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POVZETEK 

 
Diplomsko delo predstavlja multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje na 

temo prebavila. Namenjen je učencem četrtih razredov, še posebej učencem s posebnimi 

potrebami. V teoretičnem delu so na kratko predstavljene zakonitosti in namen samostojnega 

učenja, skupine učencev s posebnimi potrebami in multimedija. Zbrani in predstavljeni so tudi 

napotki za izdelavo multimedijskih didaktičnih pripomočkov, s pomočjo katerih so se 

oblikovali kriteriji, ki so bili v pomoč pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka 

in kasneje pri preverjanju le-tega. Pred pričetkom izdelave multimedijskega didaktičnega 

pripomočka je bilo potrebno preučiti učni načrt, izbrati ustrezen računalniški program, 

pripraviti podroben scenarij in shemi, ki prikazujeta povezave med diapozitivi v 

multimedijskem didaktičnem pripomočku. Z raziskavo se je preverjalo, v kolikšni meri so bili 

v multimedijski didaktični pripomoček vključeni zastavljeni kriteriji in ali je le-ta omogočil 

učinkovito učenje ter s tem napredek v znanju učencev. Poleg tega se je preverilo tudi, kako 

učenci rokujejo z multimedijskim didaktičnim pripomočkom. Rezultati raziskave so pokazali, 

da je multimedijski didaktični pripomoček izdelan po zastavljenih kriterijih in da je po 

njegovi uporabi pri učencih zaznati napredek v znanju. Rezultati opazovanja učencev pri delu 

z multimedijskim didaktičnim pripomočkom kažejo, da učenci znajo uporabljati pripomoček, 

vendar imajo težave pri navodilih ter z odpiranjem gumbov v pravilnem vrstnem redu. Zato 

potrebujejo pomoč učitelja, da jih usmeri, kar pa je v nasprotju z načeli samostojnega učenja. 

Tako bi bilo potrebno na tem področju zgoščenko nadgraditi oziroma izboljšati. 

 

KLJUČNE BESEDE: multimedijski didaktični pripomoček, otroci s posebnimi potrebami, 

multimedija, samostojno učenje, prebavila. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Diploma thesis presents multimedia teaching aid for open learning on digestive system topics, 

which is designed for students in the fourth grade, particularly for students with special needs. 

The theoretical part briefly presents the features and purpose of indipendent learning, students 

with special needs, and multimedia. Collected and presented are also instructions for how to 

design multimedia applications, which are the bases for developing criterias. They were 

needed for making application and later on in the verification of it. Before the construction of 

multimedia application could start, it was necessary to examine curriculum, select the 

appropriate computer program, prepare a detailed script and scheme which show the links 

between slides on an application. With this study was checked the extent to wich criterias 

were included in designing of multimedia teachin aid and whether it allows effective learning 

as well as the progress in students knowledge. Furthermore, it was also examined how 

students handle multimedia application. The results showed that the multimedia teaching aid 

was designed by the set criteria and that its use results in pupils' perceived advances in 

knowledge. The advances in knowledge varies from student to student. The observation of the 

students' work with the application has showed that students know how to use the application 

but it has also showed their problems at the beginning in section Instructions, with 

determining the order of opening buttons. Therefore, teacher's support is needed to direct 

students, which is contrary to the principles of independent learning. So, it is necessary to 

improve and upgrade multimedia application. 

 

 

KEY WORDS: multimedia teaching aid, students with special needs, multimedia, 

independent learning, digestive system. 
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1. UVOD 

 

Živimo v 21. stoletju, ki ga zaznamuje pospešen razvoj multimedije in računalniške 

tehnologije. Danes si življenja brez računalnika ne moremo zamisliti. Ko slišimo besedo 

računalnik, jo podzavestno povežemo z multimedijo, ki se nahaja na vseh področjih našega 

življenja; tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju, v gospodarstvu, zdravstvu, športu, 

umetnosti, glasbi … in ne nazadnje tudi v izobraževanju. Uporaba multimedije v 

izobraževanju izboljša učenje in poučevanje; omogoča konkretizacijo abstraktnih vsebin in 

spodbuja samostojno učenje. Učiteljem predstavlja sredstvo, s katerim lažje načrtujejo in 

vpeljejo samostojno učenje v učno uro. 

 

Danes je na trgu velika ponudba multimedijskih didaktičnih pripomočkov, kar pa ne pomeni, 

da je vsak izmed njih kvaliteten ali primeren za uporabo pri pouku. Večkrat se zgodi, da se 

vsebina na multimedijskem didaktičnem pripomočku ne ujema s cilji in standardi znanja v 

učnem načrtu. Obstaja veliko multimedijskih pripomočkov v tujem jeziku, ki ravno zaradi 

jezika niso primerni za uporabo pri pouku v slovenskih šolah. Vendar vseeno lahko najdeno 

nekaj kvalitetnih slovenskih multimedijskih didaktičnih pripomočkov (Moje čudovito 

človeško telo, Na medvedovi sledi, Mali radovednež, Spoznavajmo okolja, Zmagovalček, 

Opazujem povezujem, itd.). 

Problem je, da se premalo domačih strokovnjakov za izobraževanje odloči za izdelavo 

multimedijskih didaktičnih pripomočkov. Zato sem se odločila, da izdelam takšen 

pripomoček in s tem prispevam k večji izbiri tovrstnega didaktičnega materiala v slovenskem 

jeziku.  

 

V okviru diplomskega dela sem izdelala multimedijski didaktični pripomoček za samostojno 

učenje na temo prebavila. Namenjen je učencem četrtih razredov osnovnošolskega programa, 

še posebej učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo za dodatno strokovno pomoč in 

so prav tako vključeni v četrti razred osnovne šole. Multimedijski didaktični pripomoček se 

navezuje na učni načrt in vsebuje prilagoditve, ki učencem s posebnimi potrebami olajšajo 

delo. 
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V teoretičnem delu naloge sem predstavila značilnosti samostojnega učenja, učence s 

posebnimi potrebami, kjer sem naštela zanje določene prilagoditve in multimedijo. V 

poglavju Multimedija sem izpostavila njen pomen v izobraževanju ter prednosti in slabosti 

njene uporabe. Več poudarka sem dala napotkom za izdelavo multimedijskih didaktičnih 

pripomočkov, iz katerih sem v praktičnem delu naloge oblikovala kriterije. Te kriterije sem 

uporabila pri izdelavi in kasneje tudi pri preverjanju multimedijskega didaktičnega 

pripomočka. 

 

V praktičnem delu sem predstavila problem diplomskega dela, zastavila raziskovalna 

vprašanja in določila metodo dela. Ker sem želela, da bi bil multimedijski didaktični 

pripomoček kvaliteten, je bila potrebna temeljita priprava pred izdelavo. Najprej sem v učnem 

načrtu za predmet Naravoslovje in tehnika za 4. razred, preučila cilje na temo prebavila. 

Sledila je izbira ustreznega računalniškega programa, v katerem sem izdelala multimedijski 

didaktični pripomoček. Izdelala sem zelo podroben scenarij in shemi, ki prikazujeta povezave 

med diapozitivi. Ko sem izdelala multimedijski didaktični pripomoček, so ga preizkusili 

učenci, sama pa sem preverila, ali je multimedijski didaktični pripomoček izdelan po 

predhodno zastavljenih kriterijih. 

 

Multimedijski didaktični pripomoček sem izdelala v programu Microsoft PowerPoint 2007, 

saj vsebuje takšne funkcije, ki sem jih pri izdelavi multimedijskega didaktične pripomočka 

potrebovala. Vendar pa za delovanje tega didaktičnega pripomočka ni potreben prej omenjen 

program, saj sem ga na zgoščenko shranila v takšni obliki, da se zažene kot predstavitvena 

aplikacija. 

 

V zaključku sem navedla, da je izdelan multimedijski didaktični pripomoček dosegel svoj 

namen, da je preprost za uporabo in da omogoča učinkovito učenje. Prav tako, sem na podlagi 

dobljenih rezultatov raziskave in ugotovitev napisala predloge, kako bi se omenjen didaktični 

pripomoček lahko še izboljšal. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 MULTIMEDIJA 
 
Beseda multimedija je sestavljanka, ki pomeni; MULTI – več, veliko in MEDIJA – vmesni 

posrednik, vmesni nosilec. Ali drugače, multimedija v slovenskem jeziku pomeni 

večpredstavnost. (Lavrič, 1997). 

 

Že od nekdaj človek prejema informacije, ki so posredovane preko različnih medijev. Drame, 

opere, televizijske in gledališke predstave, koncerti, televizijske in radijske oddaje, so le 

nekateri dogodki, pri katerih sprejemamo podatke preko več medijev. A ker teh podatkov ne 

krmili računalnik, to ni multimedija. Multimedija se je torej pojavila z računalniki, dokončno 

pa se je uveljavila šele s prihodom zmogljive multimedijske tehnologije. 

 

Kragelj in Novoselec (1999) pravita, da je multimedija ali večpredstavnost računalniška 

tehnologija (strojna in programska tehnologija), ki hkrati posreduje podatke (informacije) z 

več mediji naenkrat (besedilo, slika, zvok, govor, glasba, animacija, video), pri čemer celotno 

dogajanje krmili računalnik. Uporabnik pa lahko v to dogajanje posega, ga spreminja in 

prilagaja svojim željam, zmožnostim in potrebam. Medij pa predstavlja orodje, ki ga 

uporabljamo za posrednika med informacijo in uporabnikom. 

 

 

2.1.1 MULTIMEDIJA V IZOBRAŽEVANJU 
 

» Vsak medij predstavlja povečanje neke človeške sposobnosti.« 

      McLuhan (Forcier, 1996, str. 216) 

 

Živimo v obdobju pospešenega razvoja računalniške multimedijske tehnologije in znanosti, ki 

imata močan vpliv na naše vsakdanje življenje. Danes si ne moremo več zamisliti življenja 

brez tehnologije, ki nas spremlja na vsakem koraku; tako v zasebnem kot tudi v poklicnem 

življenju. Pospešen razvoj znanosti in multimedijske tehnologije se odraža tudi na vzgojno-

izobraževalnem področju. S postopnim prodiranjem multimedije v izobraževalni sistem mu 

le-ta daje novo podobo. 
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V zadnjih tridesetih letih so se uveljavile mnoge novosti na področju izobraževanja. Inovacije 

so bile usmerjenje predvsem proti togosti starega sistema izobraževanja, organizaciji šole in 

pouka. Močno so prispevale k posodobitvi pouka, predvsem metod in oblik dela. 

Konkretizirale naj bi vsebine izobraževanja in jih prilagodile zanimanju in zmožnostim 

učencev. Prispevale naj bi k uspešnejšemu reševanju aktualnih problemov, ki jih je s seboj 

prinesel znanstveno–tehnološki napredek z eksplozijo znanja, sodobno tehnologijo, 

elektroniko in multimedijo.  

 

Najjar (1996, po Gerlič 2000, str. 240) poudarja tri vidike, ki so pomembni za uspešno 

multimedijsko učenje: 

• ta pristop mora upoštevati teorijo dvojnega kodiranja, ki pravi, da mora biti 

informacija podana po vidnem in slišnem kanalu, 

• mediji morajo drug drugega podpirati, 

• učenci morajo imeti majhno predznanje in nižje sposobnosti za predmetno področje, ki 

se ga tako posreduje. 

 

Do podobnega spoznanja je prišel tudi Mayer (1997, po Gerlič, 2000). Proučil je štiriindvajset 

raziskav, ki so obravnavale multimedijsko učenje. Pokazalo se je, da so bili posamezniki, ki 

so se učili s pomočjo multimedije, na testih ustvarjalnega transferja uspešnejši od 

posameznikov, ki so se učili le na osnovi besedne razlage. Razlika med medianama obeh 

skupin je bila 75%. Ugotovil je tudi, da je zelo pomembno, da se informacije (učna snov) 

podajajo enakomerno po slušnem in vidnem kanalu. Če temu ni tako, se uspešnost zniža kar 

za 50%. Največji učinek multimedijsko posredovanega gradiva je bil viden pri učencih z 

nizkim predznanjem in visokimi prostorskimi sposobnostmi. Glede na zgoraj omenjene 

raziskave lahko rečemo, da ima uporaba multimedije v izobraževanju pozitiven učinek.  

 

Lookatch (1995, po Gerlič, 2000, str. 241) pa je povsem nasprotnega mnenja. Zanj so vse te 

raziskave neverodostojne zaradi več metodoloških napak. Avtorjem predvsem zameri, da 

primerjajo multimedijski pristop s klasičnim načinom, ne da bi vključili pravo kontrolno 

skupino. Kontrolna skupina je v bistvu kar ena izmed eksperimentalnih, namreč tista pri kateri 

so uporabljali klasično metodo pouka. Druga napaka je bila ta, da skupine med seboj niso bile 

izenačene glede na sposobnosti učencev in učiteljev.  

Gerlič (2000, str. 241) meni, da slabosti, ki jih navaja Lookatch, veljajo za veliko omenjenih 

raziskav, vendar  prav gotovo ne za vse. Čeprav bi naredili raziskavo, ki bi se izognila vsem 
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metodološkim napakam, izenačili učence in učitelje v njih glede na njihove sposobnosti, imeli 

posebno kontrolno skupino, dovolj velik vzorec in še kaj, nam primerjava dosežkov učencev 

ne bi odgovorila na vprašanja: Kateri spoznavni procesi so vpleteni v multimedijsko učenje? 

Ali dejansko obstajajo razlike med spoznavnimi procesi? Ali je boljši dosežek tistih, ki se 

učijo z multimediji, morda le plod njihove višje motivacije, ki je posledica pristopa? To pa 

zato, ker je zelo težko najti metodo, ki bi nevidne miselne procese naredila vidne in dostopne 

opazovanju. 

 

 

2.1.1.1 POMEN MULTIMEDIJE V IZOBRAŽEVANJU 

 

» Vse kar vemo o svetu, smo spoznali skozi čutila.« (Sternad, 1999, str.8 ) 

 

Otroci zaznavajo in sprejemajo svet okoli sebe z vsemi čutili; tipom, vonjem, vidom, sluhom 

in okusom. Že v prvih mesecih življenja so izpostavljeni različnim predmetom, barvam, 

zvokom, glasbi, vonjem, okušanju hrane, tipanju različnih površin, ki se jim zdijo zanimive. 

Ko odrastemo pa glavno vlogo za pridobivanje informacij (znanja) prevzameta predvsem 

slušno in vidno zaznavanje. Zato ima kvaliteta vidnih in zvočnih učinkov v programski 

opremi velik pomen. 

 

Strnad (1999, str. 12) navaja, da ima že skoraj vsaka šola vsaj eno interaktivno multimedijsko 

mesto z minimalno opremo. Najpogosteje se multimedijsko delovno mesto uporablja v 

frontalni učni obliki pri demonstraciji posameznih učnih elementov. Posredni interaktivni 

sistemi se lahko uporabljajo na vsaj dva načina tako, da interaktivna multimedija sodeluje v 

vseh etapah učnega procesa ali pa sodeluje le v posameznih etapah. Od učitelja in situacije pa 

je odvisno, kako in v kateri učni obliki ter s katero metodo posrednih interaktivnih 

multimedijskih sistemov se bo izvajal pouk. Neposredni interaktivni multimedijski sistemi se 

v slovenskih osnovnih in srednjih šolah že uporabljajo, a ne v tolikšni meri, kot bi se lahko, 

glede na razvitost izobraževalne in računalniške tehnologije. Nekatere šole pa že uporabljajo 

t.i. navidezno učilnico in svetovno bazo podatkov.  

 

Uporaba multimedije pri pouku omogoča učitelju bolj učinkovito podajanje informacij. Na 

splošno velja pravilo, da uporabljamo avdiovizualne medije pri izobraževanju tam, kjer so 
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učinkovitejši od človeka. Ker pa smo ljudje različni, prav tako tudi učitelji, je razumljivo, da 

se vsak učitelj sam odloči, kdaj bo uporabil multimedijski pristop k poučevanju in kdaj ne. 

 

Z uporabo multimedije tako omogočimo učencem, da sprejemajo informacije, jih predelujejo 

in skladiščijo v njim najbolj primerni obliki. Posamezne informacije z lahkoto povezujejo v 

svoj že obstoječi koncept znanja. Iz posameznih, neorganiziranih informacij tvorijo 

organiziran, strukturiran sistem podatkov, ki se z integracijo principov in konceptov 

spremenijo v znanje.  

 

Z računalniškim večpredstavnim učilom torej olajšamo razumevanje večini učencev in jim 

pomagamo pri sprejemanju in pomnjenju informacij. Uranič (1999, str. 13) pravi, da 

multimedijska aplikacija tako postane okvir za razvijanje številnih sposobnosti, saj lahko ob 

njej in z njo omogočimo udeležencem celo vrsto dejavnosti, s katerimi spodbujamo in 

razvijamo: 

 verbalno sposobnost, 

 izražanje svojih vtisov, mnenj in občutkov po ogledu predstavitve, 

 matematično logično mišljenje; razčlenjevanje napak, logično sklepanje in reševanje 

problemov, 

 vizualno prostorsko predstavo; predstavitev prostora in dejavnosti, 

 priklic že predvajanih prizorov (ponavljanje in utrjevanje), 

 izdelava miselnih vzorcev, 

 glasbeno sposobnost; glasbena spremljava in tonska sporočila, 

 psihomotorične sposobnosti; npr. ponovitev predvajanih prizorov v realnem razredu, 

improvizacija, in 

 sposobnost skupinskega dela; razprava, skupinsko reševanje nalog, razčlenjevanje 

dejavnosti, primerjava s svojimi izkušnjami. 

 

Izobraževanje ob uporabi računalnika in multimedije je torej učinkovito zaradi celostnega 

prikaza, jasnosti, plastičnosti in nazornosti sporočil in zato, ker omogoča dolgoročnejše 

pomnjenje. Thomas York (po Uranič, 2000, str. 14) meni, da z multimedijo lahko: 

 omogočimo multisenzorno učenje, 

 prikazujemo gibljivo sliko, 

 prenašamo izkušnje in približujemo učno komunikacijo k neposrednemu doživetju, 

 natančno opazujemo in proučujemo, 
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 povečamo učinkovitost vseh oblik samostojnega učenja, 

 predstavimo pomembne dogodke in osebnosti iz sedanjosti in zgodovine, 

 prožno prilagajamo vsebine, in 

 varčujemo s časom ter denarjem namenjenim VIZ procesu. 

 

Vendar si kljub naštetim prednostim multimedije, učitelji večkrat zastavijo vprašanje kdaj in 

zakaj uporabiti multimedijo pri pouku?  

Obstaja veliko procesov, dogodkov,  pojavov in poskusov, ki jih ne moremo zmeraj opazovati 

v neposredni resničnosti. Vzrokov za to je lahko več: potencialna nevarnost poskusa (pojava, 

dogodka), nezadovoljiva oprema, nedostopnost prostora za izvedbo (laboratorij, nekje v 

naravi), vremenski pogoji, preveč moteče za okolico, zamudno, drago itd. V tem primeru se 

lahko poslužimo multimedije, s katero prikažemo nek proces, pojav, dogodek ali poskus. To 

prenesemo v računalnik, kjer ga obdelamo in dopolnimo z ostalimi mediji. Nastane 

multimedijski didaktični pripomoček, v katerem smo združili besedni opis, zvočni komentar 

in gibljivo sliko. 

 

 

2.1.1.2 PODROČJA UPORABE RAČUNALNIKA V IZOBRAŽEVANJU 
 

Ključno orodje, ki nam omogoča multimedija, je računalnik. Pri njem nismo omejeni na samo 

eno orodje, temveč lahko izbiramo med več različnimi orodji, ki si jih lahko prilagodimo 

glede na problem, učno snov, sposobnosti in zmožnosti učencev (uporabnikov). Učitelji lahko 

izdelajo multimedijski didaktični pripomoček, oziroma poiščejo ustrezno opremo na trgu. 
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Slika 1: Model uporabe računalnika v izobraževanju (Gerlič, 2000, str. 110). 
 

Po modelu Gerliča (slika 1) lahko računalnik v izobraževanem procesu srečamo na treh 

področjih. 

 Primarno področje (področje računalniškega izobraževanja)  

Sem prištevamo vse aktivnosti, s katerimi želimo udeležence izobraževanja seznaniti z 

delovanjem in uporabo računalnika in njegove programske opreme. 

 Sekundarno področje (področje uporabe računalnika v izobraževalnem procesu) 

Računalnik v tem primeru nastopa kot učno sredstvo ali pripomoček v oblikah 

tradicionalnih računalniško podprtih učnih sistemov ali pa v sistemih, podprtih z 

umetno inteligenco. 

 Terciarno področje (področje aktivnosti, ki spremljajo izobraževanje) – Sem 

prištevamo aktivnosti, povezane z raziskovanjem, vodenjem in upravljanjem 

izobraževalnega sistema, ki se logično povezuje v informacijski sistem vzgoje in 

izobraževanja na nivoju šole, občine, regije, države in na meddržavnim sodelovanju 

(Gerlič, 2000, str. 109). 

Ne glede na to, ali računalnik uporabljamo v vseh ali le v nekaterih fazah učnega procesa, 

lahko sekundarno območje uporabe računalnika pri pouku delimo na tradicionalne in na 

ekspertne učne sisteme. 
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V tradicionalnem učnem sistemu Gerlič (1995) loči dva značilna pristopa. 

♦ Monomedijski; računalnik je v izobraževalni proces vključen kot pomemben faktor. V 

tem pristopu računalnik le napoti učenca, ki ni dosegel ustreznih rezultatov, da uporabi 

tudi druge vire znanja.  

♦ Multimedijski pristop; pomeni optimalno uporabo več različnih sredstev izobraževalne 

tehnologije oziroma medijev hkrati. Glede na to lahko v primeru istočasne uporabe 

računalnika in drugih medijev uporabimo didaktični mnogokotnik, ki ponazarja 

didaktično stran multimedijskega pristopa računalnika v izobraževanju. 

 

Največja prednost računalniškega informacijskega medija je interaktivnost vseh delnih 

medijev. Tako lahko izberemo med načinom in obliko sprejemanja podatkov. S preprostimi 

kliki na miško izbiramo želene podatke. Z računalnikom preprosto prikazujemo slike in 

fotografije, s sintetizatorji govora, zvoka in slike ustvarjamo navidezne svetove. Takemu 

pristopu, z uporabo računalnika v izobraževalne namene, pravimo multimedijski pristop. 

 

 
Slika 2: Model uporabe multimedijskih sistemov v izobraževanju (Gerlič, 2000, str. 198) 
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Slika 2 prikazuje dva pristopa, kako vključiti računalnik v pouk in kolikšna je stopnja 

interaktivnosti pri tem. Poznamo dva pristopa: multimedijo in hipermedijo.  

Sternad (1999, str. 11) pravi, da s tradicionalnimi multimedijskimi sistemi mislimo na 

povezavo enega računalnika z enim ali več elementi tradicionalne izobraževalne tehnologije z 

nižjo stopnjo interaktivnosti. Tradicionalni multimedijski sistemi uporabljajo strategije 

monomedijskega področja uporabe računalnika v izobraževanju, ki jih dopolnjujejo z 

možnostmi različnih medijev, kot so diaprojektor, kasetofon, slušalke, videorekorder, TV in 

dodatno računalniško strojno opremo, kot npr. svetlobno pero, grafična tabla, krmilna palica, 

miška, grafični monitor, tiskalnik, risalnik, digitalizator. 

 

Sodobni multimedijski sistemi se razlikujejo od tradicionalnih po stopnji tehnološkega 

razvoja medijev in računalniške strojne opreme ter predvsem po stopnji interakcije med 

elementi sistema in uporabnikom. Sodobni multimedijski sistemi predstavljajo povezavo 

računalnika z enim ali več elementi sodobne izobraževalne tehnologije. Taki mediji so: avdio 

diski, video diski, optični diski, sintetizatorji glasbe in govora, naprave za prepoznavanje 

zvočnih efektov, sistemi za prikaz t.i. navidezne resničnosti. V modelu ločimo dve značilni 

obdobji (Gerlič, 2000): 

 interaktivne multimedijske sisteme oz. t.i. interaktivni video in 

 zahtevnejše multimedijske sisteme oz. t.i. hipermedijo. 

 

Gerlič (1995) pravi, da interaktivni multimedijski sistemi predstavljajo prvo stopnjo v 

izpopolnjevanju sodobnih multimedijskih sistemov. Na računalnik vežejo medije z višjo 

stopnjo interaktivnosti in sodobnejše ter zmogljivejše elemente računalniške strojne opreme. 

Pomembna medija tega obdobja sta video disk in optični disk. 

Zahtevnejši multimedijski sistemi (hipermedija) predstavljajo multimedijske sisteme z zelo 

visoko stopnjo interaktivnosti. Po načinu trenutnega dostopa definiramo hipermedijo kot 

visokointerakivni sistem, ki omogoča dostop in povezavo informacij v obliki besedila, 

statične slike, dinamične slike in zvoka na način, ki je značilen za hipertekst. Hipermedija je 

sistem, ki omogoča povezan prikaz informacij z več vrstami medijev, kot npr. besedilom, 

grafiko, zvokom, videom, obsega torej več nivojev informacij, ki so med seboj v stalni 

povezavi. Hipermedijska programska oprema omogoča zelo enostavno uporabo, kar je 

učiteljem in učencem v veliko pomoč. 
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Če povzamem, multimedijski sistemi predstavljajo integracijo besedila, zvoka, grafike 

statičnih in dinamičnih slik, povezovalno vlogo pa opravlja računalnik. Pri hipermediji 

računalnik ne krmili več medijskih naprav, ampak je sposoben medije samostojno predvajati.  

 

Preden začnemo z izdelavo multimedijskega pripomočka, se moramo odločiti, kateri 

multimedijski pristop in tip multimedije bomo uporabili. Po Gerliču (2000) lahko izbiramo 

med dvema glavnima tipoma multimedije. 

 Linearna večpredstavnost; pri njej se opazovalec prepusti toku dogajanja na zaslonu 

in ne more poseči v izvajanje programa.  

 Nelinearna ali interaktivna večpredstavnost; omogoča opazovalcu, da aktivno 

sodeluje in s tem samostojno nadzira tok dogajanja. S pomočjo preprostih ukazov, ki jih 

vstavljamo med besedilo, povzročimo, da se večpredstavnost odvija po naših izborih in 

odgovorih. 

