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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je analizirati in ovrednotiti učne priprave za spoznavanje okolja, ki 

so dostopne na spletnih naslovih www.priprave.net, www.uciteljska.net, www.9letka.net in 

www.mladinska.com. V teoretičnem delu je na osnovi literature na kratko predstavljen 

učiteljev profesionalni razvoj skozi načrtovanje učnega dela, predstavljena sta tudi potek in 

struktura učne priprave, potek učne ure in učni predmet spoznavanje okolja. 

 

Pregledanih je bilo 1292 učnih priprav, kjer smo ugotovili, da so vsa tematska področja 

spoznavanja okolja zastopana z učnimi pripravami na spletnih straneh. V podrobno analizo je 

bilo vključenih deset naključno izbranih učnih priprav za spoznavanje okolja v prvem triletju 

osnovne šole. Na osnovi literature je bilo oblikovanih 30 kriterijev za analizo in vrednotenje 

posamezne učne priprave. Rezultati so predstavljeni primerjalno v preglednicah po 

posameznih kriterijih in pripravah. Ugotovili smo, da je nekaj učnih priprav kakovostnih, več 

pa je takih, ki niso kakovostne in ne ustrezajo oblikovanim kriterijem.  

 

KLJUČNE BESEDE: kakovost, učna priprava, spoznavanje okolja, pouk, načrtovanje 

učiteljevega dela. 

http://www.priprave.net/
http://www.uciteljska.net/
http://www.9letka.net/
http://www.mladinska.com/
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyse and evaluate lesson preparations for schoolsubject 

getting to know the environment, which are available on the following web links: 

www.priprave.net, www.uciteljska.net, www.9letka.netandwww.mladinska.com. The 

theoretical part, based on literature sources, briefly represents teacher's professional 

development through lesson planning, the process and the structure of a lesson preparation 

and the course of a lesson. The theoretical part describes also the school subject getting to 

know the environment. 

 

There were 1292 lesson preparations analysed and I found out that all of the thematic 

fields of getting to know the environment were represented in lesson preparations in the above 

mentioned web links. A further detailed analysis included ten randomly selected online lesson 

preparations for getting to know the environment in the first triennium of nine-year primary 

school. Based on literature sources, thirty criteria for analysis and evaluation of particular 

lesson preparation were formed. The results are comparatively represented in tables according 

to particular criteria and preparations. I figured out that the quality of some lesson 

preparations is very good, but there are far more preparations that are of bad quality and do 

not correspond the formed criteria.  

 

KEYWORDS: quality, lesson preparation, getting to know the environment, lesson, planning 

of teacher’s work 

http://www.priprave.net/
http://www.uciteljska.net/
http://www.9letka.net/
http://www.mladinska.com/
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1. UVOD 

 

 Vsak učitelj, ki želi voditi dober pouk, se mora nanj kvalitetno pripraviti in ga dobro 

načrtovati. Dobro načrtovan pouk pripelje do kvalitetnega znanja učencev. Učiteljeva naloga 

in odgovornost sta, da učence vodita do znanja na čim bolj zanimiv način, da učenci radi 

hodijo k pouku in si od pouka tudi nekaj zapomnijo. 

 

 Ker je vzgojno-izobraževalni proces načrtna, sistematična dejavnost učencev in 

učiteljev, usmerjena k doseganju ciljev, ga je treba načrtovati. Načrtovanje procesa vzgoje in 

izobraževanja pomeni, da opravimo didaktično-metodično členitev tega procesa in si 

zagotovimo sistematični in organiziran potek tega procesa (Tomić, 1997). 

 

 Kako se bo učitelj pripravil na uro, je odvisno od njega samega. Za vsako uro mora 

učitelj napisati učno pripravo, iz katere mora biti razviden točen potek učne ure. Ta priprava 

je zelo pomembna, saj je učitelju v pomoč pri samem poučevanju.  

 

Pisna učna priprava je namenjena kakovostnemu in nemotenemu izvajanju pouka, zato jo 

mora učitelj oblikovati glede na svoj način dela. V literaturi in praksi je možno najti različne 

sheme in obrazce za oblikovanje pisnih priprav, najboljše pa je, da si vsak učitelj izoblikuje 

svojo obliko pisnih priprav (Blažič, 2003). 

Na oblikovanje podrobne učne priprave vplivajo nacionalni učni načrt, učiteljevo 

poznavanje predmetnega področja in njegovo pedagoško in didaktično znanje. Zapis 

posameznih elementov mora biti konkreten in prilagojen okolju, kjer se bo izvajal. 

Vsaka učna priprava mora biti obširna in pregledna. Primerov učnih priprav je veliko, 

vendar mora vsaka učna priprava vsebovati vsaj tri dele, in sicer uvod, glavni del in zaključek. 

V uvodnem delu so predstavljeni osnovni podatki, didaktično-metodični podatki o učni enoti 

ter učni cilji. V glavnem delu je predstavljen potek učne ure, ki je lahko razdeljen na različne 

načine, medtem ko zaključni del lahko vsebuje izbor načina ponovitve snovi ter različne 

naloge za ponavljanje in preverjanje znanja (Danijela Trškan, 2003).  
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 Med študijem sem srečevala različne učitelje na osnovnih šolah, ki so mi glede učnih 

priprav dajali različne nasvete. Nekateri so mi svetovali, naj učne priprave pišem podrobno, 

drugi so rekli, da v času študija pišemo priprave tako, kot rečejo, kasneje nam tega ni več 

potrebno, ker jih nobeden več ne ocenjuje. Nekateri so mi zaupali, da učne priprave včasih 

pridobijo od kolegov in kolegic in da med njimi poteka nekakšna zamenjava, nekajkrat pa je 

bil omenjen tudi splet. Ker se spleta veliko učiteljev že poslužuje, sem se odločila, da v 

svojem diplomskem delu preverim, kakšne učne priprave za spoznavanje okolja v prvem 

triletju osnovne šole se lahko dobi na spletu in ali so kakovostne.  

 

 Kljub vsemu pa lahko rečem, da je še vedno samostojna priprava na pouk tista dobra, 

pristna priprava, kajti vsak učitelj mora svoje delo prilagajati učnemu okolju, v katerem 

poučuje. Upoštevati mora učno diferenciacijo in individualizacijo, prilagajati pouk 

posameznim učencem določenega oddelka. Vsako kopiranje priprav ni dobro za profesionalni 

razvoj učitelja, pa tudi učenci so lahko zato prikrajšani za kakovosten pouk, ki bi jim 

zagotovil dobro znanje. Vsak učitelj mora svoj poklic jemati resno, se vesti odgovorno, saj 

ima v rokah en del življenja učencev, katera so odvisna ne le od staršev, sorodnikov …, 

ampak tudi od njega. Zato moramo biti dovolj odgovorni in se na pouk dobro pripravljati in 

biti kritični do gradiva, ki nam ga ponuja svetovni splet. 

 

 Upam, da bo tudi moje diplomsko delo pripomoglo k temu, da učitelji ugotovijo, 

kakšna je v resnici kakovost učnih priprav na spletu, in se potem sami odločijo, ali jih bodo 

uporabljali ali ne. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. NAČRTOVANJE UČITELJEVEGA DELA 

 

Vsako profesionalno delo zahteva načrtovanje. To velja tudi v vzgoji in izobraževanju, 

kjer je prav učni proces opredeljen kot načrtna dejavnost učiteljev in učencev, ki je usmerjena 

k doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev (Tomić, 2000). Tomićeva še poudarja, da je treba 

učno delo pravilno in smiselno načrtovati, da bi pri njem dosegli čim višjo stopnjo 

organiziranosti. Načrtovati učno delo je pomembno zato, da delo učitelja in učenca poteka 

sistematično, organizirano in uspešno. Kako načrtovati, pa učitelju napoveduje teorija 

didaktike, ki se jo mora držati. Učitelj se začne pripravljati takoj, ko vstopi v ta poklic, in ki 

traja, dokler v tem poklicu dela. 

 

Da je pripravljanje na vzgojno-izobraževalno delo pomembno, se s Tomićevo strinja tudi 

mag. Kubale (1994). Tudi on poudarja, da je uspeh učencev v največji meri odvisen od načina 

in kakovosti učiteljevega načrtovanja učnega dela. Priprava je pomembna tako za učitelje 

začetnike kot tudi za izkušene, kajti le na tak način lahko iščejo vedno nove in učinkovitejše 

metode in oblike dela, pouk individualizirajo, skrbijo za kreativnost …  

 

Kubale (1994) še poudarja, da moramo razlikovati pripravljanje učitelja na pouk v širšem 

smislu in pisanje učne priprave. Pri pripravi v širšem smislu mislimo na miselni proces v 

zvezi z oblikovanjem učne ure (študij strokovne literature, analiza prejšnjih učnih ur …). Pri 

pisanju učne priprave učitelj napiše svojo zamisel v pregledni, praktični obliki v zvezek, na 

posamezne liste ali tiskane formularje. Razlika med učitelji začetniki in učitelji s prakso je le 

v tem, da si prvi pogosto zapišejo celotno artikulacijo učne ure, drugi pa si lahko napišejo 

pisno pripravo tudi v skrajšani obliki, ki predstavlja jedro celotne učiteljeve splošne priprave. 

 

Z obema avtorjema se strinja tudi Blažič (2003), ki dodaja, da se vsak vzgojno-

izobraževalni proces, čeprav temelji na istih znanstvenih osnovah, razlikuje od prejšnjega. 

Tako je treba vsebino in cilje vedno znova prilagoditi učencem in učitelju, da učni proces 

poteka brez zapletov.  
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Tomićeva (2000) poudarja, da se s tem, ko učitelj načrtuje, ogne improvizaciji ter 

rutinskemu delu. Strukturiranje pouka, to je poučevanja in učenja, pa ne sme zavirati razvoja 

posameznikove osebnosti. Sodobna didaktična prizadevanja skušajo pri pouku zmanjšati 

delež poučevanja, to je aktivnost učitelja, in povečati delež učenja, to je smotrne aktivnosti 

učencev.  

 

Tudi Martin Kramar (2003) se strinja, da sta načrtovanje in priprava, ki sta začetni fazi 

vzgojno-izobraževalnega procesa, zelo pomembni za potek celotnega procesa in se prepletata 

z vsemi njunimi nadaljnjimi fazami. Načrtovanje in priprava sta nenehni, bistveni in 

pomembni aktivnosti vseh izvajalcev izobraževalno-vzgojnega procesa. Tudi on se strinja, da 

se vsak proces razlikuje od prejšnjega, gre za dinamičnost in nenehno spreminjanje vzgojno-

izobraževalnega procesa.  

2.2. NAČRTOVANJE UČNEGA DELA IN PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

 

 Profesionalni razvoj učitelja lahko razumemo kot proces vseživljenjskega učenja, pri 

katerem učitelji (študenti) razvijajo svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja. 

Gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, ter pomeni 

napredovanje učitelja v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega (Valenčič Zuljan, 

2001). 

 

Vloga učitelja postaja v sodobni šoli vse zahtevnejša, za kar je potrebno, da je učitelj 

dobro izobražen na vseh področjih svojega dela. Kompleksnejše delo pa terja tudi višjo 

stopnjo profesionalnosti – zmožnost poglobljene in situaciji primerne presoje ter 

obvladovanje širokega repertoarja metod in pristopov (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Učne veščine učitelja se kažejo v tem, da zna nekaj uspešno narediti ali izpeljati med 

poukom, pa tudi v fazi na njegovo pripravo. Spretnosti, kot so npr., kako razložiti nek pojem, 

kako postaviti dobro vprašanje v pravem trenutku, kako od učencev dobiti povratno 

informacijo, kako pomiriti razred …, učitelj pridobi z vajo in leti izkušenj (Marentič Požarnik, 

2007). 
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Marentič Požarnikova omenja tudi kompetence (zmožnosti) učitelja, ki pomenijo 

nekaj širšega kot le posamične spretnosti. Pri nas je nastalo že več modelov in seznamov 

učiteljevih kompetenc. Področja učiteljevih kompetenc naj bi bila: 

– komunikacija in odnosi, 

– učinkovito poučevanje, 

– organizacija in vodenje, 

– sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 

– profesionalni razvoj (prav tam). 

 

Kot tretjo plast pa avtorica navaja osebna pojmovanja in prepričanja. Gre za osebne 

ideje, ki jih ima učitelj o nekem pojavu. Od učitelja je odvisno, kaj je zanj bistvo učenja, 

poučevanja in znanja. Če je učenje pojmovano bolj kvantitativno, je glavna naloga pouka 

učencem posredovati in nanje prenesti primerno količino znanja in to od njih tudi zahtevati. 

Če imamo bolj kvalitativno pojmovanje, je bistvo učenja v podpiranju smiselnega učenja, 

vodenju učencev h globljemu razumevanju, spodbujanju samostojnega odkrivanja in 

povezovanja novega z izkušnjami (Marentič Požarnik, 2007). 

 

Učitelj mora biti pripravljen na vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje. Novi pristopi 

k poučevanju, večja zahtevnost učencev in njihova različnost, nova spoznanja na področjih 

posameznih strok zahtevajo od učitelja, da se profesionalno razvija. Učitelj se mora ves čas 

prilagajati in spreminjati.  

 

Pri pojmovanju profesionalnega razvoja je pomembna Hargreavesova opredelitev štirih 

obdobij v razvoju učiteljeve profesionalnosti (Marentič Požarnik, 2005): 

1. Predprofesionalno obdobje – biti učitelj je zahtevno, vendar ne težko. Od učitelja se 

pričakuje, da z razlago obdela neko snov in pri tem vzdržuje pozornost in disciplino v 

razredu. Gre za ponavljanje metodičnih vzorcev, ki jih je učitelj sam doživljal v 

obdobju šolanja. 

2. Avtonomni profesionalizem – izobraževanje učiteljev postane del univerzitetnega 

študija, razvije se v učence usmerjen pouk, ki spodbuja uporabo novih metod, kot npr. 

učenje z odkrivanjem. Na tem mestu se učitelji velikokrat počutijo izolirano in so 

premalo samozavestni. 
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3. Kolegialni profesionalizem – gre za sodelovalno kulturo med učitelji, ki se pojavi pri 

naraščanju kompleksnosti učiteljevega dela. Pri uveljavljanju novih metod 

(sodelovalno učenje, projektno delo…) se učitelji povezujejo s kolegi. 

4.  Postprofesionalno obdobje – po mnenju Hargreavesa se je razvilo pod vplivom 

globalizacije ter drugih pojavov, kot so vse večja tekmovalnost, nove zakonitosti… 

Vse bolj pomembni so natančno opredeljeni standardi znanja, zunanje preverjanje 

znanja ter napredovanje učiteljev po točkah. 

 

 Načrtovanje učnega procesa oz. učna priprava ima različne vloge v profesionalnem 

razvoju učitelja. Podrobne in poglobljene učne priprave naj pripravlja učitelj pripravnik. Te 

lahko vsebujejo tudi pisne utemeljitve in komentarje posameznih didaktičnih zamisli in 

odločitev. Po končanem procesu naj priprave tudi analizira, da bo dobil čim boljši pogled v 

svoje izvajanje in vlogo pisne priprave pri tem. Postopoma bo tudi pisno pripravo skrajšal 

oziroma racionaliziral (Blažič, 2003). 

2.3. UČNA PRIPRAVA 

 

 Učiteljeva priprava vzgojno-izobraževalnega procesa je obsežna in zahtevna 

dejavnost, ki je najintenzivnejša v začetni fazi. 

 

Učnih priprav učitelj ne piše vsako leto znova, ampak jih le aktualizira, priredi novim 

razmeram in učencem. Pisna priprava je pomembna opora in v mnogih primerih zelo dober 

pripomoček za izhod iz različnih nepredvidenih zapletenih situacij pri izvajanju pouka. V 

dobrih pisnih pripravah je zapisanih mnogo zanimivih, kakovostnih in koristnih zamisli, ki jih 

učitelj tako hrani in lahko večkrat uporabi (Blažič, 2003).  

 

Pisna priprava je v prvi vrsti namenjena kakovostnemu in nemotenemu izvajanju pouka, 

zato naj jo učitelj oblikuje tako, da se bo v njej hitro znašel. V literaturi in praksi je možno 

najti različne sheme in obrazce za oblikovanje pisnih priprav, najboljše pa je, da si vsak učitelj 

izoblikuje svojo obliko pisnih priprav (Blažič, 2003). 
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2.3.1. SESTAVINE IN STRUKTURA UČNE PRIPRAVE 

  

 Glavne sestavine učne priprave po Blažiču (2003) so: 

– CILJI: zapisani morajo biti v operativni obliki. Učenci naj bi jih dosegli v konkretni 

učni uri. Cilji morajo biti jasni, konkretni, prilagojeni učencem in po potrebi 

diferencirani.   

– VSEBINA: mora biti prilagojena ciljem in se z njimi prepletati. Učitelj vsako vsebino 

vedno prilagodi učencem, poskrbi, da je aktualizirana in zanimiva za učence. 

– METODE IN OBLIKE DELA: v pripravi učitelj sam prilagodi oblike in metode dela 

in poskrbi, da je njihova izbira čim bolj raznolika in pestra ter prilagojena učnim 

stilom učencev. 

– DIDAKTIČNA SREDSTVA: učitelj naj bi v pripravi navedel tudi okolje oziroma 

prostor, kjer bo pouk potekal, in tista sredstva, ki jih bodo v izvajanju pouka 

potrebovali učenci ali on sam. 

– IZVAJALCI: običajno učitelj pripravlja učne ure, ki jih bo z učenci sam izvajal, zato 

sebe kot izvajalca v vsaki pripravi posebej ne navaja. V primeru, da bodo pri izvajanju 

sodelovali tudi drugi (knjižničar, vzgojiteljica, specialni pedagog, asistent, laborant, 

zunanji sodelavec), je njihovo delovanje treba nakazati v pripravi. 

 

Najbolje je, da učitelj učno pripravo napiše sam, če pa jo od nekje ali nekoga pridobi, jo 

mora dobro pregledati in jo prilagoditi svojim učencem. 

2.3.2. POTEK UČNE URE 

 

Različni avtorji različno opredeljujejo potek učne ure. Kljub temu večjih razlik med njimi 

ni, kajti vsaka učna ura mora biti sestavljena vsaj iz treh delov, in sicer iz uvodnega, 

osrednjega (ta ima lahko več delov) in zaključnega dela. Taka sestava učne priprave se mi zdi 

najbolj smiselna, saj je oblikovana kot celota.  
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Blažič (2003) pa je potek učne ure razložil takole: 

– UVODNI DEL: uvod je pomemben del didaktične enote in njene priprave. V njem 

učitelj predvideva dogajanje, s katerim bo ustvaril napetost pričakovanja, zbudil 

radovednost in pripravljenost za sodelovanje. 

 

Pri učni pripravi je torej zelo pomembna dobra uvodna motivacija, ki učence pritegne in v 

njih zbudi zanimanje. Povezana mora biti z glavnim delom ure, navezovati se mora na glavno 

temo in ne sme biti predolga.  

 

K uvodnemu delu spada tudi NAPOVED NAMENA OZIROMA CILJA. Gre za 

pomemben del priprave, kjer učitelj učencem nakaže in približa namen oziroma cilj učne ure.  

– OSREDNJI DEL: to je najdaljši del didaktične enote, zato je tudi v pripravi 

najobsežnejši. V njem učitelj zapiše potek različnih svojih in učenčevih osrednjih 

dejavnosti. Treba je poudariti, da gre za zapis predvidenega dogajanja, učitelj skrčeno 

zapiše dejavnosti, ključna vprašanja, navodila za dejavnosti … 

– SKLEPNI/ZAKLJUČNI DEL: v tem delu učitelj zaključi učno uro, narekuje 

predvideno domačo nalogo, učenci pospravijo delovne pripomočke in mirno zaključijo 

delo. 

– OPOMBE: v pripravi naj učitelj pusti tudi prostor za sprotne in kasnejše pripombe, ki 

jih bo zapisal in mu bodo koristile v njegovem nadaljnjem delu in izboljševanju svoje 

kakovosti. 

