, očiščen podrasti in večjih podrtih dreves. Tako sem se posvetila
še nekaterim rečem, ki jih sploh nisem predvidela.
Dva dni prej sem začela s pripravo jogurta, da bi se mleko dovolj skisalo do prvega
dne dejavnosti. Prav tako je bilo treba pripraviti pripomočke za dejavnosti. Časovno
sem dan dejavnosti omejila od 8.30 do 11.30, učenci so na pot odšli prej.

Slika 3: Prihod učencev na kmetijo
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IZVEDBA

Nekaj čez 40 učencev z učiteljicami je prispelo na kmetijo ob 8.30. Po uvodnem
pozdravu in predstavitvi sem jih vprašala, ali so že slišali za časovni stroj in kako
mislijo, da bi potekal njihov dan, če bi se vrnili v čas, ko so bile njihove babice in
dedki njihove starosti. Nato sem napovedala, kaj vse bomo počeli, in kar začela s
prvo dejavnostjo. V drugi izvedbi, ki se je začela enako, je sodelovalo deset učencev
in ena učiteljica.
Premaknili smo se na dvorišče, kjer smo se z učenci pogovorili, kako poteka vsakdan
na kmetiji. Po ugotovitvah, da je pred našim zajtrkom treba nakrmiti živali in pomolsti
krave, so si učenci nadeli pokrivala, odložili nahrbtnike in se z mano odpravili v hlev.
Pred vhodom smo se dogovorili za pravila vedenja. Ker nas je bilo veliko, sem
vedela, da bo to živali nekoliko vznemirjalo. Učenci so opazovali priprave krave na
molžo, opazovali tehniko ročne molže in nato je skoraj vsak poskusil molsti. Krava, ki
smo jo molzli, je bila mirna in starejša, zato ni bila nevarna, prav tako sem bila sama
poleg vsakega učenca, ki se je poskusil v molži. Presenečeni so bili, kako težko je
molsti ročno, zmalo manjšim zanimanjem pa so si ogledali strojno molžo. Zelo so bili
veseli, ko so videli, koliko mleka da ena krava. Ponovili in dopolnili smo seznam
mlečnih izdelkov in sveže mleko oddali gospodinji, da bo pripravila jogurt, skuto in
maslo za malico.
Po molži smo se z učenci spomnili, da bo treba nakrmiti živali. Odšli smo h
klepalnemu stolčku, kjer nam je gospodar pokazal, kako je treba poravnati, stanjšati
in nabrusiti ročno koso. Učenci so z zanimanjem opazovali klepanje in brušenje, saj
je oddajalo zanimiv zvok. Po pripravi kose sva z gospodarjem vzela vsak svojo koso,
in še eno manjšo (za učence), učenci pa grablje in koše. Med prepevanjem ljudske
pesmi Travnički so že zeleni smo prišli do travnika, kjer je gospodar demonstriral
ročno košnjo in tehniko košenja. Z veseljem sta se v tem poskusili tudi dve učiteljici, v
drugem izvedbenem dnevu pa tudi prav vsi učenci in učenke. Prav tako kot pri molži
so bili videti zelo zainteresirani za delo, saj so velikokrat vprašali, kako naj npr. držijo
koso, zakaj jim ne gre … Že tako veliko navdušenje se je še stopnjevalo, ko smo
izvedli kmečke igre v heterogenih skupinah. Učenci so z veliko vnemo grabili travo, jo
nosili na kopice in navijali za člane svoje skupine.
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Tej dejavnosti je sledila domača malica. Učenci so spoznali kislo mleko, domač
jogurt, skuto, maslo in kruh. Prav tako so si sami pripravili sadni jogurt – kdor ga je
želel jesti, si je moral sadje v okolici kmetije nabrati sam. Večina učencev se je z
zadovoljstvom krepčala z zdravo hrano, nekaj učencev pa je bilo do tega, da bi
poskusili nekaj, česar ne jedo vsak dan, skeptičnih.
Vsebine drugega dneva dejavnosti sem prilagodila učencem, ki so zaključevali tretji
razred. Pri tem nisem imela težav, saj sem učence več mesecev učila, zato sem
dobro vedela, katere vsebine že poznajo in kakšni so. Vrstni red dejavnosti je bil
povsem enak prvemu dnevu. Po učence sem šla v šolo z osebnim avtomobilom, z
drugim pa jih je peljal hišnik, saj jih je bilo le deset. Po uvodnem opisu dejavnosti in
pravilih smo se prav tako odpravili v hlev. Učenci niso samo ugotavljali, zakaj imajo
samice mleko, saj sem vedela, da že poznajo izraz sesalci, zato smo uporabljali to
terminologijo. Tretješolci so prav tako vedeli, da na spreminjanje lastnosti mleka
vplivajo zunanji dejavniki, da zaradi vročine skisa, znali so približno opisati, kako se
pridobivata skuta in sir, vedeli so, zakaj uporabljamo mleko in za kaj je dobro, zato pri
tem pogovoru nismo izgubili veliko časa.
Na travniku so učenci, ki jih je bilo manj kot prejšnji dan, zelo uživali, ker so vsi lahko
poskusili kositi z ročno koso. V primerjavi s prvo- in drugošolci so bili telesno
močnejši, zato sem tudi igre prilagodila njihovim gibalnim sposobnostim. Pri
tekmovalnem delu sem skrajšala čas za opravljanje dejavnosti, prav tako pa so v
skupini vsi naenkrat grabili, zato so se morali med seboj dobro pogovoriti, kakšno
tehniko bodo ubrali. Pri igrah sem upoštevala tudi natančnost in medsebojno
sodelovanje, kar je bila za učence še dodatna ovira.
Ker je bilo teh učencev manj, smo tudi časovno lepo razporedili dejavnosti in nam je
za dejavnost Moj gozd ostalo dovolj časa. Tretješolci so namesto kartončkov za risbo
gozda in okenčkom Kaj sem pozabil dobili delovne liste, podlage za pisanje in pisala,
vse to pa so reševali kar na terenu. Ni mi bilo treba na dolgo razlagati, kaj pomenijo
izrazi mesojedci, rastlinojedci itd., saj so jih tretješolci že poznali. Ker sem vedela, da
bodo v četrtem razredu govorili o ekosistemih, sem uporabila tudi ta izraz, in
učencem povedala, da pomeni življenjski prostor.
Po malici smo bili že kar v časovni stiski, zato smo prvi dan z učenci prvih dveh
razredov dejavnost Moj čarobni gozd izvedli samo do polovice.
78