 

Drugi tip multimedije je zelo primeren za multimedijske didaktične pripomočke, ki jih učenci 

uporabljajo samostojno. Ti morajo imeti vse artikulacijske stopnje od motivacije do uporabnih 

primerov, s katerimi ponovijo in preverijo osvojeno znanje. Ta razvojna stopnja medijev 

postavlja pred uporabnika in snovalca konkretne tehnične zahteve, ki so povezane s strojno 

opremo in zmogljivostjo računalniškega sistema. Ta tip multimedije sem uporabila tudi v 

svojem multimedijskem didaktičnem pripomočku .  

 

 

2.1.1.3 RAČUNALNIK  IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Strokovnjaki ne priporočajo uporabe računalnika in multimedije v šolskem okolju le za 

učence, ki nimajo težav. Ravno nasprotno, poudarjajo, da sta računalniška tehnologija in 

multimedija prilagoditvi ali pripomočka, s katerima bi otroci s posebnimi potrebami lažje 

premagovali svoje motnje, primanjkljaje ter ovire. Saj jim le-ta omogoča aktivno sodelovanje 

na vseh področjih življenja (v šoli in prostem času) in tako zmanjšuje diskriminacijo ter 

njihovo socialno izključenost. Ravno zaradi tega naj bi imeli učenci s posebnimi potrebami 

pravico do uporabe računalniške tehnologije in multimedije, ki bo prispevala k obvladovanju 

njihovih težav ter s tem omogočila aktivno sodelovanje v učnem procesu. Poleg tega 
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računalniška tehnologija pomaga učiteljem pri načrtovanju in izvajanju dela z otroki s 

posebnimi potrebami, saj prispeva k ustrezni individualizaciji ter racionalizaciji dela. 

 

Končar, Gorše in Rupar (2007) pišejo, da se je računalniška tehnologija izkazala za izvrsten 

pripomoček za: 

 gluhe in naglušne, saj z njeno pomočjo lahko berejo, gledajo, rišejo, pišejo, … skratka 

komunicirajo neposredno s svojo okolico, ne da bi bili pri tem kakorkoli ovirani ali 

prikrajšani, 

 gibalno ovirane, saj jim omogoča nemoteno komunikacijo in pridobivanje izkušenj, ki 

jih zaradi svojih ovir sicer ne bi mogli izkusiti in 

 slepe ter slabovidne, saj jim omogoča, da napisano slišijo in z njeno pomočjo lažje 

dostopajo do podatkov in informacij. Prav tako jim omogoča neovirano komunikacijo z 

okoljem, v katerem živijo.  

 

Računalniška tehnologija ni primerna samo za zgoraj naštete skupine otrok s posebnimi 

potrebami, ampak tudi za otroke z učnimi težavami, govorno-jezikovno motnjo ter motnjo 

pozornosti in koncentracije. Tudi njim pomaga preseči posledice motenj, primanjkljajev ali 

ovir in jim olajša komunikacijo, hkrati pa jim omogoča, da aktivno sodelujejo v učnem 

procesu. Ravno za to populacijo otrok sem pripravila multimedijski didaktični pripomoček, ki 

bi jim z vključenimi prilagoditvami omogočal aktivno sodelovanje v učnem procesu in 

enakovredno doseganje standardov znanja.  

 

V nadaljevanju so naštete prednosti multimedije, ki so bistvenega pomena za otroke s 

posebnimi potrebami. 

Računalniška tehnologija skupaj z multimedijo otrokom s posebnimi potrebami omogoča 

(Končar in drugi, 2007): 

 učinkovito komunikacijo (nemotena in uspešna),  

 obvladovati njihove motnje, težave in ovire, 

 aktivno sodelovanje v učnem procesu, 

 bolj intenzivno urjenje spretnosti in sposobnosti, 

 lažje učenje, 

 doseganje boljših učnih rezultatov, doživljanje uspehov, 

 večjo miselno aktivnost, 

 doseganje končnega cilja in 
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 večjo samostojnost v vsakdanjem življenju (doma in v šoli). 

 

Poleg naštetega sta računalnik in multimedija izredno motivacijsko sredstvo za otroke s 

posebnimi potrebami, saj povečuje in ohranja njihovo zanimanje za učno snov. 

Iz napisanega je razvidno, da računalniška tehnologija pomaga učencem s posebnimi 

potrebami na mnogih področjih njihovega življenja: pri izobraževanju, socialnem 

vključevanju v družbo, pri delu in učenju ter v prostem času. Pomaga jim povečati 

samostojnost, premagovati ovire, nudi jim večjo svobodo, dviguje samozaupanje in 

samopodobo in jim omogoča boljše izobraževanje, kvalitetnejše ter dostojno življenje. Zaradi 

tega bi morala biti računalniška tehnologija ter multimedija dostopna vsakomur, vsepovsod in 

kadarkoli, še zlasti pa to velja za osebe s posebnimi potrebami. 

 

Z računalnikom in njegovo uporabo bi se morali učenci s posebnimi potrebami srečati že v 

osnovni šoli, vendar vsi izobraževalni programi tega ne predvidevajo. V prilagojenih 

programih z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne, gibalno ovirane in 

z govorno-jezikovno motnjo, je predmet Računalništvo vključen kot specialno pedagoška 

dejavnost, od 1. do 9. razreda. Poleg tega imajo učenci možnost izbrati računalništvo kot 

izbirni predmet v višjih razredih. V izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom je predmet Računalniško opismenjevanje vključen v predmetnik kot specialno 

pedagoška dejavnost v 2. triletju. V izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (devetletne OŠ) predmet Računalništvo ni uvrščen na 

predmetnik. Lahko pa ga izberejo v 3. triletju kot izbirni predmet.  

 

Glede na izjemno hiter in napredujoč razvoj računalniške tehnologije in multimedije ter njune 

uporabe v vsakdanjem življenju menim, da bi morali predmet Računalniško opismenjevanje 

uvrstiti med obvezne predmete, ki bi bil del predmetnika že od prvega razreda dalje. Tako bi 

se lahko učenci s posebnimi potrebami najprej spoznali z osnovami računalnika, po tem pa bi 

vsako leto svoje znanje in uporabo nadgradili. S tem bi postala uporaba računalnika 

vsakodnevna na vseh področjih življenja. Hkrati bi učenci spoznali, da računalnik ni le orodje 

za igranje igric in pogovore preko Facebook-a in drugih spletnih mest, temveč je tudi odličen 

didaktični pripomoček in velika »knjižnica« podatkov ter informacij.  
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Končarjev in drugi (2007) menijo, da bi lahko vsi učenci, ki so vključeni v prilagojene 

programe, glede na individualne sposobnosti morali pridobiti znanje o uporabi računalniške 

tehnologije.  

V Sloveniji je ministrstvo RS za šolstvo in šport financiralo več projektov na področju 

uporabe računalniške tehnologije za osebe s posebnimi potrebami. Naj omenim le nekatere: 

• računalniško opismenjevanje, 

• projekt COMBO, 

• projekt Speech Viewer, 

• uporaba računalnika v okviru mobilnega specialno-pedagoškega dela, 

• projekt Didaktični vidiki uporabe računalniške tehnologije pri poučevanju in učenju 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

• projekt Poučevanje in učenje s sodobnimi tehnologijami za gluhe ter naglušne itd. 

 

Računalniška tehnologija je primerna tudi za individualno delo učencev s posebnimi 

potrebami, kar sem uporabila pri izdelavi didaktičnega pripomočka. Združila sem 

računalniško tehnologijo in multimedijo. Slednja prvo izpopolni in ji doda še več prednosti ter 

kvaliteto.  

Da bi učenci s posebnimi potrebami računalniško tehnologijo čim bolj učinkovito uporabljali, 

je potrebno (Končar in drugi, 2007): 

• zagotoviti ustrezno računalniško opremo (problem, če učenec prihaja iz socialno-

ekonomsko šibke družine), 

• omogočiti osnovno in specialno izobraževanje učiteljev za uporabo računalniške 

tehnologije, 

• učitelje seznaniti in jim predstaviti prednosti uporabe računalnika in multimedije, 

• demonstrirati in naučiti učence uporabljati računalnik in multimedijo in 

• ustrezno prilagoditi računalniško tehnologijo vsakemu posameznemu učencu, glede na 

njegove posebne potrebe in sposobnosti. 

 

Za otroke se posebnimi potrebami je pomembno, da je računalniška tehnologija ustrezno 

prilagojena njihovim sposobnostim in zmožnostim. To bi lahko dosegli tako, da bi se 

računalniško tehnologijo posebej opredelilo kot prilagoditev, ki bi bila zapisana v odločbi in 

strokovnem mnenju že ob usmeritvi otrok. Zato, da bi se računalniška tehnologija uporabila 

kot prilagoditev in bi jo točno prilagodili glede na otrokove telesno–gibalne, spoznavne, 
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čustveno–osebnostne in socialne sposobnosti ali posebnosti, se zavzema Končarjeva in drugi, 

ki to idejo opisujejo v publikaciji Računalniška IKT na področju vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami (2007). Zavzemajo se za to, da bi bila računalniška tehnologija 

prilagojena glede na uporabnika in bi morala biti zapisana že v strokovnem mnenju in v 

odločbi. 

Tudi sama se strinjam s to idejo, saj se zavedam prednosti in izjemno praktičnih ter uporabnih 

lastnosti računalniške tehnologije in multimedije, ki jih vedno znova opažam pri svojem delu. 

Ne samo, da računalniška tehnologija in multimedija pozitivno vplivata na otroke s posebnimi 

potrebami in na njihovo delo, temveč sta tudi nam učiteljem, v veliko pomoč pri načrtovanju, 

izvajanju in evalvaciji dela z učenci. Omogoča nam sprotno individualizirano načrtovanje 

dela, sprotno preverjanje učenčevega napredka in racionalno izrabo časa. 

 

Učenci s osebnimi potrebami imajo enake pravice do izobrazbe kot drugi otroci, to pa 

vključuje tudi pravico do ustrezno prilagojene računalniške tehnologije, saj jim pomaga 

preseči njihove težave in dolžnost učitelja ter celotnega izobraževalnega sistema je, da jim to 

omogoči. V naslednjem poglavju so navedene prednosti in nekatere slabosti uporabe 

multimedije v izobraževanju. 

2.1.1.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE MULTIMEDIJE V 
IZOBRAŽEVANJU 
 

Glede na hiter razvoj sodobne multimedijske tehnologije in njenih vedno novih možnosti, ki 

jih ponuja, sem v literaturi (Blažič 2003; Uranič 1999, Sternad 1999, Gerlič 2000) poiskala 

prednosti in slabosti uporabe multimedije v izobraževanju.  

 

Prednosti uporabe multimedije: 
 omogoča različne izvore informacij (besedilo, elektronska gradiva, filmi, video, 

računalniški program), 

 omogoča uporabo več medijev znotraj ene aplikacije, 

 omogoča enostavno, jasno, hitro, nazorno in učinkovito posredovanje ključnih 

podatkov, 

 omogoča različne vrste prenosa informacij pri pouku, 

 lahko izbiramo med različnimi mediji, jo prilagodimo glede na problem, ki se pojavi, 

 lahko zbiramo med načinom in obliko sprejemanja podatkov (s preprostim klikom na 

miško lahko izbiramo želene podatke),   
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 omogoča, da predstavimo iste informacije več ljudem, različno velikim skupinam na 

različnih lokacijah (če so računalniki povezani v omrežje), 

 večpredstavnost lahko uporabimo v vseh ali samo nekaterih fazah učnega procesa (pri 

razlagi, demonstraciji, ponavljanju in utrjevanju ter pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja), 

 omogoča samostojno učenje, individualizacijo in diferenciacijo, 

 omogoča celostno učenje, 

 omogoča multisenzorno učenje – zadovoljimo lahko vse tri kanale, po katerih učenci 

sprejemajo informacije: avditivni, vizualni in kinestetični kanal, 

 omogoča interaktivno izobraževanje, 

 omogoča večjo nazornost oziroma razumljivost abstraktnih pojmov, 

 skrajša čas in poveča učinkovitost razlage in demonstracije učne snovi, 

 omogoča posamezniku (otroku) prilagojen tempo dela, 

 učencem omogoča, da sprejemajo informacije, jih predelajo in skladiščijo v njim najbolj 

primerni obliki, 

 takojšnji rezultati in povratna informacija uporabniku, 

 omogoča dolgotrajno (daljše) pomnjenje, 

 omogoča vrsto dejavnosti in razvijanje številnih sposobnosti pri učencih, 

 preprosta uporaba in rokovanje, 

 omogoča prikaz oziroma predstavitev nekega poskusa, dogodka, osebe, ki ga zaradi 

različnih okoliščin ne bi mogli videti ali doživeti, 

 omogoča, da vsak vidi isto vsebino iz istega zornega kota, 

 omogoča taktično obravnavo občutljivih vsebin, 

 omogoča prenašanje izkušenj na več ljudi, 

 omogoča doživljanje uspeha, 

 lahko prikažemo povečane ali pomanjšane stvari, lahko poudarimo podrobnosti, 

 predstavitev lahko prikazujemo pospešeno, upočasnjeno ali pa jo zaustavimo in tako 

opazimo podrobnosti, ki jih v realnem času ne moremo zaznati ali dojeti, 

 popestri izobraževalni proces, 

 njene zmožnosti (zvok, slika, video, …) omogočajo, da izdelek postane privlačnejši, 

zanimivejši in preglednejši, kar pripomore  k bistvu sporočila izdelka, 

 je močno motivacijsko sredstvo (zanimanje za učno snov - notranja motivacija), 

 omogoča vrsto različnih načinov, s katerimi vzdržuje, usmerja in celo povečuje 

učenčevo pozornost in koncentracijo, 
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 omogoča intenzivno miselno osredotočenost, 

 poveča in vzdržuje uporabnikovo aktivnost, 

 lahko nadomesti večino tradicionalnih medijev (diaprojektor, magnetofon, kasetofon, 

itd.) ali pa omogoča njihovo uporabo s sodobnimi mediji, 

 aplikacija se lahko sama predvaja, ne potrebuje operaterja (učitelja) in 

 ima možnost izboljšav in popravkov. 

 

Kljub vsem naštetim dobrim lastnostim ima uporaba multimedije na področju izobraževanja 

tudi nekaj slabosti. V nadaljevanju sem navedla nekaj najpogostejših. 
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Slabosti uporabe multimedije: 
 zahteva nenehno izobraževanje in veliko znanja učiteljev, 

 potrebna je draga, kvalitetna in stabilna strojna in programska oprema, 

 priprave na izobraževanje s pomočjo večpredstavnosti so obsežnejše, zahtevajo 

drugačen pristop in postopek priprave učnih gradiv, 

 učitelj mora pred uporabo vedno pregledati in natančno analizirati večpredstavni 

izdelek, saj so nekateri izdelki prilagojeni tujim učnim načrtom in se z našimi ne 

skladajo, 

 za predvajanje multimedijskega izdelka potrebujemo isto programsko opremo, v kateri 

je narejen multimedijski izdelek, 

 zahteva računalniško predznanje otrok, 

 hitro vključimo preveč informacij, ki učenca lahko zavedejo od prvotnega cilja in 

 pri uporabi multimedije se srečujemo s problemom komunikacije.  

 

Če upoštevamo računalnik kot večnamensko orodje, moramo sprejeti dejstvo, da je za večino 

komunikacij odgovorna programska oprema. Glede na to, da nas v današnjem času spremlja 

računalnik na vsakem koraku in komunikacija poteka preko njega, se izgublja neposredna 

komunikacija in stik med ljudmi. 

 

Večina slabosti uporabe multimedije je povezana s finančnimi sredstvi, interesom in znanjem 

potrebnim za njeno uporabo. Vendar se te slabosti lahko odpravi. Na drugi strani pa so 

prednosti uporabe tako zgovorne, da jih ne moremo kar zanemariti. Zaradi njih je torej 

vključevanje multimedije v izobraževanje smiselno in nujno potrebno, saj omogoča 

učinkovito, motivacijsko in samostojno učenje.  

 

Na podlagi številnih prednosti in možnosti, ki jih multimedija ponuja, sem se odločila izdelati 

multimedijski didaktični pripomoček. V naslednjem poglavju sem zbrala in predstavila 

nasvete za izdelavo takšne didaktičnega pripomočka. Te nasvete sem kasneje upoštevala tudi 

pri sami izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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2.1.2 NAPOTKI ZA IZDELAVO  MULTIMEDIJSKEGA 

DIDAKTIČNEGA PRIPOMOČKA 

 

Med prebiranjem literature o multimediji in računalniški tehnologiji (Gerlič 2000, Arditi 

2009, Uranič 1999, Sternad 1999) sem naletela tudi na nekaj koristnih nasvetov o tem, kako 

izdelati multimedijski didaktični pripomoček in na kaj moram biti pozorna pri izdelavi. 

Poskušala jih bom čim bolj strniti in predstaviti v tem poglavju. 

 

Računalnik, ki omogoča večpredstavnost, lahko uporabimo v skoraj vseh fazah pouka. 

Vendar mora biti program, ki ga z računalnikom poganjamo, temu prilagojen. Le skrbna 

priprava in izbor vsebin, ki jih učenci z računalnikom osvajajo, lahko daje ustrezne 

izobraževalne rezultate.  

 

Na tržišču lahko izbiramo med že pripravljenimi izobraževalnimi multimedijskimi programi. 

Največkrat sta njihovi slabi strani tuj jezik, v katerem moramo komunicirati, in snov, ki ni v 

skladu z našim učnim načrtom. Zato se učitelji odločamo, da samostojno pripravljamo 

multimedijske didaktične pripomočke. 

Preden se lotimo dela, moramo dobro vedeti, kaj hočemo narediti, kakšen namen ima 

multimedijski didaktični pripomoček in kdo je ciljna publika. Pomembne so tudi prilagoditve, 

če bodo multimedijski didaktični pripomoček uporabljali tudi učenci s posebnimi potrebami. 

Če želimo pripraviti večpredstavni program, se moramo najprej seznaniti z osnovami 

večpredstavnosti. Poznati moramo njene možnosti in tehnološke omejitve. Spoznati moramo 

programe, s katerimi bomo delali, in kakšne so njihove zmožnosti – ali se skladajo s tistim, 

kar pričakujemo ter potrebujemo za izdelavo multimedijskega didaktičnega pripomočka. Ko 

izbiramo program, se moramo zavedati, da ni nujno, da bo uporabnik imel istega, ali da bo 

omogočal ista orodja, kot jih imamo sami. Ko izberemo ustrezen program, moramo narediti še 

sinopsis, scenarij in shemo povezav med diapozitivi.  

V sinopsisu zapišemo, kakšen so cilji in namen multimedijskega didaktičnega pripomočka, 

opišemo ciljno publiko, programsko opremo in določimo izobraževalne cilje, ki jih želimo z 

multimedijskim didaktičnim pripomočkom doseči. 

V scenariju navedemo ves slikovni, grafični in animacijski material, podatke oziroma 

besedilo, ki bo v multimedijskem didaktičnem pripomočku, prilagoditve, ki jih bomo 
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uporabili, zaporedje dogodkov itd. S shemo povezav med diapozitivi pa načrtujemo vrstni red 

in povezave med diapozitivi.  

 

Vsak multimedijski didaktični pripomoček lahko zelo izboljša nazornost pouka. Slušnemu 

tipu bodo pomagali vsi glasovi, šumi in drugi zvoki. Izzivali bodo tudi močne čustvene odzive 

(npr. lahko se spomni, kako se počuti, kadar nanj vpije jezna sošolka), vendar pod pogojem, 

da je že prej doživel podobno čutno izkušnjo. Tudi vizualni tip človeka bo rad posegel po 

večpredstavnostnem učilu, saj je to polno besedil, slik in animacij, ki njegovemu tipu učenja 

največ povedo. 

 

Pri učenju je motivacija bistvenega pomena. Stalno pozornost uporabnika vzdržujemo s 

pomočjo multimedijskega didaktičnega pripomočka, v katero vključimo grafiko in tudi zvok. 

Tudi preprost klik ali pritisk na tipko lahko vpliva na uporabnikovo pozornost v procesu 

učenja, kar je zelo pomembno, če program predstavlja daljše učne sekvence. Motivacijo lahko 

še dodatno dvignemo tako, da mora učenec reagirati na določene dogodke (Forcier, 1996). 

 

Vsak abstrakten pojem mora biti poleg opisa prikazan še s slikovnim, zvočnim ali video 

materialom. Če pogledamo dobro napisane izobraževalne programe, opazimo, da grafika in 

zvok nosita več informacij kot napisana besedila. Vendar moramo paziti, da ne damo preveč 

poudarka na multimedijske efekte, saj bodo zasenčili vsebino in bo le-ta izgubila svoj pomen. 

 

Pravilna raba barve, slik, animacij, ustrezna pisava, velikost, postavitev …, vse to lahko 

pripomore k bolj učinkoviti predstavitvi, če jih uporabljamo zmerno. Osnova vsake 

predstavitve so črke in barve. Iz črk tvorimo ideje, barve pa le-te ideje organizirajo in jih 

naredijo lažje razumljive. 

 

Besedilo mora biti dobro čitljiv in nazorno predstavljeno, saj ohranja pozornost bralca. Če 

pisava ni čitljiva, bo bralec porabil veliko časa za branje ali pa bo to odvrnilo njegovo 

pozornost. K dobri čitljivosti pripomore vrsta pisave. Podobne črke (o-a, b-d, m-n, p-g, …) se 

morajo jasno razlikovati. To še zlasti velja za otroke s posebnimi potrebami, ki  imajo 

velikokrat težave s prepoznavanjem podobnih črk. Najbolj primerne pisave so Times New 

Roman, Arial, Comic Sans, Veranda, Tahoma ali Calibri. Pazljivi moramo biti, da na eni 

strani ne uporabimo več kot dve različni pisavi. Ena naj bo za naslov, druga za besedilo. 

Potrebno je upoštevati tudi velikost pisave. Le-ta mora biti ustrezna za medij, uporabnika in 
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prostor. Od velikosti pisave je odvisna čitljivost in količina informacij, ki jih lahko naenkrat 

prikažemo. Priporočljiva velikost je med 14 in 24 točkami. 

Tudi uporaba odebeljenega tiska lahko pripomore k učinkovitejši predstavitvi informacije. 

Vendar moramo vedeti, kdaj ga uporabiti. Na primer: odebeljena črna pisava na belem ozadju 

je bolj čitljiva, kot pa odebeljena bela pisava na črnem ozadju. Bela barva na črni podlagi bolj 

bledi, zato črke delujejo zabrisano. 

Že prej sem omenila količino informacij na eni strani. Priporočljivo je, da je predstavljena le 

ena ideja na stran, ki ne zajema več kot 50 znakov ali 8 vrstic besedila. 

Na čitljivost besedila vplivata tudi presledek med črkami, razmik med vrsticami in dolžina 

vrstice. Če je med vrsticami prevelik razmik, je čitljivost slabša. Neporavnan desni rob ovira 

branje. Še težje je branje, kadar uporabimo sredinsko poravnavo besedila. Na to je potrebno 

paziti, še zlasti, če je multimedijski didaktični pripomoček namenjen tudi otrokom s 

posebnimi potrebami. 

 

Barve in grafika 
Empirične študije so pokazale, da barve izboljšajo pomnjenje, učinek informacije in možnost 

presoje. Barve je potrebno uporabljati zmerno, saj drugače uporabnika odvrnejo od 

didaktičnega pripomočka. Z barvami lahko nakažemo idejo, opozorimo na pomembne 

informacije, povečamo interes za temo in povezujemo podatke. Kadar načrtujemo spremembo 

v predstavitvi, jo načrtujemo tako, da se najprej spremeni barva, šele nato se začnejo 

multimedijski efekti. Če je sprememba nenadna, bralec potrebuje nekaj časa, da sploh 

ugotovi, kaj se dogaja. Zaradi te zmede pa ni pozoren na vsebino. 

Priporočljivo je, da si izberemo 3, največ 4 barve, ki bodo povezovale multimedijski 

didaktični pripomoček. Ena barva naj bo glavna kot ozadje in povezovalni člen. Druga barva 

mora biti v povezavi s prvo (komplementarna barva). Tretja in četrta barva sta namenjeni za 

besedilo in poudarke. Služita kot »orodje«, ki pritegne in usmeri pozornost na določene točke.  

 

Da bo besedilo v multimedijskem didaktičnem pripomočku dobro vidno in berljivo, je 

potrebno izbrati učinkovit oziroma ustrezen barvni kontrast. Pri tem si lahko pomagamo s 

barvnim krogom. Na sliki 3 je barvni krog, ki prikazuje možnosti učinkovitih kombinacij 

barv. Barvni krog je razdeljen na dve polovici. Spodnja polovica predstavlja temne barve, ki 

so primerne za elemente v ospredju – torej besedilo. V zgornji polovici barvnega kroga so 

svetle barve, ki so primerne za ozadja. 
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2.2 SAMOSTOJNO UČENJE 

 

»Ljudje se, ne glede na starost, lahko naučijo česarkoli. Pomembno je le, da imajo možnost 

naučiti se, kako uporabiti sebi najprimernejši in najbolj priljubljen način učenja.« 

          Barbara Prashing (Dryden, Vos, 2001, str. 90) 

 

Musek, Pečjak menita, da z učenjem ne pridobivamo samo znanja, izobrazbe, navad in 

spretnosti, ampak širimo naše čustvovanje, motivacijo, oblikujemo in spreminjamo 

prepričanja, stališča in interese. Učenje vpliva na našo osebnost in na njen razvoj. 

 

Otroku je v skladu s konvencijo in Belo knjigo (1995, Izhodišča kurikularne prenove, 1996) 

potrebno omogočiti pluralizem pristopov, resnic, poti do novih spoznanj, mu zagotoviti 

pravico do izražanja misli in občutij in mu tako v procesu učenja omogočiti razvijanje 

sposobnosti uravnavanja lastnega učenja. 