 

Učitelj lahko seveda učne priprave zapiše na več načinov. Prek študija smo pisali več 

oblik učnih priprav. Menim, da si na koncu učitelj izbere tisto, ki mu najbolj ustreza. V učni 

pripravi mora biti jasno označeno, kaj je uvod, osrednji del in kaj zaključek. Način, kako to 

zapisati, si mora vsak učitelj izbrati sam, in sicer tako, kot njemu najbolj ustreza. Dva 

primera, na kakšen način naj bi učno pripravo zapisali, bom prikazala v nadaljevanju: 

 

1. Vzorec učne priprave: 

Učitelj(-ica): 

Šola: 

Razred: 
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Predmet: 

Učna tema:  

Učna enota: 

Učne metode: 

Učne oblike: 

Učni cilji: 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

Literatura: 

Opombe:  

 

Potek učne ure: 

učitelj učenec 

 

UVODNI DEL: 

 

OSREDNJI DEL: 

 

ZAKLJUČNI DEL:  

 

 

2. Vzorec učne priprave 

 

Cilji: 

Metode: 

Oblike dela: 

Literatura: 

 

 

UČNA PRIPRAVA 
 

Učitelj: 
 

Razred: 

 
Predmet: 

 
Teden:  

Ura:   

Tema:  

Enota:  
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UVODNI DEL 

OSREDNJI DEL 

ZAKLJUČNI DEL 

Kot zanimivost sem dodala še primer angleške učne priprave, katere struktura je, lahko 

rečemo, podobna naši: 
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Tabela 1: PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED ANGLEŠKO IN SLOVENSKO UČNO PRIPRAVO 

 Slovenska učna priprava Angleška učna priprava 

Glava učne priprave, ki 

vsebuje podatke o avtorju, 

učne cilje, učne pripomočke, 

vire in literaturo ter učne 

metode in oblike dela. 

+ Na začetku so zapisani le 

učni cilji. 

Uvodna motivacija + + 

Metodična priprava + + 

Vsebinska priprava + + 

Ključna navodila in 

vprašanja za učence 

+ + 

Glavni del učne priprave je 

razdeljen na uvodni, osrednji 

in zaključni del. 

+ Na koncu ure je analiza. 

Predstavljene dejavnosti 

učencev 

+ + 

2.4. POUK 

 

Različni didaktiki podobno opredeljujejo pouk in različno svetujejo, kakšen je dober 

pouk. 

 

Po sodobni didaktični teoriji je pouk enovit vzgojno-izobraževalni proces, to je 

namerno in sistematično učenje (učenje je razmeroma trajno spreminjanje vedenja učeče se 

osebe na spoznavnem, voljnem, čustveno-motivacijskem in psihomotoričnem področju), ki je 

usmerjeno na razvoj in izpopolnitev zmožnosti in utemeljeno na človekovi personifikaciji 

(poosebitvi osebnosti) (Tomić, 2002). Pri izobraževanju učenec pridobiva novo znanje. Treba 

je razvijati njihove sposobnosti, spretnosti, ki so nad zmožnostmi in si jih učenci pridobivajo 

med učenjem, npr. spretnost miselnega sklepanja, primerjanja, razčlenjevanja, 

napovedovanja ... 
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Tomićeva pravi, da pouk ne more biti prostor za učenje končnih resnic, pretežno 

verbalnega znanja, saj bi s tem učence prikrajšali za številne izkušnje s spoznavnega, 

psihomotoričnega, socialnega, čustveno-motivacijskega področja osebnosti, ki jih želimo 

razvijati s poukom. 

 

Pouk je načrten, organiziran in smotrn proces poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka 

znotraj sorazmerno koherentne učne skupine, in ga usmerjajo zanj sposobni ljudje v zato 

urejenem prostoru (Blažič in drugi, 2003). Pri pouku si učenci pridobivajo in širijo znanje, si 

razvijajo sposobnosti in spretnosti ter osebnostne lastnosti. 

  

Adamić (2005) opredeljuje pouk kot vzajemno dejavnost učencev in učitelja, v kateri 

potekata dve aktivnosti, in sicer učenje kot učenčeva aktivnost in poučevanje kot učiteljeva 

aktivnost. Obe aktivnosti zahtevata pomembno opredeljevanje njunega odnosa in vloge v 

prenovljeni osnovni šoli. Kakovost poučevanja neposredno deluje na kakovost učenja. Zato 

kakovostno poučevanje predstavlja pomemben dejavnik uspešnega učenja (prav tam). 

2.4.1. NALOGE POUKA 

 

 Blažič (2003) meni, da so najsplošnejši nameni pouka predvsem spodbujati 

samostojno in aktivno učenje, učence načrtovano socializirati ter ohranjati in razvijati splošne 

civilizacijske dobrine. 

 

Po mnenju Blažiča pouk uresničuje svoje namene predvsem na: 

– telesno-zdravstvenem področju: zdravstveno-higienske, biološke, rekreativne in 

vzgojno-izobraževalne naloge; 

– vrednostnem področju: gre za razvijanje in kultiviranje čustev ter vrednot, kritičnosti, 

ustvarjalnosti in interesov; 

– intelektualnem področju: informativne, formativne in samoizobraževalne naloge. 

 

Drugačno delitev nalog pouka je razvila Tomićeva (2002): 

– materialne naloge pouka, 

– funkcionalne naloge pouka, 

– vzgojne naloge pouka. 
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a) Materialne naloge pouka 

Kljub spreminjanju pouka skozi zgodovino je pouk ohranil neke splošne značilnosti. Ena 

takih je ravno materialna oziroma izobraževalna naloga pouka. Ne gre samo za to, da učenci 

osvojijo sistem dejstev in posplošitev, temveč da ima to znanje aktiven značaj, da spodbuja 

učence k aktivnosti. Prav tako je pomembno učence usposabljati, da pridobljeno znanje tudi 

praktično uporabljajo. 

 

S pridobivanjem znanja se realizirajo materialne oziroma izobraževalne naloge pouka. 

Rezultat pouka pa je izobrazba ali izobraženost. 

 

b) Funkcionalne naloge pouka 

Te naloge zajemajo razvijanje številnih in raznovrstnih človeških sposobnosti. Sem sodi 

razvijanje učenčevih sposobnosti za samostojno učenje in za samoizobraževanje. V preteklosti 

sicer ta naloga ni bila tako pomembna kakor danes, ko postaja izobraževanje pomemben 

proces, ki se ne ustavi s koncem šolanja, ampak poteka skozi vse življenje. 

 

Z razvijanjem sposobnosti se učenci usposabljajo, da bodo pridobljeno znanje ustvarjalno 

uporabljali. 

 

c) Vzgojne naloge 

Poleg tega, da si pri pouku učenec pridobiva znanje in razvija sposobnosti, hkrati 

vsestransko razvija osebnost. Vzgojna naloga pouka ni samostojna, ampak je z materialno in 

funkcionalno platjo zelo povezana in iz njiju tudi izvira. V učnem procesu si učenec oblikuje 

tudi sistem vrednot, stališča, motive, navade, samopodobo in čut za odgovornost. K temu pa 

poleg vsebine pripomore tudi organizacija dela, kot so učne oblike in metode (Tomić, 2002). 

2.4.2. KOMPETENCE UČENCEV 

 

Novejše usmeritve pouka pa poudarjajo razvijanje kompetenc učencev.  

 

Učni načrt za spoznavanje okolja temelji na konstruktivističnem načinu poučevanja, kjer 

je v ospredje postavljena aktivna vloga učencev. Poudarjeno je razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja prek učenčevih lastnih dejanj, kar omogoča tudi razvoj 
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kompetenc, kot so npr. sposobnost zbiranja informacij, analize, sinteze, interpretacije, 

reševanje problemov. Gre za področje generičnih kompetenc, ki so ključne v okviru 

procesnega poučevanja.  

 

Generične kompetence, ki se še posebej poudarjajo pri konstruktivističnem načinu 

poučevanja, so (Grubelnik, 2010): 

– Sposobnost zbiranja informacij – gre za eno izmed ključnih kompetenc učencev, saj 

nam ustrezno pridobljene informacije omogočajo, da na njihovi podlagi ustvarimo 

ustrezno znanje. Učni načrt za spoznavanje okolja prek predlaganih dejavnosti daje 

dobre možnosti za razvoj te kompetence. Veliko je aktivnosti, ki omogočajo zbiranje 

informacij na podlagi izkušenj in problemskih situacij iz vsakdanjega življenja (npr. 

opazovanje različnih prometnih sredstev in objektov v smislu poznavanja njihove 

vloge v prometu, ogled življenja na kmetiji, v vasi, mestu …). Zelo velik pomen ima 

sposobnost zbiranja podatkov tudi pri eksperimentalnem delu, kjer moramo z 

eksperimentom zbrati zadostno število informacij, da pridemo do novih spoznanj.  

– Sposobnost organizacije, analize in interpretacije informacij ter sposobnost analize 

sklepov – pri konstruktivističnem načinu poučevanja je pomembna tudi sposobnost 

organizacije, analize in interpretacije informacij, ki vodi do sinteze sklepov in novih 

spoznanj. V učnem načrtu je najti manj dejavnosti, vezanih na te kompetence, saj so 

tudi zahtevnejše. Pri sposobnosti razvijanja kompetence sinteze sklepov je pomembno 

eksperimentalno delo, saj si na podlagi rezultatov poizkusov konstruiramo novo 

znanje. 

– Sposobnost učenja in reševanja problemov ter prilagajanje novim situacijam – te 

sposobnosti prinašajo učencem sistematičen način proučevanja, ki postaja vse bolj 

podoben znanstvenemu načinu proučevanja problemov. Učenec zna posamezne 

tehnike proučevanja prenesti na druge probleme ter se prilagoditi novim situacijam.  

– Sposobnost timskega dela ter sposobnost komuniciranja – nekatere dejavnosti lahko 

potekajo v skupinah. Pri tem se poudarja sodelovalno učenje, kjer ima vsak v skupini 

svojo vlogo, ki prispeva k skupnemu cilju skupine. Pomembno je, da so učenci 

sposobni organizacije in načrtovanja dela. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tadeja Resnik; diplomsko delo 

 

21 

Učni načrt za spoznavanje okolja ponuja številne delavnosti za razvoj omenjenih 

kompetenc. V ospredju so predvsem dejavnosti, vezane na sposobnosti zbiranja informacij, 

komunikacijo in sintezo sklepov. Gre za pouk, kjer je v ospredje postavljena aktivna vloga 

učenca, kjer ta prek lastnih dejanj pride do novih spoznanj (prav tam). 

 

Vse kompetence pa se seveda povezujejo s taksonomijo znanja. Taksonomske stopnje 

narekujejo, kako naj učitelj tvori različne naloge, ki bodo učence spodbujale pri napredovanju 

skozi miselne procese in da se bodo pri tem razvijale tudi kompetence učencev. 

2.5. TAKSONOMIJA ZNANJA 

 

 Učni cilji so tisti, ki narekujejo učitelju, kako bo načrtoval učno uro, da jih bodo 

učenci dosegli ob koncu ure. Različne taksonomije ali drugače klasifikacije znanja služijo kot 

vir in osnova za postavljanje in analiziranje teh učnih ciljev. Gre za klasifikacijo učnih ciljev 

glede na različne stopnje zahtevnosti, prikazuje hierarhično razvrstitev vedenja od preprostega 

do kompleksnega, od konkretnega do abstraktnega. Pomaga, da se o posameznih vprašanjih 

strokovnjaki lažje sporazumevajo, uravnavala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka. 

 

 V Sloveniji najpogosteje uporabljena taksonomija učnih ciljev za spoznavno področje 

je Bloomova taksonomija, kjer so skupine ciljev razvrščene hierarhično od nižjih proti višjim 

stopnjam (Blažič, 2003): 

– Znanje – sposobnost učencev, da prepoznajo, prikličejo, obnovijo dejstva, podatke, 

termine, simbole, definicije, pravila, postopke in razlage, ki so jih predhodno prejeli. 

– Razumevanje – opisovanje, povzemanje, pojasnjevanje s svojimi besedami, 

povzemanje bistva s svojimi besedami, dajanje primerov, razbiranje iz grafov, 

zemljevidov, rezultatov, prevajanje iz enega v drug simbolni zapis. Sposobnost za 

razumevanje naj bi pokazali tisi učenci, ki dojamejo pomen posredovanega sporočila. 

– Uporaba – pojasnjevanje in reševanje problemske situacije s poznanim principom, 

napovedovanje učinkov, posledic na osnovi danih podatkov, prepoznavanje in 

utemeljevanje izjem. Pri uporabi naj bi bil učenec sposoben uporabiti znanje ob 

predhodnem razumevanju danega sporočila. 

– Analiza – določanje posameznih elementov v sporočilu, analiza odnosov med elementi 

(med hipotezami in dokazi, predpostavkami in argumenti, ugotavljanje zvez in 
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vzročnih posledic), analiza organizacijskih principov. Pri analizi so učenci sposobni 

uspešno razstaviti neko gradivo na njegove sestavne dele, prepoznati razmerja med 

njimi in način, po katerem je celota urejena. 

– Sinteza – sposobnost razvijanja in oblikovanja idej in sporočil, oblikovanja hipotez in 

načinov za preverjanje hipotez, načrtovanja eksperimentov, izpeljav, posplošitev, 

klasifikacij, modelov, teoretskih zaključkov, priporočanja in načrtovanja idejnih 

rešitev, utemeljevanja odločitev, upoštevanja različnih mnenj in udeleževanja v 

diskusijah. Sposobnost za sintezo naj bi torej pokazali učenci, ki na izviren način 

sestavijo, povežejo dele nekega gradiva, ob tem pa oblikujejo nove vzorce in strukture. 

– Vrednotenje – presoja ustreznosti, primernosti, izčrpnosti podatkov, zanesljivost 

opazovanj, postopkov, presoja dela glede na argumente in dokaze, primerjava dela z 

drugim delom po kriterijih, prepoznava predsodkov in emocionalnih faktorjev. Pri 

vrednotenju učenci izdelujejo kvalitativne ter kvantitativne sodbe o gradivih, pojavih 

in rešitvah problemov. 

2.6. UČNE OBLIKE IN UČNE METODE PRI POUKU 

2.6.1. UČNE OBLIKE 

  

Pri pouku, ki je kompleksno strukturiran, se prepleta raznovrstnost učnih ciljev, vsebin in 

metod, mišljenja, doživljanja in gibanja, poučevanja in učenja, etape učnega procesa, pestre 

učne strategije, didaktična načela, transformacija, redukcija in korelacija učnih predmetov in 

drugih vsebin (Blažič, 2003). 

 

Plut Pregelj (2008) dodaja, da je pri organizaciji pouka pomemben tudi izbor ustreznih 

učnih oblik, metod in pripomočkov. Raznolikost učnih metod in oblik zagotavlja obstojnejše, 

torej kvalitetnejše znanje.  

 

V literaturi zaznamo različna poimenovanja učnih oblik, ki se med seboj tudi razlikujejo. 

Sama se bom osredotočila na najbolj pogosto, in sicer na frontalno (tradicionalno) obliko, 

individualno obliko, delo v dvojicah in skupinsko učno delo. 
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1. Frontalna učna oblika 

Kubale (1999) opredeljuje frontalno učno obliko kot obliko, pri kateri učitelj hkrati 

podaja znanje vsej razredni skupnosti. Začetnik te metode je Jan A. Komenski, saj je v času 

razvijajočega se kapitalizma organiziral šolanje večjih skupin. Menil je, da naj bi bilo 

optimalno število učencev pri frontalnem pouku do sto. Danes naj bi bilo v frontalno učno 

obliko vključenih od 25 do 32 učencev. 

 

Tomićeva (2003) še dodaja, da učitelj pri frontalni učni obliki razlaga, demonstrira, 

ponavlja, analizira in sprašuje. 

 

2. Skupinska učna oblika 

Skupinsko učno obliko lahko definiramo kot obliko šolskega dela, v kateri je določena 

skupnost učencev notranje diferencirane delovne skupine. Vsaka skupina dela samostojno, 

nato pa svoje delovne rezultate posreduje ostalim (Kubele, 1999).  

 

Tomićeva (2003) opisuje potek skupinske učne oblike kot oblikovanje manjših skupin, ki 

samostojno rešujejo določene nalog, na koncu pa z rezultati seznanijo sošolce in učitelja. 

 

3. Individualna oblika 

Pri individualni učni obliki moramo učence načrtno usposabljat za samostojno delo. 

Postopoma jih navajamo na samostojno planiranje, izvajanje in kontrolo delovnih rezultatov 

(Kubale, 1999).  

 

Individualno delo se nanaša na posameznika in na njegovo samostojno delo. Vsak učenec 

rešuje dobljeno nalogo sam zase (Poljak, 1991). Učitelj daje navodila o nalogah dela, načinu 

dela in o pravilih dela. Taka navodila so lahko na tiskanem gradivu oziroma na učnem listku 

(prav tam). 

 

4. Delo v dvojicah 

Zadnja učna oblika je delo v dvojicah, ki je podobna skupinski učni obliki, le da tukaj 

sodelujeta dva učenca. Glede priprave in poteka dela je delo v dvojicah preprostejše od 

skupinskega dela, etape učnega procesa pa so enake (Kubale, 1999). 
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Najbolje je, da učitelj učno uro načrtuje tako, da izbere učno obliko, ki je najbolj primerna 

za tisto temo, ki jo obravnava, pomembna pa je tudi uravnoteženost vseh učnih oblik, torej da 

se ne ponavljajo, da jih iz uro v uro učitelj menja in s tem poskrbi za zanimiv pouk, v katerem 

so učenci kar se da aktivni. 

2.6.2. UČNE METODE 

 

Učne metode so preverjeni načini komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah 

učnega procesa (pripravljanje, obravnavanje učne vsebine, vadenje, ponavljanje, preverjanje 

znanja, spretnosti in sposobnosti). Učne metode se ne nanašajo le na učiteljevo delo, temveč 

tudi na delo učencev (Tomić, 2003). 

 

Pri učnih metodah je pomembno to, da so dobro izvedene, da se učitelj dobro pripravi na 

to, katero metodo bo uporabil, da ne uporablja zgolj ene metode, ampak jih kombinira med 

seboj, in tako uresniči cilje, ki so zastavljeni v določeni uri. 

 

1. Verbalna učna metoda 

Sem spadata metodi razlage in pogovora. 

 

Metoda razlage je monološka, kar pomeni, da govori samo eden, bodisi učitelj bodisi 

učenec. Prednost te metode je, da je ekonomična glede časa ter da omogoča sistematično ter 

pregledno obravnavo snovi. Ta metoda pa ima tudi pomanjkljivost, kot sta pasivnost učencev 

ter enosmerna vsiljena komunikacija. Zato ne smemo pretiravati z uporabo te metode in jo 

moramo nujno povezovati z drugimi metodami. Uporabimo jo v primeru abstraktne vsebine 

in če učenci nimajo ustreznih izkušenj z vsebino (Tomić, 2003). 

 

Metoda pogovora je način dela pri pouku v obliki dialoga med učencem in učiteljem, pa 

tudi med učenci samimi. Imenujemo jo tudi dialoška ali erotematska metoda. Vprašanje in 

odgovor sta temeljni strukturi razgovora (Tomić, 2003). 

 

Menim, da je od teh dveh metod na razredni stopnji večkrat uporabljena metoda pogovora, 

saj se tako lažje oblikujejo različna mnenja, pouk je bolj dinamičen in to mora učitelj 

upoštevati, ko pouk načrtuje. Če je v uri uporabljena ta metoda, mora učitelj zelo dobro 
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načrtovati, kaj točno bo spraševal učence. Metoda razlage pa je večkrat zapostavljena. V učni 

pripravi mora biti dobro razvidno, katero metodo bo uporabil učitelj. 

 

2. Demonstracijska učna metoda 

 Pri tej metodi učitelj kaže (demonstrira), učenci pa opazujejo predmete, procese, 

pojave in dejavnosti. Učenci morajo pri procesu zaznati, kaj je bistveno, ne pa se truditi, da bi 

zgolj videli vse. Funkcija demonstriranja je miselna aktivacija. Demonstriranje naravnih 

pojavov zunaj navadno ni možno, zato za demonstracijo uporabljamo modele, predmete in 

pojave pa ilustriramo s skico, filmom ali videoposnetkom (Tomić, 2003). 