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

Učencem je prijala bolj umirjena dejavnost risanja na začetku, prav tako so radi
sodelovali pri čutenju drevesa. Drugi dan je bilo učencev manj, zato časovne stiske ni
bilo, in so tretješolci tudi zadnjo dejavnost opravili v celoti in rešili delovni list (Priloga
1).
Na koncu obeh dni sem opravila z učenci evalvacijo o dejavnostih, učiteljicam pa po
dogovoru poslala vprašalnik.
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EVALVACIJA PROGRAMA

6.1

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V nadaljevanju predstavljam rezultate kvalitativnega raziskovanja, ki temelji na
rešenih anketnih vprašalnikih.
Pri prvem vprašanju sem želela preveriti, ali bi učiteljice izbrale ravno tak dan
dejavnosti tudi v prihodnje. Vse učiteljice so odgovorile z da, odgovor pa so utemeljile
z naslednjim:


»Ponudba aktivnosti je široka in zelo zanimiva. Z razredom bi želela izvesti
vsaj en dan na vaši kmetiji.«



»Dejavnosti so bile zelo zanimive in so se nanašale na tematski sklop kmetija,
ki ga obravnavamo v 1. triadi. Dnevi dejavnosti so organizirani tako, da so
učenci aktivni in vse vsebine so bile tako organizirane, da so bili učenci
dejansko vseskozi aktivni.«



»Dejavnosti so bile izvirne, zanimive in so se nanašale na učni načrt.«

Na osnovi zgornjih obrazložitev lahko odgovorim na raziskovalno vprašanje o
smotrnosti dejavnosti glede na učni načrt, ki je da.
V drugem vprašanju sem spraševala po oceni vsebinskega načrta vseh dejavnosti,
ki sem ga učiteljicam že predhodno in nato še naknadno posredovala v vpogled. Vse
učiteljice so vsebinski načrt ocenile kot odličen.
Pri tretjem vprašanju sem želela preveriti, ali so dejavnosti tako raznolike in
razdeljene na vse leto, da bi se učiteljice na podlagi pisanega programa in
doživetega odločile, za organizacijo več dni dejavnosti in/ali pouka v sklopu predmeta
spoznavanje okolja na izbrani kmetiji. Učiteljice so odgovarjale tako:


»Mislim, da je nabor aktivnosti dovolj širok, da bi se dalo z njimi oblikovati vsaj
štiri dneve dejavnosti.«



»Da, menim, da bi se in se bom odločila za tako obliko dela, če jo boste le še
naprej nudili.«
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V četrtem vprašanju sem neposredno spraševala učiteljice, ali bi se glede na
dejavnosti odločile za organiziranje vseh štiri dni dejavnosti v okviru učnega
predmeta spoznavanje okolja na izbrani kmetiji. Učiteljice so tokrat odgovarjale z:


»Ali bi pri vas izpeljali štiri dni dejavnosti z istim razredom? Verjetno, da bi bilo
to vezano na denar za izvedbo dejavnosti in prevoz do tja, zato menim, da to
ne bi bilo izvedljivo. Z enim razredom bi izvedli najbrž en naravoslovni dan
letno. Je pa možno, da bi iz naše šole prišli letno trije razredi na dan
dejavnosti – 1., 2. in 3. razred, vsak zase, ker se mi zdi, da bi bilo 40 učencev
naenkrat preveč, pa tudi starostna razlika med njimi je prevelika.«



»Kmetija je v bližini šole, zato bi jo lahko obiskali tudi peš s krajšim pohodom.
V enem letu bi načrtovala en dan dejavnosti na tej kmetiji, ne pa vseh, ker
želim otrokom približati tudi drugačne oblike dni dejavnosti.«



»Da, ker si otroci najbolj zapomnijo stvari, če jih lahko izkusijo, vidijo.«



»Da. Za učitelja je naporno in zahtevno sestaviti vse te dejavnosti, zato se je
lažje obrniti na nekoga, ki ima program že izdelan in točno ve, kaj otrokom
pokazati in kako jih vključiti.«

V petem vprašanju sem učiteljice spraševala o njihovem mnenju glede proste izbire
danih dejavnosti in njihovem popolnem prilagajanju učencem, na kar so odgovarjale
sledeče:


»Ta ideja je zelo dobra. »



»Ideja je zelo dobra, dopušča tudi možnost sprotnega spreminjanja dejavnosti,
glede na vreme in druge dejavnike. Prilagodiš jih lahko tudi glede na starost
otrok, oddaljenost otrok od kmetije itd.«



»Ideja je odlična. Tako je lažje ustreči vsem interesom.«



»To je zelo plemenita gesta, saj je veliko podobnih programov zelo težko
spreminjati. Zelo cenim tudi vašo odprtost, kot vodje programa, za prilagajanje
našim željam.«