 

Ne glede na vrsto in obliko učenja morajo biti zagotovljeni naslednji pogoji, da bo učenje 

uspešno (Musek, Pečjak, 2001): 

• notranja motivacija; otroci imajo veselje do učenja, čutijo in se zavedajo potrebe po 

učenju, 

• pozitivna samopodoba; če otroci doživljajo pri svojem delu uspeh, verjamejo v svoje 

sposobnosti in imajo dobro mnenje o sebi – vse to krepi in zvišuje samopodobo, 

• ustrezni fiziološki in socialni pogoji; zagotovljene fiziološke (hrana, voda, zdravje, 

spočitost, …) in socialne potrebe (občutek varnosti, sprejetosti, ljubljenosti, …) in 

• ustrezni pogoji v okolju, v katerem se otrok uči (primeren prostor, temperatura prostora, 

prezračenost, osvetljenost, mir, …). 

 

 

2.2.1 KAJ JE SAMOSTOJNO UČENJE 
 

V tuji literaturi najdemo več izrazov za samostojno učenje: autonomous learning, self-

directed learning, self-teaching, indipendent learning (study), individualised instruction, open 

learning, … 
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Benedik (1996a) ugotavlja, da je eden izmed najpogosteje uporabljenih izrazov »autonomous 

learning«, ki poudarja, da se posameznik uči sam, brez pomoči drugih. Drugi izraz »self-

directed learning« pa poudarja, da učenec sam vodi in usmerja svoje učenje. Poleg teh dveh, 

je pogost tudi izraz »Open Learning«, ki poudarja odprtost, dostopnost do učenja in 

izobraževanja. Odprtost pomeni, da je zagotovljen prostor in pomoč svetovalcev ali 

mentorjev, vendar se učenec svobodno odloči za snov (temo), katero se želi učiti, čas kdaj se 

bo učil in koliko se želi naučiti, … 

 

V terminološkem slovarju The A – Z of Open Learning (1990, po Benedik, 1996a, str. 51) je 

samostojno učenje opredeljeno takole: »Open Learning je vsaka oblika učenja, kjer 

izobraževalec omogoča posameznemu učencu, da izbira posamezen vidik ali več vidikov 

učenja. Navadno pomaga učencem, da sprejmejo odgovornost za to, kaj se bodo učili, kako, 

kje in kako hitro, na koga naj se obrnejo za pomoč in če želijo, kdaj in kje naj ocenijo svoje 

znanje«. 

Knowles (1975, po Benedik 1996a, str. 51) opredeljuje samostojno učenje (self-directed 

learning) v najširšem pomenu kot »proces, pri katerem posameznik sam ali s pomočjo drugih, 

prevzame pobudo za diagnosticiranje svojih učnih potreb, opredelitev učnih ciljev, iskanje 

človeških in drugih virov, izbor in uporabo ustreznih učnih strategij in oceno učnega 

dosežka«. 

Gibbons in Phillips (1980, po Benedik, 1996a, str. 51) opišeta samoizobraževanje takole: 

»Samoizobraževanje se pojavlja zunaj formalnih izobraževalnih ustanov, ne v njih samih. 

Spretnosti se je mogoče učiti in jih vaditi v šoli, učitelji lahko postopno prenašajo avtoriteto 

in odgovornost za učenje na študente in dejavnost samostojnega učenja se lahko simulira. 

Samoizobraževanje pa poteka v resnici samo takrat, kadar ljudje niso prisiljeni, da se učijo, 

in drugi niso prisiljeni, da jih učijo – še posebno ne na podlagi povsem določenega 

kurikuluma. Četudi lahko šole pripravijo študente za to, da se bodo sami izobraževali, pa se 

resnično samoizobraževanje lahko pojavi šele takrat, kadar posameznik lahko izbira, da se 

nečesa ne bo učil«. 

 

V International Dictionary of Adult and Continuing Education (1990, po Benedik 1996a, str. 

51) najdemo to definicijo samostojnega učenja: »Pristop pri izobraževanju, zelo pogost v 

sodobnih študijah o izobraževanju odraslih, kjer učenec povzame popolno odgovornost za 

načrtovanje učnih strategij, se motivira, da sedi in konča kar je načrtoval«. 
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Izraz samostojno učenje je zelo širok, saj zajema vsakršne oblike učenja in izobraževanja, kjer 

posameznik prevzema pobudo pri odločanju o posameznih vidikih svojega življenja. 

Marentič Požarnik (2000) pravi, da je samostojno učenje ali samouravnavanje procesa učenja 

zmožnost samostojnega uravnavanja in kontroliranja učenja ter sprejemanja pomembnih 

odločitev o učenju, ki jih sicer sprejema učitelj. Med samostojnim in zunaj vodenim učenjem 

obstaja zvezen odnos: na eni strani je učenje, za katerega celotno odgovornost sprejema 

učitelj, na drugi strani učenec, vmes pa je stopnja deljene odgovornosti. Zmožnost 

samostojnega učenja naj bi razvijali zlasti v srednjem in visokem izobraževanju ter v 

izobraževanju odraslih. 

Tudi Carl Rogers (1983, po Benedik, 1996b) poudarja, da se pri samostojnem učenju prenese 

odgovornost za učenje z učitelja na učenca. Zanj biti samostojen pomeni, da učenec sam 

izbira učno snov in se uči iz pridobljenih izkušenj. Rogers verjame, da je učenec zmožen 

prevzeti odgovornost za svoje učenje. S tem Rogers postavi enega od temeljev samostojnega 

učenja. 

 

Prej omenjeni avtorji imajo zelo podobno mnenje o samostojnem učenju. Sprva poudarjajo, 

da samostojno učenje omogoča učencu svobodo, da se sam odloči, kaj, kdaj, kje, kako in 

koliko se bo učil. Kasneje pa definicijo samostojnega učenja razširijo in poleg že naštetega 

poudarijo pomen poznavanja načina svojega učenja, izbiranje ustrezne strategije  učenja, si 

zastavijo učne cilje, iščejo vire informacij in svoje znanje ovrednotijo. Enotni so tudi o 

lokaciji, kjer naj bi učenje potekalo. Namreč menijo, da lahko tovrstno učenje poteka tako v 

okviru institucij (tudi izobraževalnih) kot tudi izven njih. Medtem ko Gibbons in Phillips 

poudarjata, da bi moralo samostojno učenje potekati izključno izven formalnih izobraževalnih 

ustanov – torej izven šole. 

 

Iz navedenih definicij samostojnega učenja je razvidno, da je le-to namenjeno predvsem 

izobraževanju odraslih. Sicer pa so strokovnjaki mnenja, da bi se učenci s samostojnim 

učenjem morali srečati že v osnovni šoli, kjer bi jih nanj pripravljali učitelji in spodbujali 

razvoj ustreznih sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za samostojno učenje. Tudi sama 

sem istega mnenja, da bi se v osnovni šoli moralo bolj poudarjati samostojno učenje. Še 

posebej danes, ko nam razvoj računalniške tehnologije in multimedije olajšuje delo, ponuja 

široko dostopnost in veliko didaktičnih pripomočkov.  
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Vedno več učiteljev se odloča za vključevanje samostojnega učenja v redne oblike pouka. Na 

nekaterih šolah celo izvajajo razne inovativne projekte v zvezi s samostojnim učenjem. Ena 

izmed takšnih šol je Osnovna šola Majde Vrhovnik v Ljubljani. Odločili so se, da uvedejo 

samostojno učenje z nivojskim delom v 3. in 4. razrede. Pri tem so se uprli na koncept 

samostojnega učenja v Celodnevni osnovni šoli. Napisali so tudi knjigo; Samostojno učenje z 

nivojskim delom v 3. in 4. razredu (Bitenc in drugi, 1999), v kateri so predstavili rezultate 

evalvacije in ugotovitve pri tem projektu. V evalvacijo so bili vključeni učitelji, učenci in 

njihovi starši. V knjigi so predstavili: 

• rezultate anketnih vprašalnikov v zvezi s samostojnim učenjem, 

• dobre in slabe strani samostojnega učenja, 

• ideje za nadaljnje delo, 

• njihove izkušnje in spoznanja. 

 

S to knjigo želijo spodbuditi tudi druge šole (učitelje), da bi v svoje delo vključili učenje o 

samostojnem učenju, pri tem pa bi se lahko uprli na njihove ugotovitve in ideje, saj se je 

izkazalo, da učenci pozitivno sprejemajo to obliko učenja, ki jih notranje motivira, s tem pa se 

naučijo različnih strategij učenja, razvijajo občutek odgovornosti, ob tem pa otrok razvija 

pozitivno samopodobo. 

 

Če povzamem prej zapisano, pri samostojnem učenju niso pomembne le vsebine, ki se jih 

posameznik uči, ampak tudi: 

• sam proces učenja (iskanje, razmišljanje, reševanje problemov), 

• različne strategije učenja (ki jih spoznava in razvija), 

• vrednotenje učnih strategij (preverjanje ali so ustrezne) in 

• evalvacija naučenega (ocenitev naučenega, ali so doseženi zastavljeni cilji, ali je 

osvojeno znanje dovolj) (Bitenc in drugi, 1999). 

 

Samostojno učenje s pedagoško–didaktičnega vidika pomeni aktivnost učenca, ki omogoča 

postopno osamosvajanje učenca od izobraževalne pomoči. Temeljni cilj izobraževanja je 

razviti učenčevo samostojnost, da bo samostojno odločal, kaj bo delal in mislil. 

V literaturi pogosto zasledimo, da se samostojnost pri učenju nanaša na učenčevo 

prevzemanje pobude za učenje, odgovornost, načrtovanje in pridobivanje učenja ter 
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ocenjevanje znanja. Učitelj in vir informacij pa imata sekundarno vlogo; pomoč učencu pri 

realizaciji zastavljenih načrtov in ciljev. 

 

Samostojno učenje je proces, ki se nanaša na metodo učenja. V središču je načrtovanje, 

izpeljava in vrednotenje učenja. Za uspešno samostojno učenje pa je potrebna učenčeva 

samostojnost, ki združuje posameznikove osebnostne lastnosti (le-te posamezniku omogočajo, 

da so uspešni pri samostojnem učenju). Dearden (1989, po Boud, 1993, str. 23) poudarja 

predvsem samostojnost, ki temelji na otrokovi inteligenci in samovoljnosti. Boud in drugi 

avtorji (1993) Deardenovi teoriji dodajajo še vrednote in posameznikovo okolico ter 

odgovornost do njega.  

Temeljna značilnost samostojnosti kot pristopa k izobraževanju je, da prevzamejo učenci 

pomemben del odgovornosti za svoje učenje in izobraževanje. Odločajo lahko o tem: 

• kakšne so njihove učne potrebe, 

• kakšne cilje si bodo zastavili, 

• kako bodo načrtovali učne dejavnosti, 

• katere učne vire potrebujejo, 

• kako bodo sodelovali z drugimi, 

• katere učne projekte bodo izbrali, 

• katere »probleme« bodo obravnavali, 

• kje in kdaj se bodo učili, 

• kakšno pomoč pričakujejo od učitelja (svetovalno, inštruktorsko), 

• ali bodo še dodatno delali (na primer učenje z gradivi za samostojno učenje), 

• kakšna merila bodo uporabljali pri svojem delu, 

• ali se bodo tudi sami ocenjevali, 

• ali se bodo učili tudi zunaj izobraževalne ustanove (npr. na delovnem mestu) in 

• kdaj bo učenje končano in kaj lahko povzamejo na podlagi svojega učenja. 

 

Sprejemajo torej pomembne odločitve o katerikoli od teh zadev, to pa pomeni, da sprejemajo 

tudi posledice svojih odločitev (Benedik, 1996b, str. 164, 165). 

 

Samostojno učenje lahko uporabljamo kjerkoli in kadarkoli, ne glede na to, ali gre za 

formalno ali neformalno izobraževanje, ali se izobražuje otrok ali odrasli, ne glede na 

situacijo, v kateri se znajde v vsakdanjem življenju. 
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V diplomskem delu sem dala poudarek samostojnemu učenju v osnovni šoli, bolj natančno, v 

4. razredu devetletne osnovne šole, saj sem izdelala multimedijski didaktični pripomoček za 

samostojno učenje, za učence četrtega razreda. 

 

Pri samostojnem  učenju ni pomembno le znanje samo, temveč tudi način reševanja 

problemov, samokritičnost, zavedanje lastnega učenja in organizacija dela. Pomembno vlogo 

pri samostojnem učenju ima tudi učitelj, ki sem jo predstavila v naslednjem poglavju. 

 

 

2.2.2 VLOGA UČITELJA PRI  SAMOSTOJNEM UČENJU 

 

Učitelj pri samostojnem delu prevzame vlogo organizatorja, animatorja in svetovalca. 

Organizira in aktivira kritično ustvarjalno učenje otrok in jih s tem načrtno in sistematično 

navaja na racionalno organizacijo učenja. Postopno prepušča vse več kontrole in odgovornosti 

za učenje samim učencem in jih tako pripravlja na samostojno učenje. Daje jim jasna 

navodila, na primer: kaj pričakuje (kakšen izdelek) na podlagi predelane snovi, postavi 

kriterije za samoocenjevanje ipd. 

Kadar samostojno učenje poteka v šoli, je učitelj tisti, ki pomaga učencu, mu nudi 

individualno dodatno razlago, ga usmerja oziroma daje povratno informacijo. Doma pa to 

vlogo prevzamejo starši. Kot sem že omenila, se takšno poseganje v otrokovo učenje 

postopno zmanjšuje, a nikoli čisto ne preneha. Tudi pri samostojnem učenju odraslih ostaja 

vloga učitelja, ki se spremeni v vlogo svetovalca oziroma mentorja. 

 
Postavlja pa se vprašanje, v kakšni meri naj učitelj posega v otrokovo učenje. Blažič (2003) 

meni, da je delež učiteljevega poseganja v učenje učencev med samostojnim učenjem odvisen 

od: 

• starosti učenca, 

• stopnje samostojnosti, 

• razvitosti delovnih navad,  

• razvitosti inteligentnosti, 

• motivacije za učenje, 

• zahtevnosti snovi (nalog) in 

• kakšno podlago ima učenec. 
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Torej je učiteljeva vloga pri samostojnem učenju, da spremlja  učenčevo delo, ga dopolnjuje 

in mu pomaga, če potrebuje pomoč. Vloga učitelja je tudi, da spodbuja učenca in ga pohvali. 

 

Rogers (1983, po Benedik, 1996c) meni, da je učiteljeva naloga pri samostojnem učenju 

spodbujanje učenca in nudenje pomoči, da doseže zastavljene cilje. Za to potrebuje naslednje 

lastnosti: 

• pristnost (da se ne pretvarja), 

• spoštovanje (pozitiven odnos do učenca in do dela), 

• zmožnost empatije (da se zna vživeti v učenca), 

• zaupa in verjame v učence, da so se sposobni učiti, 

• zna delati v timu in le-tega sprejme, 

• je iznajdljiv, zna improvizirati in uporabljati lastne izkušnje, multimedijo, računalnik, 

…). 

Učitelj lahko svetuje učencem na začetku, med učenjem in po končanem samostojnem učenju. 

 

Priprava učitelja na samostojno učenje 
Pomembno vlogo ima učiteljevo načrtovanje dela po metodi samostojnega učenja. Načrtovati 

mora metode in oblike dela, ki jih bo pri svojem delu potreboval učenec. Da bi učitelj dobro 

pripravil učence na samostojnost in hkrati, da bi samostojno učenje doseglo svoj namen, mora 

učitelj spoznati otroke. Po Benedik (1996c) mora učitelj pred načrtovanjem pridobiti 

naslednje podatke o učencih: 

• kakšne so njihove izkušnje s samostojnim učenjem, 

• kakšne so njihove zmožnosti, interesi in lastnosti, 

• kako so motivirani za delo, 

• kakšne so njihove delovne navade, 

• kakšna je njihova delovna uspešnost, 

• kakšne so njihove strategije učenja in ali so za njih ustrezne, 

• kako iščejo informacije, 

• kako se vrednotijo (njihova samopodoba) in 

• kakšna je njihova stopnja samostojnosti. 
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S pomočjo teh podatkov učitelj načrtuje delo učenca, oziroma prilagaja in načrtuje njegovo 

samostojno učenje. Benedik (1996c)  opozarja, da mora biti učitelj poleg tega pozoren še na: 

• elemente, ki vplivajo na otrokovo samostojnost, 

• področja, ki se morajo med seboj povezovati, dopolnjevati (medpredmetno povezovanje 

snovi) in 

• uporabo zanimivih, atraktivnih in kvalitetnih didaktičnih materialov. 

 

Po Benedik (1996c) mora učitelj pri svojem načrtovanju upoštevati še didaktične principe; 

razvojnosti, postopnosti, spoštovanja individualnih razlik med učenci in princip socializacije. 

Učitelj si s principi pomaga pri načrtovanju in izbiranju ustreznih nalog in vsebin, jih razvrsti 

po težavnosti, učence navaja na različne oblike učenja, načrtno razvija organizacijo učenja in 

učne navade ter osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k uspešnejšemu učenju. 

 

Razvoj računalniške tehnologije je zelo hiter, kar izjemno vpliva na samostojno učenje. 

Tehnologija omogoča neposredni dostop do virov informacij in posledično do znanja, kar 

lahko učitelj izkoristi pri načrtovanju samostojnega učenja. Vendar pa mora za to učitelj imeti 

ustrezno strokovno zanje in se nenehno izpopolnjevati na področju tehnologije. Tudi zaradi 

uporabe računalniške tehnologije je pri samostojnem učenju učiteljeva vloga postala 

svetovalna in spodbujevalna. Delo mora biti načrtovano tako, da upošteva zastavljene cilje, 

dejavnosti naj aktivirajo učence z zanimivostjo in ustrezno težavnostjo. Učitelj mora 

upoštevati tudi stopnjo otrokovega razvoja. 

 

 

2.2.3 VLOGA UČENCA PRI  SU 

 

Ko sem dobila idejo, da bi za diplomsko delo izdelala multimedijski didaktični pripomoček za 

samostojno učenje otrok s posebnimi potrebami, sem se večkrat vprašala, ali je samostojno 

učenje sploh primerno znanje, ali lahko razvijejo sposobnosti, ki so potrebne za takšno učenje, 

ali je samostojno učenje sploh primerno za vsakogar, oziroma, ali se ga da prilagoditi 

vsakemu posamezniku. 

Glavna naloga učenca pri samostojnem učenju je, da razvije sposobnosti in veščine, zna 

poiskati vir informacij in iz njega izluščiti bistvo oziroma tiste informacije, ki so zanj 

pomembne, da se seznani in uporablja različne strategije učenja, da si zna racionalno 



32 
 

organizirati učenje ter da gradi pozitivno samopodobo. Za razvoj teh veščin in sposobnosti bi 

otroci s posebnimi potrebami potrebovali več časa in že na začetku dobro strukturirano učno 

okolje, potek dela in pomoč učitelja. Torej bi lahko bili tudi učenci s posebnimi potrebami 

uspešni pri samostojnem učenju. 

 

Bitenc in drugi (1999) naštevajo sposobnosti, ki jih mora učenec razviti za uspešno 

samostojno učenje. 

• Miselna samostojnost omogoča doseganje kognitivnih vzgojno-izobraževalnih ciljev iz 

področja znanja, razumevanja, uporabe, analize, sinteze in evalvacije. S tem bi lahko 

otroci s posebnimi potrebami imeli kar nekaj težav, ki bi jih lahko premagali, če bila 

računalniška tehnologija in samostojno učenje prilagojena njihovim zmožnostim, 

sposobnostim in primanjkljajem.  

• Organizacijska sposobnost pomeni, da otrok smiselno organizira čas in načrtuje delo, 

zna uporabljati literaturo, metode in tehnike učenja, učne pripomočke in iskati vire 

informacij. To se lahko naučijo tudi učenci s posebnimi potrebami, le da za to 

potrebujejo več časa in pripomočkov (urnik dela, kartonček z napisanim potekom 

učenja, …) in razvijanje teh sposobnosti po korakih. 

• Osebnostne lastnosti in razvitost delovnih navad; odgovornost do dela, notranja 

motivacija, urejenost, rednost pri učenju, doslednost, natančnost, vztrajnost, 

sistematičnost, … Glede na to, da večina učencev s posebnimi potrebami (UPP) vlaga 

ogromno truda v učenje in svoj uspeh, že ima razvite delovne navade in osebnostne 

lastnosti kot so; vestnost, delavnost, natančnost, doslednost in odgovornost.  

 

Benedik (1996c) pravi, da so naloge učenca pri samostojnem učenju naslednje: 

• je nosilec in izvajalec učnega procesa (UPP s pomočjo učitelja), 

• samostojno organizira in načrtuje svoje delo (UPP s pomočjo učitelja), 

• aktivno sodeluje pri učenju, 

• aktivno uporablja in išče vire informacij (iščejo, zbirajo, izluščijo pomembne 

informacije), 

• uporablja različne in sebi primerne metode in tehnike učenja, 

• pri samostojnem učenju uporabi že pri pouku naučene metode učenja (reševanja 

problemov), 

• samostojno preverja in vrednoti znanje (UPP s pomočjo učitelja), 



 

33 
 

• je notranje motiviran, saj sam čuti potrebo po učenju, saj se želi nekaj naučiti, 

• pozitivna samopodoba, 

• redno se uči ob istem času vsak dan, v istem prostoru, zaradi česar porabi manj 

koncentracijskega časa. 

 

 

2.2.4 NAMEN SAMOSTOJNEGA UČENJA 
 

Glavna naloga samostojnega učenja je, da oblikuje samostojnega učenca, ki bo znal to 

samostojnost uporabiti pri svojem delu doma ali katerikoli drugi življenjski situaciji in ne 

samo v času šolanja, temveč tudi v odraslosti. 

Naloga samostojnega učenja je aktivno usposabljanje učencev za pridobivanje in uporabo 

znanj ter razvijanje določenih sposobnosti, spretnosti ter navad ob čim bolj smotrni in 

racionalni organizaciji učenja. 

 

Po Benedik (1996c) je namen samostojnega učenja: 

• navaditi in naučiti učenca organizacije in načrtovanja učenja, saj mu samostojne učenje 

omogoča, da spozna pomen načrtovanja in organizacije učenja in tako začne sam 

načrtovati učenje doma (Primer: izbere in pripravi prostor za učenje, določi čas, kdaj se 

bo učil, časovno omeji učne obveznosti), 

• da razvija učne in delovne navade, 

• da učenca navaja na samokritičnost, doslednost in natančnost, 

• notranja motivacija (učenec čuti potrebo po izobraževanju, želi si novega znanja), 

• da razvija pozitivno samopodobo, 

• da seznani učenca z različnimi načini učenja in ne samo, da se seznani z njimi, temveč 

tudi, da najde sebi najbolj primerno strategijo učenja in pri tem spozna, da za različne 

probleme ustrezajo različni pristopi reševanja le teh, 

• naučiti učence reševati probleme, 

• razviti miselno aktivnost in kreativno učenje, 

• da je individualno prilagojen otrokovim zmožnostim in sposobnostim ter 

• naučiti učence hitrejšega, boljšega, lažjega in učinkovitega učenja. 
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Če je samostojno učenje skrbno načrtovano in se postopoma uvaja z učenci, menim, da je 

vsak učenec sposobne razviti veščine, ki so zanj potrebne, hkrati pa učenec postaja vedno bolj 

samostojen. To pa je glavni namen samostojnega učenja. Kot sem že omenila, je takšno 

učenje primerno tudi za UPP, ne glede na motnje, primanjkljaje ali ovire, ki jih imajo. V 

naslednjem poglavju predstavljam posamezne skupine učencev s posebnimi potrebami. 

 

 

2.3 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
V tem poglavju sem predstavila tiste skupine otrok s posebnimi potrebami, v katere so 

usmerjeni učenci, ki so preizkusili multimedijski didaktični pripomoček. To so: 

• učenci z govorno – jezikovno motnjo, 

• učenci, ki se težko učijo in imajo šibke sposobnosti, 

• učenci z motnjo pozornosti in koncentracije, ter 

• učenci z motnjo branja in pisanja (disleksijo). 

 

Za vsako skupino učencev s posebnimi potrebami so naštete glavne značilnosti in področja, 

kjer se kažejo njihove težave, primanjkljaji ali ovire. Poleg tega sem navedla tudi 

prilagoditve, ki so predpisane za posamezno skupino učencev s posebnimi potrebami. 

 

 

2.3.1 UČENCI Z GOVORNO – JEZIKOVNO MOTNJO 
 

Za specifično jezikovno motnjo so značilne težave z jezikom, ki niso posledica znanih 

nevroloških, senzornih, kognitivnih ali čustvenih primanjkljajev. Je razvojna motnja različnih 

profilov in stopenj, ki prizadene od 3 do 5 odstotkov otrok, večji del (skoraj tri četrtine) ima 

težave še pri osemnajstih ali dvajsetih letih. Specifični jezikovni motnji ali specifičnim 

primanjkljajem na področju jezika pravimo tudi govorno-jezikovna motnja (Koncept dela: 

Učne težave v osnovni šoli, 2008, str. 50).  
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Značilnosti učencev z govorno-jezikovno motnjo: 
 motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju, 

 počasna obdelava podatkov in informacij, 

 ovirano procesiranje jezikovnih sporočil, 

 skromen besedni zaklad, 

 slabše razumevanje (vsebine besedila, navodil, vprašanj), 

 primanjkljaji pri izražanju, 

 težave z razumevanjem odnosa med dogodki in predmeti, 

 napačna raba slovničnih pravil (nepravilna obrazila sklonov, težave z ednino in dvojino, 

napačna raba spola), 

 slabše sklepanje, 

 težave s priklicem besed, 

 težave pri tvorbi povedi, obnovi, pripovedovanju, opisu, 

 počasnejše branje ter 

 na vprašanja odgovorijo z ″ne vem″ ali pa napačno odgovorijo, čeprav poznajo pravilen 

odgovor. 

Poleg tega imajo učenci z govorno-jezikovno motnjo težave z razumevanjem časovnih in 

prostorskih konceptov. Imajo tudi težave s socialnimi veščinami (Koncept dela: Učne težave v 

osnovni šoli, 2008).  

 

Naštela bom prilagoditve za  učence z govorno-jezikovno motnjo, ki so povzete po Zupančič 

Danko (2008) in članku Predstavljamo nekaj najpogostejših in učinkovitih prilagoditev za 

otroke z različnimi specifičnimi in učnimi težavami (Svetovalni center za otroke, mladostnike 

in starše Maribor). 