 

 To učno metodo lahko učitelj uporabi le pri določenih temah, ki mu to seveda 

omogočajo. Pomembno je, da jo uporabimo, saj si učenci tako lažje predstavljajo določeni 

proces oziroma predmet. Pomembno je, da učencem na čim več načinov pokažemo določeno 

stvar oziroma pojav, saj si tako lažje zapomnijo bistvo. V učni pripravi je pomembno, da si 

učitelj zapiše, kaj in kako bo demonstriral, da poizkus predhodno preveri, da zares deluje in 

da predvidi vprašanja, s katerimi bo vključeval učence v delo oziroma jim omogoči, da se tudi 

sami preizkusijo v delu in si tako še lažje predstavljajo določen pojav, predmet ali proces. 

 

3. Dokumentacijska učna metoda 

 Dokumentacijsko metodo se največkrat uporablja za poglabljanje, širjenje in 

sistematiziranje znanja. Uporablja se tudi za pridobivanje novega znanja. Tukaj se 

poslužujemo najrazličnejših besedilnih gradiv, leposlovnih in poljudnoznanstvenih knjig, 

priročnikov, delovnih zvezkov, časopisov, različnih revij … besedila lahko prestavljajo 

osnovni ali dodatni vir znanja (Tomić, 2003). 

 

4. Operacijska učna metoda 

 V to skupino metod pa spadajo laboratorijsko-eksperimentalna metoda, ki omogoča 

intenzivno miselno, čustveno izvedbo dejavnosti učencev. Gre za umetno izvajanje naravnih 

pojavov z namenom, da jih učenci opazujejo (Tomić, 2003). 

 

 Poleg laboratorijsko-eksperimentalne metode spada sem tudi metoda praktičnih del, 

kjer učenci praktično izdelujejo določene izdelke iz surovin, lahko izdelajo pisni izdelek 
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(metoda pisnih del) ali pa se učenci izražajo s slikami, risbami, shemami, diagrami, načrti, 

modeli (metoda grafičnih del) (Lavrnja, 1996). 

  

 Prav tako spada med operacijske metode terensko delo, kjer učenci opazujejo različne 

pojave, rišejo, fotografirajo, zbirajo podatke s pomočjo ankete … Terensko delo sicer zahteva 

zahtevnejšo organizacijo, je vezano na vreme, učencem pa veliko bolj približa naravo in 

naravne pojave. 

  

 Vsaka učna metoda je pomembna in uporabna. Pomembno je le, da jih učitelj zna 

dobro izvesti in da se dobro pripravi. Vseeno pa se mi zdi, da je pomembno, da so metode 

uravnovešene, da učitelji uporabljajo različne metode pri pouku, ne le ene, da jih uspešno 

kombinirajo med seboj, in tako dosežejo bolj dinamičen pouk in posledično kakovostnejše 

znanje učencev. Vsaka metoda razvija in zahteva druge sposobnosti, kar je pomembno za 

funkcionalna znanja različnih zaznavnih in učnih stilov. 

2.6.3. UČNE METODE IN ZAZNAVNI STILI 

  

 Kakšen zaznavni stil ima nek učenec, se kaže v tem, na kakšen način predeluje 

določena gradiva oziroma snov. Razlikujemo tri splošne tipe zaznavnih stilov: 

– Vidni tip – učenec pridobiva informacije z gledanjem, branjem. Takšen učenec se uči 

sistematično, dobro si zapomni predvsem slikovno gradivo in podobe, težko pa si 

zapomni ustna navodila. Snov si po navadi predela v grafe, miselne vzorce … 

– Slušni tip – učenec informacije pridobiva s poslušanjem, snov si najlažje zapomni, če 

jo posluša. Takšen tip si pri učenju pomaga s premikanjem ustnic, posnemanjem 

govornega tona, barvo glasu. Bolje se znajdejo pri ustnem zagovarjanju kot pri pisnih 

nalogah. 

– Gibalni tip – informacije si najlažje zapomni, če je telo v gibanju ali če lahko naučeno 

snov tudi prakticira. Stvari si želi dotikati, se jim približati, da dobi boljšo vizualno 

podobo o njih (Marentič-Požarnik, 1969). 

 

Uspešno učenje je v veliki meri odvisno od učenca samega. Od njega je odvisno, ali si zna 

snov prilagoditi svojemu zaznavnemu stilu. Seveda pa je tukaj pomemben tudi učitelj, ki 

mora svoje metode dela prilagajati učencem in z njimi upoštevati različne zaznavne stile. 
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Tako se poveča produktivnost, učenci si lažje zapomnijo snov in posledično so tudi rezultati 

boljši. 

2.6.4. UČNE METODE IN UČNI STILI 

 

Prav tako kot zaznavne stile učencev mora učitelj pri načrtovanju pouka in izboru učnih 

metod upoštevati tudi učne stile učencev.  

 

Po Kolbu ločimo naslednje učne stile (Marentič Požarnik, 1995): 

– Konvergentni učni stil – ljudje s tem učnim stilom dobro logično razmišljajo in 

sklepajo ter iščejo praktično uporabnost spoznanj. Najbolje rešujejo tehnične naloge 

oziroma probleme z enim samim odgovorom oziroma rešitvijo. Gre za bolj tehnične 

tipe ljudi. 

– Divergentni učni stil – gre za ljudi, ki lahko kombinirajo konkretne izkušnje s 

trenutnim opazovanjem. Neko situacijo opazujejo z različnih vidikov in nato različne 

podatke povežejo v celoto. Znajo se prepustiti čustvom, kažejo zanimanje za druge 

ljudi. Ta učni stil je značilen za umetnike, družboslovce … 

– Akomodativni učni stil – poudarja konkretno izkušnjo in aktivno preizkušanje idej. 

Ljudje s tem učnim stilom rešujejo probleme s poizkušanjem, z učenjem na napakah. 

Namesto da bi sami analizirali situacijo, iščejo informacije pri drugih ljudeh. Po 

navadi je tipični poklic tega učnega stila menedžer. 

– Asimilativni učni stil – ljudje s tem učnim stilom dobro sklepajo in oblikujejo 

teoretične modele na podlagi opažanj. Nagnjeni so k abstraktnemu razmišljanju in 

premišljenemu opazovanju. 

2.7. INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

 

Običajno se učna diferenciacija in individualizacija razumeta kot sinonima, vendar to 

nista. Kadar govorimo o diferenciaciji pouka, tedaj imamo v mislih razvrščanje učencev v 

skupine z namenom, da bi lažje izvajali individualizacijo. Strmčnik (2001) opredeljuje 

diferenciacijo kot nekakšen organizacijski ukrep, s katerim učitelj demokratično usmerja po 

učnih in drugih razlikah v skupine (heterogene, homogene) in jim čim bolj prilagodi učne 

metode in vsebine.  
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Individualizacija je didaktično načelo, ki zahteva, da se v vzgojno-izobraževalnem 

procesu upoštevajo razlike med učenci (individualne lastnosti in posebnosti) (prav tam). 

 

Ločimo (Strmčnik, 2001): 

– notranjo diferenciacijo in individualizacijo (potrebe in želje učencev se poskuša 

upoštevati znotraj razredov, značilni so heterogeni razredi in oddelki), 

– fleksibilno diferenciacijo in individualizacijo (večji učno ciljni in vsebinski razponi, 

po navadi so učenci razdeljeni v skupine, ki so prostorsko ločene, potrebno je večje 

sodelovanje med učitelji, prepletanje heterogenih in homogenih skupin temeljnega in 

nivojskega pouka), 

– zunanjo diferenciacijo (učenci so razdeljeni po učnih sposobnostih in tempu 

napredovanja, v relativno homogene skupine in prostorsko trajno ločene skupine). 

 

Pouk spoznavanja okolja pa učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti 

prilagajamo tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, pri tem pa smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike 

(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2010). 

 

Seveda je treba individualizacijo in diferenciacijo načrtovati že v učni pripravi. To pa 

lahko stori le učitelj, ki dobro pozna svoj razred. Od individualizacije in diferenciacije pouka 

se pričakuje višja kakovost učnega dela. Temeljni namen je povečanje uspešnosti in 

zmanjšanje neuspešnosti učencev. Individualizacija upošteva razlike med učenci in omogoča 

optimalne dosežke vsem učencem.  

2.8. PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA 

2.8.1. PREDSTAVITEV PREDMETA 

 

Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v 

naravnem in družbenem okolju (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2010). 
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Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo 

svet, v katerem živimo. Spoznavanje okolja je eden temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. V njem so združene vsebine iz več 

področij, tako znanstvenih in tehničnih (kemija, fizika, biologija,informatika, tehnika …) kot 

družboslovnih (zgodovina, geografija, komunikologija, sociologija …). Predmet spoznavanje 

okolja spodbuja vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj primerno vključuje 

medsebojno povezana okoljska, gospodarska in družbena vprašanja. Vsebine predmeta so 

zasnovane na temeljnih pojmih, ki omogočajo nadgrajevanje v predmetih naravoslovje in 

tehnika ter družba v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (prav tam).  

 

Spoznavanje okolja združuje vsebine naravoslovnega, družboslovnega in tehničnega 

področja, in tako v prvem triletju osnovne šole obsega 315 ur pouka; 105 ur na šolsko leto, tri 

ure na teden in tri dnevne dejavnosti (12 ur) na leto (prav tam). 

 

Predmet spoznavanje okolja je zasnovan na kompleksnosti, raznolikosti in 

prepletenosti dejavnikov, ki delujejo v človekovem naravnem in družbenem okolju. Spontano 

otroško raziskovanje sveta se pri predmetu spoznavanje okolja nadaljuje in usmerja, ob tem se 

odkriva prepletenost in soodvisnost v pojavih in procesih naravnega in družbenega okolja. 

Znanje, pridobljeno iz neposrednih izkušenj ali prek medijev, se pri pouku poglablja in 

razširja (prav tam). 

2.8.2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Splošni cilji predmeta spoznavanje okolja izhajajo iz kompetenc kot kombinacije 

znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam in prispevajo k uspešnemu življenju v 

družbi znanja. Najpomembnejša splošna cilja sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja. Gre za spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi 

v znanje in razumevanje ter uporabo znanja o naravnem in družbenem okolju ter v njem. Cilj 

predmeta je tudi organizacija pouka (ustvarjanje pogojev in priložnosti), ki bo omogočala 

razvijanje sposobnosti (spretnosti, postopkov): primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, 

zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja ter sporočanja (Učni 

načrt za spoznavanje okolja, 2010). 
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S predlaganimi metodami in oblikami dela v učnem načrtu pa se ob spoznavnih ciljih 

uresničujejo tudi širši cilji pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, med njim zlasti: 

– družbeni (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem) – v učni pripravi je 

pomembno predvideti, kako bo potekala komunikacija med učiteljem in učencem, 

kakšna vprašanja bo postavljal učitelj, da bo komunikacija med njim in učencem 

potekala kar se da gladko, 

– motivacijski (radovednost) – razvijanje delovnih navad (kako se učiti), moralnih 

vrednot (norme v vedenju, reševanje moralnih nasprotij), ustvarjalnosti, samopobude 

(eksperimentiranje, delo z gradivi), gibalnih spretnosti (ročne spretnosti, varnost pri 

delu) – učitelj mora v učni pripravi zapisati, kakšne dejavnosti bo izvajal, da bo za 

učence čim bolj zanimivo, kako jih bo za delo motiviral, kakšno dejavnost bo izpeljal 

v začetku ure, da bo pozornost učencev pritegnil nase in na snov, 

– čustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave) – pri vsaki uri spoznavanja 

okolja mora učitelj opozarjati na to, da bodo učenci imeli pozitiven odnos do narave in 

do sebe, kajti vsaka vsebina je nekako povezana z ljudmi in naravo. 

2.8.3. DIDAKTIČNA PRIPOROČILA PRI SPOZNAVANJU OKOLJA 

 

URESNIČEVANJE CILJEV 

 

 Pri uresničevanju ciljev je treba upoštevati izkušnje in zamisli, ki jih učenci oblikujejo 

v šoli in zunaj nje. Te izkušnje učencev so lahko izhodišče za načrtovanje pouka, ki bo 

zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov. Organizacija pouka naj bi bila takšna, da bodo 

učenci razvijali svoje zamisli in odkrivali spoznanja ob konkretnih dejavnostih in v kontekstu, 

ki jim je blizu. Naloga učitelja pa je, da jih spodbuja tudi k ozaveščanju, kako so se nečesa 

naučili.  

  

V prvem razredu učitelj lahko vodi pouk s postavljanjem vprašanj, tako da to usvojijo tudi 

učenci, postopoma pa se veča aktivnost učencev tudi pri načrtovanju poskusov in 

raziskav(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

  

»Učne oblike (skupinsko delo, individualno delo, delo v parih) naj bodo prilagojene 

starosti otrok. Ob koncu tretjega razreda naj bi učenci že sami znali zasnovati in izvesti 
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raziskavo, omejili naj bi se na eno spremenljivko. Dejavnosti naj vodijo od zamisli do 

konkretnega rezultata. Gre za zbirko fotografij ali histogram po opravljeni meritvi, seznam 

novih vprašanj, ki so nastala ob neki dejavnosti, risba po opazovanju in podobno. Učitelj 

mora upoštevati individualne razlike in dejavnosti prilagajati sposobnostim učencev. Če je le 

mogoče, naj učenci okolje spoznavajo neposredno: gozd v gozdu… Vsebine naj bodo 

aktualne, učitelj naj v pouk vplete aktualne dogodke, situacije v razredu, kajti tako bodo 

učenci lažje povezovali izkušnje, ki nastajajo zunaj šole s poukom. Če bo učitelj vsebine 

smiselno povezoval, bo pouk učencem bližji.« (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011) 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE 

 

 Medpredmetno povezovanje je prepuščeno učiteljem, kajti ti ga izvajajo po lastni 

presoji. Povezujejo naj tiste cilje in vsebine predmetov, za katere vedo, da so smiselni in 

učinkoviti. Paziti je treba, da so v ospredju cilji predmeta spoznavanja okolja, saj tako ne bo 

zašel iz naravoslovnih ali družboslovnih vidikov. 

 

 »Medpredmetno povezovanje vključuje tudi teme oziroma vsebine in cilje za 

trajnostni razvoj, kot so na primer državljanska kultura (čas, skupnosti), okoljska vzgoja, 

vzgoja za zdravje, poklicna orientacija, vzgoja potrošnika, prometna vzgoja in aktualne 

vsebine (kemijska varnost, vzgoja za strpnost …). Poleg učinkovitega učenja je cilj 

medpredmetnega povezovanja tudi gospodarnejše ravnanje s časom. Tako pridobljen čas je 

lahko izkoriščen za obravnavo ali utrjevanje zahtevnejših vsebin.« (Učni načrt za spoznavanje 

okolja, 2010)   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Današnja tehnologija nam pri našem delu omogoča veliko stvari. Na spletu je veliko 

spletnih strani, ki so uporabne za učitelje. Na teh spletnih straneh lahko učitelj pridobi 

različne učne priprave za različne predmete, tudi za predmet spoznavanje okolja.  

 

Glede na svoje izkušnje menim, da vse učne priprave na spletu niso kakovostne. Nekatere 

ne vsebujejo vseh potrebnih elementov, druge so napisane površno in nepregledno, zato 

morajo biti uporabniki teh učnih priprav zelo kritični in pazljivi. 

 

V diplomskem delu sem se posvetila podrobnejši analizi in vrednotenju učnih priprav 

spoznavanja okolja na spletu. Zanimala me je kakovost učnih priprav, ki jih učitelji objavljajo 

na spletu. Zanimalo me je, ali učitelji upoštevajo priporočila za dobro učno pripravo, ali so 

pozorni na to, da učna priprava vsebuje vse potrebne podatke in vsebine, ter kakšen tip pouka 

promovirajo.  

3.2. CILJI 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, koliko si učitelj lahko pomaga z učnimi pripravami za 

spoznavanje okolja, ki so dostopne na spletu. 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Kakšna je kakovost učnih priprav za pouk spoznavanje okolja v prvem triletju 

osnovne šole na spletu? 

– Ali so na spletu dostopne učne priprave za vsa tematska področja spoznavanja okolja v 

prvem triletju? 
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3.4. RAZISKOVALNA METODA 

 

Izvedla sem kvalitativno analizo učnih priprav na spletu. Kriterije, ki obsegajo 30 enot, 

sem določila s pomočjo teoretičnega dela diplomskega dela.  

3.4.1. Vzorec 

 

Vzorec raziskave so bile vse učne priprave za spoznavanje okolja, ki so bile pregledane 

6. 7. 2012 v prvem triletju in na naslednjih spletnih straneh: 

– www.priprave.net 

– www.uciteljska.net 

– www.9letka.net 

– www.mladinska.com 

 

Vseh priprav na spletnih straneh je bilo 1292, od teh je bilo 634 učnih priprav za 

družboslovne teme. 

 

 Z naključnim izborom sem iz skupine priprav za družboslovne teme izbrala deset 

učnih priprav (glej priloge), ki sem jih podrobneje analizirala s pomočjo kriterijev, ki sem jih 

določila s pomočjo teoretičnega dela diplomskega dela. 

3.5. PRIPOMOČKI 

 

Kot pripomoček za vrednotenje desetih naključno izbranih učnih priprav sem v 

diplomskem delu uporabila kriterije, ki sem jih določila s pomočjo teoretičnega dela. Kriterije 

sem razdelila na dva dela, in sicer formalne in vsebinske. Prvih je 21 in drugih 10.  

 

Kriterije sem najprej določila in jih širše obrazložila, nato pa sem jih strnila in zapisala v 

obliki tabele. Pridobljene podatke sem predstavila v obliki besedila. 

 

V analizo so zajete naključno izbrane učne priprave, ki sem jih pridobila na različnih 

internetnih straneh, namenjenih učiteljem, ki iščejo take učne priprave. 

 

http://www.priprave.net/
http://www.uciteljska.net/
http://www.9letka.net/
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Širše obrazloženi kriteriji: 

 

FORMALNI KRITERIJI: 

 

1. Za kateri razred prvega triletja je napisana učna priprava? 

S tem kriterijem sem želela ugotoviti, ali so na spletu dosegljive učne priprave za vse tri 

razrede prve triade ali mogoče kateri razred prevladuje. 

 

2. V kateri tematski sklop sodi učna priprava? 

Na vseh spletnih straneh, ki sem jih že omenila, sem najprej analizirala vse učne priprave 

s pomočjo učnega načrta za spoznavanje okolja. Vsako učno pripravo sem si ogledala in 

določila, katero tematsko področje zastopa. Zapisovala sem si, koliko je katerih učnih priprav, 

in na koncu ugotovila, ali so vsi tematski sklopi zastopani enakomerno ali ne. 

 

3. Ali sta učna tema in učna enota v učni pripravi navedeni? 

V glavi učne priprave mora učitelj zapisati, katero temo in enoto bo tisto uro obravnaval. 

Prav tako se mora vsebina učne priprave navezovati na temo, torej morajo biti dejavnosti in 

naloge povezane z glavno temo ure. 

 

4. Ali so navedeni učni cilji iz učnega načrta? 

S pomočjo tega kriterija sem ugotovila, ali učitelji pri navajanju učnih ciljev upoštevajo 

učni načrt. Cilje, ki so bili zapisani v učni pripravi, sem primerjala s cilji v učnem načrtu in 

poskušala ugotoviti, ali so učitelji pri načrtovanju upoštevali učni načrt. 

 

5. Ali so cilji iz učnega načrta konkretizirani, operacionalizirani? 

Vsaka učna priprava mora vsebovati učne cilje, in sicer morajo biti zapisani takoj za glavo 

učne priprave, konkretno v enopomenski obliki (npr. pojasniti, pokazati, povedati, rešiti …).  

 

Pri formulaciji ciljev ima torej pomembno vlogo glagol. Eksplicitno oblikovani glagoli 

(npr. zapisujejo, izpeljujejo, ocenjujejo …) imajo za pouk nedvomno velik pomen, saj so 

dobro vodilo pri načrtovanju pouka in hkrati učencu pojasnijo, kaj od njega pričakujemo 

(Tomič, 2003).  
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Cilji so tisti, ki povedo, kaj naj učenec ob koncu pouka zna. Učitelj z njimi točno določi, 

kaj želi doseči z obravnavo določene učne enote. K tako zapisanim učnim ciljem mora učitelj 

pripraviti naloge, dejavnosti, ki te cilje uresničijo. 

 

6. Kakšna je pestrost uporabe učnih oblik? 

Katere učne oblike bo učitelj pri uri uporabil, mora zapisati v glavo učne priprave. Pri 

dobro načrtovani učni uri pa učitelj navdano uporabi več učnih oblik, ne samo ene. 