V šestem vprašanju sem spraševala po oceni vodenja dneva dejavnosti, kar so vse
učiteljice, ki so bile pri vseh dejavnostih prisotne in so tudi same v njih sodelovale,
ocenile kot odlično.
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V sedem vprašanju sem iskala mnenje učiteljic o samem organiziranju dneva
dejavnosti, ki so ga prav tako vse ocenile z odlično.
Z osmim vprašanjem sem neposredno spraševala po oceni primernosti vsebine
glede na učni načrt, starost učencev … Tudi to so vse učiteljice ocenile z odlično.
Pri devetem vprašanju me je zanimalo njihovo mnenje o sami pripravljenosti in
primernosti izbranega okolja, kjer smo dan dejavnosti izvajali. Vse učiteljice so
okolico in njeno pripravo ocenile z odlično.
V desetem vprašanju sem iskala odgovor na mnenje o lastni usposobljenosti za
delo z učenci, za kar sem prejela odlično mnenje, prav tako za odnos do učencev, po
katerem sem spraševala v enajstem vprašanju.
V dvanajstem vprašanju sem iskala razlike med lastno oceno in oceno učiteljic o
zainteresiranosti učencev. Preko lastnega opazovanja sem ugotovila, da so bili
učenci prav vseh treh razredov za sodelovanje močno motivirani. Moje opazovanje
so z oceno odlično potrdile tudi vse učiteljice.
Pri trinajstem vprašanju so učiteljice podale splošno oceno preživetega dneva na
kmetiji, ki je bila – odlično.
V štirinajstem vprašanju sem učiteljice spraševala po predlogih in konstruktivnih
kritikah za izboljšanje programa, na kar so učiteljice odgovarjale tako:


»Kmetija je zelo lepa, njena lega je čudovita. Urejenost kmetije in vseh
poslopij je res zgledna, nabor aktivnosti in možnosti za izvedbo le-teh so več
kot le primerne, zato je ideja o uporabi kmetije za izvedbo dejavnosti odlična in
zelo dobrodošla. Podpiram vas v tem in želim, da kmalu razpošljete po šolah
ponudbo za izvedbo aktivnosti in da se kmalu vidimo tudi uradno.«



»Zelo mi je bilo všeč. Uživala sem, ker sem videla, da tudi učenci uživajo.
Všeč mi je bilo, ker so mi zelo ljube dejavnosti izven šolskih prostorov. Okolje,
v katerem je bil izveden dan dejavnosti, je zelo lepo. Na kmetiji je zelo veliko
prostora za proste dejavnosti, je razmeroma varno (ker ni prometnih cest).
Morda jaz ne bi vključila v enem dnevu tako veliko dejavnosti (vseh treh), ker
se v tem primeru lahko doseže nasprotni učinek.

82

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

Moj gozd bi jaz izvedla kot samostojni dan dejavnosti in ga razširila in
poglobila, ker je zelo dobro zastavljen. Jaz bi se v našem primeru osredotočila
res le na travnik, hlev, molža, košnja in igre vezane na to. Zelo dobra je bila
tudi malica in samostojna priprava hrane. Skratka: ODLIČNO!«


»Ideja mi je zelo všeč, zato držim pesti, da jo realiziraš do konca!«



»Zelo mi je bil všeč odnos do otrok, organizacija dne (dejavnosti), postrežba in
prijaznost.«

V zadnjem, petnajstem vprašanju, sem želela od učiteljic izvedeti, kakšni so bili
naknadni odzivi učencev po preživetem dnevu. Zapisale so:


»Učenci so bili z navdušeni! »



»Otroci so zelo uživali! To se je kazalo v nenehnem smejanju na
avtobusu, ko so se smejali njihovi nespretnosti pri molži in košnji. Prav
tako so se v šoli v podaljšanem bivanju pohvalili ostalim učencem, ki niso
bili na dnevu dejavnosti, da so dobro jedli, da so sami namolzli ogromno
mleka …«



»Odzivi učencev so bili pozitivni, bili so navdušeni.«

Učenci so dan dejavnosti vrednotili z odgovarjanjem na tri vprašanja.
S prvim vprašanjem sem želela izvedeti, katera izmed dejavnosti jim je bila najbolj
všeč.

molža; 11

vse; 13

košnja; 6
dejavnosti
v gozdu; 5
igre na
travniku; 17

Slika 4: Tortni prikaz izbire učencem najljubše dejavnosti
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Največ učencev se je odločilo, da so jim bile najbolj všeč dejavnosti na travniku.
Menim, da so k temu pripomogle igre, ki smo jih izvedli. Učenci so se po posnetkih
sodeč zelo zabavali, tekmovalnost pa jim je dala dodatni elan, da so delo opravili. Po
končanem tekmovanju so ugotovili, da so med igro opravili delo, ne da bi to sploh
opazili.
Prav tako je veliko učencev odgovorilo, da so jim bile všeč vse dejavnosti, kar je po
mojem mnenju pokazatelj, da je bil program zanimiv in dobro izpeljan.
Na tretje mesto so postavili molžo. Predvidevam, da to ni bila najbolj priljubljena
dejavnost, ker so bili učenci doma s podeželja in jih molža ni tako čustveno
zaznamovala.
Sama košnja učencem po skupnem seštevku ni bila preveč všeč. Izmed učencev
prvega dne se je odločil, da mu je bila ta dejavnost najbolj všeč, samo eden (tisti, ki
je poskusil kositi), kar štirje od desetih učencev drugega dne pa so se odločili prav
zanjo. Menim, da je bila ta dejavnost za učence prvega dne nezanimiva, ker jih je bilo
preveč, da bi vsi lahko poskusili kositi.
Za dejavnosti v gozdu se ni odločilo prav veliko učencev. Verjetno zato, ker je bila ta
dejavnost zadnja. Učenci so bili že utrujeni in jim je po malici zmanjkovalo pozornosti
za delo. Kljub temu je večina brez večjih težav sodelovala.
V drugem vprašanju sem jih spraševala, ali bi si želeli še priti na tak dan na kmetiji,
na kar so vsi odgovorili z da.
Pri tretjem vprašanju sem jih vprašala o tem, ali jim kaj ni bilo všeč. Povedali so
naslednje: »Samo prevroče je bilo. Prehitro smo morali nazaj v šolo. Meni je bilo čisto
vse všeč, samo škoda, ker za malico nisem mogel pojesti svojega sendviča. Škoda,
da ne pridemo še jutri.«
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ZAKLJUČEK