Za učence, ki imajo govorno-jezikovno motnjo, so predlagane naslednje prilagoditve: 
 jezikovna poenostavitev gradiva z zahtevnejšo vsebino, 

 enostavne, večkrat ponovljene razlage, 

 navodila naj se podajo počasi in se večkrat ponovijo, 

 navodila naj bodo kratka, jasna in enostavna, 

 pisna navodila naj se jim preberejo, 

 več dodatnih razlag, 

 sprotno preverjanje razumevanja navodil, obravnavane snovi in drugih jezikovnih 

vsebin, 

 poudarek je na ustnem izkazovanju znanja, 
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 pri preverjanju znanja dopisana podporna vprašanja, 

 pri preverjanju znanja se jim omogoči dovolj časa (podaljšan čas), 

 v naprej pripravljena vprašanja 

 razdelitev učne snovi na manjše učne enote, 

 poudarijo naj se jim ključni pojmi v besedilu, 

 dela naj s krajšimi in enostavnejšimi besedili, 

 ponudi se jim oporna tehnika za zapomnitev, 

 določitev temeljnih znanj pri posameznih predmetih, 

 naloge izbirnega tipa in dopolnjevanja, 

 multisenzorno učenje.1 

 

 

2.3.2 UČENCI, KI SE TEŽKO UČIJO IN IMAJO ŠIBKE SPOSOBNOSTI 
 
Počasnejše usvajanje znanja sodi med splošne in ne specifične učne težave. Učenci, ki 

počasneje usvajajo znanja, imajo mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti. Pri teh 

učencih opažajo nižjo splošno psihosocialno zrelost (Koncept dela: Učne težave v osnovni 

šoli, 2008, str. 56). 

 

Značilnosti učencev s šibkimi ali mejnimi intelektualnimi sposobnostmi: 
 težave pri razumevanju učne snovi (predvsem abstraktnih in zapletenih pojmov), 

 nižja splošna zrelost, 

 težave s povezovanjem in posploševanjem znanja, 

 slabše logično sklepanje, 

 nerazumevanje daljših in kompleksnih navodil, 

 ne zmorejo reševati večstopenjskih problemov, 

 slabše pomnjenje, 

 težave s pozornostjo in koncentracijo, 

 težave z izražanjem (skromno besedišče, nepravilna zgradba povedi, tvorijo le 

enostavne povedi, pravopisne napake, itd.), 

 slabše razvite jezikovne sposobnosti, 

 težave pri usvajanju šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), 

                                                 
1  Prilagoditve, ki so podčrtane sem uporabila pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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 slabše sposobnosti načrtovanja, organizacije časa in dela, 

 nemotivirani za učenje (odvisno od uspehov), 

 težave pri socialnem vključevanju, 

 počasneje usvajajo znanje, 

 imajo daljši čas odzivanja, 

 težave s priklicem dejstev in podatkov, 

 pri delu so počasni, 

 potreba po odobravanju iz okolja (Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, 2008). 

. 

Učenci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi glede na težave, ki jih imajo, potrebujejo več 

prilagoditev, ki vključujejo izbor vsebinsko primernih (ne prezahtevnih) gradiv, problemov, 

nalog ipd. ter intenzivnejše oblike pomoči. Navedene prilagoditve so povzete po Zupančič 

Danko (2008) in članku Predstavljamo nekaj najpogostejših in učinkovitih prilagoditev za 

otroke z različnimi specifičnimi in učnimi težavami (Svetovalni center za otroke, mladostnike 

in starše Maribor). 

 

Prilagoditve za učence z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi: 
 določitev minimalnih znanj, 

 multisenzorno učenje, 

 abstraktne  vsebine spremeniti v konkretne (problemi, povezani z njihovimi izkušnjami, 

življenjem), 

 vsako snov povezati z že njemu znano vsebino, 

 jezikovna poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin, 

 besedila povezana s konkretnimi in njim poznanimi vsebinami, 

 enostavnejše, večkrat ponovljene razlage, 

 dodatne razlage, 

 preverjanje razumevanja učne snovi in navodil, 

 poudarjanje pomembnih dejstev, 

 prednost nalogam izbirnega tipa, 

 redukcija kompleksnosti nalog (za šolsko delo in domačo nalogo), 

 konkretne in enostavne naloge (razdeljene na več delov), 

 v naprej načrtovano ter napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja, ki naj zajema 

manjše učne sklope, 

 v naprej pripravljena vprašanja, ki naj zajemajo le minimalna znanja učne snovi, 
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 pri pisnem preverjanju naj bo le nekaj vprašanj in naj ne bodo preobsežna, 

 poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja, 

 pri ocenjevanju znanja se po potrebi omogoči podaljšan čas, 

 uporaba didaktičnih pripomočkov, 

 sprotna povratna informacija, 

 več ponavljanja in utrjevanja učnih vsebin, 

 veliko spodbud in pohval, 

 vrstniška pomoč.2 

 

 

2.3.3 MOTNJA POZORNOSTI IN KONCENTRCIJE 
 

Motnja pozornosti ali pomanjkanje pozornosti je nezmožnost osredotočiti se na nalogo in 

ohranjati pozornost, dokler naloga ni dokončana (Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, 

2008, str. 54). Gre za nevrološko in razvojno motnjo, s katero se otrok že rodi. Vendar se 

pokaže šele pri starosti od dveh do treh let, očitna pa postane ob otrokovem vstopu v šolo. Do 

motnje pride zaradi počasnejših možganskih aktivnosti v frontalnem delu možganov, ki 

pomaga pri usmerjanju pozornosti (Gasser, b. d.). 

 

Značilnosti učencev z motnjo pozornosti in koncentracije: 
 kratkotrajna pozornost, 

 težave pri zadrževanju in usmerjanju pozornosti (osredotočenost, vztrajanje), 

 odsotnost, zamaknjenost, 

 težave pri poslušanju in pomnjenju informacij, 

 ne dokončajo nalog, 

 zelo hitijo pri reševanju nalog, 

 hitro menjujejo dejavnosti, 

 težko preklapljajo med snovjo, 

 v učno snov se ne poglabljajo, 

 težave z organizacijo informacij, dejavnosti, nalog, 

 prekinjajo dejavnosti in naloge, 

 ne opazijo detajlov, 

                                                 
2 Prilagoditve, ki so podčrtane sem uporabila pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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 izgubljajo in pozabljajo stvari in šolske potrebščine, 

 slaba samopodoba, 

 težko navezujejo socialne stike (na neprimeren način) 

 ne zmorejo sodelovati pri skupinskem delu 

 težko prenašajo spremembe - potrebujejo red in urnik dela (Koncept dela: Učne težave v 

osnovni šoli, 2008). 

 

Zaradi naštetih značilnosti imajo pri šolskem delu in tudi sicer veliko težav. Zato tudi ti 

učenci potrebujejo prilagoditve, ki jim omogočajo uspešnost pri šolskem delu in primerno 

vklapljanje v družbo. Prilagoditve so povzete po Zupančič Danko (2008) in članku 

Predstavljamo nekaj najpogostejših in učinkovitih prilagoditev za otroke z različnimi 

specifičnimi in učnimi težavami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor). 

 

Prilagoditve za učence z motnjo pozornosti: 
 multisenzorno učenje, 

 jasna, kratka in enoznačna navodila, 

 prilagojeno podajanje navodil (po slušnem in vidnem kanalu), 

 sprotno preverjanje prejemanja informacij, 

 organizirano in strukturirano okolje z jasno postavljenimi pravili, 

 zagotoviti miren kotiček ali možen umik iz učilnice, 

 razrez delovnega lista na posamezne naloge, 

 razdelitev daljših in zapletenih nalog na manjše enote, 

 manjši obseg nalog, 

 navajanje učenca na samonadzor, 

 učenje strategij pomnjenja, 

 oporne tehnike za vzdrževanje pozornosti in učenje uporabe le teh, 

 omogočanje očesnega stika z učiteljem, 

 sedi v sprednji klopi in stran od motečih dejavnikov, 

 več aktivnih zaposlitev in razgibanih dejavnosti, 

 takojšna povratna informacija, 

 več odmorov med dejavnostmi, 

 pri branju uporaba ravnila ali prsta, 

 več nazornega materiala in konkretnih ponazoril, 
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 načrtno več spodbude in pohvale (poiščemo aktivnost, ki jo bo dobro opravil in bo 

pohvaljen), 

 preverjanje in ocenjevanje znanja individualno (po potrebi), 

 narek individualno in v krajših enotah.3 

 

Vzgoja in poučevanje otrok z motnjo pozornosti zahteva poleg jasnosti in doslednosti tudi 

veliko potrpežljivosti in občutljivosti za njihove potrebe.  

 

 

2.3.4 MOTNJA BRANJA IN PISANJA (DISLEKSIJA) 
 

Disleksija je podskupina specifičnih bralno-napisovalnih težav, ki je uvrščena v skupino 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Disleksija je najpogostejša motnja in 

povzroča največ dolgotrajnih težav. Gre za nevrofiziološko pogojeno motnjo, ki jo spremljajo 

motnje ali posebnosti v nekaterih spoznavnih procesih. Pri posamezniku z disleksijo so 

moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju 

posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem 

glasov in drugih enot govornega toka. Osebe z disleksijo tako ne razvijejo zmožnosti 

samodejnega prepoznavanja posameznih besed oziroma le-to poteka nepopolno ali z velikimi 

težavami. Hitro in natančno prepoznavanje glasov pa je pogoj za razumevanje prebranega 

(Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, 2008, str. 41). 

 

Značilnosti učencev z disleksijo: 
 težave pri prepoznavanju posameznih glasov, 

 težave s sintezo in analizo glasov, 

 slabo avtomatizirana tehnika branja in pisanja, 

 slabo bralno razumevanje, 

 nepravilen zapis besed (veliko pravopisnih napak), 

 težave z izražanjem misli v pisni ali ustni obliki, 

 zaostanek v razvoju govora in jezika, 

 težave pri orientaciji v prostoru in času (zamenjuje pojme leva – desna, spodaj – zgoraj, 

dele dneva, mesece, ipd.), 

                                                 
3 Prilagoditve, ki so podčrtane sem uporabila pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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 težave na področju stranskosti, 

 težave pri pisanju (oblika in hitrost), 

 razmišljajo v slikah (vsako besedo si v mislih narišejo), 

 težave pri matematiki (uporaba matematičnega jezika, orientacija, pravilno zaporedje 

korakov pri reševanju problemov), 

 slabše pomnjenje (kratkotrajno in dolgotrajno), 

 težko si zapomnijo navodila in nove pojme, 

 težave pri priklicu besed, 

 skromen besedni zaklad, 

 počasen tempo odzivanja, 

 kljub napakam pri branju znajo povzeti vsebino prebranega, 

 vsebina spisov je ustrezna, vendar naredijo ogromno pravopisnih napak, 

 okorna grafomotorika (močan pritisk na podlago, roka je med pisanjem v krču), 

 zapis v zvezku ni prostorsko ustrezno razporejen, 

 izrazito dobri / slabi dnevi, 

 hitro se utrudijo, ne vztrajajo do konca (Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, 

2008). 

 

Zgoraj opisane težave so posledica kognitivnih primanjkljajev, zato se pojavljajo kljub 

ustreznim umskim sposobnostim in motiviranosti učenca, kljub ustreznemu poučevanju in 

ustreznih spodbudah okolja (Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, 2008, str. 42). 

Navedene prilagoditve so povzete po Zupančič Danko (2008) in članku Predstavljamo nekaj 

najpogostejših in učinkovitih prilagoditev za otroke z različnimi specifičnimi in učnimi 

težavami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor). 

 

Predlagane prilagoditve za učence z motnjo branja in pisanja (disleksijo): 
 toleranca specifičnih napak – pri ocenjevanju pisnih izdelkov neupoštevanje 

legasteničnih napak, 

 pri tujem jeziku ocenjevanje vsebinske pravilnosti zapisanih besed – torej neupoštevanje 

napak v zapisanih besedah, 

 v razredu glasno branje le znanega besedila, 

 uporaba barvne folije pri branju, uporaba prsta ali ravnila pri branju, 

 besedilo napisano v priporočenih oblikah pisave in velikosti, 

 pomoč pri samostojnem obvladovanju obveznosti, 
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 pri obravnavi besedila naj ima oporna vprašanja za lažje razumevanje vsebine, 

 multisenzorno učenje, 

 učenje strategij reševanja problemov po korakih, 

 zmanjšan obseg nalog, ki vključujejo branje in/ali pisanje (za šolsko delo ali domačno 

nalogo), 

 pomoč pri urejanju in zapisu snovi (miselni vzorci, ključne besede, fotokopije, itd.), 

 po potrebi se organizira fotokopiranje snovi (ob čim večji učenčevi vlogi), 

 uporaba računalnika za pisanje šolskega in domačega dela ter pri ocenjevanju znanja, 

 več časa za branje pri družboslovnih predmetih, 

 uporaba kartončkov za lažji priklic podatkov, 

 pri besedilnih nalogah (matematika) naj se mu besedilo prebere, 

 narek po posameznih besedah ali krajših enotah, 

 prilagojeno domače branje in bralna značka (izbor krajših besedil, predstavitev 

prebranega v nenapisani obliki), 

 večji poudarek na ustnem ocenjevanju znanja, 

 po potrebi podaljšan čas pri pisnih izdelkih, 

 po potrebi individualno pisanje testov, 

 nadomestitev daljših pisnih izdelkov z ustnim ocenjevanjem (spis narekuje učitelju ali 

ga napiše na računalnik) in  

 pri pisanju več nalog izbirnega tipa ali dopolnjevanja.4 

 

Z naštetimi značilnostmi in prilagoditvami za posamezne učence s posebnimi potrebami, sem 

si pomagala pri izdelavi scenarija in kriterijev, ki so predstavljeni v drugem - Empiričnem 

delu diplomskega dela. V tem delu sem predstavila tudi problem in cilje diplomskega dela, 

nato pa postavila raziskovalna vprašanja, na katera sem odgovorila na podlagi dobljenih 

rezultatov in ugotovitev. Še pred tem pa sem opisala metodologija dela. 

 

  

                                                 
4 Prilagoditve, ki so podčrtane sem uporabila pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 

Živimo v dobi hitro razvijajoče se multimedije in računalniške tehnologije. Njun razvoj ne 

vpliva le na naše vsakdanje življenje, temveč vedno bolj vstopa tudi na področje 

izobraževanja. Uporaba multimedije v izobraževanju ima veliko prednosti pred tradicionalnim 

poukom. Primerna je tudi za učence s posebnimi potrebami, saj jim omogoča lažje 

premagovanje njihovih primanjkljajev in ovir. Poleg tega je primerna tudi za samostojno 

učenje.  

 

Za diplomsko delo sem izdelala multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje 

otrok na temo prebavila. Namenjen je učencem 4. razredov devetletne osnovne šole, še 

posebej učencem s posebnimi potrebami, ki so z odločbami usmerjenje v redni program 

osnovnošolskega izobraževanja. Vsebina se navezuje na učni načrt za predmet Naravoslovje 

in tehnika za 4. razred. Pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka sem upoštevala 

v teoretičnem delu zapisane nasvete za izdelavo takšnega didaktičnega pripomočka in 

prilagoditve za učence z različnimi posebnimi potrebami.  

 

Da bi dokazala teoretična izhodišča, ki so predstavljena v prvem delu diplomskega dela in 

uporabnost multimedijskega didaktičnega pripomočka, ki sem ga izdelala, sem multimedijski 

didaktični pripomoček preverila tako, da so ga preizkusili izbrani učenci. Zanimalo me je, če 

so ga znali uporabljati in kako so rokovali z njim. Skušala sem ugotoviti, v kolikšni meri sem 

pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka upoštevala zastavljene kriterije.  

 

Cilji diplomskega dela so: 
• Zastaviti tehnično-oblikovne kriterije, kriterije za preverjanje vsebinske kvalitete, 

kriterije za ravnanje z multimedijskim didaktičnim pripomočkom in kriterije, ki 

preverjajo vključenost prilagoditev za učence s posebnimi potrebami, za izdelavo 

multimedijskega didaktičnega pripomočka. 

• Izdelati multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje na temo prebavila. 

• Preveriti multimedijski didaktični pripomoček pri učencih z različnimi posebnimi 

potrebami in pri učencu, ki nima posebnih potreb. 
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• Ugotoviti, v kolikšni meri sem pri izdelavi multimedijskega pripomočka upoštevala 

kriterije, ki sem si jih zastavila. 

• Ugotoviti, ali je pri učencih opaziti napredek v zanju po uporabi multimedijskega 

didaktičnega pripomočka. 

 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1.) V kolikšni meri je multimedijski didaktični pripomoček izdelan po kriterijih kakovosti 

vsebine? 

 

2.) Katere prilagoditve in v kolikšni meri so vključene v multimedijski didaktični 

pripomoček? 

 

3.) V kolikšni meri multimedijski didaktični pripomoček vključuje tehnično-oblikovne 

kriterije, ki sem jih sestavila po napotkih za izdelavo multimedijskih pripomočkov  iz 

teoretičnega dela naloge? 

 

4.) Kako učenec rokuje z multimedijskim didaktičnim pripomočkom? 

 

5.) Ali je multimedijski didaktični pripomoček pripravljena tako, da omogoča učinkovito 

učenje, to je napredek v znanju in s tem doseganje standardov znanja iz učnega načrta? 

 

3.3 METODE DELA 
 

Preden sem izdelala multimedijski didaktični pripomoček, sem sestavila scenarij, v katerega 

sem vključila operativne cilje in standarde znanja iz učnega načrta na temo prebavila, vsebino 

posameznega diapozitiva, prilagoditve za učence s posebnimi potrebami in opombe pri 

izdelavi. Na internetu sem poiskala potreben slikovni in video material, katerega avtorji in viri 

so zapisani v poglavju Viri in literatura. Izdelala sem shemi, ki prikazujeta povezave med 

diapozitivi in s pomočjo naštetega izdelala  multimedijski didaktični pripomoček. Uporabnost 

multimedijskega didaktičnega pripomočka sem preverila s pomočjo učencev. Učenca sem 
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med delom z multimedijskim didaktičnim pripomočkom strukturirano (sistematično) 

opazovala, po v naprej oblikovanih kriterijih. Pri oblikovanju kriterijev sem uporabila metodo 

klasifikacije. Z vsakim učencem sem po končanem delu z multimedijskim didaktičnim 

pripomočkom, izvedla nestrukturiran intervju. Poleg tega sem naredila analizo 

multimedijskega didaktičnega pripomočka po v naprej določenih kriterijih, ki sem jih 

sestavila sama. Pri interpretaciji dobljenih rezultatov sem uporabila deskriptivno metodo. 

Metodo primerjanja sem uporabila v delu, kjer sem primerjala učenčevo predznanje s 

področja prebavil pred uporabo in znanje po uporabi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka. 

 

3.3.1 VZOREC 
 

Odločila sem se za nenaključni vzorec, ki predstavlja pet učencev, in sicer trije so iz 4.a, dva 

pa iz 4.b razreda Osnovne šole Šmartno pri Litiji. En učenec nima posebnih potreb, štirje 

učenci pa so z odločbami usmerjeni v različne skupine otrok s posebnimi potrebami in so prav 

tako vključeni v redni osnovnošolski program. Gre za učence z motnjo branja in pisanja 

(disleksija), govorno-jezikovno motnjo, motnjo pozornosti in koncentracije ter učenca z 

šibkimi sposobnostmi.  

 

 

3.3.2 MERSKI INSTRUMENTI 
 

Preverjala sem, ali sem pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka upoštevala 

napotke za izdelavo multimedijskih aplikacij. Zato sem pripravila kriterije, ki sem jih 

razdelila na kriterije kakovosti vsebine, tehnično-oblikovne kriterije, kriterije upoštevanih 

prilagoditev (Priloga 2) in kriterije za opazovanje učencev, pri delu z multimedijskim 

didaktičnim pripomočkom (Priloga 3). Poleg tega sem izdelala še učni list (Priloga 4), s 

katerim sem ugotavljala učenčevo predznanje o prebavilih, napredek v znanju po uporabi 

multimedijskega didaktičnega pripomočka.  
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3.3.3 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 
 

Podatke sem zbirala v mesecu aprilu 2011. Učenci so preizkusili multimedijski didaktični 

pripomoček individualno izven razreda, v času rednega pouka. Vsi učenci so preizkusili 

multimedijski didaktični pripomoček v istem dnevu in ob tem sem bila ves čas prisotna. 

Podatke sem pridobila s strukturiranim (sistematičnim) opazovanjem učencev pri delu z 

multimedijskim didaktičnim pripomočkom po v naprej pripravljenih kriterijih opazovanja 

(Priloga 3). Poleg tega sem podatke pridobila z učnim listom (Priloga 4), ki ga je vsak učenec 

rešil pred in po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka. Drugi del podatkov sem 

pridobila z analizo scenarija multimedijskega didaktičnega pripomočka, pri čemer si bom 

pomagala z v naprej pripravljenimi kriteriji. 
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3.4  SCENARIJ 

 

Za oblikovanje kvalitetnega multimedijskega didaktičnega pripomočka je potrebna temeljita 

predhodna priprava. Zato sem pred samo izdelavo določila: namen multimedijskega 

didaktičnega pripomočka, temo, skupino uporabnikov, kateri je didaktični pripomoček 

namenjen in računalniški program, v katerem bom izdelala multimedijski didaktični 

pripomoček. Nato sem izdelala podroben scenarij. V njem so zapisani besedilo, slikovni 

material, filmi, animacije in zvočni učinki, ki sem jih uporabila na diapozitivih. Hkrati pa je 

vidna povezava vsebine z učnim načrtom, saj sem vanj vključila operativne cilje in standarde 

znanja učnega načrta za predmet Naravoslovje in tehnika, za 4. razred. Prav tako so v 

scenariju zapisane prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami in opombe, kjer sem si 

zapisala, na kaj sem morala biti pozorna pri izdelavi posameznega diapozitiva.  

 

Multimedijski didaktični pripomoček je namenjen: 
 samostojnemu učenju otrok (tudi ob pomoči učitelja), 

 uporabi v različnih fazah učne ure (pri ponavljanju, obravnavi nove snovi, utrjevanju, 

ocenjevanju), 

 osvajanju minimalnih in temeljnih standardov znanja, ki so določeni v učnem načrtu. 

 

Vsebina multimedijskega didaktičnega pripomočka so Prebavila. Sam naslov 

multimedijskega didaktičnega pripomočka je Človeško telo, saj bi v prihodnosti želela izdelati 

še preostale organske sisteme. Zato sem uvodni del pripravila za vse organske sisteme, v 

nadaljevanju pa sem podrobno razdelala le poglavje Prebavil. 

 

Ciljna skupina uporabnikov multimedijskega didaktičnega pripomočka so učenci 4. 

razredov programa devetletne osnovne šole, kamor so vključeni tudi učenci s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbe za dodatno strokovno pomoč. 

 

Za izdelavo multimedijskega didaktičnega pripomočka sem uporabila računalniški program 

Microsoft PowerPoint 2007. Zanj sem se odločila, ker vsebuje vse funkcije, ki so potrebne za 

izdelavo tovrstnega multimedijskega didaktičnega pripomočka.  
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Na osnovi zapisanih predpostavk, sem izdelala scenarij. Zaradi boljše preglednosti, sem le-

tega oblikovala v tabeli, kjer ena vrstica predstavlja en diapozitiv. Vsebino sem razdelila v 

manjše smiselne enote, da ni preveč podatkov na posameznem diapozitivu. Diapozitiv ne sme 

biti preveč nasičen z njimi, saj bi to odvrnilo učenčevo pozornost, izgubilo bi se sporočilo, 

učenec pa ne bi osvojil znanja in dosegel uspeha, kar izniči bistvo samostojnega učenja s 

pomočjo multimedije. 

 

Spodaj so napisane značilnosti, ki veljajo za cel multimedijski didaktični pripomoček (v 

nadaljevanju MDP) in jih v tabeli scenarija nisem posebej zapisala: 

 

→ Sistem uporabe barv v MDP: 

 Temno modra → za ozadje v prvem delu MDP, kjer so navodila. 

 Svetlo roza → za ozadje prebavil. 

 Svetlo oranžna → glavni gumbi (Prebavna pot, Pomen prebavil). 

 Svetlo modra z mehurčki → gumbi za poglavja Zakaj jemo, Ali veš in Preveri 

svoje  znanje. 

 »Kraljevsko« modra → za podgumbe (Skrb za zobe, Zobje, Kako odgovorim na 

vprašanja). 

 Mavrica → za gumbe Poglej… in Začni. 

 Rumena → poudarjeno besedilo. 

 Vijolična → glavni naslovi. 

 Modra → podnaslovi. 

 

→ Zvočni učinki gumbov: 

 Zvok »chimes« → glavni gumbi (prebavila). 

 Zvok »utopiaqu« → gumbi  (pomen prebavil, prebavna pot, izvor hrane…). 

 Zvok »utopiawi« → gumbi Ali veš, Zakaj jemo, Preveri svoje znanje. 

 Zvok »utopiacr« → podgumbi (poglej, posledice nepravilne prehrane, ). 

 Zvok »ding« → gumbi naprej, nazaj, domov. 

 Zvok »chord« → napačen odgovor. 

 Zvok »kidscheer« → pravilen odgovor. 
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→ Sistem uporabe animacij besedila in slik: 

 glavni naslov → povečava (prebavila), 

 podnaslov → bumerang (Ali veš), bič (Zakaj jemo), vetrnica (Preveri svoje 

znanje), 

 pod-podnaslov → spust (pomen prebavil, navodila, …), 

 gumbi → razpadanje navznoter, 

 gumba nazaj in naprej → pojavitev 

 besedilo → letenje navznoter (različne smeri), spirala navznoter (poglavje Ali veš) 

 poudarjeno besedilo → rast / krčenje, pojemajoča povečava, 

 slike → vrtenje, rast in obračanje, povečava, 

 vprašanje → stiskanje, 

 odgovor → pregib. 