Uporabljati je treba raznolike oblike, da ure ne postanejo enolične, nezanimive za učence. 

 

Vsaka učna oblika pa razvija različne spretnosti in sposobnosti učencev. Pri individualni 

obliki se poudarja samostojno delo, sposobnost samokontrole učencev, ta oblika je 

prilagojena potrebam vsakega učenca posebej. Če nadaljujem s skupinsko obliko in delom v 

dvojicah, sta si ti dve obliki dokaj podobni. Tukaj učenci soočajo različna mnenja, iščejo 

skupne rešitve, treba se je prilagajati in znati najti skupen odgovor. Pri frontalni obliki pa 

učenci razvijajo spretnosti, kot so poslušanje, odgovarjanje … 

 

7. Kakšna je pestrost uporabe učnih metod? 

Za učne metode velja podobno kot za učne oblike. Raznolikost uporabe učnih metod je 

tista, ki pripelje do pestrega pouka.  

 

Učitelj mora učence navajati na branje z razumevanjem, na problemsko razmišljanje in 

učinkovito samostojno učenje. V ospredju je sicer obravnava vsebine, zato je potrebna 

raznolikost metod, kajti z enim načinom dela učenci pridobijo le omejen obseg učnih stilov. S 

tem, ko učitelj izbira različne metode dela, lažje vodi in usmerja učence skozi prag 

spoznavanja (Marentič Požarnik, 2003). 

 

8. Ali so učni pripomočki navedeni v učni pripravi in ali so primerni glede na 

načrtovane dejavnosti? 

V učni pripravi mora učitelj predvideti, katere učne pripomočke bo potreboval pri izvedbi 

učne ure. Predvideti mora tudi pravo število učnih pripomočkov, ki jih določi glede na 

metodo dela, da se slučajno ne zgodi, da je učnih pripomočkov pri izvedbi učne ure premalo. 
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Prav tako pa je pomembno, da so učni pripomočki dovolj veliki, da jih učenci vidijo pri 

učiteljevi demonstraciji. 

 

9. Ali so v učni pripravi navedeni viri in literatura? 

Učitelj mora v učni pripravi navesti vire in literaturo, s katerimi si je pomagal pri 

načrtovanju. Načinov navajanja literature je veliko, zato je pomembno, da je literatura 

navedena na en način, ki si ga učitelj izbere sam. 

 

10. Ali učna priprava vsebuje vse priloge, npr. učne liste, če so predvideni? 

Učna priprava mora vsebovati tudi vse priloge, ki so pri uri predvidene. Sem spadajo npr. 

učni listi, ki so predvideni za učence pri določeni dejavnosti in vsebini. To je pomembno 

predvsem zato, da učitelj učnega lista ne izgubi, da točno ve, kam določeni učni list spada, pri 

kateri temi ga bo uporabil, pa tudi v primeru, da učitelj zboli, ima učitelj, ki ga nadomešča, 

točen vpogled, kaj naj bi učenci reševali.  

 

Poleg nerešenega delovnega lista mora biti v učni pripravi priložen tudi rešen delovni list, 

da učitelj lažje preveri rešitve učencev, pa tudi do pomot pri preverjanju rešitev težje pride. 

Poleg delovnega lista spadajo v priloge tudi fotokopije prosojnic in slikovnega gradiva. 

 

11. Ali je predvidena prostorska organizacija učilnice? 

Učitelj mora predvideti, kakšna bo postavitev klopi v učilnici, kakšna bo prostorska 

razporeditev, da ne izgublja časa z razmišljanjem pri uri. Preureditev učilnice je tako hitrejša.  

 

12. Če je predvidena tabelska slika ali je skicirana? 

Tabelsko sliko mora učitelj uvrstiti med priloge. Pomembno je, da že v učni pripravi 

predvidi, kaj bo zapisal na tablo in kako. V učni pripravi mora biti tabelska slika zapisana z 

večjimi črkami (20–22), za osnovno šolo moramo uporabiti male in velike tiskane črke 

(odvisno od razreda), uporabljati moramo kratke stavke, ključne besede in poskrbeti moramo 

za to, da učenci prepisujejo sproti in ne na koncu (Trškan, 2003).  
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13. Ali je učna priprava zapisana jezikovno neoporečno? 

Učitelj se mora potruditi, da učno pripravo zapiše jezikovno pravilno, brez slovničnih 

napak, kajti sam je zgled učencem in od njega se zahteva, da obvlada pravila in zakonitosti 

slovenskega knjižnega jezika. 

 

14. Kateri je osnovni namen učne priprave? Ali gre za pridobivanje novega znanja, 

vajo in poglabljanje ali preverjanje znanja? 

Glede na namen učne priprave učitelj predvidi dejavnosti, vsebine, ki določajo, kaj naj bi 

učenci počeli pri uri. Ali naj bi usvajali novo znanje, ali poglabljajo znanje, ali pa znanje 

preverjamo. Za pridobivanje novega znanja učitelj izbere primerne metode in oblike dela, s 

katerimi učencem predstavi novo učno snov. Pri vaji, poglabljanju uporabimo kakšen delovni 

list, kviz, križanko … znanje pa učitelj preverja pisno ali ustno. Seveda je lahko ura 

načrtovana tudi tako, da izvedemo kombinacijo vsega, torej najprej imamo uvodno 

motivacijo, spoznamo novo učno snov, utrjujemo znanje in na koncu ure preverimo, ali 

učenci novo učno snov razumejo. 

 

15. Ali je jasna struktura poteka ure? 

Struktura učne priprave je lahko različna, vendar v osnovi mora učna priprava vsebovati 

uvodni del (uvodna motivacija), glavni del (obravnavanje učne snovi) in zaključni del 

(ponavljanje). 

 

16. Ali je predviden čas posameznih etap? 

Vsak učitelj mora predvideti čas, ki ga bo porabil za posamezno etapo učnega procesa. 

Tako se mu težje zgodi, da mu na koncu ure zmanjka časa za določene dejavnosti, za 

določitev domače naloge …, če si učitelj prej časovno razporedi določene dejavnosti, potem 

lažje kontrolira potek učne ure.  

 

17. Ali sta v učni pripravi načrtovani individualizacija in diferenciacija? 

Učitelj mora prilagoditi učno snov (glede obsega in globine) svojim učencem. Učitelj 

mora dobro poznati svoje učence in pri načrtovanju ure upoštevati individualne razlike med 

njimi. V učni pripravi mora zapisati, kako bo določeno učno snov prilagodil učencem, ki to 

potrebujejo. Kako bo učence razdelil v skupine in kakšne naloge jim bo dal, da bodo lahko vsi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tadeja Resnik; diplomsko delo 

 

38 

sodelovali, imeti mora pripravljenega dovolj didaktičnega materiala, učnih pripomočkov, da 

táko uro lahko izpelje. Seveda mora biti učitelj pozoren tudi na zaznavne stile učencev, na to, 

kako učenci berejo, na različen tempo … Ker gre v mojem primeru za učne priprave na 

spletu, je načrtovanje individualizacije težje oziroma skoraj nemogoče, zato se bom pri tem 

kriteriju osredotočila zgolj na diferenciacijo, ki pa jo učitelj lahko načrtuje v naprej. Torej v 

učni pripravi predvidi določene skupine, ki bodo različno reševale naloge oziroma pripravi 

zanje dodatne naloge, za nekatere pa mogoče nekoliko lažje. 

 

18. Ali so v učni pripravi zapisana navodila za učence? 

Navodila za naloge, ki jih mora učenec narediti, morajo biti jasna, natančna, razumljiva. 

Če ima učitelj navodila zapisana, jih lažje pove učencem. Navodila so tako natančnejša, 

podrobnejša in ne more se zgoditi, da učitelj poda površno navodilo. 

 

19. Ali so v pripravi zapisana ključna vprašanja za učence? 

Z zapisom ključnih vprašanj si učitelj zagotovi, da zastavi dobra vprašanja, ki si jih ne 

izmišljuje sproti, ampak dobro premisli, že ko načrtuje, kaj bo vprašal učence in kako. Tako 

lažje predvidi tudi odgovore učencev in se pripravi na njihovo razlago. Seveda je pomembno, 

da učencem zastavljamo vprašanja višjega in nižjega nivoja. Da učenci uporabijo znanje na 

praktičnem zgledu, pa je potrebno, da mu zastavljamo čim več vprašanj višjega nivoja. 

 

VSEBINSKI KRITERIJI: 

 

1. Ali je izbrana vzgojno-izobraževalna vsebina ustrezno izbrana po obsegu in 

zahtevnosti? 

Obseg in zahtevnost vsebine mora učitelj prilagoditi učencem. Sam mora znati presoditi, 

koliko časa bo za določeno vsebino potreboval in to predvideti v učni pripravi. Vsi učenci 

niso enako dojemljivi za snov in zato mora učitelj sam presoditi, kako hitro, na kakšen način 

in v kolikšnem obsegu bo učencem predstavil vsebino. Seveda pa pri tem veliko vlogo igra 

tudi starost učencev, torej za kateri razred gre. Pri mlajših je treba obseg snovi zmanjšati in 

prav tako zahtevnost snovi, z leti se ta obseg snovi veča, kar narekuje tudi učni načrt. 
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2. Ali je vsebina v učni pripravi znanstveno in strokovno veljavna? 

Vsaka snov, ki jo učitelj podaja učencem, mora biti preverjena in točna. Napačnih 

podatkov ali celo izmišljenih učitelj ne sme podajati. Za vsako uro se mora dobro pripraviti, v 

primeru vprašanj s strani učencev, na katera ne zna odgovoriti, se mora učitelj o odgovoru 

pozanimati in podati točen podatek. Zato je pomembno, da učitelj v učni pripravi predvidi 

tudi vprašanja, ki bi jih učenci lahko zastavili, in se nanje pripravi. 

 

3. Ali je učna vsebina pregledno urejena in razvrščena? 

Struktura učnega načrta določa, v kakšnem zaporedju se obravnavajo učne vsebine v 

posameznem razredu pri posameznem predmetu. Učitelj mora upoštevati učni načrt pri 

načrtovanju pouka. Vsebina v učni pripravi mora imeti neko logično zaporedje, da se snov 

nadgrajuje in da se podatki ne ponavljajo. Učitelj mora biti pozoren, da snov podaja 

sistematično in da učenci ne postanejo zmedeni. 

 

4. Ali je učna vsebina aktualna? 

Aktualna učna vsebina je tista, ki je učencem zanimiva. Učni načrt določa, katere učne 

vsebine je treba obravnavati pri določenem predmetu. Učitelj je tisti, ki snov lahko naredi 

zanimivo, aktualno, in tako doseže polno aktivnost in zanimanje učencev. Učenci imajo radi 

vsebine, ki se nanašajo na njih, na njihov vsakdan, s katerimi se lahko poistovetijo. Vsaka 

učna snov je lahko vsaj kanček povezana z njihovim življenjem, zato mora učitelj že pri 

načrtovanju to predvideti in zapisati v učni pripravi. 

 

5. Ali je izbrana vsebina skladna s cilji? 

Cilji, ki so zapisani na začetku učne priprave, narekujejo, kaj mora učenec med uro doseči 

in kaj mora znati. Vsa vsebina, ki jo učitelj podaja, mora biti povezana s cilji. Vsebino mora 

učitelj v učni pripravi predvideti tako, da z njo doseže vse cilje, ki so za to uro predvideni.  

 

6. Ali ima izbrana učna vsebina vzgojno vrednost? 

Vzgojnosti pouka se šola ne more ogniti. Vzgoja je tista, ki ima pomembno vlogo pri 

uspešnosti pouka in poučevanja. Brez vzgojnih vrednot, kot so občutek odgovornosti in 

dolžnosti, delavnost, vedoželjnost …, ni kakovostnega poučevanja. Učitelj se mora pri 

načrtovanju pouka tega zavedati, saj tako lažje obvladuje učne težave pri učencih. Seveda pa 
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se moramo zavedati, da še bolj velja nasprotno, kajti največkrat so prav učni neuspehi 

povzročitelji vzgojnih težav. 

 

7. Ali je učna vsebina uporabna? 

Vso znanje, ki ga učenec kopiči, memorira, sprejema, mora biti uporabno vsaj dolgoročno. 

Znanje je kakovostno takrat, ko ga učenec zna uporabiti v vsakdanjem življenju in pri 

nadaljnjem šolanju. Vse, kar se nauči, mora biti smiselno in uporabno.  

 

8. Ali je učna vsebina primerna glede na mesto izvajanja pouka? 

Učna vsebina mora biti prilagojena mestu izvajanja pouka. Učitelj mora predvideti, kje bo 

določeno učno vsebino izvedel in kako. Torej mora biti okolje primerno, prav tako pa mora 

biti vsebina primerna okolju.  

 

9. Ali so dejavnosti v učni pripravi zastavljene tako, da spodbujajo učence k 

razmišljanju, sodelovanju in pri tem omogočajo razvoj kompetenc učencev? 

Dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje, morajo biti zastavljene tako, da so učenci aktivni med 

celotno uro. Učenci morajo vseskozi sodelovati, da dosežejo čim višjo stopnjo znanja. S tem, 

ko učenci sodelujejo, so aktivni, razvijajo tudi generične kompetence (sposobnost zbiranja 

informacij, organizacije, analize in interpretacije informacij ter sposobnost analize sklepov, 

sposobnost učenja in reševanja problemov ter prilagajanje novim situacijam, sposobnost 

timskega dela ter komuniciranja).  

 

10. Ali je avtor učne priprave upošteval stopnje Bloomove taksonomije pri pisanju 

učne priprave ali je v učni uri doseženih več stopenj znanja, ne samo ena? 

Za pomoč pri tem kriteriju sem si zapisala, kako neko stopnjo prepoznamo: 

 

Prvo stopnjo, znanje prepoznamo tako, da mora učenec nekaj napisati, prepoznati, izbrati, 

identificirati, preiskati, samostojno obnoviti dejstva, podatke in definicije, tudi teorije. Za 

preverjanje poznavanja oziroma znanja so najpogostejše vprašalnice: kdaj, kdo, kje, kako, naštej, 

opiši … (Lipovšek, 2000).  

 

Nižji nivo miselnega usvajanja učne snovi po Bloomu pa je razumevanje. To stopnjo v učni 

pripravi prepoznamo po tem, da so dejavnosti pri pouku zastavljene tako, da mora učenec neko 
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vsebino opisati sam, s svojimi besedami, da razlaga, pojasnjuje, povzema informacije… Za 

preverjanje razumevanja najpogosteje uporabljamo naslednje vprašalnice: zakaj, primerjaj, 

posveti, povej po svoje, nariši po svoje, napovej, določi, spremeni … (Lipovšek, 2000). 

 

Za tretjo stopnjo, ki se imenuje uporaba, je značilno, da učenci znajo uporabljati pojme, 

načela, zakone, posplošitve pri novih nalogah v šoli ali v zasebnem življenju. Gre za to, da učenec 

zna naučeno prenesti v nove situacije. Za preverjanje so najpogostejši »ukazi« uporabi, razvij, 

izberi, prenesi … (Lipovšek, 2000). 

 

Analiza pa zavzema delitev besedila na njegove sestavne dele oziroma elemente. Cilj je večja 

jasnost besedila in preglednost. Učenec primerja, analizira, razlikuje in prepozna različne procese 

in pojave. Učenec se tako nauči ločiti bistvo od nebistvenega. Za preverjanje analize se 

uporabljajo vprašalnice: razlikuj, razčleni, kategoriziraj, razvrščaj, primerjaj, odkrij, analiziraj ... 

(Lipovšek, 2000). 

 

Zadnja stopnja je vrednotenje ali evalvacija. Gre za presojanje vrednosti idej, metod, rešitev in 

raznega drugega gradiva na nekem področju. Tukaj so potrebni kriteriji, ki jih lahko učenec določi 

sam ali pa mu jih določi učitelj, mentor. Za preverjanje vrednotenja se najpogosteje uporabljajo 

glagoli dokaži, zagovarjaj, oceni, presodi, izberi, upoštevaj, globalno primerjaj, vživi se … 

(Lipovšek, 2000). 

 

11. Ali so dejavnosti izbrane in vodene tako, da učenec sistematično razvija neko 

spretnost in/ali je to zapisano med cilji? 

Ta kriterij se nanaša na funkcionalne učne cilje, ki se nanašajo na razvoj različnih sposobnosti 

(intelektualnih, motoričnih …). Gre za cilje, ki se navezujejo na samostojnost in individualnost 

učencev ter jih pripravljajo na samoizobraževanje. Uresničevanje teh ciljev je bolj zahtevno od 

izobraževalnih, saj mora učitelj bolj razmišljati o tem, kako bo načrtoval in kakšna bo vloga 

učencev pri usvajanju znanja. K doseganju funkcionalnih ciljev lahko učitelj učence spodbudi s 

skupinskim delom, s tem da poudarja kreativnost, uporabnost znanja, s tem da učne vsebine 

problematizira, da uveljavlja diferenciacijo … 
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3.6. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Učne priprave za spoznavanje okolja, ki sem jih pridobila na spletnih straneh, sem 

analizirala po kriterijih, ki sem jih določila s pomočjo teoretičnega dela diplomskega dela. 

Kriterije sem najprej sproti določevala ob teoriji, nato pa sem jih strnila in zapisala v obliki 

tabele. Učne priprave sem označila s številkami in nato s kljukicami in križci v tabeli 

označevala, ali učna priprava določeni kriterij izpolnjuje ali ne. Iz tabele sem nato ugotovila, 

kakšna je v resnici kakovost učnih priprav na spletu. 

 

Pridobljene podatke sem predstavila v obliki besedila. 

3.7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Dne 6. 7. 20012 je bilo pregledanih 1292 učnih priprav za spoznavanje okolja v prvem 

triletju na naslednjih spletnih straneh: 

– www.priprave.net 

– www.uciteljska.net 

– www.9letka.net 

– www.mladinska.com. 

 

Vseh priprav na spletnih straneh je bilo 1292, od teh je bilo 634 učnih priprav za 

družboslovne teme. 

 

Tabela 2: ŠTEVILO UČNIH PRIPRAV PO TEMATSKIH SKLOPIH 

Tematski sklop Število učnih priprav po 

razredih 

Skupno število učnih 

priprav 

1. 2. 3. 

ČAS 59 73 79 211 

PROSTOR 45 39 47 131 

SNOVI 42 37 48 127 

SILE IN GIBANJE 30 39 41 110 

POJAVI 27 35 27 89 

ŽIVA BITJA 40 39 34 113 

http://www.priprave.net/
http://www.uciteljska.net/
http://www.9letka.net/
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ČLOVEK 39 43 41 123 

JAZ 30 32 34 96 

SKUPNOSTI 15 30 23 68 

ODNOSI 8 12 19 39 

PROMET 31 61 46 138 

OKOLJSKA VZGOJA 15 17 15 47 

Število vseh učnih 

priprav 

381 457 454 1292 

 

 V analizi učnih priprav sem ugotovila, da so na spletu dostopne učne priprave za vse 

tematske sklope za vse prve tri razrede. Največ učnih priprav je za tematski sklop čas, 

najmanj pa za tematski sklop odnosi. Največ učnih priprav je za drugi in tretji razred, nekaj 

manj pa jih je za prvi razred. 

 

 Veliko učnih priprav prispevajo študentje in študentke, ki med svojim študijem 

opravljajo nastope pri predmetu spoznavanje okolja. Ravno ti so prispevali največ učnih 

priprav na temo čas. Sklepam, da je ta tema ravno zaradi tega največkrat zastopana, ker 

študentje opravljajo nastope ali prakso ravno v času te teme. Večina spletnih strani pa je 

zasnovana tako, da če želiš učno pripravo dobiti, moraš prispevati svojo. Tu je po mojem 

mnenju vzrok, da študentje učne priprave prispevajo na spletnih straneh. Vzrok, zakaj je ta 

tematski sklop največkrat zastopan, bi bil lahko tudi v tem, da gre za vsebine, ki so lahko 

predstavljene učencem na veliko različnih načinov. Učitelji, ki želijo svoje ideje deliti z 

drugimi, objavijo učno pripravo na spletu.  