V naravi in okoli nje najdemo nešteto možnosti za preživljanje prostega časa. Kadar
te možnosti osmislimo z operativnimi in vzgojnimi učnimi cilji, lahko brez večjih težav
steče vzgojno-izobraževalni proces. Izkoristiti dane možnosti v svojem okolju za te
procese in posledično delo z otroki je velika želja, ki jo počasi uresničujem.
Kako učencem najbolj kakovostno predstaviti možne dejavnosti v tako kratkem času,
je bil zame ne le izziv, ampak tudi ovira, saj je možnosti v izbranem okolju veliko.
Težko se je bilo odločiti za izbor najbolj primernih. Prav tako mi je veliko oviro
predstavljala misel, da moram vse do potankosti dodelati, izpeljati in to kar takoj. Za
podrobno sestavo sem izbrala samo tiste dejavnosti, za katere mi okoliščine
omogočajo takojšnjo izvedbo in za katere sem ves potreben material lahko pripravila.
Nastalo je deset vsebinsko in ciljno pestrih dejavnosti, s katerimi sem hotela
poskrbeti za kakovostno in predvsem drugačno preživljanje časa v naravi v okviru
izobraževalnega procesa za učence.
Z zastavljenim raziskovalnim vprašanjem o smotrnosti izbranih in podrobno
sestavljenih dejavnostih za učence sem na podlagi povratnih informacij preko
odgovorov anketnega vprašalnika dobila pozitiven odgovor, z odlično oceno. To je
zadoščenje in hkrati spodbuda, da smem in zmorem dopolniti ponudbo dejavnosti, jih
razširiti in morda preoblikovati v program za šolo v naravi, kar je moj dolgoročni cilj.
Velik pomen za vsako dejavnost, ki jo učenci opravljajo, dajem predvsem notranji
motivaciji učencev. Kako to doseči, je bil prav tako velik izziv. Učenci, pravijo, so
najbolj zahtevno in iskreno občinstvo, s čimer se popolnoma strinjam. Učenci ne
bodo razmišljali, kako prikriti nelagodje, nerazumevanje in nezainteresiranost, ampak
bodo to bolj ali manj jasno izrazili neposredno. Ravno zaradi otroške odkritosti je
proces izobraževanja dvosmeren, saj tako kot učitelj vzgaja in izobražuje njih, se
mora tudi sam prilagajati in učiti od učencev samih. Da so bili postopki in načini
izvajanja dejavnosti motivirajoči in učencem primerni, kažejo rezultati ankete in
lastnih opazovanj, da so učenci samoiniciativno pri dejavnostih sodelovali, bili
nasmejani, spraševali o podrobnostih ter nazadnje o doživetih izkušnjah med sabo in
z drugimi govorili z navdušenjem.
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Mnenje o mojem delu, ki ga kot bodoča učiteljica z malo izkušnjami dobim od učiteljic
z večletnimi izkušnjami, šteje več kot odlična ocena izpita, ki je vezan zgolj na teorijo.
Seveda je za delo z učenci potrebno in nujno teoretično strokovno znanje, vendar je
njegova stopnja uporabnosti v realnih situacijah tista, ki daje učitelju pravi pečat. Da
sem pridobljeno znanje s pridom izkoristila, pričajo pozitivna mnenja učiteljic.
Čeprav sem dvomila v zadostnost kvantitete podatkov, sem po pregledovanju in
primerjanju sprotnega opazovanja reakcij učencev in učiteljev, odgovorov obojih in
nekajkratnem pregledovanju video posnetkov ugotovila, da je podatkov dovolj za
kakovostno analizo. Zato trdim, da sem realizirala zadane cilje diplomskega dela in
pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja, česar sem izredno vesela.
Odločanje za tovrstno diplomsko delo je temeljilo predvsem na tem, da sem oseba
podeželja, kmetije in narave nasploh in da sem ob študiju v Ljubljani vse to najbolj
pogrešala, kar lahko kolegice in mentorice šol, na katerih sem opravljala prakso,
potrdijo. Z diplomskim delom sem želela narediti nekaj uporabnega, oprijemljivega in
dovolj kakovostnega, da mi lahko služi za nadaljnje delo. Možnosti, ki bi jih dodatno
izkoristila tudi za učence višjih razredov, je v kraju, kjer živim veliko: rastoči muzej
kozolcev v Šentrupertu, urejanje domače kulturne dediščine in muzejske zbirke,
neokrnjena in razgibana narava s številnimi pohodnimi potmi, med katerimi vidim
nekaj zelo primernih za tematske učne poti, možnosti povečanja prenočitvene in
bivalne kapacitete za več učencev … in še bi lahko naštevala.
Z zaključenim diplomskim delom se moje delo nikakor ne konča, saj aktivno
spremljam in se udeležujem seminarjev o ohranjanju nepremične in premične
kulturne dediščine, prav tako sem vpeta v lokalna dogajanja, povezana z dejavnostmi
za učence, ki nudijo stik z dediščino. Za dober primer takega ravnanja z zapuščino in
njeno aktualizacijo navajam Posestvo Pule (http://www.pule.si/) in Jurjevo domačijo
(http://www.jurjevadomacija.blogspot.com/) – prvo je odličen primer ohranjanja
dediščine, druga pa povezava te z vzgojno-izobraževalnimi procesi.
V želji, da napisan začetni program ohranim in dodelam, se odpravljam na nadaljnji
študij