 

→ Prilagoditve za učence s posebnimi potrebami, ki veljajo za cel MDP: 

 ustrezna oblika in velikost pisave, 

 večkratne ponovitve (animacije, besedila, celotnega diapozitiva), 

 dobro vidni in nazorni gumbi za  pomikanje po MDP, 

 konkretni slikovni material in filmi, 

 zahtevnejše vsebine so poenostavljene in predstavljene na konkreten način s 

slikami in filmi, 

 snov je razdeljena na manjše smiselne enote za lažje razumevanje, 

 vsebina omogoča doseganje minimalnih standardov znanja, ki so zastavljeni v 

učnem načrtu, 

 tempo dela se prilagodi sposobnostim in zmožnostim učenca, 

 na diapozitivu ni preveč besedila in informacij, 

 vključene so tehnike, ki omogočajo lažje branje (puščica miške namesto prsta, 

barva ozadja), 

 vključene so tehnike za vzdrževanje pozornosti (zvok, odpiranje gumbov) 

 omogoča multisenzorno učenje (po slušnem in vidnem kanalu). 
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Naštete prilagoditve za učence s posebnimi potrebami so vključene v celoten multimedijski 

didaktični pripomoček. Ostale, bolj specifične prilagoditve, pa sem zapisala v stolpec, ki je 

zanje namenjen v scenariju in se navezujejo na točno določen diapozitiv. 

 

V scenariju sem uporabila razne simbole, ki imajo določen pomen. Razložila sem jih v 

legendi scenarija. 

 
Legenda scenarija: 

 Okvirček z besedilom → ponazarja gumb na diapozitivu. Beseda v njem pove, za kateri 

gumb gre. S klikom na gumb se odpre nova stran.   Primer: 

 Rumeno obarvano poudarjeno besedilo → ponazarja poudarjeno besedilo na 

diapozitivu. S klikom nanj se pojavi dodatno besedilo ali slika. 

 Vsako sliko sem oštevilčila in poimenovala, da sem lahko v seznamu literature navedla 

vir in avtorja slike ali filma. 
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OPERATVNI 
CILJI 

STANDARDI 
ZNANJA VSEBINA NA PROSOJNICAH PRILAGODITVE OPOMBE ZA 

IZDELAVO 

  

ČLOVEŠKO TELO 
          

 
Slika 6: človeško telo 

• poudarjen naslov, 
• konkreten slikovni 

material 
 

• velik in poudarjen 
naslov, 

• velika slika 
človeškega telesa, 

•  samodejen prehod na 
drugo prosojnico, 

• samodejen vklop 
glasbene podlage. 

  

“S svojim telesom bomo usklajeni le, če 
ga bomo imeli resnično radi in ga 
spoštovali. S sovražnikom se namreč ne   
moremo dobro sporazumevati.” 
   Horriet  Lerner  
 

•  velik, barvno 
izstopajoč gumb, 

• obojestranska 
poravnava, 

• prilagajanje svojemu 
tempu. 

•  gumb za pomik 
naprej, 

• velik gumb z zvokom, 
• animacija besedila, 
•  glasbena podlaga. 

  

NAVODILA 
 
Dobro si preberi navodila, da boš znal 
uporabljati ta program. 
 

 
 

• prilagajanje svojemu 
tempu, 

• poudarjene 
pomembne 
informacije. 

• poudarjene 
pomembne 
informacije, 

• velik gumb naprej z 
zvokom, 

• animacija besedila, 
• glasbena podlaga 
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ZNANJ

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

Kako uporablja
 

  + obraz
Slika 7: Slika gum
 

  + obraz
Slika 8: Slika gum
 

     + ob
Slika 9: Slika gum
 

POZDRAVL
 
Program je ses
 

GIBALA, DIHA
IZLOČALA,   S
ČUTILA IN ŽIV

 
Slika 10: Gibala
 

A PROSOJNICA

am program? 

zložitev, kaj se z
mba "NAZAJ" 

zložitev, kaj se z
mba "NAPREJ"

brazložitev, kaj s
mba "DOMOV"

LJEN V PROGR

tavljen iz 6 pogl

ALA, PREBAVIL
SRECE, KRI IN O
VČEVJE 

Slika 11: P
 

AH PRI

zgodi 

zgodi 

se zgodi 

• us
in

• pr
te

• jas
raz
• ko

RAMU! 

lavij: 

LA, 
OŽILJE,  

• us
in

• pr
te

• jas
raz
• ko
• ko

ma
Prebavila 

ILAGODITVE

strezna razporeje
nformacij, 
rilagajanje svoje
empu, 
sna, kratka in 
zumljiva navodi
onkretno ponazo

strezna razporeje
nformacij, 
rilagajanje svoje
empu, 
sna, kratka in 
zumljiva navodi

onkretno ponazor
onkretni slikovni
aterial. 

E OPOMB
IZDELA

enost  

emu 

ila, 
orilo. 

• slike gu
obrazlo
zgodi, 
nanje,

• različn
• gumb z

zvokom
• animac
• glasben

enost  

emu 

ila, 
rilo, 
i 

• ob vsak
• iste slik

gumbi,
• animac
• spodaj 

naprej 
• glasben

BE ZA 
AVO 

umbov in 
ožitev, kaj se 
če kliknejo 

ne barve gumbov
za naprej z 
m, 
cija besedila, 
na podlaga. 

ki sliki napis, 
ke, kot bodo 
, 
cija besedila 
večji gumb za 
z zvokom, 
na podlaga. 

v,  
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Slika 12: Dihala 

 
Slika 14: Izločala 

Vsako poglavje v

(Slika gumba) SK
kjer boš našel kori
življenje. 

(Slika gumba)  A
zvedel  veliko zan

sedaj morda še nis

(Slika gumba)  P
ZNANJE – Tukaj
ako, da odgovoriš

      

Slika 13: Sr
ožilje 
 
 

Slika 15: Ži
čutila 
 

vsebuje: 

KRB ZA ZADR
istne nasvete za zd

ALI VEŠ? – Tuk
nimivih stvari, kat
si vedel. 

PREVERI SVOJ
aj preveriš svoje zn
š na zastavljena vp

 

rce, kri in 

 

ivčevje in 

 

 

RAVJE, 
dravo 

kaj boš 
terih do 

E 
nanje 
prašanja.  

• us
raz
inf

• pr
tem

• jas
raz
• ko

po

strezna 
zporejenost  
formacij, 
ilagajanje svojem
mpu, 
sna, kratka in 
zumljiva navodil
onkretno 
onazorilo. 

 

 

mu 

la, 

• jasno vi
• slika gu

razlaga,
• ustrezna

po proso
• animacij

slik, 
• gumba z

nazaj z z
• glasbena

5

den naslov, 
umba + 
 
a razporeditev 
ojnici, 
ija besedila in 

za naprej in 
zvokom, 
a podlaga. 
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OPERATVNI CCILJI STAND
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DARDI 
JA VSEBINA NA

Kako uporablja
 
Če boš z miško
poudarjeno bes
spremenila v ro
ti bo nova stran

 
Slika 16: Puščica

 
Slika 17: Roka m
Primer: 
 
Poudarjeno bes
       Po kliku n
       besedilo al
 
Gumb   +  pušč
        Po kliku s
 

A PROSOJNICA

am  program? 

o šel čez gumb a
sedilo in se bo pu
oko, KLIKNI. O
n ali dodatno bes

a miške 

miške 

sedilo   +  puščic
anj se prikaže do
li slika. 

čica: 
se odpre nova str

AH PRI

ali 
uščica 

Odprla se 
sedilo. 

• us
in

• pr
te

• jas
raz
• ko
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odatno  

ran. 

• us
in

• pr
te

• jas
raz
• po

ra
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ILAGODITVE

strezna razporeje
nformacij, 
rilagajanje svoje
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onkretno ponazo

strezna razporeje
nformacij, 
rilagajanje svoje
empu, 
sna, kratka in 
zumljiva navodi
odan primer, za 
azumevanje, 
vočni efekti. 

E OPOMB
IZDELA
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ila, 
orilo. 

• poudar
inform

• slike pu
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• gumb z
(povez
stranjo

• gumb z
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po pros

• animac
slik, 

• glasben
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AVO 
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jajo besede, 
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m, 
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DARDI 
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Kako uporablja
 
(Slika gumba)
na ta gumb zač
 
(Slika gumba)
gumb zapustiš 

 

   ZAČ
Slika 18: Gumb z
 
 

    IZHOD
Slika 19: Gumb z
 

A PROSOJNICA

am  program? 

ZAČETEK – S 
čneš z ogledom p

 IZHOD – S klik
program. 

ČETEK 
za začetek 

D 
za izhod 

AH PRI

klikom 
programa. 

kom na ta 

• us
in

• pr
te
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raz
• ko

• jas
raz
• sli

na

ILAGODITVE

strezna razporeje
nformacij, 
rilagajanje svoje
empu, 
atka, jasna in 
zumljiva navodi
onkretno ponazo

sna, kratka in 
zumljiva navodi
ika dopolnjena z
apisom. 

E OPOMB
IZDELA

enost  

emu 

ila, 
orilo. 

• poudar
inform

• slike gu
obrazlo
funkcij

• gumb z
zvokom

• ustrezn
po pros

• animac
slik. 

ila, 
z 

• gumb z
poveza
menija 
učinek

• gumb i
program
zvočni 

5

BE ZA 
AVO 

ri pomembne 
acij, 
umbov in 
ožitev njihove 
je, 
za naprej z 
m, 
na razporeditev 
sojnici, 
cija besedila in 

začetek  ima 
avo do glavnega 

 +   zvočni 
. 
izhod → 
m se izklopi + 
učinek. 
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OPERATVNI CCILJI STAND
ZNANJ

 

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

  +  
 

 

   + 
 

 

  +
 

 
GIBALA

 

 
Slika 20: Igrišče
 

STRAN JE V IZ

A PROSOJNICA

slika 10 

   +  slika 11 

 slika 12 

   +   sli

+  slika 14 

   +  slika

Animacija
žoge 

ZDELAVI.

AH PRI

ika 13 

a 15 

•  u
gu

• po
s 

• zv
us
po

 
a 1: Brcanje 

 

 

ILAGODITVE

ustrezna razpored
umbov, 
odkrepitev naslo
slikami, 
vočni efekti za 
smerjanje 
ozornosti. 

E OPOMB
IZDELA

ditev 

ovov 

• vsak gu
poveza
področj
učinek,

• animac
slik, 

• k vsake
dodana

• ustrezn
po pros

• gumb d
se vrne
omogo
izhod i

•  slika je
prosojn

• napis je
jasno v

• gumb d

BE ZA 
AVO 

umb ima 
avo do svojega 
čja  +  zvočni 
, 
cija besedila in 

emu gumbu  je 
a ustrezna slika, 
na razporeditev 
sojnici, 
domov, s katerim
e na meni, ki mu
oča začetek ali 
iz programa. 

e ozadje 
nice, 
e poudarjen  in 

viden, 
domov.  

m 
u 
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OPERATVNI CILJI STANDARDI 
ZNANJA VSEBINA NA PROSOJNICAH PRILAGODITVE OPOMBE ZA 

IZDELAVO 

  

PREBAVILA 
 

 
Slika 21: Prebavila - ozadje 
 
Prebavila sestavljajo organi, ki 
sodelujejo pri prebavi. 

• ustrezna razporeditev 
informacij, 

• poudarjene ključne 
besede, 

• zvočni efekti za 
usmerjanje 
pozornosti, 

• slikovni material. 

• slika za ozadje, 
• animacija in poudarek 

naslova, 
• animacija besedila, 
• poudarek ključnih 

besed, 
• ustrezna razporeditev 

po prosojnici, 
• gumba naprej, domov.  

  
  

Slika 22: Prebavila - ozadje 1 
 
 

• ustrezna razporeditev 
gumbov, 

• slikovni material, 
• zvočni efekti gumbov 

za usmerjanje 
pozornosti. 

• slika za ozadje - 2x, 
• animacija gumbov, 
• ustrezna razporeditev 

gumbov, 
• gumb naprej, 
• gumb domov. 

  

 
 

 
 

 

• ustrezna razporeditev 
gumbov, 

• slikovni material, 
• zvočni efekti gumbov 

za usmerjanje 
pozornosti. 

• slika 22 za ozadje - 2x, 
• animacija in ustrezna 

razporeditev gumbov, 
• gumb domov. 
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OPERATVNI C

Spoznajo,  da hra
potuje po prebavn
evi. 

CILJI STAND
ZNANJ

 

ana 
ni  

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

POM
 
 

Osnovni pome
hrane. 
 
 

Prebava je razg
jih telo uporab
 

 
Slika 23: Človešk
 

PRE
 

Hrana potuje p
sestavlja več or
 

A PROSOJNICA

MEN PREBAVIL

n prebavil je pre

gradnja hrane v s
i za delovanje. 

ka prebavila 

EBAVNA POT

po prebavni poti,
rganov. 

 

AH PRI

L 

ebava 

snovi, ki 
• us

in
• po

be
• kl

be
po

• sl

, ki jo 
• us

in
• po

be
• kl

po
• zv

ILAGODITVE

strezna razpored
nformacij, 
oudarjene ključn
esede, 
lik na poudarjen
esedilo usmerja 
ozornost, 
ikovni material.

strezna razporedit
nformacij, 
oudarjene ključne
esede, 
likanje – usmerjan
ozornosti, 
vočni efekti gumb

E OPOMB
IZDELA

ditev 

ne 

o 

• animac
slike, 

• poudar
besed,

• ob klik
besedil
dodatn

•  gumb 

ev 

nje 

bov. 

• animac
• poudar

besed,
• gumb z

prebav
• gumb n

BE ZA 
AVO 

cija besedila in 

rek ključnih 

ku na poudarjeno
lo se pojavi 

no besedilo, 
nazaj. 

cija besedila, 
rek ključnih 

za prikaz 
ne poti, 
nazaj. 

o 
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OPERATVNI CILJI STANDARDI 
ZNANJA VSEBINA NA PROSOJNICAH PRILAGODITVE OPOMBE ZA 

IZDELAVO 

Spoznajo,  da hrana 
potuje po prebavni 
cevi. 
 
Znajo opisati, kako 
potuje hrana v 
človeškem telesu. 
 
Vedo, da hrana vstopa 
v usta, kjer jo zobje 
razkosajo in zmeljejo. 
 
Vedo, da se hrana, ki 
je telo ne more 
predelati, izloči skozi 
zadnjično odprtino. 
 
Spoznajo, da hrana 
potuje v eno smer. 

Učenec zna 
poimenovati prebavne 
organe. 
 
S pomočjo didaktičnih 
gradiv zna opisati, 
kako potuje hrana v 
človeškem telesu. 
 

(Slika 22) 
 
Usta – Z zobmi v ustih hrano zmelješ. S slino 
pa hrano napojiš, da jo lažje pogoltneš.  
 

Požiralnik – Po požiralniku potuje hrane iz 
ust v želodec. 
 

Želodec – V želodcu se hrana pregnete in 
premeša s prebavnimi sokovi. Tukaj se hrana le 
delno prebavi. 
 

Tanko črevo – Prebava se nadaljuje. Tu 
hrana vstopi v kri, ki jo raznese po celem telesu. 
 

Debelo črevo – Tukaj v kri vstopa voda. 
Ostanki hrane, ki se niso prebavili, se izločijo 
skozi anus. 
 

Anus ali danka 
 
 

• klik na poudarjeno 
besedilo usmerja 
pozornost, 

• zvočni efekti gumbov, 
• konkreten slikovni 

material, 
• ustrezna razporeditev 

informacij, 
• dodatna razlaga, 
• poudarjene ključne 

besede. 

• večja slika človeških 
prebavil (slika 23), na 
kateri so označeni 
organi, 

• klik na poudarjeno 
besedilo in pojavi se 
dodatna razlaga, 

• gumb zobje, 
• gumb poglej, 
• gumb nazaj, 
• animacija besedila in 

slike, 
• ob kliku na poudarjeno 

besedilo se pojavi 
dodatno besedilo. 

Spoznajo, da hrana 
potuje v eno smer. 

S pomočjo didaktičnih 
gradiv zna opisati, 
kako potuje hrana v 
človeškem telesu. 

 

 
Animacija 2: prebavna pot 

• konkretno ponazorilo, 
• film. 

• samodejen  zagon 
animacije, 

• čim večja slika, 
• gumb za nazaj. 
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OPERATVNI C

Poznajo pomen  
dravih zob za 

normalno delovan
prebavil. 

Poznajo pomen  
dravih zob za 

normalno delovan
prebavil. 

CILJI STAND
ZNANJ

nje 

Učenec 
pomen z
normaln
prebavil

nje 

Učenec 
pomen z
normaln
prebavil

DARDI 
JA 

zna razložiti 
zob za 
no delovanje 
l. 

zna razložiti 
zob za 
no delovanje 
l. 

VSEBINA NA

 

V ustih imaš zo
ime in opravlja
• S sekalci in po
• Z ličniki in ko

melješ. 
 

    + 
Slika 24: Zobje 

SK
 

Ker so zobje pri
moraš zanje skrb
 

Zobe si umij na
dvakrat na dan
 

Za umivanje zob
• zobno ščetko z
• otroško zobno

 
Slika 25: Umivan
zob 
 

A PROSOJNICA

ZOBJE 

obe. Vsak od nji
a določeno opra
odočniki hrano od
očniki hrano drobi

  poimenovanje

KRB ZA ZOBE 

 prehranjevanju p
beti. 
ajmanj  
n! 
b potrebuješ: 
z mehkimi ščetina

o pasto.

nje 
Slika 26: Z
ščetka 
 

Slika 27: Z
pasta

AH PRI

ih ima 
avilo: 
dgrizneš. 
iš in 

e zob 

• kl
be
us

• us
in

• zv
• po

sl

pomembni, 

ami, 

• us
in

• zv
• po

be
• po

slZobna 

Zobna 

ILAGODITVE

lik na poudarjen
esedilo in gumbe
smerja pozornos
strezna razpored
nformacij, 
vočni efekti gum
odkrepitev besed
iko. 

strezna razpored
nformacij, 
vočni efekti gum
oudarjene ključn
esede, 
odkrepitev besed
ikami. 

E OPOMB
IZDELA

o 
e 
st, 
ditev 

mbov, 
dila s 

• gumb S
• animac

slike, 
• poudar

besed,
• ob klik

besedil
dodatn

•  gumb 

ditev 

mbov, 
ne 

dila s 

• gumb: 
zobe, 

• animac
slik, 

• poudar
besed, 
(anima

• gumb n

BE ZA 
AVO 

Skrb za zobe, 
cija besedila in 

rek ključnih 

ku na poudarjeno
lo se pojavi 

no besedilo, 
nazaj. 

Kako si umijem

cija besedila in 

rek ključnih 
povedi 

acija besedila), 
nazaj. 

o 

m 
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OPERATVNI CILJI STANDARDI 
ZNANJA VSEBINA NA PROSOJNICAH PRILAGODITVE OPOMBE ZA 

IZDELAVO 

  

 

 
Animacija 3: prikaz umivanja zob 
 

• konkretno ponazorilo, 
• film. 

• samodejen  zagon 
filma, 

• čim večja slika, 
• gumb za nazaj. 

  

ZAKAJ JEMO?
 
Ljudje ne jemo le zato, ker je hrana dobra, 
ampak predvsem zato, ker telo s hrano dobi 
snovi in energijo. 
 
Hrana omogoča: delovanje telesa, 
rast in razvoj, vzdrževanje telesne 
temperature, delo (tek, hoja, učenje, …), 
zaščito pred boleznijo. 
 

  
Slika 28: Kosilo 
 

• klik na gumbe 
usmerja pozornost, 

• ustrezna razporeditev  
informacij, 

• poudarjene ključne 
besede, 

• zvočni efekti gumbov, 
• podkrepitev besedila s 

sliko. 

• gumb: Izvor hrane, 
• gumb: Zdrava 

prehrana, 
• animacija besedila in 

slike, 
• poudarek ključnih 

besed, 
• gumb nazaj. 
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OPERATVNI C

Razločujejo hran
zvoru in načinu 

prebave. 

CILJI STAND
ZNANJ

no po Učenec 
razločev
glede na
rastlinsk

DARDI 
JA 

zna 
vati hrano 
a živalski in 
ki izvor. 

VSEBINA NA

IZV
 
Hrana rastlins
 

Hrana živalsk
 

 
Slika 29: Banana
 

 
Slika 30: Češnje
 

 
Slika 31: Riž 
 

 
Slika 32: Paradiž
 

 
Slika 33: Paprika
 

 
Slika 34: Korenj
 

 
Slika 35: Kromp
 

A PROSOJNICA

VOR HRANE 

skega izvora 
kega izvora 

a 

žnik 

a 

e 

pir 

Slika 42: R
 

Slika 43: M
 

 
Slika 44: T
 

 
Slika 45: J
 

 
Slika 46: Z
 

Slika 47: J
 
 
 
 
 
 
 

AH PRI

• kl
po

• us
in

• na
sl

Ribe 

Maslo 

Tuna 

Jogurt 

Zrezek 

Jajca 

ILAGODITVE

liki (usmerjanje 
ozornosti), 
strezna razpored
nformacij, 
azoren, konkrete
ikovni material.

E OPOMB
IZDELA

ditev  

en 

• ob klik
besedil
prikazo

• animac
slik, 

• ustrezn
slik, 

• gumb n

BE ZA 
AVO 

ku na poudarjeno
lo, se začnejo 
ovati slike, 
cija gumbov in 

na razporejenost 

nazaj. 

o 



 

 

  

 
 

 
Slika 36: Kruh 
 

 
Slika 37: Sadni s
 

 
Slika 38: Testeni
 

 
Slika 39: Koruza
 

 
Slika 40: Solata
 

 
Slika 41: Rastlin
olje 

sok 

ine 

a 

sko 

 
Slika 48: S
 

 
Slika 49: S
 

Slika 50: K
 

 
Slika 51: P
meso 
 

Slika 52: O
meso 
 

Slika 53: S

Sir 

Skuta 

Klobasa 

Piščančje 

 
Ocvrto 

 
Salama 

663 



6
 

O

 

 

 
64 

OPERATVNI CCILJI STAND
ZNANJ

 

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

ZDRA

Na dan bi mora
zajtrk, malica, 
 

Slika 54: Piramid
 

 
POSLEDICE NE
 

Prehrana in zdravj
Nepravilna prehra
bolezni. 
 

Posledice neprav
telesne odpornost
krvni tlak, povišan
pretirana suhost.
Iz teh dejavnikov 
bolezni; sladkorna
ožilja, rak, …
 

 
Slika 55: Puščica
 
 

A PROSOJNICA

AVA PREHRAN
 

ali imeti vsaj 5 o
kosilo, malica, v

 
da zdrave prehran

EPRAVILNE PR

vje sta tesno povezan
ana je lahko vzrok z

vilne prehrane; zniž
ti, povišan holestero
n sladkor v krvi, deb

se lahko razvijejo n
a bolezen, bolezni s

a 
 

Slika 56: D

 
Slika 57: A

AH PRI

NA 

obrokov: 
večerja. 

ne 

 

• us
in

• po
be

• zv
• po

sl

REHRANE

na. 
za mnoge 

žanje 
ol, povišan 
belost, 

naslednje 
srca in 

• kl
po

• po
sl

• na
sl

• us
in

• po
beDebelost 

Anoreksija

ILAGODITVE

strezna razpored
nformacij, 
oudarjene ključn
esede, 
vočni efekti gum
odkrepitev besed
iko. 

lik na gumb usm
ozornost, 
odkrepitev besed
ikami, 
azoren in konkre
ikovni material,
strezna razpored
nformacij, 
oudarjene ključn
esede. 

E OPOMB
IZDELA

ditev 

ne 

mbov, 
dila s 

• gumb: 
neprav

•  slika z
• poudar

besed,
• animac

slike, 
• gumb n

meri 

dila s 

eten 

ditev 

ne 

• klik na
pojavi 
besedil

• gumb n
• animac

slik, 
• poudar

besed.
 

BE ZA 
AVO 

Posledice 
ilne prehrane, 

z besedilom, 
rek ključnih 

cija besedila in 

nazaj. 

a puščico in 
se dodatno 
lo, 
nazaj, 
cija besedila in 

rek ključnih 



 

 

O

 

 

 

OPERATVNI CCILJI STAND
ZNANJ

 

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

 
Slika 58: Žarnica
 

Človeška preba
metrov. Takšna
nadstropji stan
 
 
Kadar hrano vi
pomislimo nan
jezikom izloča
 

 
Slika 59: Vohanj
 

Slika 60: Dolžina

A PROSOJNICA

ALI VEŠ? 

a 

avila so dolga pr
a je razdalja med
ovanjskega blok

idimo, vohamo  
njo, začnejo žlez
ti slino. 

je 

 
a prebavil 

AH PRI

ribližno 9 
d tremi 
ka. 

ali samo 
e pod 

• kl
po

• po
sl

• ko
sl

• us
in

• ko
• ko

m

ILAGODITVE

lik na gumb usm
ozornost, 
odkrepitev besed
ikami, 
onkreten in nazo
ikovni material,
strezna razpored
nformacij. 

onkretno ponazo
onkreten slikovn

material. 

E OPOMB
IZDELA

meri 

dila s 

oren 

ditev  

• slika ža
naslovu

• gumb n
• gumb n
• gumb p
• animac

slik, 
• zvočni 
 

orilo, 
ni 

• animac
• dovolj 
• jasna in
• gumb n

6

BE ZA 
AVO 

arnice pri 
u (2x), 
nazaj, 
naprej, 
poglej, 
cija besedila in 

učinki gumbov.

cija slike, 
velika slika, 
n razločna slika,
nazaj. 

65 

. 
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OPERATVNI CCILJI STAND
ZNANJ

 

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

 

Bakterije v ust
raztopijo površ
karies.  

 
Slika 61: Zobni k
 

Otroci imajo 2
Odrasli imajo 3

 
Slika 62: Mlečni 
zobje 

PREVER
 
Ker si natančno
lahko sedaj pre
zapomnil. Pogl
vprašanja. 
 

Želim ti veliko
 

A PROSOJNICA

ALI VEŠ? 

ih tvorijo kisline
šino zoba in pov

karies 

0 mlečnih zob. 
32 stalnih zob. 

 
Slika 63: S

RI SVOJE ZNAN

o pregledal to po
everiš, koliko si 
lej, kako odgovo

o uspeha! 