 

 Za tematski sklop odnosi pa sem našla najmanj učnih priprav. Po mojem mnenju 

učitelji vsebine tega tematskega sklopa povezujejo z drugimi vsebinami. Menim, da veliko 

učnih priprav na temo pravil družbenega življenja, pravic, dolžnosti, pomena sporazumevanja, 

upoštevanja lastnih interesov in potreb ter interesov drugih itd. ni, ker učitelji te vsebine 

poudarjajo vsakodnevno, pri ostalih dejavnostih, pri igri … Mogoče temu tematskemu sklopu 

učitelji ne namenjajo veliko ur spoznavanju okolja, in tako je tudi priprav toliko manj. 
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Tabela 3: ANALIZA PRVIH PET UČNIH PRIPRAV S SPLETA 

 

 
UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 

K
R

IT
E

R
IJ

 

razred 3. 3. 1. 2. 2. 

tematski sklop ČAS OKOLJSKA VZGOJA ČAS PROSTOR PROMET 

učna tema in 

učna enota 

 

+ 

+ + + + 

učni cilji iz 

učnega načrta 

+ + + + + 

učni cilji 

konkretizirani, 

operacionalizirani 

+ + + + + 

pestrost uporabe 

učnih oblik 

F, I, S F, I, D F, I, S, D F, I, S F, I, S, D 

pestrost uporabe 

učnih metod 

V, DO V, DE, O V, DE, O, DO V, O DO, V 

navedeni učni 

pripomočki 

+ + + + + 

primerni učni 

pripomočki 

+ + + + + 

navedeni viri in 

literatura 

nepopolno + + + + 

vsebuje vse 

priloge 

ni predvidenih 

prilog 

+ – ni predvidenih 

prilog 

+ 

prostorska 

organizacija 

učilnice 

– – – – – 

tabelska slika ni predvidena ni predvidena + ni predvidena ni predvidena 

jezikovno 

neoporečno 

– + + – + 

namen učne pridobivanje pridobivanje novega pridobivanje novega ponavljanje ponavljanje 
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priprave novega znanja znanja znanja 

jasna struktura 

poteka ure 

+ + – + + 

predviden čas 

posameznih etap 

– – – – + 

načrtovana 

diferenciacija 

– – – – + 

zapisana navodila 

za učence 

+ + – – + 

zapisana ključna 

vprašanja za 

učence 

+ – + + + 

ustrezno izbrana 

učna vsebina 

+ + + + + 

znanstveno in 

strokovno 

veljavna učna 

vsebina 

+ + + + + 

pregledno urejena 

in razvrščena 

učna vsebina 

+ + + + + 

aktualna učna 

vsebina 

+ + + + + 

učna vsebina, 

skladna s cilji 

+ + + + + 

učna vsebina ima 

vzgojno vrednost 

+ + + + + 

uporabna učna 

vsebina 

+ + + + + 

primerna učna 

vsebina glede na 

mesto izvajanja 

+ + + + + 
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pouka 

dejavnosti 

spodbujajo 

učence k 

razmišljanju, 

sodelovanju 

+ + + + + 

upoštevane 

stopnje 

Bloomove 

taksonomije 

znanja 

+ + + + + 

sistematično 

razvijanje 

spretnosti skozi 

dejavnosti 

+ + + + + 

 

LEGENDA:  

• F – frontalna učna oblik 

• I – individualna učna oblika 

• S – skupinska učna oblika 

• D – delo v dvojicah 

• V – verbalna učna metoda 

• DE – demonstracijska učna metoda 

• O – operacijska učna metoda 

• DO – dokumentacijska učna metoda 
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Tabela 4: ANALIZA DRUGIH PET UČNIH PRIPRAV S SPLETA 

 

 

 

 

UP6 UP7 UP8 UP9 UP10 

K
R

IT
E

R
IJ

 

razred 3. 3. 3. 1. 1. 

tematski sklop PROSTOR PROSTOR PROSTOR ČAS PROSTOR 

učna tema in 

učna enota 

+ + + + + 

učni cilji iz 

učnega načrta 

+ + + + + 

učni cilji 

konkretizirani, 

operacionalizirani 

+ + + + + 

pestrost uporabe 

učnih oblik 

F, I F, S, I F, S, I S, I F, I, S, D 

pestrost uporabe 

učnih metod 

V, O, DE V, O 

 

V, O, DE V, DE V 

 

navedeni učni 

pripomočki 

+ + + + + 

primerni učni + + + + + 
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pripomočki 

navedeni viri in 

literatura 

+ nepopolno + – + 

vsebuje vse 

priloge 

ni predvidenih prilog ni predvidenih prilog + + ni predvidenih 

prilog 

prostorska 

organizacija 

učilnice 

– – – – – 

tabelska slika ni predvidena ni predvidena ni predvidena ni predvidena ni predvidena 

jezikovno 

neoporečno 

+ – – + – 

namen učne 

priprave 

pridobivanje novega 

znanja 

ponavljanje Ponavljanje pridobivanje 

novega znanja 

ponavljanje 

jasna struktura 

poteka ure 

+ + + + + 

predviden čas 

posameznih etap 

– – – – – 

načrtovana 

diferenciacija 

– – – – – 

zapisana navodila 

za učence 

– – + – – 
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zapisana ključna 

vprašanja za 

učence 

+ – + – + 

ustrezno izbrana 

učna vsebina 

+ + + + + 

znanstveno in 

strokovno 

veljavna učna 

vsebina 

+ + + + + 

pregledno urejena 

in razvrščena 

učna vsebina 

+ + + + + 

aktualna učna 

vsebina 

+ + + + + 

učna vsebina, 

skladna s cilji 

+ + + + + 

učna vsebina ima 

vzgojno vrednost 

+ + + + + 

uporabna učna 

vsebina 

+ + + + + 

primerna učna + + + + + 
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vsebina glede na 

mesto izvajanja 

pouka 

dejavnosti 

spodbujajo 

učence k 

razmišljanju, 

sodelovanju 

+ + + + + 

upoštevane 

stopnje 

Bloomove 

taksonomije 

znanja 

+ + + + + 

 

sistematično 

razvijanje 

spretnosti skozi 

dejavnosti 

+ + + + + 

 

LEGENDA:  

• F – frontalna učna oblik 

• I – individualna učna oblika 

• S – skupinska učna oblika 
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• D – delo v dvojicah 

• V – verbalna učna metoda 

• DE – demonstracijska učna metoda 

• O – operacijska učna metoda 

• DO – dokumentacijska učna metoda  
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Učna priprava številka 1 (UP1) 

 

Učna priprava številka 1 je sestavljena iz glave in načrta ure, ki vsebuje uvodno 

motiviranje učencev, osrednji in zaključni del. Uvodno motiviranje se lepo povezuje z 

osrednjim delom učne priprave. Glava učne priprave vsebuje vse potrebne podatke, prav tako 

sta oblika in struktura učne priprave primerni. UP1 spada v tematski sklop čas in je 

namenjena za tretji razred osnovne šole. Učna tema in učna enota sta zapisani, in sicer učna 

tema je Bilo je nekoč, enota pa Srečno Kekec. Učni cilji so zapisani iz učnega načrta in so 

konkretizirani, operacionalizirani. Izbor učnih oblik je pester, uporabljene so individualna, 

frontalna in skupinska učna oblika. Učni metodi, ki sta uporabljeni, sta verbalna (razlaga, 

pogovor) in dokumentacijska (video posnetek). Učni pripomoček, ki je naveden, je primeren, 

avtor učne priprave je pod učne pripomočke oz. kot sam navaja, učna sredstva, pozabil 

zapisati svečo. Pod vire in literaturo je zapisan avtor in naslov filma, ki bo uporabljen v učni 

uri, vendar ni pravilno citiran. Literatura ni zapisana. Prilog ni predvidenih, zato jih učna 

priprava ne vsebuje, prav tako velja za tabelsko sliko. Prostorska organizacija učilnice ni 

zapisana. Namen učne priprave je pridobivanje novega znanja. Pojavi se nekaj slovničnih 

napak, struktura poteka ure je jasna, čas posameznih etap pa ni predviden. Prav tako učna 

priprava ne predvideva diferenciacije. Sama učna vsebina ure, ki je razvidna iz učne priprave, 

je ustrezno izbrana, znanstveno in strokovno veljavna, pregledno urejena in razvrščena, 

skladna s cilji, uporabna, primerna glede na mesto izvajanja pouka ter ima vzgojno vrednost. 

Nekaj navodil za izvajanje dejavnosti je zapisanih, prav tako so v pripravo vključena ključna 

vprašanja za učence. Dejavnosti, ki so v učni pripravi predvidene, spodbujajo učence k 

razmišljanju in sodelovanju ter pri tem dosegajo stopnje Bloomove taksonomije znanja, in 

sicer prvih pet stopenj (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza). Na koncu učne 

priprave so predvidene še opombe, ki pa niso zapisane. 

 

Učna priprava številka 2 (UP2) 

 

Učna priprava številka 2 je zapisana v nekoliko drugačni obliki. Glava učne priprave 

vsebuje vse potrebne podatke. Nekateri elementi glave priprave so zapisani nekoliko drugače. 

Na primer, poleg učnih pripomočkov so zapisana še učna pomagala. Učna priprava je 

napisana za drugi razred. Učna tema in enota sta zapisani, prav tako so zapisani učni cilji iz 

učnega načrta, s tem, da so razdeljeni na tri dele, in sicer na globalne, etapne in operativne, 

kar je tudi redkost pri učnih pripravah na spletu. Izbor učnih oblik je pester, uporabljene so 
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frontalna, individualna in delo v dvojicah. Prav tako je pester izbor metod, in sicer verbalna 

metoda, demonstracijska in operacijska (praktično delo). Učni pripomočki so navedeni 

primerno, prav tako so pravilno navedeni viri. Priloge so nanizane sproti v učni pripravi 

(slike). Glavni del učne priprave je razdeljen na tri dele, in sicer uvajanje, usvajanje novih 

učnih vsebin in urjenje, na koncu pa je zaključek. Ta delitev sicer ni pogosta, ni pa napačna. 

Tabelska slika in prostorska organizacija učilnice nista predvideni. Pojavi se nekaj slovničnih 

napak, struktura poteka ure je jasna, čas posameznih etap ni predviden. Učenci si pridobivajo 

novo znanje. Učna priprava ne predvideva diferenciacije. Sama vsebina učne ure je razvidna 

iz učne priprave in je ustrezno izbrana, znanstveno in strokovno veljavna, pregledno urejena 

in razvrščena, skladna s cilji, uporabna, primerna glede na mesto izvajanja pouka ter ima 

vzgojno vrednost. Navodila za učence so jasno zapisana, medtem ko vprašanj ni. Dejavnosti, 

ki so v učni pripravi predvidene, spodbujajo učence k razmišljanju in sodelovanju ter pri tem 

dosegajo stopnje Bloomove taksonomije znanja, in sicer znanje, razumevanje, uporabo, 

analizo in sintezo. 

 

Učna priprava številka 3 (UP3) 

 

Učna priprava številka 3 nima točno določene strukture (uvod, jedro, zaključek), vendar je 

potek ure jasen. Pesem, ki je predvidena za uvodno motiviranje učencev, se lepo ujema z 

dejavnostjo v glavnem delu ure. Glava učne priprave je primerno oblikovana in vsebuje vse 

potrebne podatke. Gre za tematski sklop čas za prvi razred osnovne šole. Učna tema in enota 

sta zapisani. Učni cilji so konkretizirani in so zapisani iz učnega načrta. Predvidena je uporaba 

vseh učnih oblik (frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah), prav tako je pestra 

izbira metod, in sicer: verbalna (pogovor, razlaga), operacijska (praktično delo), 

dokumentacijska (delo z delovnim zvezkom, učbenikom, računalnikom) ter demonstracijska. 

Med metode je navedena tudi dejavnost, ki pa sem ne spada, in sicer gre za opisovanje. Učni 

pripomočki so navedeni, ampak pomanjkljivo. Nekaj učnih pripomočkov manjka (igrače, 

starinski predmeti, fotografije). Viri in literatura so navedeni, vendar so nepravilno citirani. 

Priloge in prostorske organizacije niso navedene, prav tako ni tabelske slike, ker ni 

predvidena. Učna priprava je zapisana jezikovno pravilno, skozi uro pa si učenci pridobivajo 

novo znanje. Struktura poteka ure je jasna, čas posameznih etap pa ni predviden. Prav tako 

učna priprava ne predvideva diferenciacije. Sama učna vsebina ure, ki je razvidna iz učne 

priprave, je ustrezno izbrana, znanstveno in strokovno veljavna, pregledno urejena in 

razvrščena, skladna s cilji, uporabna, primerna glede na mesto izvajanja pouka ter ima 
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vzgojno vrednost. Navodila za učence niso zapisana, v pripravo pa so vključena ključna 

vprašanja za učence. Dejavnosti, ki so v učni pripravi predvidene, spodbujajo učence k 

razmišljanju in sodelovanju ter pri tem dosegajo stopnje Bloomove taksonomije znanja, in 

sicer znanje, razumevanje, uporabo, analizo in sintezo. Tudi pri tej učni pripravi so 

predvidene opombe. 

 

Učna priprava številka 4 (UP4) 

 

Učna priprava številka 4 je sestavljena iz treh delov, katere avtor poimenuje uvod z 

motivacijo, osrednji del, zaključek. Glava učne priprave vsebuje vse potrebne podatke. 

Vsebine glave so zapisane nekoliko drugače. Učni pripomočki in literatura so zapisani skupaj. 

V glavi učne priprave so zapisane tudi opombe, ki se po navadi zapisujejo na koncu učne 

priprave. Zapisane so tudi medpredmetne povezave (GVZ).  

 

Uvodno motiviranje učencev je lepo povezano z osrednjim delom. UP4 spada v tematski 

sklop prostor in je napisana za drugi razred osnovne šole. Učna tema in učna enota sta 

zapisani, prav tako so iz učnega načrta zapisani učni cilji, ki so konkretizirani. Izbor učnih 

oblik je pester. Uporabljene so tri učne oblike, in sicer frontalna, individualna in skupinska. 

Učni metodi sta samo dve, in sicer verbalna (pogovor, razlaga) in operacijska (praktično 

delo). Kot učni pripomoček je naveden učbenik, računalnik, globus, zemljevid,nekaj 

pripomočkov pa manjka (slika zastave). Viri in literatura niso jasno zapisani, pod vire je 

zapisan le učbenik, ki pa ni pravilno citiran. Priloge niso predvidene, prav tako niso 

predvidene tabelske slike. Prostorska organizacija učilnice ni zapisana. Gre za uro 

ponavljanja, dejavnosti so temu primerno izbrane. Učna priprava je zapisana z nekaj 

slovničnimi napakami. Struktura poteka ure je jasna. Čas posameznih etap ni predviden, prav 

tako ni predvidena diferenciacija. Tudi navodila za učence niso zapisana, so pa zapisana 

ključna vprašanja za učence. Učna vsebina je ustrezno izbrana, je aktualna, znanstveno 

veljavna, primerno razvrščena in urejena. Vsebina je skladna s cilji in ima vzgojno vrednost. 

Dejavnosti v učni pripravi spodbujajo učence k razmišljanju in sodelovanju ter k doseganju 

različnih ravni znanja, in sicer znanje, razumevanje, uporabo, analizo in sintezo. 
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Učna priprava številka 5 (UP5) 

 

Učna priprava številka 5 je sestavljena iz glave, uvodnega, osrednjega in zaključnega dela. 

Glava učne priprave vsebuje vse podatke, dodane so še ključne besede. Učna priprava je 

napisana za drugi razred osnovne šole, gre za sklop promet. Učna tema in učna enota sta 

zapisani, izbor učnih oblik je pester (frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah), učni 

metodi sta dve (verbalna in dokumentacijska). Učni pripomočki so korektno navedeni, prav 

tako so pravilno citirani viri in literatura. Vse priloge so dodane k učni pripravi (slike 

prometnih znakov …), prostorska organizacija in tabelska slika pa nista predvideni. Gre za 

uro ponavljanja, kar se pokaže v načrtovanih dejavnostih. Učna priprava je zapisana slovnično 

neoporečno, struktura poteka učne ure je jasna, čas posameznih etap je predviden, kar je 

redkost pri pregledanih učnih pripravah. Diferenciacija je predvidena (dodatna naloga za 

učence, ki so hitrejši). Ključna vprašanja za učence so zapisana, navodila pa ne. Vsebina učne 

ure je ustrezno izbrana, aktualna, znanstveno veljavna, primerno razvrščena in urejena, prav 

tako je skladna s cilji in ima vzgojno vrednost. Dejavnosti učence spodbujajo k razmišljanju 

in sodelovanju ter k doseganju različnih ravni znanja, in sicer znanje, razumevanje, uporabo, 

analizo, sintezo in vrednotenje. 

 

 Učna priprava številka 6 (UP6) 

 

Učna priprava številka 6 je sestavljena iz glave, uvodnega, glavnega in zaključnega dela. 

Glava učne priprave vsebuje vse potrebne podatke. Uvodno motiviranje učencev se lepo 

navezuje na glavni del ure. Gre za tematski sklop prostor, tema in enota sta zapisani v glavi 

učne priprave. Učna priprava je namenjena za tretji razred osnovne šole. Učni cilji, zapisani v 

učni pripravi, so konkretizirani in so vzeti iz učnega načrta. Učni obliki sta dve, in sicer 

frontalna in individualna. Mogoče bi bil izbor učnih oblik lahko širši, saj bi bila ura tako bolj 

zanimiva, dinamična. Učne metode so izbrane pestro, in sicer verbalna, demonstracijska, 

operacijska. Učni pripomočki so natančno navedeni, prav tako je natančno citirana literatura. 

Priloge niso predvidene, prav tako ni predvidena tabelska slika in prostorska organizacija 

učilnice. Namen učne ure je pridobivanje novega znanja, temu primerno so izbrane tudi 

dejavnosti. Ključna vprašanja za učence so zapisana, navodil pa ni. Učna priprava je zapisana 

slovnično pravilno, struktura poteka ure je jasna, čas posameznih etap ni predviden, prav tako 

ni predvidena diferenciacija. Vsebina je ustrezno izbrana, aktualna, znanstveno veljavna, 

primerno razvrščena in urejena. Vsebina je skladna z učnimi cilji in ima vzgojno vrednost. 
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Dejavnosti v učni pripravi spodbujajo učence k razmišljanju in sodelovanju ter k pridobivanju 

različnih ravni znanja, in sicer znanja, razumevanja, uporabe, analize, sinteze. 

 

Učna priprava številka 7 (UP7) 

 

Učna priprava številka 7 je sestavljena iz glave, uvodnega dela, glavnega in zaključnega 

dela. Glava učne priprave vsebuje vse potrebne podatke. Učna priprava je zapisana zelo na 

kratko. Gre za učno pripravo za tretji razred in spada v sklop prostor. Učna tema in enota sta 

zapisani, prav tako so zapisani učni cilji iz učnega načrta in so konkretizirani, 

operacionalizirani. Izbor učnih oblik je pester, zapisane so tri učne oblike, in sicer 

individualna, skupinska in frontalna. Učne metode so prav tako zapisane v glavi učne 

priprave, in sicer verbalna (pogovor, razlaga) ter operacijska (praktično delo). Med metode je 

zapisano tudi opisovanje, ki pa tja ne sodi, kajti gre za dejavnost in ne za metodo. Učni 

pripomočki so korektno zapisani, tudi literatura je zapisana, vendar ni pravilno citirana, 

zapisani so samo naslovi knjig, ne pa tudi avtorji, založbe… Priloge, prostorske organizacije 

in tabelske slike niso predvidene, prav tako učna priprava ni zapisana jezikovno neoporečno. 

Gre za uro vaje in poglabljanja, struktura poteka ure je jasna, ni pa predvidenega časovnega 

razporeda posameznih etap. Ključna vprašanja in navodila za učence niso zapisana, prav tako 

ni predvidene diferenciacije. Izbrana vsebina je ustrezna, aktualna, znanstveno veljavna, 

primerno razvrščena in urejena. Vsebina je skladna z učnimi cilji in ima vzgojno vrednost. 

Učna priprava je drugače zapisana v zelo kratki obliki, vendar je iz nje možno razbrati, kako 

naj bi ura potekala. Dejavnosti spodbujajo učence k razmišljanju in sodelovanju ter k 

doseganju različnih stopenj Bloomove taksonomije znanja, in sicer znanja, razumevanja, 

uporabe, analize in sinteze.  