upravljanja

podeželja

in

krajine,

s

katerim

želim

pridobiti

dodatno

usposobljenost za ohranjanje tega, za kar menim, da je največja učiteljica vseh časov
– narave, in realizirati dolgoročni cilj ustanovitve centra šolskih in obšolskih
dejavnosti v dolenjski vasici.
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PRILOGE
Priloga 1: Okvirni opis dejavnosti in navodila za šole

Spoštovani,
sem Martina Gorenc, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, Oddelka za
razredni pouk in pišem diplomsko delo na temo Nabor aktivnosti za izvedbo dneva
dejavnosti na turistični kmetiji na Hrastnem. Prosila bi Vas za sodelovanje pri
raziskovanju ustreznosti izvedbe takega dneva, ki ste ga doživeli na naši kmetiji.
V eksperimentalnem delu diplomskega dela želim opraviti preskus dejavnosti in
izpeljati dan dejavnosti na izbrani kmetiji Pri Deželanu. Brez Vaše pomoči tega ne
morem izpeljati, zato se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem za privolitev v
sodelovanje.
Na kratko imate opisanih vseh deset dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati na izbrani
kmetiji, vendar so pogojene z letnimi časi. Glede na vremenske razmere bom z Vašo
pomočjo izbrala tri izmed njih, katere bi z učenci izvedli na kmetiji. Za vsa vprašanja
in podrobnosti sem dosegljiva na spletni pošti: martina.gorenc@gmail.com.
Hvala lepa in lep pozdrav,
Martina Gorenc.
Seznam dejavnosti s kratkim opisom:
1. Pojd'mo le kosit – učenci se seznanijo s potekom ročne košnje in spravila trave
2. Moj gozd – učenci z izkušenjskim učenjem spoznajo gozd kot ekosistem
3. Za vsako bolezen se rož'ca najde – učenci se seznanijo z zeliščarstvom, spoznajo
travniške zdravilne rastline, vraže povezane z njimi in si skuhajo čaj, ter izdelajo
prigrizke
4. Plodovi dreves – izvajamo v jesenskem času; učenci tekmujejo v urjenju spomina
pri prepoznavanju najbolj razširjenih gozdnih dreves in določevanju njihovih plodov
5. Kako izdelamo jabolčni sok – v jesenskem času; učenci spoznajo stare sorte
jabolk in iz njih izdelajo jabolčni sok po domačem postopku
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6. Trgatev in njeni običaji – v jesenskem času; učenci se udeležijo trgatve, spoznajo
postopek pridobivanja mošta in spreminjanja v vino, spoznajo običaje povezane z
vinom in trgatvijo
7. Koruza in ličkanje - v jesenskem času; učenci lomijo koruzo, jo s koški prinesejo
domov, kjer spoznajo ličkanje koruze in stare običaje ob tem, izvedemo delavnico
ustvarjanja iz ličkanja
8. Kako so se veselili zime dedki in babice – v zimskem času; učenci spoznajo
zimske običaje, preizkusijo se v žakljanju in igrah na snegu, izdelajo praznične
okraske
9. Od pšenice do kruha – učenci spoznajo žita, ki jih meljemo za moko, si ogledajo
pridobivanje moke, poznajo sestavine za peko kruha, peka kruha v krušni peči
10. Alpsko mleko ni iz Alp – prikaz molže, učenci poskusijo molsti, predelava mleka

NAVODILA ZA UČENCE:
Učenci naj bodo terenskemu delu primerno opravljeni v športnih oblačilih in čevljih, s
seboj naj imajo eno pisalo (za tiste, ki bi ga pozabili, imam pisala tudi jaz). Z učenci
se pogovorite o kmetiji, odnosu do živali na kmetiji in jih skušajte že vnaprej motivirati
za sodelovanje. Prav tako bi si želela od Vas, spoštovane učiteljice, da pri
dejavnostih aktivno sodelujete po vaših najboljših močeh. Za prevoz in malico bo
poskrbljeno, naknadne informacije pa vam pošljem po elektronski pošti.
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Priloga 2: Delovni list za dejavnost Pojd'mo le kosit
POJD'MO LE KOSIT, POJD'MO LE KOSIT

ČE BOŠ PRAVILNO REŠIL/ A SPODNJO KRIŽANKO, BOŠ DOBIL/ A IME
DEJAVNOSTI NA KMETIJI. ŽELIM TI VELIKO USPEHA!

2

1

3
4
5
6

1. POIMENUJ, OSEBO NA SLIKI:
(vir: http://stareslike.cerknica.org/2010/09/15/1931)

K_ _ _ _.