AH PRI

e, ki 
vzročijo 

• po
sl

• us
in

• ko
sl

• zv

Stalni zobje 

NJE 

oglavje, 
si 

oriš na 

 

• us
in

• sa
de

• zv
• do
• kr

ra
• kl

po

ILAGODITVE

odkrepitev besed
ikami, 
strezna razpored
nformacij, 
onkreten in nazo
ikovni material,
vočni efekti gum

strezna razpored
nformacij, 
am določa tempo
ela  
vočni efekti gum
odatna razlaga, 
ratka, jasna in 
azumljiva navodi
lik na gumb usm
ozornost. 

E OPOMB
IZDELA

dila s 

ditev 

oren 

mba. 

• slika ža
naslovu

• gumb n
• animac

slik. 
 

ditev 

o 

mbov, 

ila, 
merja 

• gumb: 
odgovo
vprašan

• gumb: 
• animac

slik, 
• zvočni 

BE ZA 
AVO 

arnice pri 
u (2x), 
nazaj, 
cija besedila in 

Kako 
orim na 
nja, 
Začni 

cija besedila in 

efekti gumbov. 



 

 

O

 

R
iz
p

 

OPERATVNI C

Razločujejo hran
zvoru in načinu 

predelave . 

CILJI STAND
ZNANJ

 

no po Učenec 
razločev
glede na
rastlinsk

 

DARDI 
JA 

zna 
vati hrano 
a živalski in 
ki izvor. 

VSEBINA NA

Kako odgovori
 
Najprej se bo p
tem pa 3 odgov
odgovoriš tako
odgovor ali slik
 
Zvok ti bo pov
odgovor: 
• pravilni odgo
• napačni odgo

 
Slika 64: Zvočnik
Kakšnega izvora
 

 
Slika 65: Hrana 
 

 
Slika 66: Hrana 
 
 

a.) živalskega iz
b.) rastlinskega i
c.) rastlinskega i

A PROSOJNICA

im na vprašanja?

prikazalo vprašan
vori. Na vprašan
o, da klikneš na t
ko, ki se ti zdi pr

vedal, ali si izbra

ovor + zvok 
ovor + zvok 

k 
a je hrana na sliki

rastlinskega izvor

živalskega izvora

zvora 
izvora 
in živalskega izvo

AH PRI

? 

nje, za 
nje 
tisti 
ravilen. 

al pravilni 

• us
in

• sa
de

• ko
po

• jas
raz
• po

raz

? 

a 

ora 

• us
in

• sa
de

• zv
• sl
• vp

tip
• sp

in

ILAGODITVE

strezna razpored
nformacij, 
am določa tempo
ela, 
onkretna zvočna
onazoritev 
sna, kratka in 
zumljiva navodi

odan primer, za l
zumevanje. 

strezna razpored
nformacij, 
am določa tempo
ela, 
vočni efekti gum
ikovni material
prašanje izbirneg
pa 
protna povratna 
nformacija. 

E OPOMB
IZDELA

ditev 

o 

a 

ila, 
lažje 

• gumb z
odgovo

• gumb z
(neprav
→ »cho

• gumb n
• animac

slik, 
• ustrezn

inform
• zvočni 

ditev 

o 

mbov, 

ga 

• najprej
odgovo

• a, b, c o
• pravile

vrisk o
• le prav

vodi do
vprašan

• neprav
»chord

• animac
slik. 

6

BE ZA 
AVO 

zvočnik (pravile
or) → vrisk otrok
zvočnik, 
vilen odgovor) 
ord«, 
nazaj, 
cija besedila in 

na razporeditev 
acij, 
efekti gumbov. 

 ena slika in 
ori, nato druga, 
odgovori, 

en odgovor → 
otrok, 
vilen odgovor 
o naslednjega 
nja 
ilen odgovor → 

d«, 
cija besedila in 

67 

n 
k 
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OPERATVNI C

Spoznajo, da hran
potuje po prebavn
evi. 

Vedo, da hrana v
v usta, kjer jo zob
azkosajo in zme

Poznajo pomen 
dravih zob za 

normalno delovan
prebavil. 

CILJI STAND
ZNANJ

na 
ni  

vstopa 
bje 
ljejo. 

nje 

Učenec 
pomen z
normaln
prebavil

 

DARDI 
JA 

zna razložiti 
zob za 
no delovanje 
l. 

VSEBINA NA

Kje potuje hran
 
a.) po dihalni p
b.) po dihalni i
c.) po prebavni

Zakaj potrebuješ

 
Slika 67: Žvečenj
žvečilnega gumij
 

A PROSOJNICA

na? 

poti 
in prebavni poti
i poti 

š zobe?

je 
ja 

Slika 68: D
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Slika 69: G
hrane 
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Duda v 

 
Grizenje 

ILAGODITVE

strezna razpored
nformacij, 
am določa tempo
ela, 
vočni efekti gum
prašanje izbirneg
pa, 
protna povratna 
nformacija. 

strezna razpored
ik in besedila, 

am določa tempo
ela, 
vočni efekti gum
prašanje izbirneg
pa, 
protna povratna 
nformacija. 

E OPOMB
IZDELA

ditev 

o 

mbov 
ga 

• a, b, c o
• pravile

vrisk o
• le prav

vodi do
vprašan

• neprav
»chord

• animac

ditev 

o 

mbov, 
ga 

• slike ko
odgovo

• pravile
vrisk o

• le prav
vodi do
vprašan

• neprav
»chord

• animac

BE ZA 
AVO 

odgovori, 
en odgovor → 
otrok, 
vilen odgovor 
o naslednjega 
nja 
ilen odgovor → 

d«, 
cija teksta in slik

ot gumbi za 
ore, 
en odgovor → 
otrok, 
vilen odgovor 
o naslednjega 
nja 
ilen odgovor → 

d«, 
cija slik. 

k. 
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OPERATVNI CILJI STANDARDI 
ZNANJA VSEBINA NA PROSOJNICAH PRILAGODITVE OPOMBE ZA 

IZDELAVO 

Znajo opisati, kako 
potuje hrana v 
človeškem telesu. 

Učenec zna 
poimenovati prebavne 
organe. 
 
Učenec zna s 
pomočjo didaktičnih 
gradiv opisati, kako 
potuje hrana v 
človeškem telesu. 

Izberi organ, ki je del prebavne poti in 
je na sliki označen s puščico. 
 

a.) usta 
b.) nos 
 

a.) sapnik 
b.) požiralnik 
 

a.) srce 
b.) želodec 
 

a.) tanko črevo 
b.) debelo črevo 
 

a.) debelo črevo 
b.) tanko črevo 
 

a.) anus 
b.) sečevod 

• slikovni material, 
• izbirni tip naloge, 
• zvočni efekti, 
• ustrezna razporeditev 

na diapozitivu, 
• sam določa tempo 

dela, 
• sprotna povratna 

informacija. 

• slika 23, na kateri so s 
puščico označeni 
organi prebavil, 

• pri vsakem a, b 
odgovora, 

• pravilen odgovor 
prikaže naslednji organ, 

• zadnji pravilen odgovor 
vodi v novo vprašanje. 

  

Kaj je prebava? 
 
a.) razgradnja vode 
b.) razgradnja zraka 
c.) razgradnja hrane 

• izbirni tip naloge, 
• zvočni efekti, 
• ustrezna razporeditev 

na diapozitivu, 
• sam določa tempo 

dela, 
• sprotna povratna 

informacija. 

• a, b, c odgovori, 
• pravilen odgovor → 

vrisk otrok, 
• le pravilen odgovor 

vodi do naslednjega 
vprašanja 

• nepravilen odgovor → 
»chord«. 
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O
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OPERATVNI CCILJI STAND
ZNANJ

 

 

 

 

 

DARDI 
JA VSEBINA NA

Zakaj potrebuj
 
a.) Zato, da lahk
b.) Zato, da s hra
enerijo. 
c.) Zato, da se h
poti. 

O
 
Sedaj, ko si usp
vprašanja, klik
Tam lahko izbe
zaključiš in zap
 

 
STRAN JE V IZ
 
Slika 14 

SRCE
 

STRAN JE V IZ
 

 
Slika 70: Ožilje
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protna povratna 
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E OPOMB
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o 

•  slika 28
• a, b, c o
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• le pravi
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• nepravi
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• animira
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animac
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• napis je

jasno v
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• napis je
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BE ZA 
AVO 

8, 
odgovori, 
n odgovor → vrisk

ilen odgovor vodi 
ednjega vprašanja
ilen odgovor → 
«.
an in poudarjen 

domov, 
reditev in 
cija besedila, 
riti ključne 
. 

e ozadje 
nice, 
e poudarjen  in 

viden, 
domov. 

e ozadje 
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e poudarjen  in 

viden, 
domov. 
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V

p

 

 

 

 

OPERATVNI C

Tabela 1: Scenarij m

V scenariju sem

povezave med di

CILJI STAND
ZNANJ

 

 

multimedijskega d

m oblikovala vse

apozitivi.  

DARDI 
JA 

didaktičnega pripo

ebino posamezn

VSEBINA NA

I
 

STRAN JE V IZ

 
Slika 71: Deček n

ŽIVČE
 

STRAN JE V IZ
 

   +
 

     +
                            

omočka 

nega diapozitiva

A PROSOJNICA

IZLOČALA

ZDELAVI. 

na stranišču
EVJE IN ČUTIL

ZDELAVI. 

+  slika 18 

+      
     Slika 72: Čutil

a, naštela slike i

AH PRI

 

LA 

la 

 
 

in animacije, ki

ILAGODITVE

i so vključene. 

E OPOMB
IZDELA

• slika, 
• napis je

jasno v
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• slika 18
• gumb ž
• gumb č
• napis je

jasno v
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Sledita še shem

7

BE ZA 
AVO 

e poudarjen  in 
viden, 
domov. 

8, 
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čutila  +  slika, 
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viden, 
domov. 

mi, ki prikazuje

71 

eta 
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3.5  SHE

 

V scenariju

enote, naš

pripomočk

določila in
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povezave 

povezati v 

Zaradi bolj

Prebavila l

Slika 73: Sh
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Slika 73 prikazuje povezave med diapozitivi v uvodnem delu multimedijskega didaktičnega 

pripomočka. Pravokotniki z naslovi prikazujejo diapozitive, puščice, s katerimi so povezani, 

pa prikazujejo smer povezave. 

 

 

 
Slika 74: Shema povezav med diapozitivi Prebavil 
 

 

Slika 74 pa prikazuje povezave med diapozitivi drugega dela multimedijskega didaktičnega 

pripomočka – poglavja Prebavila. Tudi tukaj pravokotniki z naslovi prikazujejo posamezne 

diapozitive in puščice smer povezave med njimi. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Namen diplomskega dela ni bil izdelati le multimedijski didaktični pripomoček, temveč tudi 

preveriti, ali sem se pri izdelavi le-tega držala zastavljenih kriterijev in ali je pripravljen tako, 

da omogoča napredek v znanju učencev. Rezultate predstavljam v petih skupinah. Najprej so 

predstavljeni rezultati preverjanja kriterijev kakovosti vsebine, nato prilagoditev in oblikovno-

tehničnih kriterijev. Sledijo rezultati opazovanja, kako učenci rokujejo z multimedijskim 

didaktičnim pripomočkom. Na koncu predstavljam, ali so učenci ob uporabi multimedijskega 

didaktičnega pripomočka napredovali v zanju ali ne. 

 

 

4.1 REZULTATI PREVERJANJA KRITERIJEV KAKOVOSTI 

VSEBINE  

 

Zaradi večje preglednosti sem rezultate predstavila v tabeli, kjer sem v prvem stolpcu navedla 

kriterij, v naslednjih stolpcih pa so predstavljena opažanja.  

 

Zanimalo me je, ali je vsebina na multimedijskem didaktičnem pripomočku napisana tako, da 

jo vsi učenci razumejo, ne glede na to, kakšni so njihovi primanjkljaji ali ovire. To sem 

preverila z opazovanjem učencev pri delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom, 

dobljene rezultate pa predstavila v tabeli 2. 

 

KRITERIJI 

Učenec z 
govorno 
jezikovno 
motnjo 

Učenec z 
disleksijo 

Učenec z 
motnjo 
pozornosti 

Učenec s 
šibkimi  
sposobnostmi 

Učenec brez 
učnih težav 

Vsebina v MDP je 
napisana razumljivo. DA. DA. DA. 

POTREBUJE 
DODATNO 
RAZLAGO 

DA. 

Na vprašanja v sklopu 
Preveri svoje znanje, 
odgovori pravilno. 

NE. 
Težave je imel 
pri 1., 4., 5. in 6. 
vprašanju. 

DA.  
Zmotil se je 
pri 5. 
vprašanju. 

NE. 
Pri 6. 
vprašanju je 
ugibal. 

NE. 
Ni znal 
odgovoriti na 
2. in 3. 
vprašanje, zato 
je ugibal. 

DA. 

Tabela 2: Rezultati preverjanja vsebinskih kriterijev z opazovanjem učenca pri delu 
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Iz tabele 3 je razvidno, da so štirje učenci razumeli vsebino napisano v multimedijskem 

didaktičnem pripomočku, le učenec s šibkimi sposobnostmi je potreboval dodatno razlago pri 

navodilih za uporabo didaktičnega pripomočka, ker ni vedel, kaj mora storiti, da bi odprl 

naslednji diapozitiv. Učenec z govorno-jezikovno motnjo je v intervjuju povedal, da ni 

razumel posameznih besed, vendar je skozi celotno vsebino na diapozitivu razbral njen 

pomen. Nikoli pa ni prosil za dodatno razlago. Ta isti učenec je imel, veliko težav pri 

odgovarjanju na vprašanja v sklopu Preveri svoje znanje, ker ni razumel vprašanj, ki jih je 

prebral. Zato sem mu vprašanja prebrala jaz in učenec je takoj izbral pravilni odgovor. Tukaj 

se jasno izrazi učenčev primanjkljaj (slabše brano razumevanje), vendar ob pomoči ali 

ustrezni prilagoditvi lahko pokaže svoje znanje. Učenec z disleksijo se je pri petem vprašanju 

zmotil, namreč pomotoma je kliknil na nepravilni odgovor, kar je bilo razvidno iz njegove 

reakcije pri tem dogodku – takoj je vzkliknil in povedal, da se je zmotil ter pritisnil napačen 

odgovor. Zato sem v tabeli 3 označila, da je na vsa vprašanja odgovoril pravilno. Učenec z 

motnjo pozornosti ni znal odgovoriti na šesto vprašanje, zato je ugibal. Isto je bilo pri učencu, 

ki ima šibke sposobnosti, saj ni znal odgovoriti na drugo in tretje vprašanje. Glede na to, da so 

učenci na večino vprašanj odgovorili pravilno (zmotili so se pri enem ali dveh), z izjemo 

učenca z govorno-jezikovno motnjo, ki je potreboval pomoč, sklepam, da je to pokazatelj, da 

je vsebina v multimedijskem didaktičnem pripomočku napisana razumljivo, vendar bi bilo 

potrebno vključiti še kakšno prilagoditev za učence z govorno-jezikovno motnjo. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje - v kolikšni meri je 

multimedijski didaktični pripomoček izdelan po kriterijih kakovosti vsebine? – odgovorim, 

da sem pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka upoštevala zastavljena kriterija 

kakovosti vsebine, vendar obstaja še veliko prostora za izboljšave na tem področju. 

 

4.2 REZULTATI PREVERJANJA VKLJUČENOSTI PRILAGODITEV 

ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V teoretičnem delu naloge sem v poglavju Učenci s posebnimi potrebami za vsako skupino 

naštela predvidene prilagoditve. Nekatere od njih sem podčrtala in jih uporabila pri 

sestavljanju kriterijev za izdelavo multimedijskega didaktičnega pripomočka. To pomeni, da 

sem označila tiste prilagoditve, ki so vključene v multimedijski didaktični pripomoček. 
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ZAP. 
ŠT. 

KRITERIJI  - 
PRILAGODITVE 

OPIS, KAKO SEM 
PREVERILA 
PRILAGODITVE 

VKLJUČENOST 
PRILAGODITVE V  
MDP 

1. 

Zahtevnejše vsebine so 
poenostavljene in 
predstavljene na konkreten 
način s slikovnim in video 
materialom. 

V MDP sem preverila, če je snov  
podkrepljena s slikovnim 
materialom.  
Opazovanje učenca pri delu. 

Prilagoditev je vključena v 
MDP. 

2. 
Vprašanja  so izbirnega 
tipa. 

Preverila sem, ali so vprašanja v 
sklopu Preveri svoje zanje 
izbirnega tipa. 

Prilagoditev je vključena v 
MDP. 

3. 
Sprotne povratne 
informacije. 

V MDP sem preverila, kje se ta 
prilagoditev nahaja in v kakšni 
obliki. 

Prilagoditev je vključena v 
MDP. 

Tabela 3: Prikaz rezultatov preverjanja vključenosti prilagoditev v MDP 
 
Prvi kriterij oz. prilagoditev (tabela 3) sem napisala že na začetku scenarija in poudarila, da 

velja za celoten multimedijski didaktični pripomoček. Namreč vsak nov termin je podkrepljen 

z dodatno razlago in sliko (organi prebavne cevi, imena zob, umivanje zob, izvor, hrane, 

zdrava prehrana, … - Scenarij, str. 51). Slikovni in video material je nazoren in realističen. S 

tem se strinjajo tudi učenci (tabela 4), saj so v intervjuju odgovorili, da so jim slike in oba 

filma pomagali razumeti napisano. Za naslednje slike in filme so rekli, da so jim pomagale 

razumeti vsebino: film prebavna pot, film umivanje zob, slika in opis prebavne poti, izvor 

hrane, dolžina prebavil, posledice nepravilne prehrane in imena zob. Torej lahko zaključim, 

da je ta prilagoditev vključena v multimedijski didaktični pripomoček. 

Druga prilagoditev (tabela 3) je - vprašanja so izbirnega tipa. V sklopu Preveri svoje znanje 

(Scenarij, str. 67-70) so vsa vprašanja izbirnega tipa, saj učencu omogočijo izbiro med 

ponujenimi odgovori. Zatorej je prilagoditev vključena v multimedijski didaktični 

pripomoček. 

S tretjim kriterijem preverjam, ali učenci pri odgovorih dobijo povratno informacijo ali ne. V 

multimedijski didaktični pripomoček sem vključila zvočno povratno informacijo, saj učence 

točno določen zvok opozori, da izbran odgovor ni pravilen, oziroma jim vzklikanje otrok 

pove, da je odgovor pravilen. Na tovrstno povratno informacijo jih opozorim že v navodilih, 

kako naj odgovorijo na vprašanja (Scenarij, str. 67). Torej sem tudi povratne informacije 

vključila v multimedijski didaktični pripomoček. 
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V tabeli 4 predstavljam rezultate, ki sem jih dobila z opazovanjem učenca pri delu z 

multimedijskim didaktičnim pripomočkom.  

 

KRITERIJI 

Učenec z 
govorno 
jezikovno 
motnjo 

Učenec z 
disleksijo 

Učenec z 
motnjo 
pozornosti 

Učenec z 
mejnimi 
intelekt. 
sposob. 

Učenec brez 
učnih težav 

Učenec hitrost dela 
lahko prilagaja svojim 
sposobnostim. 

36 min. 42 min. 31 min. 47 min. 25 min. 

Navodila so kratka, 
jasna in enostavna ter 
jih zna uporabljati. 

RAZUME 
NAVODILA. 

RAZUME 
NAVODILA. 

RAZUME 
NAVODILA. 

PROSI ZA 
DODATNO 
RAZLAGO. 
 

RAZUME 
NAVODILA. 

MDP  omogoča 
večkratne ponovitve 
razlag, navodil in 
filmov. 

DA. DA. DA. DA. DA. 

Na diapozitivu ni 
preveč besedila in 
informacij. 

VSE 
PREBERE. 

VSE 
PREBERE. 

VSE 
PREBERE. 

VSE 
PREBERE. 

VSE 
PREBERE. 

Pri branju namesto 
prsta uporablja miško. 
 
Barva ozadja ga ne 
moti. 

NE. 
 
Barva ozadja 
me ne moti. 

DA. 
 
Barva ozadja 
me ne moti. 

NE. 
 
Barva ozadja 
me ne moti. 

DA. 
 
Barva ozadja 
me ne moti. 

DA. 
 
Barva ozadja 
me ne moti. 

Učenec s pogledom 
sledi puščici po 
ekranu. 
Zvok gumba usmeri 
njegovo pozornost. 

DA. 
 
 
DA. 

DA. 
 
 
DA. 

DA. 
 
 
DA. 

DA. 
 
 
DA. 

DA. 
 
 
DA. 

Je kakšna slika ali 
film, ki ti je pomagal 
razumeti napisano 
razlago? Kateri? 

DA. DA. DA. DA. DA. 

Tabela 4: Rezultati preverjanja vključenosti prilagoditev z opazovanjem učenca pri delu 
 

 V tabeli 4 (prvi kriterij) lahko vidimo, da so vsi učenci porabili različne čase, da so predelali 

multimedijski didaktični pripomoček, kar nakazuje, da ima lahko vsak uporabnik lasten 

tempo dela. Torej je ta prilagoditev vključena v multimedijski didaktični pripomoček. 

Pri drugem kriteriju (tabela 4) lahko vidimo, da so vsi učenci razumeli navodila in so jih znali 

uporabljati pri delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom. Le učenec, ki ima šibke 

sposobnosti je pri navodilih večkrat prosil za dodatno razlago, kar nakazuje njegove 

primanjkljaje (slabše bralno razumevanje, slabše razvite jezikovne sposobnosti, ima daljši čas 

odzivanja, …). Učenec je prosil za dodatno pomoč takrat, ko ni vedel, kaj mora narediti 

(pritisniti), da se odpre nov diapozitiv. Rezultati sicer kažejo, da so navodila napisana jasno, 

kratko (saj so jih prebrali v celoti) in razumljivo, vendar bi bilo potrebno to področje še 

nadgraditi. Torej je tudi ta prilagoditev vključena v multimedijski didaktični pripomoček. 
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Naslednji kriterij (tabela 4) preverja, ali multimedijski didaktični pripomoček učencem 

omogoča, da si večkrat ogledajo posamezne diapozitive, slike ali filme. Celoten multimedijski 

didaktični pripomoček je zastavljen tako, da se je mogoče vrniti na prejšnji diapozitiv oziroma 

v glavni meni, kar omogoča, da si učenec lahko večkrat ogleda posamezen diapozitiv, sliko ali 

film. Vsi učenci so si določene diapozitive, slike ali filme ogledali večkrat. Iz tega je mogoče 

sklepati, da je prilagoditev vključena v multimedijski didaktični pripomoček. 

Pri naslednjem kriteriju sem opazovala učence, če preberejo vso besedilo, ki je napisano na 

diapozitivu. Ugotovila sem, da vsi preberejo vse, kar je napisano na diapozitivu. Vendar sta 

učenca z govorno-jezikovno motnjo in motnjo pozornosti sprva le preletela vsebino 

diapozitiva, odprla vse gumbe, se vrnila nazaj in nato počasi prebrala besedilo. Na podlagi 

nestrukturiranega intervjuja po končanem delu, so bili vsi učenci mnenja, da multimedijski 

didaktični pripomoček ne vsebuje preveč besedila. Na podlagi teh ugotovitev sklepam, da na 

posameznem diapozitivu ni preveč besedila. To pomeni, da je slednja prilagoditev vključena v 

multimedijski didaktični pripomoček.  

Sledita kriterija, ki preverjata vključenost tehnik za lajšanje branja in vzdrževanja pozornosti. 

Pri opazovanju učencev sem ugotovila, da vsi učenci s pogledom sledijo puščici po ekranu in 

ob zvočnem učinku ponovno usmerijo pozornost. Z miško so si pri branju pomagali trije 

učenci, medtem ko si dva učenca nista (učenec z motnjo pozornosti in učenec z govorno-

jezikovno motnjo). Po končanem delu so učenci v intervjuju povedali, da jih pri branju ni 

motila barva ozadja. Glede na te ugotovitve lahko potrdim, da sta obe prilagoditvi vključeni v  

multimedijski didaktični pripomoček. 

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje – katere prilagoditve in v kolikšni meri so 

vključene v multimedijski didaktični pripomoček? – je več plasten. V teoretičnem delu 

naloge sem označila (podčrtala) nekatere prilagoditve, podobne med seboj združila in jih 

oblikovala v kriterije, s katerimi sem preverila vključenost prilagoditev v multimedijski 

didaktični pripomoček. Na podlagi teh ugotovitev lahko vidimo, da so v multimedijski 

didaktični pripomoček vključene vse predvidene prilagoditve. Ker se v diplomskem delu 

sprašujem, katere prilagoditve so vključene v multimedijski didaktični pripomoček in v 

kolikšni meri, jih bom v nadaljevanju naštela ter k vsaki posebej pripisala, kje v didaktičnem 

pripomočku se nahaja. 
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Prilagoditve, ki so vključene v multimedijski didaktični pripomoček: 
 Tempo dela se prilagodi sposobnostim in zmožnostim učenca. Prilagoditev velja za 

celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Zahtevnejše vsebine se poenostavi in predstavi na konkreten način. Prilagoditev velja za 

celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Snov se razdeli na manjše enote. Prilagoditev velja za celoten multimedijski didaktični 

pripomoček. 

 Razlaga in delo sta usmerjena v učenčevo doseganje minimalnih standardov znanja. 

Prilagoditev velja za celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Navodila so kratka, jasna in enostavna. Prilagoditev se nahaja na začetku, kjer so 

navodila za uporabo multimedijskega didaktičnega pripomočka in pri navodilih, kako 

odgovoriti na vprašanja v sklopu Preveri svoje znanje. 

 Večkratne ponovitve razlag, navodil in filmov. Prilagoditev velja za celoten 

multimedijski didaktični pripomoček. 

 Poudarijo se ključne besede, misli in podatki. Prilagoditev velja za celoten 

multimedijski didaktični pripomoček. 

 Naloge (vprašanja) naj bodo izbirnega tipa. Prilagoditev se nahaja v sklopu Preveri 

svoje znanje. 

 Besedilo naj bo napisano v priporočenih oblikah in velikosti pisave. Prilagoditev velja 

za celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Uporaba barvnega ozadja (namesto barvnega ravnila) in puščice miške (namesto prsta) 

pri branju. Prilagoditev velja za celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Zagotovitev opornih tehnik za vzdrževanje pozornosti (zvok, kurzor miške, animacije 

besedila, itd.). Prilagoditev velja za celoten multimedijski didaktični pripomoček. 