 

Učna priprava številka 8 (UP8) 

 

Učna priprava številka 8 je sestavljena iz glave, ki vsebuje vse potrebne podatke (podatki 

o učni uri), učne cilje (razdeljeni so na globalne, etapne in operativne), učne metode in oblike, 

navedeni so učni pripomočki, posebej so navedena še učna pomagala, navedeni so viri in tudi 

priloge so navedene v glavi učne priprave, kar ni v navadi. Glavni del učne priprave je 

razdeljen na tri dele, in sicer na uvajanje, usvajanje novih učnih vsebin in ponavljanje. To so 

trije glavni deli učne ure. Dejavnosti so razporejene kot po navadi, le poimenovanje delov ure 

je drugačno.  
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Gre za učno pripravo za tretji razred, tematski sklop je prostor. Učna tema in enota sta 

zapisani, prav tako so zapisani učni cilji iz učnega načrta v konkretizirani obliki. Izbor učnih 

oblik je pester, uporabljene so individualna, skupinska in frontalna učna oblika. Prav tako so 

pestro izbrane metode, in sicer verbalna (razlaga, razgovor, poslušanje), operacijska 

(praktično delo) in demonstracijska (metoda prikazovanja). Učni pripomočki so korektno 

zapisani, prav tako je korektno navedena literatura. Priloge, ki so predvidene, so navedene. 

Tabelske slike in prostorske organizacije niso predvidene. Učna priprava je zapisana 

jezikovno pomanjkljivo, pojavljajo se razne slovnične napake. Gre za uro vaje in poglabljanja, 

struktura poteka ure je jasna, ni predvidenega časovnega razporeda posameznih etap. Ključna 

vprašanja in navodila za učence so zapisana, kar je redkost pri učnih pripravah na spletu. Ni 

predvidene diferenciacije. Drugače pa je izbrana vsebina ustrezna, aktualna, znanstveno 

veljavna, primerno razvrščena in urejena. Vsebina je skladna z učnimi cilji in ima vzgojno 

vrednost. Učna priprava je zapisana v dokaj obširni obliki. Dejavnosti spodbujajo učence k 

razmišljanju in sodelovanju in k doseganju različnih ravni znanja oziroma učenci skozi uro 

dosežejo vse stopnje Bloomove taksonomije. 

 

Učna priprava številka 9 (UP9) 

 

Učna priprava številka 9 je sestavljena iz glave, uvodnega in zaključnega dela. Glava učne 

priprave vsebuje vse potrebne podatke. Potek učne ure je razdeljen na dejavnosti učitelja in 

dejavnosti učencev. Gre za učno pripravo za prvi razred osnovne šole in spada v sklop čas. 

Učna tema in enota sta zapisani, prav tako so zapisani učni cilji, ki so konkretizirani. 

Navedeni sta dve učni obliki, in sicer skupinska in individualna, prav tako sta navedeni dve 

učni metodi – verbalna in demonstracijska. Učni pripomočki so zapisani le delno, avtor je 

pozabil zapisati fotografije med učne pripomočke, prav tako niso zapisani viri in literatura. 

Priloge, prostorske organizacije in tabelske slike niso predvidene, prav tako učna priprava ni 

zapisana jezikovno neoporečno. Gre za uro pridobivanja novega znanja, struktura poteka ure 

je jasna, ni pa predvidenega časovnega razporeda posameznih etap. Ključna vprašanja in 

navodila za učence niso zapisana, prav tako niso predvidene diferenciacije. Metodična 

priprava je zapisana (zelo na kratko), vsebinske priprave pa ni. Drugače pa je izbrana vsebina 

ustrezna, aktualna, znanstveno veljavna, primerno razvrščena in urejena. Vsebina je skladna z 

učnimi cilji in ima vzgojno vrednost. Dejavnosti spodbujajo učence k razmišljanju in 

sodelovanju ter k doseganju dveh stopenj Bloomove taksonomije, in sicer znanja in 

razumevanja. 
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Učna priprava številka 10 (UP10) 

 

Učna priprava številka 10 vsebuje glavo, kjer so navedeni vsi potrebni podatki. UP10 

spada v tematski sklop prostor in je namenjena za prvi razred osnovne šole. Učni cilj je samo 

eden, ki pa je zapisan iz učnega načrta, in je konkretiziran in operacionaliziran. Izbor učnih 

oblik je pester, uporabljene so individualna, frontalna in skupinska učna oblika in delo v 

dvojicah. Učna metoda pa je samo ena, in sicer verbalna. Učni pripomočki, ki so navedeni, so 

primerni. Viri in literatura so zapisani, vendar niso pravilno citirani. Priloge in tabelske slike 

niso predvidene. Prostorska organizacija učilnice ni zapisana. Namen učne priprave je vaja in 

poglabljanje. Pojavi se nekaj slovničnih napak, struktura poteka ure je jasna, čas posameznih 

etap pa ni predviden. Prav tako učna priprava ne predvideva diferenciacije. Sama učna 

vsebina ure, ki je razvidna iz učne priprave, pa je ustrezno izbrana, znanstveno in strokovno 

veljavna, pregledno urejena in razvrščena, skladna s cilji, uporabna, primerna glede na mesto 

izvajanja pouka ter ima vzgojno vrednost. Navodila za izvajanje dejavnosti niso zapisana, 

prav tako niso v pripravo vključena ključna vprašanja za učence. Dejavnosti, ki so v učni 

pripravi predvidene, spodbujajo učence k razmišljanju in sodelovanju ter pri tem dosegajo 

stopnje Bloomove taksonomije znanja, in sicer znanje, razumevanje in uporabo. Na koncu 

učne priprave so predvidene še opombe, ki pa niso zapisane. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Kot bodoča učiteljica se zavedam, kako pomembna je učiteljeva priprava na pouk. Vsak 

učitelj ima dolžnost, da se na pouk pripravi kvalitetno, saj le tako lahko doseže stopnjo 

organiziranosti, ki učitelja pripelje do izvedbe uspešnega in kvalitetnega pouka. Pouk mora 

biti usmerjen v doseganje učnih ciljev, ki jih določa učni načrt. Usmerjen mora biti v razvoj 

učenčevih kompetenc, v dosego kvalitetnega znanja, ki ga bo učenec znal uporabiti in ga 

uporabljati skozi celotno življenje. 

 

Veliko učiteljev si pri pripravi na učno delo pomaga z učnimi pripravami, ki so dostopne 

na spletu. Ker sem želela izvedeti, koliko si učitelj lahko pomaga z učnimi pripravami za 

spoznavanje okolja za prvo triletje osnovne šole, ki so dostopne na spletu, sem v svojem 

diplomskem delu raziskovala, kako kakovostne so in ali so dostopne za vsa tematska 

področja. Menim, da je kakovost učnih priprav, dostopnih na spletu, zelo različna. Če 

primerjam najboljšo in najslabšo, je najboljša učna priprava priprava dveh študentk (UP5), ki 

je zapisana po vseh kriterijih, ki sem jih zastavila. Vsebuje vse potrebne podatke. Literatura, 

ki je pogosto citirana napačno, je citirana brez napak, prav tako se ne pojavljajo jezikovne 

napake. Vsi cilji so jasno zapisani, vsebuje vse potrebne priloge, vsebina je jasna, prav tako je 

uvodno motiviranje povezano z vsebino učne ure. Izbira učnih metod in oblik je pestra. Učna 

priprava je pregledno zapisana, je edina učna priprava, ki vsebuje časovno razporeditev 

posameznih etap, kar je zelo pomembno. Medtem pa je učna priprava, ki bi jo ocenila kot 

najslabšo, zapisana zelo na kratko (UP7). Glava učne priprave sicer vsebuje vse potrebne 

podatke, vendar je literatura napačno citirana, priprava ne vsebuje prilog, prostorska 

organizacija ni predvidena, prav tako ni časovnega razporeda posameznih etap. V pripravi ni 

zapisanih ključnih vprašanj in navodil za učence, prav tako ni predvidene diferenciacije. Sicer 

je iz nje možno razbrati potek ure, vendar je zapisana zelo površno.   

 

Z analizo učnih priprav na spletu za spoznavanje okolja v prvem triletju osnovne šole sem 

ugotovila, katere so najpogostejše pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri zapisanih učnih 

pripravah. Najpogosteje avtorji učnih priprav napačno citirajo literaturo, površno navajajo 

pripomočke, ki so potrebni pri izvedbi učne ure, avtorji ne predvidijo časovne razporeditve 

posameznih etap učne ure, prav tako ne predvidijo diferenciacije in prostorske organizacije. 

Zelo redko so v učnih pripravah na spletu zapisana ključna navodila in vprašanja za učence. 
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Menim, da bi morali biti avtorji učnih priprav bolj natančni pri njihovem pisanju, saj jih 

objavijo na spletu in s tem omogočijo uporabo teh učnih priprav ostalim učiteljem. 

 

Ugotovila sem, da so predlogi učnih priprav ustvarjalni, učne ure so zanimivo načrtovane, 

vendar je pri večini učnih priprav večji poudarek na dejavnostih učitelja kot učenca. 

Dejavnosti v učnih pripravah spodbujajo učenca k sodelovanju, vendar je večji poudarek na 

tem, kaj počne učitelj in ne učenec. 

 

Mogoče bi bilo treba analizo učnih priprav na spletu ponoviti čez nekaj let, kajti menim, 

da bi bili rezultati lahko drugačni, saj se učne priprave iz leta v leto spreminjajo, vse več 

poudarkov je na učnih pripravah, vse bolj se stroka nagiblje v smer integracije, torej 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami. S procesom integracije pa se zaostruje tudi 

problem diferenciacije – v istem razredu so vse bolj različni učenci, zato je načrtovanje učne 

ure toliko bolj zahtevno in potrebno. Seveda pa mora učitelj učno pripravo prilagoditi svojim 

učencem, zato je lahko učna priprava s spleta večkrat neuporabna.  

 

Menim, da je bila med vsemi desetimi, naključno izbranimi pripravami na spletu samo 

ena učna priprava, ki je ustrezala vsem kriterijem, ki sem jih določila s pomočjo teorije. 

Menim, da lahko učitelj uporablja učne priprave na spletu kot pripomoček pri pripravi, ne 

more pa jih neposredno uporabiti pri izvedbi pouka, kajti zapisane so preveč površno in 

nekakovostno. 
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8. PRILOGE 

 

Priloga št. 1: 

Tabela 5: TABELA S KRITERIJI ZA ANALIZO UČNIH PRIPRAV S SPLETA 

 

 
UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 

K
R

IT
E

R
IJ

 

razred      

tematski sklop      

učna tema in 

učna enota 

 

 

    

učni cilji iz 

učnega načrta 

     

učni cilji 

konkretizirani, 

operacionalizirani 

     

pestrost uporabe 

učnih oblik 

     

pestrost uporabe 

učnih metod? 

     

navedeni učni 

pripomočki 
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primerni učni 

pripomočki 

     

navedeni viri in 

literatura 

     

vsebuje vse 

priloge 

     

prostorska 

organizacija 

učilnice 

     

tabelska slika      

jezikovno 

neoporečno 

     

namen učne 

priprave 

     

jasna struktura 

poteka ure 

     

predviden čas 

posameznih etap 

     

načrtovana 

diferenciacija? 
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zapisana navodila 

za učence 

     

zapisana ključna 

vprašanja za 

učence 

     

ustrezno izbrana 

učna vsebina 

     

znanstveno in 

strokovno 

veljavna učna 

vsebina 

     

pregledno urejena 

in razvrščena 

učna vsebina 

     

aktualna učna 

vsebina 

     

učna vsebina 

skladna s cilji 

     

učna vsebina ima 

vzgojno vrednost 

     

uporabna učna      
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vsebina 

primerna učna 

vsebina glede na 

mesto izvajanja 

pouka 

     

dejavnosti 

spodbujajo 

učence k 

razmišljanju, k 

sodelovanju 

     

upoštevane 

stopnje 

Bloomove 

taksonomije 

znanja 

 

     

sistematično 

razvijanje 

spretnosti skozi 

dejavnosti 
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Priloga št. 2: 

Učna priprava št. 1 (UP1): 

UČNA PRIPRAVA 

 

Učiteljica: Jana Potočnik Datum: 19. 3. 2006 Šola:  

Razred: 3. Predmet: SPO Teden: 

Ura: 

Tema: Bilo je nekoč 

Enota: Srečno Kekec 

(film) 

 

 

Cilji: - učenci se urijo v opazovanju; 

 - učenci se urijo v pripovedovanju; 

 - spoznajo, da so ljudje včasih živeli drugače; 

 - znajo potegniti vzporednice z današnjim svetom oz. poiskati razlike. 

 

Učne metode: razlaganje, pogovor, delo z videoposnetkom  

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

 

Učna sredstva: videoposnetek 

 

Viri in literatura: film Jožeta Galeta Srečno Kekec 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

 

Zagrnemo učilnico in prižgem svečo. Povem, da so v preteklosti, ko ni bilo elektrike, 

namesto luči uporabljali za razsvetljavo sveče in podobna svetila. Za primerjavo prižgemo 

luči v učilnici in primerjamo koliko svetlobe dajo luči v učilnici in koliko sveča.  

Učence vprašam, če vedo, da so živeli v preteklosti drugače, kot danes.  

Ali ste to videli že v kakšnem filmu? Katerem? 
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Naznanim, da si bomo ogledali odlomek iz filma Srečno Kekec, iz katerega bodo lahko 

razbrali kakšno je bilo življenje v tistih časih. 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Učencem predvajam približno 10 minut dolg posnetek brez zvoka. Učenci le gledajo 

posnetek. 

 

Učencem razdelim naloge: 

 Skiciraj predmet, ki si ga videl/a na posnetku in ga danes vidimo bolj redko. 

 Primerjaj oblačila ljudi na posnetku z današnjimi. 

 Razmisli kako so se včasih preživljali, kje so dobili hrano, kako so si greli stanovanje, 

kako so potovali. 

 Primerjaj hišo na posnetku s svojo hišo ali hišo, ki jo vidiš v okolici. 

 

Ponovno predvajam posnetek. 

 

Ko rešijo naloge, dam učencem nova navodila. 

Ob predvajanju odlomka brez zvoka bodo pripovedovali o načinu življenja ljudi. Učenci se 

razdelijo v pare. Eden v paru je pozoren na zgradbo hiše in na predmete v njeni okolici, drugi 

pa na ljudi in njihova oblačila. Pri pripovedovanju si pomagajo z nalogami, ki so jih 

predhodno rešili. 

 

Pred samim pripovedovanjem ponovno predvajam posnetek, da se učenci pripravijo na 

pripovedovanje. 

 

Ponovno predvajam posnetek in učenci pripovedujejo o tem, kar vidijo na sliki. 

 

 

ZAKLJUČEK 
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Domača naloga:  

Vsak si izbere predmet iz preteklosti. Zapiše koliko je približno stara, ga opiše (kakšen je, 

zakaj se je uporabljal in kako), ga primerja s sodobno in nazadnje še skicira. O tem se lahko 

pogovorijo s svojimi starimi starši, če vedo kaj povedati o tem predmetu. 

Naslednjo uro pripravimo razstavo predmetov iz preteklosti, katere predstavljajo učenci. 

 

 

 

Opombe: 

 

 (www.mladinska.com) 

 

Učna priprava št. 2 (UP2): 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

KANDIDATKA: Sonja Gabor 

DIDAKTIK: dr. Samo Fošnarič 

RAZREDNA UČITELJICA: Magda Osvald 

DATUM: 15.11.2007 

ŠOLA: Osnovna šola Kamnica 

RAZRED: 2.b 

URA:  

PREDMET: Spoznavanje okolja 

 

TEMATSKI SKLOP: Skrbim za okolje 

UČNA VSEBINA:Okolica šole: izdelava načrta 

 

UČNI CILJI: 

 

a) Globalni: 

Učenci: 

 - se znajo orientirati v šolskem okolišu glede na lego stvari 
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b) Etapni: 

Učenci:  

- se seznanijo s stvarmi v njihovi okolici, in znajo povedati, kje ležijo, glede na vhod v 

šolo 

 

c) Operativni: 

Izobraževalni: 

Učenci: 

- poznajo okolico šole 

- poznajo lego stvari v okolici šole 

- se znajo orientirati glede na stvari v okolici šole 

 

      Vzgojni: 

Učenci:  

- se navajajo na aktivno poslušanje; 

- se navajajo na kulturni dialog; 

- se navajajo na natančno delo, strpnost in sodelovanje; 

- se na delo pripravijo in po delu tudi pospravijo; 

 

Psiho – motorični: 

Učenci: 

- si razvijajo fino motoriko; 

- razvijajo verbalno komunikacijo.  

 

UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna, delo v dvojicah. 

 

UČNE METODE: 

-  verbalno – tekstualna metoda (metoda razgovora, metoda razlage, metoda poslušanja) 

- ilustrativno – demonstracijska metoda (metoda prikazovanja) 

- metoda izkustvenega učenja (metoda praktičnih del, metoda igre ) 

 

UČNI PRIPOMOČKI: slike, magnetki, delovni zvezek 

 

UČNA POMAGALAučitelj: kuverte, razrezanke, slike, magnetki, maketa, delovni zvezek 
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VIRI: 

 

- Hergan, I. (2004). Dotik okolja 2. Učbenika za spoznavanje okolja v drugem razredu 

9-letne osnovne šole. Ljubljana : Mladinska knjiga 

- Antić, M. (2000). Okolje in jaz 2.Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan  

- Antić, M. (2001). Okolje in jaz 2.Delovni zvezek za spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan 

- Antić, M. (2000). Okolje in jaz 2.Priročnik za spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan  

- Vrščaj, D. (2000). Opazujem, raziskujem, razmišljam 2. Učbenik za spoznavanje 

okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana:DZS 

- Vrščaj, D. (2000). Opazujem, raziskujem, razmišljam 2. Delovni zvezek za 

spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana:DZS 

- Vrščaj, D. (2000). Opazujem, raziskujem, razmišljam 2. Priročnik za spoznavanje 

okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana:DZS 
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ARTIKULA

CIJSKE 

STOPNJE 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO 
OBLIKE IN METODE 

DELA 

UČNI PRIPOMOČKI, 

POMAGALA 
UČITELJ UČENCI 

I. 

UVAJANJE 

 

 

 

 

1. Predstavitev 

2. Motivacija 

Učenci sedijo v klopeh in 

jim razdeli razrezanko ter 

poda navodila: 

»Vsak izmed vas ima v 

kuverti razrezanko, ki jo 

mora zložiti. Ko razrezanko 

zložite, si sliko na njej 

zapomnite in  razrezanko  

pospravite nazaj v kuverto.« 

 

Opazuje in pomaga 

učencem pri sestavljanju. 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavljajo razrezanko. 

 

 

 

 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda poslušanja 

Metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALNA OBLIKA 

Metoda igre 

Metoda praktičnih del 

 

 

 

kuverte 

razrezanke 
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Ko učenci sestavijo in 

pospravijo razrezanke poda 

navodila: 

»Sedaj naj vsak od vas 

vzame svoj stol in ga 

prinese pred tablo. Stole 

bomo zložile v polkrog. Ko 

stol date v polkrog, vzamite 

pri mizi, ki je pred tablo, 

sliko, ki ste jo malo prej 

zložili.« 

 

Na tablo pritrdi napisa 

(priloga1). 

 

»Vsak izmad vas ima eno 

sliko, ki jo bo sedaj pripel 

na pod ta dva napisa. 

Pozorno poglejte sliko, jo 

poimenujte in jo uvrstite v 

pravilno tabelo. Če je vaša 

 

Pozorno poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poimenujejo sliko in jo 

uvrstijo v pravilno tabelo. 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda razgovora 

Metoda poslušanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda praktičnih del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

napisa 

slike 

magnetki 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tadeja Resnik; diplomsko delo 

 

74 

slika v bližini šole, v prvo 

kolono, če pa vaša slika ni v 

bližini šole pa v drugo 

tabelo.« 

 

Preverja če so vse slike dane 

v pravilno tabelo. 

II. 

USVAJANJ

E NOVIH 

UČNIH 

VSEBIN 

 

MAKETA 

 

 

 

 

 

 

 

»Učenci, vi vsak dan v šolo 

prihajate po isti poti, zato 

dobro poznate okolico vaše 

šole. Če jo zares dobro 

poznate pa bomo videli 

sedaj. S seboj sem prinesla 

maketo oz. Nekaj stvari iz 

bližnje okolice vaše šole. Ta 

maketa še ni sestavljene, 

sestavili jo bomo mi skupaj. 