2. NA NJEM SKLEPLJEMO KOSO (2 BESEDI): K_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _.

3. SVEŽO TRAVO JE POTREBNO ZA ZIMO P _ _ _ _ _ _ _.
4. ŽIVALI JE POTREBNO N_ _ _ _ _ _ _ ZGODAJ ZJUTRAJ IN ZVEČER.
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5. ORODJE, S KATERI POSPRAVIMO TRAVO NA KUP SO G_ _ _ _ _ _.
6. DANES NAMESTO ROČNE KOSE KOSI K_ _ _ _ _ _ _ _.
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Priloga 3: Delovni list Moj gozd
MOJ GOZD

1. Napiši in skiciraj, kaj želiš, da bi bilo v tvojem gozdu, če bi ga imel na voljo. Potrudi
se vključiti čim več zanimivih elementov (morda bo v tvojem gozdu vila ali škrat,
mavrica, slap …)

2. Izberi si svoje drevo. Zapiši občutke:
- ko se dotaknem drevesa z licem, se mi drevo zdi (je mehko, grobo, gladko …):
_________________________________________________________________,
- ko povonjam drevo:
_________________________________________________________________,
-

zdi se mi, da je to drevo staro ________________________,

-

da bi prišli do vrha drevesa, bi moral postaviti enega vrh drugega
____________________ učencev, ki so veliki toliko kot jaz,

-

moje drevo je vrste:_______________________________,

-

moje drevo je (obkroži): listavec / iglavec ,

93

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-

Martina Gorenc; diplomsko delo

list mojega drevesa je take oblike (nariši).

3. KAJ SEM POZABIL/ A ???????
Dobro si oglej gozd. Na črto spodaj napiši čisto vse, kar vidiš v tem trenutku v tem
gozdu:
_________________________________________________________________.
Po našem pogovoru si ugotovil, katere pomembne elemente gozda si pozabil.
Spodaj napiši, kaj si pozabil, in dopiši posledico – kaj bi se zgodilo z gozdom, če tega
elementa ne bi bilo:
KAR SEM POZABIL

POSLEDICA

Prirejeno po : J. Cornell, Približajmo naravo otrokom, 1998, Mohorjeva družba
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Priloga 4: Delovni list za dejavnost Za vsako bolezen se rož'ca najde
ZA VSAKO BOLEZEN SE ROŽ'CA NAJDE

POIMENUJ ZDRAVILNE RASTLINE NA SLIKAH. TISTIM RASTLINAM, KI SI JIH
NAŠEL, PRIPIŠI 3 ZDRAVILNE UČINKOVINE.

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)
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IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://www.omorika.si)

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)

96

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org)

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://www.rtvslo.si)
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IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://sl.wikipedia.org/ )

IME RASTLINE:_________________________
ZDRAVILNI UČINKI:___________________________________________________

(vir: http://www.gobe.si/Drevesa/PiceaAbies)
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Priloga 5: Delovni list za dejavnost Plodovi dreves
PLODOVI DREVES

DOLOČI PLOD K NJEGOVEMU DREVESU, POD ČRTO PA NAPIŠI IME PLODA IN
IME DREVESA.

A

_______________

(vir: http://e-ucenje.sinergise.com/iglavci1.php)

B ___________________
(vir: http://www.nikel.si/bor-ps13)

C________________
(vir: http://ucilnica.abecednik.net/mod/glossary/view.php?id=505&mode=letter&hook=Z&sortkey=&sortorder=)
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Č_____________________
(vir: http://ro.zrsss.si/~puncer/les/listavci.htm)

1 __________________
(vir: http://www.centerizobrazbe.com/Smreka.php)

2______________________
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(vir: http://www2.arnes.si/~opoljanelj/projekti/gozdna_pot/izkaznicedreves_rdecibor.htm )

3_________________
(vir: http://www.mojalbum.com/spelca88/samostojna-vaja-pedobio/9-hrast-graden-quercuspetraea/15649575)

4 _________________
(vir: http://www.bodieko.si/tag/bukev)

SKUPAJ SODIJO (POVEŽI VSAKO ČRKO PLODA V LEVEM STOLPCU S
PRAVILNO ŠTEVILKO DREVESA V DESNEM STOLPCU).
PLOD

DREVO

A

1

B

2

C

3

Č

4
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Priloga 6: Delovni list za dejavnost Kako nastane jabolčni sok
KAKO NASTANE JABOLČNI SOK?

SLIČICE, KI PRIKAZUJEJO PRIPRAVO JABOLK ZA JABOLČNI SOK, RAZVRSTI V PRAVILNI
VRSTNI RED TAKO, DA NA ČRTO POD VSAKO NAPIŠEŠ ŠTEVILKO OD 1 DO 5 (PRVO SLIČICO
OZNAČI Z 1, ZADNJO PA S 5). ZRAVEN VSAKE SLIKE NA KRATKO OPIŠI, KAJ PRIKAZUJE.

(vir: http://www.os-prezih.si/datoteke/201011/pdf/096_Ekoloska_kmetija_2010.pdf)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____

_______________________________

(vir: http://arhiv.kamnican.si/26483.html)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____
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(vir: http://www.park.si/2010/03/pridelavadomacega-jabolcnika-iz-jablane-v-kozarce/)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________

_____
(vir: http://www.cicibannm.si/sl/predstavitev/enote/labod/fotonovice/ob
iranje-jabolk-1)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____
(vir:
https://www.facebook.com/note.php?note_id=2
90726170944855)
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9.7

Priloga 7: Delovni list za dejavnost Trgatev in običaji povezani z njo
TRGATEV IN OBIČAJI POVEZANI Z NJO

ČE BOŠ PRAVILNO REŠIL KRIŽANKO, BOŠ V TEMNIH OKVIRČKIH DOBIL IME
ZELO POMEMBNEGA KMEČKEGA OPRAVILA..