 Sprotne povratne informacije. Ta prilagoditev se nahaja v sklopu Preveri svoje znanje. 

 Multisenzorno učenje. Prilagoditev velja za celoten multimedijski didaktični 

pripomoček. 
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4.3 REZULTATI PREVERJANJA OBLIKOVNO-TEHNIČNIH 

KRITERIJEV 

 

Tukaj predstavljam rezultate preverjenih kriterijev, ki se nanašajo na tehnično-oblikovno 

področje multimedijskega didaktičnega pripomočka. Najprej sem predstavila ugotovitve, ki 

sem jih preverila s pomočjo scenarija in multimedijskega didaktičnega pripomočka, nato sem 

opisala še rezultate, ki sem jih dobila pri opazovanju učenca. 

 

ZAP. 
ŠT. KRITERIJ OPIS, KAKO SEM 

PREVERILA KRITERIJE 

UPOŠTEVANJE 
KRITERIJA PRI 
IZDELAVI MDP 

1. 
Sistem barv je uporabljen 
skozi celoten  MDP. 

Preverim, ali je v scenariju 
zapisan sistem barv in ali je 
upoštevan v MDP. 

Kriterij je vključen v 
MDP. 

2. 
Sistem animacij besedila in 
slik je uporabljen skozi 
celoten MDP. 

Preverim, ali je v scenariju 
zapisan sistem animacij besedila 
in slik, ter ali je upoštevan v 
MDP. 

Kriterij je vključen v 
MDP. 

3. 
Za vsak element v MDP je 
točno določen zvočni 
učinek. 

Preverila sem, ali so v scenariju 
zapisani zvočni učinki in njihov 
pomen  ter ali so upoštevani skozi 
celoten MDP. 

Kriterij je vključen v 
MDP. 

4. 
Barva ozadja je ustrezna 
glede na barvo besedila, 
gumbov in slik. 

Preverila sem izbiro barvne 
kombinacije ozadja in besedila. 

Kriterij je vključen v 
MDP. 

Tabela 5: Rezultati preverjanja tehnično-oblikovnih kriterijih 
 

Preverila sem prve tri oblikovno-tehnične kriterije (tabela 5). Že na samem začetku scenarija 

sem zapisala nekaj tehnično-oblikovnih značilnosti, ki sem jih upoštevala skozi celotno 

izdelavo multimedijskega didaktičnega pripomočka. Določila sem sistem barv, animacij 

besedila in slik ter zvočnih učinkov. Vsak gumb, slika ali besedilo ima točno določeno 

animacijo prihoda na diapozitiv, zvočni učinek in barvo, ne glede na to, kolikokrat in kje v 

multimedijskem didaktičnem pripomočku je uporabljen. Tako so na primer vsi gumbi 

»Poglej« mavrične barve, na diapozitivu se pojavijo z animacijo »razpadanje navznoter« in 

imajo »utopiaqu« zvočni učinek. Ugotovitve kažejo, da se sistem barv, animacij besedila in 

zvočnih učinkov ohranjajo skozi celoten multimedijski didaktični pripomoček, kar pomeni, da 

sem pri izdelavi upoštevala vse tri kriterije.  

Pri preverjanju četrtega kriterija (tabela 5) sem ugotovila, da sem izbrala ustrezno svetlo 

barvo za ozadje (podlago) in temno barvo za besedilo, kar Arditi (2009) pojmuje kot 

učinkovit barvni kontrast. Tako sem tudi ta kriterij upoštevala pri izdelavi multimedijskega  

didaktičnega pripomočka. 
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KRITERIJI 

Učenec z 
govorno 
jezikovno 
motnjo 

Učenec z 
disleksijo 

Učenec z 
motnjo 
pozornosti 

Učenec z 
mejnimi 
intelekt. 
sposob. 

Učenec brez 
učnih težav 

Dobro vidni in 
nazorni gumbi za 
pomikanje po MDP.  

Všeč mi je, ker 
gumbi utripajo 
in imajo zvok. 
So lepe barve. 

Všeč so mi 
mavrični 
gumbi. Hitro 
se vidijo, saj 
utripajo, ko 
greš čez njih. 

Gumbi se 
dobro vidijo, 
zaradi barve in 
ker se 
premikajo. 

Všeč mi je, ko 
se gumb 
premakne, če 
greš čez njega. 

Gumbi se 
dobro vidijo.  

MDP  vsebuje dovolj 
slikovnega materiala 
in filmov. 

USTREZNO. USTREZNO. USTREZNO. USTREZNO. USTREZNO. 

Pomembne 
informacije  so 
dobro vidno 
poudarjene. 

USTREZNO. USTREZNO. USTREZNO. Ne spomnim 
se nobene. USTREZNO. 

Tabela 6: Rezultati preverjanja tehnično-oblikovnih kriterijev z opazovanjem učenca pri delu 
 

V tabeli 6 so prikazani odgovori učencev na vprašanje, ali so takoj opazili gumbe na 

diapozitivih in kako so vedeli, da gre za gumb? Učenci so v intervjuju povedali, da so gumbe 

prepoznali po barvah in po utripanju, ko so šli z miško čez njih. Tako ugotavljam, da so 

gumbi dobro vidni in nazorni. To pomeni, da sem pri izdelavi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka upoštevala tudi ta kriterij. 

Prav tako lahko potrdim, da sem tudi naslednji kriterij upoštevala pri izdelavi 

multimedijskega  didaktičnega pripomočka (tabela 6). Učenci so v intervjuju povedali, da je v 

multimedijskem didaktičnem pripomočku ustrezno število slikovnega materiala in filmov. Le 

učenec s šibkimi sposobnostmi je mnenja, da bi lahko bilo več filmov. 

Na koncu sem preverila še, kako dobro, če sploh, so vidne poudarjene informacije v 

multimedijskem  didaktičnem pripomočku. Učenci so v intervjuju povedali, da so poudarjene 

informacije dobro vidne, da so poudarjene z rdečo barvo in nekatere se celo »premikajo«. 

Vsak izmed njih se spomni vsaj ene poudarjene informacije. Le učenec s šibkimi 

sposobnostmi se ni spomnil nobene. Kljub temu lahko rečem, da sem tudi ta kriterij v večji 

meri upoštevala pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka. 

 

Na četrto razlikovalno vprašanje - v kolikšni meri multimedijski didaktični pripomoček 

vključuje tehnično-oblikovne kriterije, ki sem jih sestavila po napotkih za izdelavo 

multimedijskega pripomočka iz teoretičnega dela naloge? – lahko na podlagi dobljenih 

rezultatov odgovorim, da multimedijski didaktični pripomoček vključuje vse predvidene 

tehnično-oblikovne kriterije, ki so vključeni v celoten multimedijski didaktični pripomoček. 
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4.4 REZULTATI OPAZOVANJA UČENCEV PRI ROKOVANJU Z 

MULTIMEDIJSKIM DIDAKTIČNIM PRIPOMOČKOM 

 

Učence sem opazovala pri delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom. Pri tem so mi 

pomagali prej pripravljeni kriteriji, na podlagi katerih sem ocenila učenčevo spretnost 

rokovanja z multimedijskim didaktičnim pripomočkom 

 

KRITERIJI 

Učenec z 
govorno 
jezikovno 
motnjo 

Učenec z 
disleksijo 

Učenec z 
motnjo 
pozornosti 

Učenec z 
mejnimi 
intelekt. 
sposob. 

Učenec brez 
učnih težav 

Predela celoten MDP. PREDELA CEL 
MDP. 

PREDELA 
CEL MDP. 

PREDELA 
CEL MDP. 

PREDELA 
CEL MDP. 

PREDELA 
CEL MDP. 

Učenec zna ravnati z 
MDP. DA. DELNO. DELNO DELNO. DA.  

Prebere skop Ali veš? 
 V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. 

Predela  skop Preveri 
svoje znanje? 
 

V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. 

Pred pričetkom, si v 
celoti prebere 
navodila. 

V CELOTI. V CELOTI. NE V 
CELOTI. V CELOTI. V CELOTI. 

Učenec odpre vse 
gumbe na diapozitivih. DA. DA. DA. DA. DA. 

S pomočjo animacije 
besedila prepozna 
vrstni red odpiranja 
gumbov. 

PO VRSTI.  NAKLJUČNO. NAKLJUČNO. NAKLJUČNO. PO VRSTI. 

Učenec si večkrat 
ogleda isti diapozitiv. DA. DA. DA. DA. DA. 

Tabela 7: Rezultati opazovanja učenca pri ravnanju z MDP 
 

V tabeli 7 lahko vidimo, da so vsi učenci predelali celoten multimedijski didaktični 

pripomoček. To pomeni, da so si ogledali vse diapozitive in prebrali vso besedilo, odprli vse 

gumbe, si ogledali vse filme in slike. Zanimalo me je tudi, ali znajo uporabljati multimedijski 

didaktični pripomoček. Ugotovila sem, da le dva učenca znata samostojno uporabljati 

multimedijski didaktični pripomoček – to pomeni, da vesta, kje se nahajata, kateri gumb 

morata klikniti in kako se vrniti v glavni meni. Ostali trije učenci so potrebovali občasno 

pomoč, še zlasti na začetku (pri navodilih), ker niso vedeli, kateri gumb morajo pritisniti, da 

nadaljujejo. Tukaj bi bilo potrebno poiskati ustrezno rešitev, ki bi usmerjala učence pri 

premikanju po multimedijskem didaktičnem pripomočku. Eden izmed vzrokov, zakaj se ne 

znajo pomikati po multimedijskem didaktičnem pripomočku, bi lahko bil, da si niso prebrali 

navodil v celoti. Vendar je pri tem kriteriju v tabeli 7 razvidno, da so si vsi učenci v celoti 
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prebrali navodila, le učenec z motnjo pozornosti je izpustil gumb, ki odpre diapozitiv s 

primerom in diapozitiv, kjer pokaže in razloži funkcije gumbov za premikanje po 

multimedijskem didaktičnem pripomočku (naprej, nazaj, domov). Drugi razlog je lahko ta, da 

gumbi za premikanje po multimedijskem didaktičnem pripomočku niso dovolj nazorni in tako 

učenci ne vedo, kaj morajo narediti. 

Vsi učenci so v celoti predelali sklopa Ali veš in Preveri svoje znanje.  

V tabeli 7 vidimo, da kar trije učenci niso prepoznali vrstnega reda odpiranja gumbov na 

diapozitivih. Na primer, pri prebavni poti so začeli odpirati gumbe od spodaj (od anusa) 

navzgor (do ust). Tudi tukaj bi bilo potrebno poiskati rešitev, ki bi usmerjala učence, kako 

morajo po vrsti odpirati gumbe. Kljub temu, da so mešano klikali na gumbe, so vsi učenci 

odprli in pogledali vse gumbe na diapozitivih. Celo večkrat so si ogledali posamezen 

diapozitiv, sliko ali film. Največkrat so si ogledali oba filma, sliko in opis prebavne poti, 

posledice nezdrave prehrane, dolžino prebavil in izvor hrane.  

 

Iz dobljenih rezultatov lahko za peto raziskovalno vprašanje – kako učenec rokuje z 

multimedijskim didaktičnim pripomočkom? – povzamem, da učenci sicer znajo 

samostojno uporabljati multimedijski didaktični pripomoček, vendar imajo težave predvsem 

na začetku (pri navodilih), saj ne vedo, kaj morajo narediti, da se prikaže nov diapozitiv in pri 

prepoznavanju vrtnega reda odpiranja gumbov, kjer so nekateri potrebovali moje vodenje. 

Zato bi bilo treba v prihodnje ti dve področji multimedijskega didaktičnega pripomočka 

izboljšati. 

 

4.5 REZULTATI PREVERJANJA PREDZNANJA IN NAPREDKA V 

ZNANJU 

 

Da sem lahko ugotovila napredek v znanju učencev, so morali rešiti isti učni listi (Priloga 4) 

pred uporabo in po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka. S tem, ko so rešili 

učni list pred uporabo multimedijskega didaktičnega pripomočka, sem na podlagi njihovih 

odgovorov dobila vpogled v njihovo predznanje o prebavilih. Nato sem te odgovore 

primerjala s tistimi, ki so jih napisali po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka in 

tako ugotovila njihov napredek v znanju. 

Zaradi večje preglednosti sem odgovore predstavila v razpredelnici za vsakega otroka 

posebej.  
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Učenec z govorno-jezikovno motnjo 
 

VPRAŠANJA ODGOVORI PRED 
UPORABO MDP 

ODGOVORI PO UPORABI 
MDP 

1.) Predstava o potovanju 
in prebavi hrane. 

Na obrisu človeka nariše le 
križ v predelu prsi. 

Nariše požiralnik, želodec in 
tanko črto za črevesje. 

2.) Za kaj potrebuješ 
hrano? 

Da lahko živim, sem zdrav in 
da rastem. 

Za življenje, gibanje, delo, 
učenje,  in da rastem. 

3.) Poimenuj organe. Usta, želodec, medenica. Usta, požiralnik, želodec, 
tanko črevo, črevesje. 

4.)Kakšnega izvora je 
lahko hrana? 

Mesnega. Rastlinskega in živalskega. 

5.) Kaj se s hrano zgodi v 
želodcu, tankem in 
debelem črevesju. 

V želodcu:  / 
V tankem črevesju:   / 
V debelem črevesju:    / 

V želodcu: se prebavi hrana. 
V tankem črevesju: hrana 
potuje, se prebavi. 
V debelem črevesju: / 

6.) Zdrav način 
prehranjevanja? 

Da ne jemo preveč sladkorja, 
mesa in čokolade. 

Da veliko ješ, piješ in 
telovadiš. Ješ sadje in 
zelenjavo. 

7.) Posledice nezdrave 
prehrane. 

Posledice so hude. Bolezen, debelost, boli te 
trebuh, moraš k zdravniku. 

Tabela 8: Odgovori učenca z govorno-jezikovno motnjo 
 

Iz odgovorov v tabeli 8 je razvidno, da je bilo učenčevo predznanje o prebavilih šibko. 

Vendar je po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka pri učencu opaziti velik 

napredek v znanju. Pri risanju je ponazoril večino organov, med tem, ko je pred uporabo 

didaktičnega pripomočka narisal le križ. Pri odgovoru na drugo, šesto in sedmo vprašanje je 

učenec svoje znanje nadgradil. Pri tretjem vprašanju ne poimenuje vseh organov, tiste, ki pa 

jih, so pravilni, zato je tukaj le delno napredoval. Tudi pri četrtem in petem vprašanju je 

opaziti napredek v njegovem znanju, vendar je pri slednjem odgovor le delno pravilen.  

Na podlagi teh ugotovitev je pri učencu po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka 

opaziti večji napredek v njegovem znanju o prebavilih. 
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Učenec z motnjo branja in pisanja (z disleksijo) 
 

VPRAŠANJA ODGOVORI PRED 
UPORABO MDP ODGOVORI PO UPORABI MDP 

1.) Predstava o potovanju 
in prebavi hrane. 

Nariše eno sklenjeno žilo čez 
celo telo in v njej hrano, ki 
potuje po celem telesu. 

Nariše usta, navpično cevko, ki 
ima na spodnji strani krog. Iz 
kroga gre vijugasta tanka črta.  

2.) Za kaj potrebuješ 
hrano? 

Ko smo lačni in da lahko 
živimo. 

Za rast, moč,  zdravje in energijo. 

3.) Poimenuj organe. / Usta, požiralnik, želodec, tanko in 
debelo črevo. 

4.)Kakšnega izvora je 
lahko hrana? 

Mlečna, rastlinska. Iz rastlin in živali. 

5.) Kaj se s hrano zgodi v 
želodcu, tankem in 
debelem črevesju. 

V želodcu:   / 
V tankem črevesju:  se 
prebavi 
V debelem črevesju:   gre 
naprej do želodca. 

V želodcu: se premeša 
V tankem črevesju: se prebavi 
V debelem črevesju: potuje 

6.) Zdrav način 
prehranjevanja? 

Da jemo sadje in zelenjavo. 
Ne smemo jesti veliko 
čokolade, mesa in olja. 

Da jemo veliko sadja, zelenjave in 
vitaminov. Da jemo različne 
stvari. 

7.) Posledice nezdrave 
prehrane. 

So hude – debeli ljudje. 
Lahko se ti pokvari želodec. 

Debelost, bolečine v trebuhu, 
preveč suh in rak. 

Tabela 9: Odgovori učenca z disleksijo 
 

V tabeli 9 lahko vidimo, da ima učenec nekaj predznanja, vendar je le-to šibko. Iz odgovorov 

po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka je opaziti napredek v učenčevem 

znanju. Le-tega je zaznati pri odgovorih na prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje. Pri 

odgovoru na peto vprašanje je zaznati le delni napredek, medtem ko pri šestem vprašanju ni 

zaznati napredka. Pri zadnjem vprašanju je učenec znanje nadgradil.  

Pri učencu z motnjo branja in pisanj je opaziti precejšen napredek v znanju po uporabi 

multimedijskega didaktičnega pripomočka. 
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Učenec z motnjo pozornosti in koncentracije 
 

VPRAŠANJA ODGOVORI PRED 
UPORABO MDP 

ODGOVORI PO UPORABI 
MDP 

1.) Predstava o potovanju 
in prebavi hrane. 

Nariše navpično črto, spodaj 
se razširi in v obliki sončnih 
žarkov prikaže, kako se hrana 
širi po telesu. Nato nariše še 
vijugasto črto. 

Nariše usta, požiralnik, 
želodec in debelo črevo. 
Hrana se  prebavi. 

2.) Za kaj potrebuješ 
hrano? 

Potrebujemo jo za življenje, 
ker telesu omogoča energijo. 

Da energijo, življenje, za rast 
in delo. 

3.) Poimenuj organe. / Požiralnik, želodec, črevo 
4.)Kakšnega izvora je 
lahko hrana? 

Zelenjava. Rastlinskega in mesnatega. 

5.) Kaj se s hrano zgodi v 
želodcu, tankem in 
debelem črevesju. 

V želodcu:   se prebavi 
V tankem črevesju: je zdrava 
hrana. 
V debelem črevesju:  je 
nezdrava hrana. 

V želodcu: prebavi se. 
V tankem črevesju:  prebavi 
se. 
V debelem črevesju:  potuje 
iz telesa. 

6.) Zdrav način 
prehranjevanja? 

Da ješ veliko sadja in 
zelenjave. 

Da ješ zdravo hrano in veliko 
piješ. Jesti moraš večkrat na 
dan. 

7.) Posledice nezdrave 
prehrane. 

Moraš k zdravniku, slabo 
počutje, boli  te trebuh. 

Debelost, zamašitev žil, 
bruhanje in slabost. 

Tabela 10: Odgovori učenca z motnjo pozornosti in koncentracije 
 

Iz odgovorov na prvo, drugo, šesto in sedmo vprašanje (tabela 10) je razvidno, da ima učenec 

nekaj predznanja o prebavilih. Napredek v znanju po uporabi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka je najbolj opaziti pri prvem odgovoru, saj je narisal bolj realne organe in jih tudi 

poimenoval. Učenec je znanje nadgradil pri drugem, šestem in zadnjem odgovoru. Pri tretjem 

vprašanju je del odgovora povedal napačno (mesnatega izvora), pri četrtem odgovoru pa je 

zopet zaslediti manjši napredek. Pri odgovoru na peto vprašanje je napredek v znanju večji.  

Učenec z motnjo pozornosti in koncentracije je po uporabi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka dosegel napredek v zanju, vendar le-ta ni tako velik, kot bi si želeli. 
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Učenec, ki se težko uči in ima šibke sposobnosti 
 

VPRAŠANJA ODGOVORI PRED 
UPORABO MDP ODGOVORI PO UPORABI MDP 

1.) Predstava o potovanju 
in prebavi hrane. 

Narisal ni ničesar. 
Hrana in pijača se v želodcu 
premešata.  

Nariše navpično cevko, spodaj je 
krog in iz njega gre zvita črta. 
Hrana potuje po telesu in se 
prebavi. 

2.) Za kaj potrebuješ 
hrano? 

Da rastem, dobim energijo, za 
zdravje in gibanje. 

Potrebujem jo za gibanje, učenje, 
energijo, zdravje in da rastem. 

3.) Poimenuj organe. Usta, požiralnik, pljuča, 
črevo. 

Usta, požiralnik, želodec, tanko in 
debelo črevo. 

4.)Kakšnega izvora je 
lahko hrana? 

Kisla, sladka, grenka. Kisla, sladka, grenka. 

5.) Kaj se s hrano zgodi v 
želodcu, tankem in 
debelem črevesju. 

V želodcu: hrana potuje 
V tankem črevesju: gre po 
poti 
V debelem črevesju: / 

V želodcu: se premeša in prebavi 
V tankem črevesju: se prebavi 
V debelem črevesju: / 

6.) Zdrav način 
prehranjevanja? 

Da ješ zdravo hrano, da si po 
kosilu umiješ zobe. 

Da ješ zdravo hrano (zelenjava, 
živalska hrana), gledaš v piramido 
zdrave prehrane. 

7.) Posledice nezdrave 
prehrane. 

So hude posledice. Debelost, glavobol, moraš k 
zdravniku. 

Tabela 11: Odgovori učenca, ki se težko uči in ima šibke sposobnosti 
 

Učenec ima kar nekaj predznanja o prebavilih, kar je razvidno iz odgovorov na drugo, tretje in 

šesto vprašanje v stolpcu Odgovori pred uporabo MDP (tabela 11). Po uporabi 

multimedijskega didaktičnega pripomočka je viden napredek znanja pri prvem, drugem, 

tretjem in zadnjem odgovoru. Pri učenčevem odgovoru na četrto vprašanja sklepam, da 

učenec ni razumel vprašanja, kar kaže njegove šibke sposobnosti. Prav tako ni napredka v 

zanju pri petem in šestem vprašanju.  

Glede na to, da ima na eni strani učenec kar nekaj predznanja o prebavilih, po drugi strani pa 

je bil po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka opazen le manjši napredek v 

znanju pri štirih vprašanjih, ocenjujem da gre pri učencu le za minimalen napredek v znanju. 

Nikakor pa ne smemo pozabiti, da gre za učenca, ki ima šibke oz. mejne intelektualne 

sposobnosti in da vsako pridobljeno znanje pomeni napredek. 
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Učenec, ki nima posebnih potreb 
 

VPRAŠANJE ODGOVORI PRED 
UPORABO MDP 

ODGOVORI PO UPORABI 
MDP 

1.) Predstava o potovanju 
in prebavi hrane. 

Nariše in poimenuje usta, 
požiralnik, želodec in črevo. 

Nariše usta, požiralnik, 
želodec debelo in tanko 
črevo, anus. 

2.) Zakaj ješ? Za kaj 
potrebuješ hrano? 

Potrebujemo jo za življenje, 
nam daje moč. 

Za življenje, energijo, ples, 
učenje in da rastem. 

3.) Poimenuj organe. Grlo, požiralnik, želodec, 
železnik. 

Usta, požiralnik, želodec, 
tanko in  debelo črevo, anus. 

4.)Kakšnega izvora je 
lahko hrana? 

Iz zelenjave, živali in sadja. Rastlinskega in živalskega. 

5.) Kaj se s hrano zgodi v 
želodcu, tankem in 
debelem črevesju. 

V želodcu:   / 
V tankem črevesju:   / 
V debelem črevesju:  / 

V želodcu: hrana se zmeša s 
sokovi.  
V tankem črevesju:  se 
prebavi. 
V debelem črevesju: odvečna 
hrana 

6.) Zdrav način 
prehranjevanja? 

Zdrav način prehranjevanja je 
sadje. 

Sadje, zelenjava, meso, …  

7.) Posledice nezdrave 
prehrane. 

Bruhanje, bolečina v trebuhu. Razne bolezni, slabost, 
debelost, suh in rak. 

Tabela 12: Odgovori učenca, ki nima učnih težav 
 

Iz odgovorov v tabeli 12 je razvidno, da je imel učenec nekaj predznanja o prebavilih. Pri 

učencu je po delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom zaznati zelo velik napredek pri 

vseh odgovorih. Prvi dogovor je nadgradil tako, da je organe narisal bolj realno in jih vse 

pravilno poimenoval. Le odgovor na šesto vprašanje je nenatančno oblikovan, zato v njem ni 

zaznati posebnega napredka. 

Podatki v tabeli 12 kažejo, da je pri tem učencu po uporabi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka opaziti velik napredek v njegovem znanju o prebavilih. 

 

Glede na zapisane ugotovitve lahko na zadnje raziskovalno vprašanje – ali je multimedijski 

didaktični pripomoček pripravljen tako, da omogoča učinkovito učenje, to je napredek v 

znanju in s tem doseganje standardov znanja iz učnega načrta? – odgovorim pritrdilno. 

Multimedijski didaktični pripomoček, ki sem ga izdelala, omogoča učinkovito učenje in s tem 

napredek v znanju ter doseganje standardov znanja iz učnega načrta. Sicer je napredek v 

znanju pri nekaterih učencih večji kot pri ostalih, a vendar ni tako majhen, da ne bi mogli reči, 

da učenje s pomočjo multimedijskega didaktičnega pripomočka ni bilo učinkovito. Učenca z 

govorno-jezikovno motnjo in disleksijo ter učenec, ki nima posebnih potreb so svoje znanje s 
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pomočjo multimedijskega didaktičnega pripomočka bolj nadgradili, kot učenca z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi in z motnjo pozornosti in koncentracije. Pri slednjih je napredek 

v znanju po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka zelo majhen, vendar kljub 

temu ga je opaziti.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Živimo v dobi, kjer smo na vsakem koraku zasuti z obilico informacij. Tako dobro dostopnost 

do informacij nam omogočata multimedija in računalniška tehnologija, ki se pospešeno 

razvijata. Razvoj multimedije ne vpliva samo na naše vsakdanje življenje, ampak vedno bolj 

vstopa tudi na področje izobraževanja, tudi otrok s posebnimi potrebami.  