Preselili se bomo nazaj, kjer 

je karton, na katerega bomo 

polagali stvari in tako 

ustvarjali približno okolico 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preselijo nazaj. 

 

 

 

 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat 

slika vhoda 

 

magnetki 
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PLAKAT 

šole.« 

 

Polaga stvari na karton. 

 

 

 

Ko je maketa končana, vodi 

razgovor o tem, kje te stvari 

ležijo(levo, desno, spredaj 

zadaj). 

 

Na tablo pritrdi plakat s 

sliko šole (slikana je s strni 

vhoda v šolo). 

Vodi razgovor o tem, kaj 

vidijo učenci na sliki. 

 

Učencem ponudi slike iz 

okolice šole.(Uporabimo 

tudi tiste, ki so bile pod 

kolono JE PRI ŠOLI) 

 

Prepoznajo stvari iz okolice in 

povedo in položijo stvari na 

pravo mesto. 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

Opazujejo in poslušajo. 

 

 

Odgovorijo. 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINSKA OBLIKA 

Metoda prikazovanja 

Metoda praktičnih del. 

 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda razgovora 

 

 

 

 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda prikazovanja 

Metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

karton 

narejeni izdelki iz okolice šole 
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»Učenci, sedaj pa razvrstite 

te slike glede na to, kje v 

okolici, glede na vhod v 

šolo,  ležijo. Pozorni morate 

biti kje se stvari nahajajo- 

levo, desno, spredaj, zada, 

gledena na vhod.« 

Naredi prvi primer. 

 

Opazuje in pomaga 

učencem pri njihovem 

polaganju slik na tablo. 

 

»Sedaj, ko smo na tablo 

položili stvari iz bližnje 

okolice šole, bomo pa še iz 

malo širše okolice. Isto kot 

prej vzamete vsak po eno 

sliko in jo pritrdite na tablo 

glede na to kje ta stvar je, 

desno, levo pred, ali za 

Pozorno poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo. 

 

Pritrjajo slike na tablo in 

povedo, kje se kaj nahaja. 

 

Pripenjajo slike iz ožje okolice 

šole na tablo. 

 

 

 

Pripenjajo slike iz širše okolice 

šole. 

Metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda prikazovanja 

Metoda razgovora 
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šolo.« 

Opazuje in pomaga 

učencem pri njihovem 

polaganju slik na tablo. 

III. 

URJENJE 

 

DELOVNI 

ZVEZEK 

 

 

 

Poslušajo navodila, nato 

izžrebajo listke ter se vsedejo, 

kakor je bilo povedano. 

 

 

Poslušajo navodila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINSKA OBLIKA 

Metoda poslušanja. 

Metoda praktičnih del. 

Metoda igre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat 

lepilo 

lepenka 

list papirja 
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Izdelujejo maketo. 

 

 

Povedo, kaj so na maketi 

naredili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda razlage 

Metoda prikazovanja 

Metoda razgovora 

 

 

 

ZAKLJUČE

K 

 

 

Se zahvalim za sodelovanje 

in se poslovim. 

 

Se poslovijo. 

FRONTALNA OBLIKA 

Metoda razgovora. 
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Učna priprava št. 3 (UP3): 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 

Razred:  

1. 

Datum:  Ura: 37 Učitelj/ica: 

Vzgojitelj/ica: 

IZ ČASOV NAŠIH BABIC IN PRABABIC 

Učna tema: Bilo je nekoč 

Učna enota: Otroci so se nekoč igrali drugače kot danes 

Cilji:  

Spoznavajo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno. 

Uporabljajo nekatere temeljne izraze za časovno opredeljevanje dogodkov (nekoč, davno) in  

opredeljevanje starosti (staro, novo). 

 

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

 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, opisovanje, razlaga, poslušanje, 

praktično delo,  didaktična igra, delo z delovnim zvezkom, delo z učbenikom, delo z 

računalnikom; 

 

Učna sredstva in pripomočki: DZ1/28, 29                   

Viri in literatura:  

Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Priročnik MK založbe za učitelje v 1. razredu 

osnovne šole 

Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec,  

DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole 

Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, 

DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole, 1. del 

 

Dejavnosti: 

Slovenska ljudska pesem: Majhna sem bila 

Majhna sem bila 

piške sem pasla, 

piške so čivkale, 

http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/8264-metoda-kolar/10357
http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/41734-alenka-rot-vrhovec/40215
http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/8264-metoda-kolar/10357
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jaz sem pa rasla. 

 

Mamica moja 

piške prodala, 

piške so čivkale, 

jaz pa jokala. 

 

Razgovor: Kdo nastopa v pesmici? Kdo jo je prepeval? Kaj so piške? Ste jih že kdaj 

pasli? 

Danes nas bo obiskal-a gost- ja, ki nam bo pripovedovala o tistih časih, ko so otroci še 

pasli piške in so prepevali take in podobne pesmice. 

Gost v razredu 

V razred povabimo starejšega gosta, ki prinese s seboj nekaj igrač ali drugih predmetov in 

fotografij iz svojega otroštva. Učencem pripoveduje, katere igre so se igrali otroci nekoč, 

pove pravila kakšne igre, ki je otroci morda ne poznajo. Po njegovih navodilih jo zaigrajo. 

Našteje podrobnosti, ki se jih spomni iz obdobja, ko je bil star približno šest let, pove, kje so 

otroci takrat dobili igrače, kakšne so bile njihove najljubše obleke, kako je bilo, ko so prvič 

videli tv–oddajo, katere so bile njegove najljubše slikanice, katere zgodbe so jim 

pripovedovali 

starši in stari starši, kako so se razumeli z njimi, kaj so delali ipd. 

Učenci pred gostom iz kotička za igro pospravijo vse igre in igrače, za katere menijo, da jih 

v svojem otroštvu ni poznal, potem pa skupaj pregledajo, ali so imeli prav. 

Delo z delovnim zvezkom, DZ1/29/1,2 

Razgovor ob  sliki 

Opombe: 
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(www.9letka.com) 

 

Učna priprava št. 4 (UP4): 

 

SPROTNA PRIPRAVA NA POUK 

Predmet: SPO 

Šola: OŠ Franceta Prešerna Datum:  

Razred: 2. Zaporedna številka ure: 93. 

Tematski sklop : POGLEDAM  NAOKROG 

Učna enota: ŽIVIM V SLOVENIJI 

Tip učne ure: ponavljanje 

Učni cilji: 

 Spoznajo značilnosti domačega kraja ali soseske, 

 spoznajo različne načine predstavljanja geografskega okolja (peskovnik, zemljevid, globus), 

 znajo narediti preprosto legendo s slikovnimi simboli, 

 prepoznajo pomembne objekte v svoji okolici, 

 izdelajo maketo svoje okolice, 

 razvijajo sposobnosti urejanja podatkov in uporabe simbolov, 

 spoznajo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:razgovor, razlaga, praktično delo 

Pripomočki in literatura: P, str. 106, 107, 108, 109, 134-138, DZ, str. 61, 62, U str. 64, 65, 66, 67, 

zemljevid, globus,  Okolje in jaz, U, str. 44,45, računalnik,  

Medpredmetne povezave: GVZ-petje Himne 

Opombe: DN-pod naslov Slovenska himna: Zdravljica, zapišejo besedilo. 

POTEK DELA 

 

 

I. UVOD Z MOTIVACIJO: 

 

 Predvajam slovensko himno (vstanemo!), predstavim zastavo, grb. Poslušajo, gledajo.Pojejo 

himno. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c  

 

II. OSREDNJI DEL URE 
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Učence vprašam, v kateri državi živimo. Vprašam jih ali mogoče kdo ve, na kateri celini je 

Slovenija? Povem, da Slovenija leži v Evropi. Evropo pokažem na globusu. Prinesem zemljevid 

Evrope. Učenci si ga dobro ogledajo. Kaj razumete pod besedo Evropa? Države v Evropi so se 

povezale v evropsko unijo. S tem smo povezane države dobile evropsko zastavo ( 12 modrih zvezd-

ponazarja popolnost, razporejenih v krog na modri podlagi), himno ( Oda radosti, sklepni del 

Beethovnove 9 .simfonije) in denar (valuta evro) . Kako se imenujejo države Sveta in kje so?  

Pogledamo si države s pomočjo elektronskega globusa   

http://www.bing.com/maps/?vendor=msn&pkw=earth in na globusu. 

Enemu učencu rečem, naj na zemljevidu pokaže Slovenijo. Učencem povem, da je Slovenija nastala 

leta 1991, prej je spadala pod Jugoslavijo.  

Učencem rečem naj pokažejo mejo države, hribovje, nižine, morje. Učence vprašam: Je Slovenija 

velika, majhna v primerjavi z ostalimi državamiNa kaj nas spominja posebna oblika naše države? 

Katere države pa ležijo zraven Slovenije? Kateri jezik mi govorimo? 

Učencem povem, da govorimo slovenski jezik, razen na območjih, kjer sta italjianska in madžarska 

manjšina. Tam govorijo tudi italijanski in madžarski jezik. Na zemljevidu pokažem to območje. 

Učence vprašam: Katero je glavno mesto Slovenije? Učencem povem, da so v Ljubljani 

najpomembnejše državne ustanove: parlament, urad predsednika republike, sedež vlade, 

ministrstva, sodišča,... 

Učence vprašam: Katero denarno valuto pa imamo mi v Sloveniji?, Mogoče kdo ve, katero denarno 

valuto smo imeli pred evrom?, Kaj menite, imajo vsi po svetu evro? 

Ponovimo.Učence vprašam: Kakšna je slovenska zastava? Kje jo lahko vidimo? Sliko zastave 

obesim na tablo. Ob katerih priložnostih izobesimo zastavo?  Kakšen je slovenski grb?  

Učencem rečem naj na zemljevidu Slovenije poskusijo poiskati Maribor. Učenci naj iz zemljevida 

preberejo še mesta v Sloveniji. 

Na tablo narišem Slovenijo (oblika kokoši), označim sosednje države. 

Narišem zastavo. Naučimo se himno. 

Države se med seboj razlikujejo po marsičem. Pogledamo posnetekhttp://uciteljska.net PLANET 

ZEMLJA (Planet Earth). 

 

III.    ZAKLJUČEK   

 

Učenci s table prerišejo Slovenijo (označijo sosede), prerišejo zastavo.  

DN-pod naslov Slovenska himna: Zdravljica, zapišejo besedilo. 

http://www.bing.com/maps/?vendor=msn&pkw=earth
http://uciteljska.net/
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Učna priprava št. 5 (UP5): 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

Študentki: Katja Terčič, Nina Pleško 

Osnovna Šola: OŠ Jožeta Moškriča 

Mentorica: Janja Boštjančič 

Mentorica na Pef: mag. Irena Hergan 

Razred: 2. a Predmet: SPO Teden: 

Ura:  

Datum izvedbe:  

5. 11. 2009 

Učna tema: Promet in znaki 

Učna enota: Pešci in kolesarji varno v prometu 

Učni cilji: 

 Poznajo prometne znake, ki jih srečajo na poti v šolo, in znake pomembne za vedenje 

pešcev in kolesarjev, 

 utrjujejo vedenja o varni poti v šolo. 

Učne metode: pogovor, razgovor, razlaga, reševanje nalog 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in pripomočki: kresničke, jopič, slike, delovni list (PRAVILNO 

POBARVAJ PROMETNE ZNAKE), sestavljanke, didaktične igre (Domine, Človek ne jezi 

se-promet) 

Viri in literatura: 

 Kolesarska steza, 

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgref

url=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxD

AZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&t

bnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26nd

sp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40

%26um%3D1 

 M. Antić, B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, l. 2003. Okolje in jaz 2, učbenik pri SPO 

za 2. razred devetletke. Ljubljana: Modrijan. 

 M. Antić, B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, l. 2003. Okolje in jaz 2, priročnik za 

učitelje  pri SPO za 2. razred devetletke. Ljubljana: Modrijan. 

 Otroci na cest, http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/Otroci-na-cesti_b.jpg 

 Prehod za pešce,http://www.signaco.si/znaki/obvestila/obvest5.jpg 

 Prepovedan promet za pešce, 

http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved20.jpg 

 Steza za pešce, http://www.e-um.si/lessons/216/obvezno5Thumbnail.png 

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/2.JPG&imgrefurl=http://194.249.133.20/projekti/varnost/index6.html&usg=__qofAOZuYqWy9osPx1zyxDAZHgPo=&h=154&w=153&sz=25&hl=sl&start=42&um=1&tbnid=4bhD8Yc0aANMfM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dprometni%2Bznaki%2Bza%2Bkolesarja%26ndsp%3D20%26hl%3Dsl%26rlz%3D1T4ADBR_enSI272SI274%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/Otroci-na-cesti_b.jpg
http://www.signaco.si/znaki/obvestila/obvest5.jpg
http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved20.jpg
http://www.e-um.si/lessons/216/obvezno5Thumbnail.png
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 Stop, http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved1.jpg 

 

Ključne besede: 

 oblike prometnih znakov ( trikotnik, krog, pravokotnik, kvadrat) 

 barve prometnih znakov (rdeča, modra, bela, črna) 

  prometni znak sporoča  

 

 POTEK UČNE URE 

 

5 min. UVODNI DEL: 

Z učenci se usedemo v krog z naslonjali naprej, zato da učenci ne »zlezejo« v sredino 

kroga. V sredino kroga položiva domine in vsak učenec si vzame eno domino. Ena 

izmed naju začne igro Domine. Vsak naslednji učenec, ki ima pravo domino, položi 

domino zraven domine in tako se igra nadaljuje. 

Učenci postanejo pozorni na prometne znake. 

12. 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL: 

 Učenci se usedejo na svoja mesta. Z njimi se pogovarjava in jim zastavljava 

vprašanja. 

 Kaj ste opazili na dominah?(konkretno: »Eva, kaj si opazila na dominah?«) 

 Kako te znake poimenujemo? 

 Zakaj se imenujejo prometni znaki? 

 Zakaj jih potrebujemo? 

 Kje stojijo? 

 Komu vse so namenjeni? 

 Ali jih srečate na poti v šolo? 

 Ali imajo prometni znaki povsod enak pomen? Npr. ko odpotujete na morje. 

 Kaj pa semaforje moramo tudi upoštevati? Katere barve so na semaforju in 

kaj pomenijo? 

 Ali se znaki med seboj razlikujejo? 

 Kako se prometni znaki med seboj razlikujejo? 

Poveva, da znake delimo v štiri skupine, in sicer glede na to, kaj nam sporočajo : 

PAZI, TUKAJ JE, PREPOVEDANO in NAREDI TO. Sproti kaževa znake, ki 

spadajo v določeno skupino.  

Učenci poimenujejo prometne znake in poznajo njihov namen. 

 

Z učenci še na hitro ponovimo pravila obnašanja pešcev na cesti in njihovo »opremo«. 

Kje hodijo pešci? Kaj pa če ni pločnika? Kako morajo biti oblečeni oz. kaj morajo 

imeti ponoči seboj? ( TORBICE)  

http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved1.jpg
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10 

min. 

 

 

 

 

15. 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci gredo po svoje torbice in preverijo če so na njih odsevniki in jih tudi pokažejo.  

Otroci ponovijo pravila vedenja pešcev v prometu. 

 

 Učencem razdeliva pobarvanko z različnimi prometnimi znaki. Pobarvanko 

pravilno pobarvajo. Na koncu tudi barve preveriva. 

Učenci poznajo barve prometnih znakov. 

 

Z učenci gremo ven in se sprehodimo do ceste. Preden odidemo jim naročiva, naj 

dobro opazujejo in naj bodo pozorni na dogajanje okoli sebe.  

Ustavimo se pri prehodu čez cesto. S pomočjo kolegic uprizoriva PRAVILNO in 

NEPRAVILNO prečkanje ceste.  

Dekle z zelenim dežnikom steče čez cesto, medtem ko dekle z oranžnim dežnikom 

pravilno, z vsemi pogledi prečka cesto. Učenci med tem opazujejo.  

Nato pa še učenci v parih, en za drugim pravilno prečkajo cesto.  

Otroci ponovijo pravilno prečkanje ceste.  

 

Vrnemo se v razred, kjer se pogovorimo o dogajanju zunaj. Učencem zopet zastaviva 

nekaj vprašanj, na katera odgovarjajo kot pri igri dan/noč, za pravilni odgovor 

vstanejo za napačen pa sedejo.  

 

 Dekle z oranžnim dežnikom je pogledala levo in desno? DA 

 Ali je dekle z zelenim dežnikom pravilno prečkala cesto? NE 

 Ali smo mi pravilno prečkali cesto? DA 

 Dekle z zelenim dežnikom je stekla čez cesto, kar je zelo nevarno? DA 

 

 Zunaj smo videli ta znak   ? DA 

 Zuanj smo videli znak ? 

 

Dodatno vprašanje za vse skupaj: Kaj ste opazili na cestišču? – LEŽEČE POICAJE 
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15 

min. 

 

 

 Delo v skupinah: 

Najprej poveva navodila, za vsako delo, ki bo potekalo v skupinah, nato pa učence 

razdeliva v štiri skupine glede na prometne znake, ki jih imajo na spodnji strani 

kartončkov z imeni.  

 

1. SPOMIN (PROMET) 

Učenci iščejo pare prometnih znakov.  

 

2. ČLOVEK NE JEZI SE (PROMET) 

Učenci mečejo kocko. Prvi začne igro učenec, ki vrže kocko, ki ima največ število 

pik.  

Učenci pri igri prepoznavajo prometne znake in jih tudi upoštevajo. 

 

3. SESTAVLJANJE RAZLIČNIH PROMETNIH ZNAKOV 

Učenci imajo različne prometne znake, ki jih morajo sestaviti. Ko pristopiva k 

skupini, nama opišejo, katere znake so sestavili. 

Učenci prepoznavajo prometne znake, ki so jih sestavili in jih pravilno 

poimenujejo. 

 

4. RAZVRŠČANJE ZNAKOV V SKUPINE 

Učenci imajo različne prometne znake, ki jih razvrstijo v tri ali štiri skupine. Ko 

pristopiva k skupini, učenci svojo razvrstitev utemeljijo. 

Učnci znajo razvrstiti prometne znake. 

 

 Dodatna naloga: Sestavljanka s prometnimi znaki in njihovimi opisi.  

Učenci prepoznajo pomen prometnih znakov.  

 

10. 

min 

ZAKLJUČNI DEL: 

Za preverjanje bova izvedli kviz. Gre za manjše razredno tekmovanje, kjer učenci po 

že razdeljenih skupinah odgovarjajo na vprašanja in si pridobivajo točke. S tem tudi 

preveriva njohovo znanje, ki so ga usvojili.   
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*KVIZ  

 

1. V katero skupino spada določen znak?  

( npr. Dvignem znak , učenci se v skupini med seboj posvetujejo in na znak 

dvihgnejo kartonček na katerem piše NAREDI TO! ) 

 

znaki: , , , , ? 

 

 

2. Prebrali bova trditve. Če je trditev pravilna, dvignite kartonček , če pa je napačna 

pa dvignete kartonček .  

 

Eva počaka zeleno luč, nato preška cesto.  

 

Če pločnika ni, Tanja hodi ob desnem robu vozišča.  

 

Meta v temi nosi temna oblačlila in kresničko.  

 

Tine in Tone se v avtu vedno pripneta z varnostnim pasom.  

 

Jure se vedno igra v bližini parkiranih avtomobilov.  

Delovni list (PRAVILNO POBARVAJ PROMETNE ZNAKE) 
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POBARVAJ S PRAVILNIMI BARVAMI.

 

 

 

 

 

 

(www. priprave.net) 
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Učna priprava št. 6 (UP6): 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

ŠOLA: DATUM: 28.02.2012 

UČITELJICA:  

RAZRED: 3.                                                                            

PREDMET: Spoznavanje okolja 

UČNA TEMA: Slovenija 

UČNA ENOTA: Slovenija v Evropi 

UČNI CILJI:  

 Učenci spoznajo, da živimo v državi Sloveniji. 

 Učenci vedo, da se Slovenija nahaja v Evropi in meji na Italijo,  Avstrijo, Hrvaško in 

Madžarsko. 

 Učenci vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in da govorijo slovenski jezik. 