2↓

1→

B
3→

4→

5↓

6→

M
7→

8→

T
9→
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1. POIMENUJ POSODO NA SLIKI:

(vir:

http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/obarvana/slovarski_koticek/pisece/posoda.htm )

2. DANES NAMESTO POSODE NA ZGORNJI SLIKI UPORABLJAMO PLASTIČEN
Z_ _ _ _.

3.

RASTLINA NA SLIKI, KI RODI GROZDJE JE T_ _ _.

4. DELAVEC, KI TRGA GROZDJE JE T_ _ _ _.
5. ZAVETNIK VINA IN VINOGRADNIKOV JE SVETI M_ _ _ _ _.
6. PRAZNIK SPREMEMBE MLADEGA V STARO VINO SE IMENUJE M_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _.
7. MLADEMU VINU REČEMO TUDI M_ _ _.
8. STISKALNICA ZA VINO ALI P_ _ _ _.
9. MOŠT SE SPREMENI V V_ _ _.
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Priloga 8: Delovni list za dejavnost Koruza in ličkanje
KORUZA IN LIČKANJE

1. NA SLIKI OZNAČI DELE KORUZE (CVET, LISTI, STEBLO, PLOD – KORUZNI
STORŽ, KORENINE).

(vir: http://food.phillipmartin.info/food_corn_plant.htm )
2. NAŠTEJ TRI IZDELKE IZ LIČJA, KI SI JIH SPOZNAL:
___________________________________________________________________.
3. ZA KAJ UPORABLJAMO KORUZO IN NJENE DELE (NAŠTEJ 3 STVARI):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
4. KAKO IMENUJEMO OPRAVILO, PRI KATEREM ODVIJAMO KORUZO IZ
OVOJEV? _________________________________.
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Priloga 9: Delovni list za dejavnost Kako so se veselili zime naši dedki in
babice
KAKO SO SE VESELILI ZIME NAŠI DEDKI IN BABICE?

1. OBKROŽI TISTE PRIPOMOČKE ZA IGRE NA SNEGU, KI SO JIH ŽE POZNALI
TVOJI PRASTARŠI.
DRSALKE

BOB
LESENE SMUČI

BORD

SANI
ELANOVE SMUČI

PLASTIČNE LOPATKE

KOS USNJA

VREČE, NAPOLNJENE S SENOM
PANCERJI
SMUČARSKE HLAČE

BUNDA

2. NAPIŠI 3 TIPIČNA DARILA, KI SO JIH OTROCI V STARIH ČASIH DOBILI OB
ZIMSKIH PRAZNIKIH:
__________________________, ______________________, _________________.
3. IZDELAL/ -A SI VENČEK. PRI VSAKEM MATERIALU NAPIŠI, KAKO SI GA PRI
IZDELAVI VENČKA UPORABIL/ -A.
ČASOPISNI PAPIR:___________________________________________________.
LEPILNI TRAK:______________________________________________________.
ZELENE VEJICE IGLAVCEV:___________________________________________.
SUKANEC:__________________________________________________________.
OKRASKE SEM IZDELAL/ -A IZ:_________________________________________.
4. NA KMETIJI SE NAM JE PRIDRUŽILA TUDI STAREJŠA GOSPA, KI JE
PRIPOVEDOVALA O TEM, KAKO JE ONA DOŽIVLJALA PRAZNIKE. KAJ SI SI
NAJBOLJ ZAPOMNIL/ -A?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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9.10 Priloga 10: Delovni list za dejavnost Od pšenice do kruha
OD PŠENICE DO KRUHA
1. OBKROŽI TISTE SESTAVINE KI JIH POTREBUJEMO ZA PEKO KRUHA.

VODA SLADKOR
JAJCE

MLEKO

PECILNI PRAŠEK
KVAS OLJE
MASLO
KAKAV V
PRAHU

SOL

2. POIMENUJ, KAR JE NA SLIKI:

(vir: http://commons.wikimedia.org)

______________

(vir: http://www.all-creatures.org)

______________________

____________ (vir:http://www.Purcellmountainfarms.com)
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3. OGLEDAL/ -A SI SI ZBIRKO KMEČKEGA ORODJA IN PRIPOMOČKOV.
POIMENUJ, KAJ JE NA SLIKI IN NAPIŠI, ZA KAJ SE UPORABLJA.
(foto: Martina Gorenc, vir: www.pule.si)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(vir:
http://www2.arnes.si/~zkolen/ETNODIP.htm)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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9.11 Priloga 11: Delovni list za dejavnost Alpsko mleko ni iz Alp
ALPSKO MLEKO NI IZ ALP
ČE BOŠ PRAVILNO REŠIL/ -A KRIŽANKO, BOŠ V ODEBELJENIH OKVIRČKIH DOBIL/ -A IME
ENEGA OD MLEČNIH IZDELKOV.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. MLEČNI IZDELEK, KI GA UPORABLJAMO ZA ŠTRUKLJE IN ZAVITKE SE
IMENUJE S_ _ _ _.
2. POZNAMO VEČ VRST TEGA MLEČNEGA IZDELKA: TOPLJENI, EMENTALEC,
GAUDA … S_ _.
3. DANES NAMESTO ROČNE MOLŽE DELO OPRAVI MOLZNI S_ _ _ _.
4. OD KMETOV, KI PRIDELAJO VELIKO MLEKA, MLEKO ODKUPUJE
M_ _ _ _ _ _ _.
5. PRIPRAVIL SI GA ZA MALICO – SADNI J_ _ _ _ _.
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6. OPRAVILO NA KMETIJI, S KATERIM PRIDOBIMO MLEKO JE M _ _ _ _.
7. KRAVA NAM DAJE M_ _ _ _.
8. KRAVJEMU MLADIČKU REČEMO T_ _ _ _ _ _.
9. KJER REDIJO ŽIVALI JE K_ _ _ _ _ _.
10. ŽENSKA, KI JE NA KMETIJI GLAVNA V KUHINJI JE G_ _ _ _ _ _ _ _ _.