 Učenci vedo, da v Sloveniji živijo tudi pripadniki drugih narodov. 

 

UČNE OBLIKE:   -     frontalna, 

- Individualna. 

 

UČNE METODE:  -     razlaga, 

                                 -     demonstracija, 

                     -     pogovor, 

                     -     praktično delo. 

 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:  

- delovni zvezek, 

- učbenik, 

- globus, 

- zemljevid Evrope, 

- zemljevid Slovenije, 

- slike zastave, grba. 

 

LITERATURA: 

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2009). Okolje 

in jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik. 

Ljubljana: Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2009). Okolje 
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in jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Delovni 

zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Krnel, D., Pečar, M. (2006). Okolje in jaz 3. Spoznavanje 

okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Modrijan. 

 

POTEK UČNE URE 

 

 

UVODNA MOTIVACIJA: 

Učence povabim pred tablo. 

 

Učence vprašam: Radi potujete?, V kateri tuji državi ste že bili?, Je ta država daleč-blizu?, S 

čim ste potovali? Prinesem globus in učence vprašam: Kaj predstavlja globus?, Kaj vidimo na 

globusu?, Katere celine poznamo?, Pokaži jih.  

 

GLAVNI DEL URE:  

Učence vprašam, v kateri državi mi živimo. Vprašam jih ali mogoče kdo ve, na kateri celini je 

Slovenija? Povem, da Slovenija leži v Evropi. Evropo pokažem na globusu. Prinesem 

zemljevid Evrope. Učenci si ga dobro ogledajo. Enemu učencu rečem, naj na zemljevidu 

pokaže Slovenijo. Učencem povem, da je Slovenija nastala leta 1991, prej je spadala pod 

Jugoslavijo.  

Učencem rečem naj pokažejo mejo države, hribovje, nižine, morje. Učence vprašam: Je 

Slovenija velika, majhna v primerjavi z ostalimi državami? Kot smo ugotovili je Slovenija 

majhna država, ima približno 2 milijona prebivalcev. 

Na kaj nas spominja posebna oblika naše države? Katere države pa ležijo zraven Slovenije? 

Kateri jezik mi govorimo? 

Učencem povem, da govorimo slovenski jezik, razen na območjih, kjer sta italjianska in 

madžarska manjšina. Tam govorijo tudi italijanski in madžarski jezik. Na zemljevidu pokažem 

to območje. 

Učence vprašam: Katero je glavno mesto Slovenije? Učencem povem, da so v Ljubljani 

najpomembnejše državne ustanove: parlament, urad predsednika republike, sedež vlade, 

ministrstva, sodišča,... 

Učence vprašam: Katero denarno valuto pa imamo mi v Sloveniji?, Mogoče kdo ve, katero 

denarno valuto smo imeli pred evrom?, Kaj menite, imajo vsi po svetu evro? 
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Učence vprašam: Kakšna je slovenska zastava? Kje jo lahko vidimo? Sliko zastave obesim na 

tablo. Ob katerih priložnostih izobesimo zastavo?  Kakšen je slovenski grb? Sliko grba 

obesim na tablo. 

 

Učencem rečem naj na zemljevidu Slovenije poskusijo poiskati Jesenice. Učenci naj iz 

zemljevida preberejo še mesta v Sloveniji. 

 

ZAKLJUČNI DEL URE: 

Učenci vzamejo učbenik. Odprejo ga na strani 46, kjer preberemo skupaj besedilo. Ogledamo 

si slike. Preberemo še stran 47. 

 

Če ostane še časa, učenci odprejo zvezek. Napišejo naslov Slovenija v Evropi ter pod ta 

naslov narišejo slovensko zastavo in grb. 

(www.priprave.net) 

 

Učna priprava št. 7 (UP7): 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

Učitelj:                                                                                Datum: 13. 2. 2012 

Razred: 

    3. 

Predmet: 

      SPO 

Teden: 23. 

Ura:  58. 

Tema: OKROG SVETA 

Enota: Od globusa do zemljevida. 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 

 Širijo znanje o različnih površinskih oblikah. 

 Spoznajo preprost zemljevid sveta kot risbo celotnega Zemljinega površja. 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, opisovanje, praktično delo 

 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 
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Literatura: Otroški atlas sveta, Atlas sveta 

 

Pripomočki: Globus, prozoren papir-svinčniki 

 

 

Potek učne ure 

 

UVODNI DEL  

 Ogledamo si različne modele Zemlje in globuse na katerih prepoznavajo kopno, vodo. 

Kakšne oblike so ti modeli? Kaj na njih prepoznavamo? Ali so napisana tudi kakšna 

imena? Kaj pomenijo? 

 

GLAVNI DEL 

 Preberemo nekaj imen z globusa, zemljevida in razložimo kaj pomenijo. 

 Ob slikah v učbeniku, stran 42, potujemo okrog sveta, se pogovarjamo in povemo, kaj 

nam posamezne slike predstavljajo. S kakšno barvo je pobarvano kopno in s kakšno 

morje? V čem sta si podobna globus in zemljevid? 

 

 

ZAKLJUČEK 

 S prozornim papirjem prerišejo celine in primerjajo njihovo velikost.  

 

(www.priprave.net) 

 

Učna priprava št. 8 (UP8): 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI 

  

Razred: 3. razred 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Tematski sklop: Kje živimo 

Učna vsebina: Sosednje države Slovenije 
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UČNI CILJI: 

  

a) GLOBALNI CILJI: 

Učenci:  

-spoznavajo, da se Slovenija nahaja v Evropi in meji na Italijo, Madžarsko, Avstrijo in 

Hrvaško. 

  

b) ETAPNI CILJI: 

Učenci: 

-natančneje se seznanijo z značilnostmi sosednjih držav Slovenije. 

  

c) OPERATIVNI CILJI: 

  

Izobraževalni: 

Učenci: 

- razložijo, da Slovenija leži v Evropi;  

- pojasnijo, da Slovenija meji na  Italijo, Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško; 

- poimenujejo sosednje države Slovenije; 

 - na zemljevidu pokažejo sosednje države Slovenije; 

 - opišejo značilnosti posameznih sosednjih držav Slovenije 

  

Vzgojni: 

Učenci: 

-se na delo pripravijo in po delu pospravijo 

-se navajajo na delo v skupinah 
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Psihomotorični: 

Učenci: 

-razvijajo fino motoriko(izdelava plakata) 

-razvijajo verbalno komunikacijo( predstavitev plakata, kviz) 

  

UČNE OBLIKE: 

- frontalna 

-skupinska 

-individualna (kviz) 

  

UČNE METODE:  

Verbalno-tekstualna metoda: metoda razlage, metoda razgovora, metoda poslušanja 

Ilustrativno-demonstracijska metoda: metoda prikazovanja 

Metoda izkustvenega učenja: metoda praktičnih del,metoda igre 

UČNI PRIPOMOČKI:  

-plakati 

-lepilni trak 

-magneti 

-sličice 

-pisala 

-strokovna literatura 

UČNA POMAGALA: 

-tabla 

-magneti 

-listki 
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-kartončki z imeni 

-plakat 

-sličice 

-slovenska zastava 

-zgoščenka 

-radio 

-zemljevid 

  

VIRI: 

a)       Knjižni : 

● Predmetna kurikularna komisija za spoznavanje okolja, Krnel, D. (2005). Učni načrt: 

Program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

● Palau, M. (1999). Odkrivajmo Evropo: s pojočim svinčnikom. Ljubljana: Založba 

Otroška Knjiga in Založništvo Jutro. 

● Antič, M., Bajd, B. itd. (2005). Okolje in jaz 3, spoznavanje okolja za 3. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

● Natek, N. , Natek, M. (2006) Države sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

● Šehić, D. , Šehić, D. (2006) Atlas Evrope. Ljubljana: Dnevnik. 

● Šehić, D. , Šehić, D. (2006) Atlas Slovenije. Ljubljana: Dnevnik. 

● Brinovec, S. (1999). Atlas sveta za osnovno šolo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

● Logar, T. (1998). Geografski atlas za osnovno šolo. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Tiskarna. 

● Hartman Jug, M. (2004).Geografski atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. 

Ljubljana: Tiskarna Ma-tisk, d.o.o 

b)       Neknjižni: 

●Zastave. Pridobljeno 28.12.2006, iz 

http://images.google.si/images?svnum=10&hl=sl&lr=&q=zastave  

http://images.google.si/images?svnum=10&hl=sl&lr=&q=zastave
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●Potica. Pridobljeno 28.12.2006, iz 

http://www.najdi.si/search.jsp?q=potica&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia  

●Štruklji. Pridobljeno 28.12.2006, iz 

http://www.najdi.si/search.jsp?q=%C5%A1truklji&contenttype=multimedia%2F*&tab=m

ultimedia  

●Golaž. Pridobljeno 28.12.2006, iz 

http://www.najdi.si/search.jsp?q=gola%C5%BE&contenttype=multimedia%2F*&tab=mu

ltimedia  

●Pizza Pridobljeno 28.12.2006, 

izhttp://www.najdi.si/search.jsp?q=pizza&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedi

a 

PRILOGE 

Sličice za izdelavo plakata 

Učni listi z vprašanji 

Spisek vprašanj za kviz 

  

ARTIKULACIJSKE 

STOPNJE 

  

  

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO 

DELO 

  

OBLIKE IN 

METODE 

DELA 

UČNI 

PRIPOMOČKI 

IN 

POMAGALA 

UČITELJ UČENCI 

I. UVAJANJE 

  

  

  

  

  

  

1. 

PREDSTAVITEV 

(pozdrav) 

Smo Alenka, 

Daniela, Erika in 

Mojca in danes 

bomo skupaj z 

vami preživele to 

šolsko uro. 

  

2. MOTIVACIJA  

Predvaja posnetek 

državne himne 

  

Poslušajo 

  

  

  

  

Poslušajo 

  

  

  

Poslušajo, 

FRONTALNA 

metoda 

razgovora 

  

  

  

  

  

  

  

Kartončki z 

imeni 

  

  

  

  

Radio 

Zgoščenka 

  

  

http://www.najdi.si/search.jsp?q=potica&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia
http://www.najdi.si/search.jsp?q=%C5%A1truklji&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia
http://www.najdi.si/search.jsp?q=%C5%A1truklji&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia
http://www.najdi.si/search.jsp?q=gola%C5%BE&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia
http://www.najdi.si/search.jsp?q=gola%C5%BE&contenttype=multimedia%2F*&tab=multimedia
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3. Vodi razgovor o 

himni (o njenem 

avtorju) in o 

slovenski zastavi 

  

4. Vodi razgovor o 

Sloveniji in njenih 

značilnostih: 

-legi 

-velikosti 

-jeziku 

-denarni valuti 

-prehrani 

-prebivalcih 

-glavnem mestu 

  

sodelujejo v 

razgovoru in 

odgovarjajo 

na 

zastavljena 

vprašanja. 

  

Opazujejo in 

sodelujejo 

pri 

nastajanju 

plakata 

  

metoda 

poslušanja 

metoda 

prikazovanja 

metoda 

razgovora 

  

metoda 

poslušanja 

metoda 

prikazovanja 

  

Slovenska 

zastava 

 

  

Zemljevid 

Slovenije 

Plakat 

Sličice 

Lepilni trak 

Tabla 

  

II. USVAJANJE 

UČNIH VSEBIN 

  

  

  

  

1. S pomočjo 

zemljevida in 

učencev spoznajo 

sosednje države 

Slovenije 

  

  

Opazujejo 

zemljevid in 

sodelujejo v 

razgovoru 

  

  

  

metoda 

prikazovanja 

metoda 

poslušanja 

metoda 

razgovora 

  

Zemljevid 

Evrope 

  

  

  

PLAKATI 

  

  

  

  

  

  

2. NAVODILA 

Z žrebom določi 

člane in temo 

skupinskega dela. 

Poda navodila za 

izdelavo plakatov: 

»Vsaka skupina bo 

izdelala plakat 

posamezne 

sosednje države s 

pomočjo sličic in 

strokovne 

Natančno 

poslušajo 

navodila za 

izdelavo 

plakatov. 

  

  

  

  

FRONTALNA 

metoda razlage 

  

  

  

  

  

Lepilo 

Pisala 

Sličice  

Strokovna 

literatura 
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literature, ki se 

nahaja na vaših 

mizah. Poiskati 

morate podatke, ki 

jih od vas zahteva 

učni list.« 

  

3. IZDELAVA 

PLAKATA 

Pomaga, svetuje, 

vodi učence pri 

skupinskem delu 

  

  

  

  

  

4. 

VREDNOTENJE 

S pomočjo učencev 

vodi predstavitev 

plakatov 

  

  

  

  

  

  

  

Razdelijo se 

v skupine in 

po danih 

navodilih 

izdelujejo 

plakate: 

- zelena 

skupina: 

Avstrija 

- modra 

skupina: 

Italija 

- rdeča 

skupina: 

Hrvaška 

- rumena 

skupina: 

Madžarska 

  

Predstavijo 

svoje plakate 

  

  

  

  

  

  

  

SKUPINSKA 

metoda 

praktičnega 

dela 

metoda 

razgovora 

  

  

  

  

FRONTALNA 

metoda 

razgovora 

metoda 

prikazovanja 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

Plakati 

Magneti  

Tabla  

  

III. 

PONAVLJANJE 

DIDAKTIČNI 

KVIZ 

1. NAVODILA 

Poda navodila za 

igranje: »Izžrebaj 

listek z 

vprašanjem, 

vprašanje na glas 

Natančno 

poslušajo 

navodila 

  

metoda razlage  

  

  

Listki z 

vprašanji 
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ZAKLJUČEK 

preberi in nanj 

odgovori.« 

  

  

  

2. KVIZ 

Sodeluje, 

vzpodbuja, pomaga  

učencem 

  

  

  

Se poslovi 

  

  

  

  

  

  

Po danih 

navodilih 

izžrebajo 

vprašanje in 

nanj 

odgovorijo 

  

  

  

  

Se poslovijo 

  

  

  

  

  

metoda igre 

metoda 

razgovora 

  

  

  

  

metoda 

razgovora 

  

  

  

  

  

Listki z 

vprašanjem 

  

  

  

  

  

  

 

 

Navodila za izdelavo plakata 

Na listu so zapisana vprašanja, s pomočjo katerih boste izdelali plakat.  

1)       Na okenski polici imate zastave držav. En član skupine naj poišče zastavo ki ustreza 

vaši državi! 

2)       Katero je glavno mesto vaše države. Približno ga označite in ga zapišite na plakat. 

3)       Poiščite in napišite naslednje značilnosti vaše države: 
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4)       Če najdete kakšno zanimivost jo tudi zapišite. 

Vprašanja za kviz: 

 

1)       Katere barve tvorijo zastavo Italije  

2)       Katere barve tvorijo zastavo Hrvaške ? 

3)       Katere barve tvorijo zastavo Madžarske? 

4)       Katero je glavno mesto Madžarske ? 

5)       Katero je glavno mesto Italije ? 

6)       Kateri je uradni jezik Avstrije ? 

7     Katera je denarna valuta Madžarske ? 

8)    Katera ja denarna valuta Slovenije ? 

9)    Katere so značilne jedi Slovenije ? 

     10)  Katere so značilne jedi Avstrije ? 

     11)  Katera ja največja država od vseh ? 

     12)  Katera država ima največ in katera najmanj prebivalcev ? 

     13)  Glavno mesto Hrvaške ? 

     14)  Katera je denarna valuta Hrvaške ? 

     15 )  Katero je glavno mesto Avstrije ? 

(www.priprave.net) 

Učna priprava št. 9 (UP9): 

 

URNA PRIPRAVA 

 

 

ŠOLA:   OŠ II Murska 

Sobota 

VZGOJITELJICA: Mirjana 

Flajšaker 

RAZRED: 

1.a/1.b 

DATUM: 7. 5. 

2012 

UČNA TEMA:  BILO JE NEKOČ  
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UČNA ENOTA:  Življenje ljudi v preteklosti  

 

 

Predme

t 

3.  

4. CILJI DIDAKTIČNE ENOTE 

 

 SPO  

 

Učenci:  

- spoznavajo, da je bilo življenje v preteklosti drugačno, 

- usvajajo in uporabljajo nekatere osnovne izraze za časovno opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, 

- ugotavljajo razliko med predmeti, ki so jih ljudje uporabljali nekoč in med 

predmeti, ki jih uporabljamo danes.  

UČNE OBLIKE UČNE METODE PRIPOMOČKI 

Skupna, skupinska, individualna Pogovora, demonstracije Zgoščenka (Kekčeva pesem) 

VIRI IN LITERATURA 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI 

UČITELJICE/VZGOJITELJICE 

 

 

 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

UVODNI DEL 

-  Predvaja Kekčevo pesem, 

- pogovor o pesmi, učence sprašuje kdo jo je 

pel in kje, kdaj je to bilo, kakšen otrok je 

bil Kekec, kako se je oblačil, ali je hodil v 

šolo itd., 

- učence povpraša, kaj so doma izvedeli o 

otroštvu dedkov in babic.  

 

- prisluhnejo pesmi, 

- sodelujejo v pogovoru. 

OSREDNJI DEL  

POTEK UČNE URE  
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Powerpointova predstavitev življenja ljudi 

nekoč in danes 

- Učencem predstavi življenje na podeželju 

nekoč in danes ter pokaže tudi nekaj 

fotografij starinskih in sodobnih 

predmetov, 

- Poleg demonstracije razlaga in vodi 

pogovor z učenci.  

 

 

 

 

 

- Ogledajo si predstavitev ter sodelujejo v 

pogovoru.  

ZAKLJUČNI DEL 

Delo v zvezkih 

 

 

- Stran v zvezku razdelijo na dva dela: 

NEKOČ IN DANES.  

- Narišejo en aspekt, ki so si ga najbolj 

zapomnili iz predstavitve in pogovora 

(življenje ljudi, predmeti,…) 

 

(www.priprave.net) 

Učna priprava št. 10 (UP10): 

UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 

Razred:  

1. 

Datum:  Ura: 92 Učitelj/ica: 

Vzgojitelj/ica: 

 

Tematski sklop: PROSTOR  

Učna vsebina: DOMAČI KRAJ 

Dotik okolja:      NAŠ KRAJ  

Cilji: 

Spoznajo okolico šole in poti v šolo. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v paru 
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Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, opisovanje, razlaga, poslušanje, 

praktično delo,  didaktična igra, delo z delovnim zvezkom, delo z učbenikom, delo z 

računalnikom; 

 

Učna sredstva in pripomočki: DZ2/27, 40                       U/46, 47,              fotografije 

Viri in literatura:  

Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Priročnik MK založbe za učitelje v 1. razredu osnovne 

šole 

Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec,  

DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole 

Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar,  

DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole, 2. del 

Dejavnosti: 

Razstava fotografij domačega kraja, ki so jih v šolo porinesli učenci 

Česa   včeraj  nismo opazili? 

Razrezane slike 

Na lepenko nalepimo slike, posnete v bližnji okolici šole (manjše slike lahko povečamo z 

barvnim fotokopiranjem) in jih razrežemo, da dobimo dele, podobne puzlam. Ni potrebno, da so 

razrezani deli podobno veliki, poskusimo pa rezati tako, da ima vsak del neko vsebino (npr. na 

enem delu slike je vidno šolsko igrišče, na drugem hrib, ki ga vidimo za igriščem, na tretjem 

šolsko parkirišče, na četrtem cerkev ipd.). Učenci slike sestavijo in opišejo, kaj vidijo. 

Sprašujemo jih, kaj je blizu in kaj daleč od šole. Povedo, kaj jim je v okolici šole všeč in kaj ne, 

kje se dobro počutijo in zakaj.  

Učbenik, U/46,47 

Razgovor ob sliki: Kaj je na fotografiji? (mesto) Kaj je v okolici naše šole na tej fotografiji pa 

ni? 

Kaj pomenijo znaki? (hrib, ravnina,…) 

Delovn izvezek, DZ2/40, opazovalni list 7 

  

Delovni zvezek, DZ2/27/4 

Fotografiji mesta in vasi 

 

Opombe:  

(www.mladinska.com) 

http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/8264-metoda-kolar/10357
http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/41734-alenka-rot-vrhovec/40215
http://www.emka.si/avtorji/8263-irena-hergan/10356
http://www.emka.si/avtorji/8265-teja-kovac/10358
http://www.emka.si/avtorji/8264-metoda-kolar/10357