111

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Martina Gorenc; diplomsko delo

9.12 Vprašalnik za učitelje
VPRAŠALNIK
Spoštovani,
sem Martina Gorenc, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, Oddelka za
razredni pouk, in pišem diplomsko nalogo na temo Nabor aktivnosti za izvedbo dneva
dejavnosti na turistični kmetiji. Prosila bi Vas za sodelovanje pri raziskovanju
ustreznosti izvedbe takega dneva, ki ste ga doživeli na naši kmetiji.
Prosim Vas, da odgovarjate čim bolj izčrpno, saj mi bodo Vaši odgovori v veliko
pomoč pri nadaljnjem delu. Za sodelovanje tako pri izvedbi kot pri izpolnjevanju tega
vprašalnika se Vam iskreno zahvaljujem!
Martina Gorenc

Seznam dejavnosti s kratkim opisom:
1. Pojd'mo le kosit – učenci se seznanijo s potekom ročne košnje in spravila trave
2. Moj čarobni gozd – učenci z izkušenjskim učenjem spoznajo gozd kot ekosistem
3. Za vsako bolezen se rož'ca najde – učenci se seznanijo z zeliščarstvom, spoznajo
travniške zdravilne rastline, vraže povezane z njimi in si skuhajo čaj, ter izdelajo
prigrizke
4. Plodovi dreves – izvajamo v jesenskem času; učenci tekmujejo v urjenju spomina
pri prepoznavanju najbolj razširjenih gozdnih dreves in določevanju njihovih plodov
5. Kako izdelamo jabolčni sok – v jesenskem času; učenci spoznajo stare sorte
jabolk in iz njih izdelajo jabolčni sok po domačem postopku
6. Trgatev in njeni običaji – v jesenskem času; učenci se udeležijo trgatve, spoznajo
postopek pridobivanja mošta in spreminjanja v vino, spoznajo običaje povezane z
vinom in trgatvijo
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7. Koruza in ličkanje - v jesenskem času; učenci lomijo koruzo, jo s koški prinesejo
domov, kjer spoznajo ličkanje koruze in stare običaje ob tem, izvedemo delavnico
ustvarjanja iz ličkanja
8. kako so se veselili zime dedki in babice – v zimskem času; učenci spoznajo
zimske običaje, preizkusijo se v žakljanju in igrah na snegu
9. Od pšenice do kruha, od orehov do potice – učenci spoznajo žita, ki jih meljemo za
moko, si ogledajo pridobivanje moke, poznajo sestavine za peko kruha, peka kruha v
krušni peči in trenje orehov ter izdelava majhnih potičk
10. Alpsko mleko ni iz Alp – prikaz molže, učenci poskusijo molsti, predelava mleka
GLAVNI CILJ:
Glavni cilj te zasnove je učiteljem dati v vpogled vnaprej natančno pripravljene
dejavnosti kot ponudbo za izvedbo dneva dejavnosti pri nas. Učitelj naj bi se na
podlagi lastnega delovnega načrta sam odločil in izbral dejavnosti, za katere meni,
da bi bile v njegovem razredu primerne. Del ideje je, da bi bilo glede na vremensko
pogojene aktivnosti, primerno sestaviti štiri dni dejavnosti, vse štiri pa bi lahko izpeljali
pri nas.
VPRAŠANJA:
1. Ali bi program glede na videno in doživeto izbrali kot možnost izvajanja dni
dejavnosti?
DA

NE

Prosim, če svojo odločitev utemeljite.

2. Kako ocenjujete vsebinski načrt dejavnosti?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo
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3. Ali bi glede na ponujene dejavnosti želeli izpeljati več dni dejavnosti in / ali pouka v
sklopu predmeta spoznavanje okolja na izbrani kmetiji (vse dejavnosti trajajo več kot
50 min) ?

4. Ali bi bilo v Vašem interesu izpeljati vse dni dejavnosti vezane na predmet SPO na
izbrani kmetiji? Prosim, če odgovor utemeljite.

5. Kakšna se Vam zdi ideja o prostem izbiranju aktivnosti in sestava teh v dan
dejavnosti?

6. Kako ocenjujete vodenje dneva dejavnosti?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

7. Kako ocenjujete organizacijo dneva dejavnosti?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

8. Kako ocenjujete primernost vsebine in dejavnosti starosti učencev?
1

2

neprimerno

3

4

5
zelo primerno
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9. Kako ocenjujete pripravo okolice, kjer smo izvajali dan dejavnosti?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

10. kako bi ocenili mojo usposobljenost za delo z učenci?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

11. Kako ocenjujete odnos do učencev?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

12. Kako bi ocenili zainteresiranost učencev za dogodke?
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

13. Splošna ocena dneva:
1

2

3

4

5
odlično

zelo slabo

14. Vaša konstruktivna kritika: kaj izboljšati, kaj popraviti, kaj Vam je bilo všeč, …

15. Kakšni so bili odzivi učencev?
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9.13 Fotografije

Slika 5: Priprava učencev za delo

Slika 6: Alpsko mleko ni iz Alp - molža
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Slika 7: Košnja

Slika 8: Poskus učenke
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Slika 9: Igre - tretješolci

Slika 10: Igre prvo- in drugošolci
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Slika 11: Kmečka malica

Slika 12: Moj gozd – kontrolni kartončki za prvo- in drugošolce
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Slika 13: Moj gozd – dejavnost v gozdu
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