Namen diplomskega dela je bil izdelati multimedijski didaktični pripomoček za samostojno 

učenje o prebavilih, ki je namenjen učencem s posebnimi potrebami. Pripomoček se navezuje 

na učni načrt Naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovnošolskega programa. Poleg tega sem 

izdelala kriterije, ki so mi pomagali pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka in 

kasneje tudi pri preverjanju zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Prav tako je bil moj namen, 

da učenci preizkusijo izdelan multimedijski didaktični pripomoček in da ugotovim, ali le-ta 

omogoča učinkovito učenje in s tem napredek v znanju. Učenci, ki so preizkusili 

multimedijski pripomoček, so usmerjeni v različne skupine otrok s posebnimi potrebami, le 

eden med njimi nima posebnih potreb.  

 

Iz rezultatov, ki sem jih pridobila pri preverjanju zastavljenih kriterijev in z opazovanjem 

učencev pri delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom, sem lahko odgovorila na vsa 

raziskovalna vprašanja. Ugotovitve od prvega do petega raziskovalnega vprašanja so 

pokazale, da sem pri izdelavi multimedijskega didaktičnega pripomočka upoštevala 

zastavljene kriterije in hkrati napotke za izdelavo didaktičnih pripomočkov, ki sem jih 

zapisala v teoretičnem delu naloge. Tudi na zadnje raziskovalno vprašanje sem lahko 

pritrdilno odgovorila, saj so rezultati pokazali, da je bil pri učencih opazen napredek v znanju 

po uporabi multimedijskega didaktičnega pripomočka. Pri tem naj omenim, da bi za bolj 

realne in znanstveno sprejemljive rezultate morala pri svoji raziskavi uporabiti večji vzorec. 

Pri petem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da imajo učenci pri delu z multimedijskim 

didaktičnim pripomočkom tudi težave, saj so nekateri potrebovali mojo pomoč in vodenje, kar 

pa se ne sklada z načeli samostojnega učenja. Multimedijski didaktični pripomoček bi bilo 

torej potrebno še dodelati. Vanjo bi lahko vključili »glas«, ki bi učencem prebral navodila, in 

jih usmerjal skozi celoten multimedijski didaktični pripomoček, a le, če bi to hoteli (imeli bi 

na izbiro). To bi omogočilo, da bi lahko bili učenci pri delu z multimedijskim didaktičnim 

pripomočkom res samostojni. 

 



 

91 
 

Med samo izdelavo pripomočka nisem imela večjih težav, kar pripisujem dobri in sistematični 

pripravi in načrtovanju izdelave. Pri tem mislim na natančen pregled učnega načrta za cilje, ki 

se nanašajo na prebavila, izbiro in poznavanje ustreznega računalniškega programa ter na 

izdelavo scenarija, shem in kriterijev za vrednotenje. Težave sem imela predvsem pri iskanju 

slikovnega in video materiala, saj sem želela, da je le-ta nazoren in da prikazuje čim bolj 

realno podobo. 

 

Med opazovanjem učencev pri delu z multimedijskim didaktičnim pripomočkom in po 

njegovem analiziranju, potrebnim za pridobitev odgovorov na zastavljena raziskovalna 

vprašanja, so se mi utrnile naslednje ideje, kako izboljšati pripomoček. Mislim, da bi bil 

multimedijski didaktični pripomoček še bolj kvaliteten in bi omogočal še učinkovitejše 

učenje, če bi sklop ''Preveri svoje znanje'' oblikovala tako, da bi se v primeru izbranega 

napačnega odgovora samodejno vrnil nazaj na tisti diapozitiv, kjer je ta snov razložena in bi 

tako lahko učenec našel pravilni odgovor. S klikom na gumb, bi se vrnil nazaj na vprašanje, 

kjer bi izbral pravilen odgovor in tako nadaljeval z delom. Poleg tega bi lahko v multimedijski 

didaktični pripomoček vključila še kakšne naloge ali poizkuse povezane s snovjo. Tako bi 

multimedijski didaktični pripomoček omogočal konkretno, hkrati pa še bolj zabavno 

samostojno učenje. Vendar se sprašujem, ali bi potem ta multimedijski didaktični pripomoček 

bil še primeren za samostojno učenje, saj bi pri poizkusih moral biti prisoten učitelj ali odrasla 

oseba. To se da rešiti tako, da so poizkusi prikazani na zaslonu s pomočjo multimedije. 

 

Učenci so imeli pri reševanju učnih listov po uporabi multimedijskega didaktičnega 

pripomočka največ težav pri opredelitvi zdravega načina prehranjevanja. Vsi so našteli, da 

morajo jesti veliko sadja in zelenjave ter popiti veliko tekočine. Le učenec z motnjo 

pozornosti in koncentracije je omenil, da je zdrav način prehranjevanja tudi to, da večkrat na 

dan je. Učenec, ki ima šibke sposobnosti pa je omenil piramido zdrave prehrane. Vzrok, da so 

imeli na tem področju težave, je lahko v tem, da je to poglavje premalo poudarjeno, premalo 

obsežno ali pa nasičeno s podatki, katerih si ne morejo zapomniti. Tudi pri določanju izvora 

hrane so učenci imeli težave. Menim, da je bilo to poglavje na multimedijskem didaktičnem 

pripomočku zelo nazorno in konkretno predstavljeno (veliko slikovnega materiala), pa vendar 

je manjkal »glas«, ki bi vsako sliko še poimenoval. Lahko bi še bolj poudarila izraza 

rastlinskega in živalskega izvora. Nekaj težav so imeli s poimenovanjem organov prebavne 

poti in kaj se s hrano dogaja v telesu. Vzrok je verjetno v tem, da gre za dokaj abstraktno 
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snov, kljub temu, da so si o tem ogledali kratek film. Zato predlagam, da se poskuša najti še 

bolj realističen video posnetek, ki prikazuje, kako hrana potuje po telesu. 

 

Zavedam se, da bi marsikdo drugače zastavil in izdelal podoben multimedijski didaktični 

pripomoček, ki bi lahko bil tudi bolj kvaliteten in bolj uporaben. Pa vendar sem ponosna na 

svoj izdelek, saj je bilo vanj vloženo ogromno truda in časa, poleg tega pa sem prejela kar 

nekaj pohval, tako od učencev kot tudi od učiteljev, ki so multimedijski didaktični 

pripomoček preizkusili. Menim, da če bi se iz vsake generacije učiteljev našel nekdo, ki bi 

izdelal podoben pripomoček, bi imeli učitelji in učenci na voljo ogromno kvalitetnega učnega 

materiala za uporabo pri pouku, kot tudi pri utrjevanju znanja doma. 

 

Za konec naj napišem še eno anekdoto. Po nekaj dnevih, ko so učenci že preizkusili program, 

smo se v šoli ponovno srečali, saj sem obiskala njihov razred. Takoj, ko sem vstopila v njihov 

razred so me sošolci učencev, ki so uporabljali multimedijski didaktični pripomoček, začeli 

spraševati, kdaj bodo tudi oni lahko preizkusili ta multimedijski didaktični pripomoček. Tako 

sem dobila občutek, da je bil multimedijski didaktični pripomoček učencem všeč, saj so o tem 

govorili s sošolci. Kar je zame potrditev, da sem izdelala otrokom zanimiv didaktični 

pripomoček, ki jim bo pomagal pri učenju in osvajanju znanja. 
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6.2 VIRI IN AVTORJI SLIK IZ MULTIMEDIJSKEGA DIDAKTIČNEGA 

PRIPOMOČKA: 
 

Slika 6: Človeško telo. Avtor: Zygote Pridobljeno 4. 3.2010, iz:  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_9QNu5ha7Me8/TCESS4nYG

II/AAAAAAAAANs/g1ElO1KJZVk/s1600/Zygote-3D-Male-Human-Anatomy-

Collec.jpg&imgrefurl=http://rbrvuhi.blogspot.com/2011/05/human-body-

anatomy.html&usg=__GX8ainupstBz9Zfu8HdHfIVuBQk=&h=862&w=300&sz=50&hl=sl&

start=6&sig2=fR7VgegvjtZ3xLDR_PZfew&zoom=1&tbnid=LH0nPWT8hrnoBM:&tbnh=14

5&tbnw=50&ei=jbniTa6qBZSEswafgqmOBg&prev=/search%3Fq%3Dzygote%2Bhuman%2

Bbody%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DN%26biw%3D1007%26bih%3D479%26tbm%

3Disch&um=1&itbs=1 
 

Slika 7: Slika gumba »NAZAJ«. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://all-free-download.com/free-icon/icons/back_button_37286.html 
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Slika 8: Slika gumba »NAPREJ«. Pridobljeno dne 19.3.2010, iz: 

http://icons.mysitemyway.com/free-clipart-icons/1/solid-east-arrow-icon-id/105115/style-

id/759/3d-glossy-orange-orbs-icons/arrows/ 
 

Slika 9: Slika gumba »DOMOV«. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.gxtechnologies.net/images/home_button.jpg

&imgrefurl=http://www.gxtechnologies.net/&usg=__S1cwEGc0GrqUtnUJML-

r8E3rL1Q=&h=204&w=194&sz=38&hl=sl&start=1&sig2=YvOe8tYyOxuanz5-

8bH2TA&zoom=1&tbnid=GzFuqt7BHbO36M:&tbnh=105&tbnw=100&ei=NcHiTcGNOMa

ytAaw_f2MBg&prev=/search%3Fq%3Dbutton%2Bhome%26um%3D1%26hl%3Dsl%26biw

%3D1007%26bih%3D479%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 
 

Slika 10: Gibala. Avtor: Copyright Dorling Kindersley, Ltd., 2004. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.scientific-art.com/portfolio%20medicine%20pages/minibods.htm 
 

Slika 11: Prebavila. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.clipart.dk.co.uk/445/subject/Biology/Digestive_system 
 

Slika 12: Dihala. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.plavica.si/plavica/photo/dogodki/dihala1.jpg 
 

Slika 13: Srce, kri in ožilje. Pridobljeno, 17.3.2010, iz: 

http://www.clipart.dk.co.uk/427/subject/Biology/Circulatory_system 
 

Slika 14: Izločala. Avtor: 3D science.com. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.3dscience.com/img/Products/Images/clip_art/male_urinary_system_web.jpg 
 

Slika 15: Živčevje in čutila. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.clipart.dk.co.uk/413/subject/Biology/Nervous_system 
 

Slika 16: Puščica miške. Avtor: Psdgraphich. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.psdgraphics.com/icons/psd-mouse-cursor-and-hand-pointer-icons/ 
 

Slika 17: Roka miške. Avtor: Psdgraphich. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.psdgraphics.com/icons/psd-mouse-cursor-and-hand-pointer-icons/ 
 

Slika 18: Gumb za začetek. Avtor: Free Stock Photos. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://icons.mysitemyway.com/free-clipart-icons/1/left-stop-hand-icon-id/106052/style-

id/765/3d-glossy-orange-orbs-icons/people-things/ 
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Slika 19: Gumba za izhod. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.clker.com/clipart-12296.html 
 

Slika 20: Igrišče. Avtor: www.wallcoo.com (maj 2007). Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.wallpaperez.info/children/zoom/Children-game-691.html 
 

Slika 21: Prebavila – ozadje. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.squidoo.com/digestion-overall-health 
 

Slika 22: Prebavila – ozadje1. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.elements4health.com/images/stories/conditions/digestive-system.jpg 
 

Slika 23: Človeška prebavila. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/encyclopediadessciences/body/image_sci_body029.htm 
 

Slika 24: Zobje. Avtor: 3D science.com. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.3dscience.com/img/Products/Images/clip_art/digestive_open_mouth_web.jpg 
 

Slika 25: Umivanje zob. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP107/k1079104.jpg 
 

Slika 26: Zobna ščetka. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://clipart.m-y-d-s.com/daily_necessities/toothbrush/ 
 

Slika 27: Zobna pasta. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.drchetan.com/wp-content/uploads/2010/12/toothpaste.jpg 
 

Slika 28: Kosilo. Avtor: 123RF. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.123rf.com/photo_5171837_kids-during-lunch-break-time-with-clipping-path.html 
 

Slika 29: Banana. Avtor: Daily Clip Art. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.dailyclipart.net/clipart/banana-clip-art/ 
 

Slika 30: Češnje. Avtor: Daily Clip Art. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://cdn.dailyclipart.net/wp-content/uploads/medium/clipart0264.jpg 
 

Slika 31: Riž. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.sailusfood.com/2006/06/13/khichrikhichdi-rice-and-lentil-medley/ 
 
 
Slika 32: Paradižnik. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.fanticini.it/cosa-coltivare-orto.php 
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Slika 33: Paprika. Avtor: Inmagine. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.inmagine.com/unn695/u17998115-photo 
 

Slika 34: Korenje. Avtor: Esl.language.com. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.1-language.com/eslflashcards/carrot.htm 
 

Slika 35: Krompir. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://2.bp.blogspot.com/_MLTPJ6Tw4u8/SK1oF5U_9GI/AAAAAAAAGmw/0uS2pzP0aaw
/s1600-h/u13646019.jpg 
 

Slika 36: Kruh. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://4.bp.blogspot.com/_GVCucp0IYLw/S7HMkv5-
o6I/AAAAAAAAAeo/TPLZRXzK2m0/s1600/u22308914.jpg 
 

Slika 37: Sadni sok. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://overbrookfoundation.blogspot.com/2009/01/hidden-costs-of-orange-juice.html 
 

Slika 38: Testenine. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.beyondbakedbeans.com/articles/20080819 
 

Slika 39: Koruza. Avtor: Fotosearch. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.fotosearch.com/illustration/vegetables.html 
 

Slika 40: Solata. Avtor: Arthur's cliparts. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.arthursclipart.org/vegetables/veggiescol/CABBAGE.gif 
 

Slika 41: Rastlinsko olje. Avtor: Clipart Heaven. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.clipartheaven.com/show/clipart/household/kitchen/safflower_oil-gif.html 
 

Slika 42: Ribe. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.finance.si/galerije/376/4/ 
 

Slika 43: Maslo. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.najcena.si/images/products/large/11763/SP
AR_surovo_maslog.jpg&imgrefurl=http://www.najcena.si/product/11763/spar-surovo-maslo-
250g&usg=__rUTTsK6LPvJdDq0Ox0umzMYwV8Q=&h=300&w=300&sz=32&hl=sl&start
=0&sig2=OvZ9yXcge-
KIrc8SA0lYPg&zoom=1&tbnid=ztTim4QNVkb_BM:&tbnh=155&tbnw=170&ei=yNrvTajY
FMqr8AOuwPStCQ&prev=/search%3Fq%3Dspar%2Bmaslo%26um%3D1%26hl%3Dsl%26
biw%3D1007%26bih%3D479%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=1&n
dsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=88&ty=72 
 
Slika 44: Tuna. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.zvijezda.hr/proizvodi/tuna/tuna-u-biljnom-ulju-komadi-2/ 
 
Slika 45: Jogurt. Pridobljeno 18.3.2010, iz: 

http://www.dernek.ba/procitaj/29/336447/2 
 
Slika 46: Zrezek. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 
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http://www.eko-planet.net/vegetarijanska-hrana.php 
 
Slika 47: Jajca. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/VSILJIVEC_1G/J.htm 
 

Slika 48: Sir. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://scadadvertising.com/2010/11/08/little-know-facts-1-0-true-story-of-the-yin-yang/ 
 
Slika 49: Skuta. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.tustrgovine.si/tus-izdelki/ponudba-tus-izdelkov/mleko-in-mlecni-
izdelki?p=4#p=4&s=new 
 
Slika 50: Klobasa. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.radiostudent.si/article.php?sid=15482 
 
Slika 51: Piščančje meso. Avtor: Acclaim Images.com. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.clipartguide.com/_pages/1386-0806-0916-3802.html 
 
Slika 52: Ocvrto meso. Avtor: FastFood.net. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://assets.espn.go.com/i/magazine/new/mcnuggets.jpg 
 
Slika 53: Salama. Pridobljeno 19.3.2010, iz: 

http://www.kosaki.si/domaca-suha-klobasa 
 
Slika 54: Piramida zdrave prehrane. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://senca.info/aditivi/hrana.php 
 
Slika 55: Puščica. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.fotosearch.com/CSP445/k4455175/ 
 
Slika 56: Debelost. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://lifestyle.enaa.com/Zdravje/Diete-in-hujsanje/Je-debelost-bolezen.html 
 
Slika 57: Anoreksija. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://literaryaddict.files.wordpress.com/2008/07/bulimia-anorexia.jpg 
 
Slika 58: Žarnica. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://www.wpclipart.com/energy/Light_Bulb_1.jpg 
 
Slika 59: Vohanje. Pridobljeno 17.3.2010, iz: 

http://foodmuses.files.wordpress.com/2009/06/smelling-soup.jpg 
 

Slika 60: Dolžina prebavil. Avtor: Vesna Pačnik 
 
Slika 61: Zobni karies. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 
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http://www.apotheken-umschau.de/Karies 
 

Slika 62: Mlečni zobje. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://shs.westport.k12.ct.us/forensics/11-forensic_anthropology/teeth_handout.htm 
 
Slika 63: Stalni zobje. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://shs.westport.k12.ct.us/forensics/11-forensic_anthropology/teeth_handout.htm 
 
Slika 64: Zvočnik. Pridobljeno 6.9.2010, iz: Microsoft PowerPoint 2007. 
 
Slika 65: Hrana rastlinskega izvora. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2010/03/presno620.jpg 
 
Slika 66: Hrana živalskega izvora. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://www.drpbody.com/images/meatpoultryfish.gif 
 
Slika 67: Žvečenje žvečilnega gumija.. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://www.appleanimation.com/children2.htm 
 

Slika 68: Duda v ustih. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://www.imageenvision.com/cliparts/baby-boy 
 
Slika 69: Žvečenje hrane. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://www.hypno-birthing.web.id/?p=804 
 
Slika 70: Ožilje. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://www.accessexcellence.org/AE/AEC/CC/images/art_vein.gif 
 
Slika 71: Deček na stranišču. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://taylhis.tangents.org/files/2010/02/potty.jpg 
 

Slika 72: Čutila. Pridobljeno 21.3.2010, iz: 

http://4.bp.blogspot.com/_Mr6T8ClIli0/TS83LPGyZkI/AAAAAAAAAKk/EVrjLcxV0PI/s16
00/wq_senses.jpg 
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7. PRILOGE 
 

Priloga 1: Učni načrt Naravoslovje in tehnika, za 4. razred, Program osnovnošolskega 

izobraževanja 

Priloga 2: Kriteriji za izdelavo in preverjanje multimedijskega didaktičnega pripomočka 

Priloga 3: Kriteriji za opazovanje učenca pri delu z multimedijskim didaktičnim 

pripomočkom 

Priloga 4: Učni list - PREBAVILA 



Priloga 1: UČNI NAČRT ZA PREDMET NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, ZA 4. RAZRED,  PROGRAM  
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (le tema Prebavila) 
 

OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI VSEBINE SPECIALNODIDAKTIČNA 
PRIPOROČILA 

MEDPREDMETNE 
POVEZAVE 

  3.1.2.  KAKO DELUJE   
            ČLOVEŠKO TELO

  

• znajo opisati, kako potuje hrana 
v človeškem telesu 

• spoznajo, da hrana potuje po 
prebavni cevi 

• spoznajo, da hrana potuje v eno 
smer 

• vedo, da hrana vstopa v usta, 
kjer jo zobje razkosajo in 
zmeljejo 

• vedo, da se hrana, ki je telo ne 
more predelati, izloči skozi 
zadnjično odprtino 

• poznajo pomen zdravih zob za 
normalno delovanje prebavil 

• razločujejo hrano po izvoru in 
načinu predelave  

• poznajo pomen osebne higiene 
pri preprečevanju bolezni 

• ob slikah in modelih opišejo pot 
hrane po človeškem telesu 

• izdelajo model prebavne cevi 
• po slikah in iz knjig ugotavljajo, 

kako je prebavna cev nameščena 
v človeškem telesu 

 
• razvrščajo hrano živalskega 

razvoja na: meso in mesne 
izdelke, mleko in mlečne izdelke 
ter drugo hrano živalskega izvora 
(masti jajca) 

 
• razvrščajo hrano rastlinskega 

izvora na: sadje in zelenjavo, žito 
in žitne izdelke (sladko, moka, 
olje) 

• uporabijo nekaj načinov za 
pripravo in predelavo hrane 

PREBAVILA 
 
 
Prebavna cev ima dve odprtini. 

Hrana potuje v eno smer. 

S hrano lahko pridejo v telo 
tudi škodljive stvari. 
 
Hrana je iz različnih snovi. 

 
Učenci  naj bodo pozorni na 
pot, ki jo opravi hrana v 
človeškem telesu. 
 
 
Zdravstvena vzgoja. 
 
V domači kuhinji sta 
odločujoča okus in vonj. 
 
 
Tema je primerna za 
naravoslovni dan. 

 
• slovenščina 
• likovna vzgoja 

 



 

 

KATALOG ZNANJA 
 
Temeljni in minimalni standardi znanja, ki se navezujejo na temo Prebavila1 
 
Učenec zna: 

• *poimenovati prebavne organe 

• *s pomočjo didaktičnih gradiv opisati, kako potuje hrana v človeškem telesu 

• *razložiti pomen zob za normalno delovanje prebavil 

• pojasniti pomen osebne higiene pri preprečevanju bolezni 

• razločevati hrano glede na živalski in rastlinski izvor 

 

                                                 
1 Minimalni standardi  znanja so označeni z *. 
 



Priloga 2: KRITERIJI ZA IZDELAVO IN PREVERJANJE MULTIMEDIJSKEGA DIDAKTIČNEGA 
PRIPOMOČKA 
 
KRITERIJI KAKOVOSTI VSEBINE 

 

 

RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE KRITERIJ OPOMBA 

(dodaten opis) 
OPIS PREVERJANJA 
KRITERIJEV 

 
V kolikšni meri je MDP 
izdelan po kriterijih 
kakovosti vsebine? 

 Vsebina v MDP je napisana 
razumljivo. 

Med delom z MDP prosi za pomoč in 
dodatno razlago. 

Opazovanje učenca pri delu z 
aplikacijo. 

Na vprašanja v sklopu Preveri svoje 
znanje, odgovori pravilno. 

Ker razume vsebino in je osvoji znanje, 
zna odgovoriti na vprašanja. 

Opazovanje učenca pri delu z 
aplikacijo. 

    



KRITERIJI ZA PREVERJANJE VKLJUČENOSTI PRILAGODITEV  
 

 

 

RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE KRITERIJ PRILAGODITEV OPIS PREVERJANJA 

KRITERIJEV 
 
Katere prilagoditve in v 
kolikšni meri so le te 
vključene v multimedijski 
didaktični pripomoček? 

Učenec lahko hitrost dela prilagaja 
svojim sposobnostim. 

Tempo dela se prilagodi sposobnostim 
in zmožnostim učenca. 

Opazovanje učenca pri delu z  
MDP. 

Zahtevnejše vsebine so 
poenostavljene in predstavljene na 
konkreten način s slikovnim in video 
materialom. 

Zahtevnejše vsebine se poenostavi in 
predstavi na konkreten način. 

Vprašanje za učenca. 
V scenariju preverim, če so 
vključeni primeri iz življenjskih 
situacij in podkrepljeni s 
slikovnim materialom. 

Navodila so kratka, jasna in 
enostavna. 

Navodila so kratka, jasna in enostavna. Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 

MDP omogoča večkratne ponovitve 
razlag, navodil in animacij. 

Večkratne ponovitve razlag, navodil in 
animacij. 

Opazovanje učenca pri delu z  
MDP. 

Na diapozitivu ni preveč besedila in 
informacij. 

Na diapozitivu naj bo manj besedila in  
informacij, ki so smiselno razporejene. 

Opazovanje učenca pri delu z  
MDP. 

Vprašanja  so izbirnega tipa. Naloge (vprašanja) naj bodo izbirnega 
tipa. 

Preverim, ali so vprašanja v 
sklopu Preveri svoje zanje 
izbirnega tipa.

Sprotne povratne informacije. Sprotne povratne informacije. V  MDP  preverim, kakšne oblike 
so povratne informacije.

MDP  vključuje tehnike za 
vzdrževanje pozornosti.  

Zagotovitev opornih tehnik za 
vzdrževanje pozornosti (zvok, kurzor 
miške, animacije besedila, …).

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP.  

Vključene tehnike, ki omogočajo 
lažje branje. 

Uporaba barvnega ozadja (namesto 
barvne folija) in puščice miške 
(namesto prsta) pri branju.

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 



KRITERIJI ZA TEHNIČNO-OBLIKOVNO USTREZNOST PROGRAMA 
 

RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE KRITERIJ OPOMBA OPIS PREVERJANJA 

KRITERIJEV 
V kolikšni meri program 
vključuje tehnično-
oblikovne kriterije, ki sem 
jih zapisala v teoretičnem 
delu? 

Sistem barv je uporabljen skozi 
celoten  MDP. 

Katera barva je čemu namenjena in 
kaj pomeni. 

Preverim, ali je v scenariju 
zapisan sistem barv in ali je 
upoštevan v  MDP.

Sistem animacij besedila in slik je 
uporabljen skozi celoten MDP. 

Katera vrsta animacije je za 
določeno vrsto zapisa ali slike. 

Preverim, ali je v scenariju 
zapisan sistem animacij besedila 
in slik, ter ali je upoštevan v 
MDP.

Za vsak element v  MDP  je točno 
določen zvočni učinek. 

Kaj pomeni določen zvočni učinek. Preverim, ali so v scenariju 
zapisani zvočni učinki in njihov 
pomen  ter ali je v isto v MDP. 

Dobro vidni in nazorni gumbi za 
pomikanje po MDP.  

Že iz samega gumba je jasno 
razviden njegov pomen (puščica 
naprej pomeni naslednji diapozitiv, 
…). 

Vprašanje za učenca.

Barva ozadja je ustrezna glede na 
barvo besedila, gumbov in slik. 

Barva ozadja ne moti zaznavanja 
informacij, slik, temveč pomaga pri 
poudarjanju teh elementov. 

Preverim, ali sem izbrala pravilno 
barvno kombinacijo ozadja in 
besedila, slik in gumbov. 

MDP  vsebuje veliko slikovnega 
materiala in animacij. 

 Vprašanje za učenca.

Pomembne informacije  so dobro 
vidno poudarjene. 

Ključne besede, misli ali 
pomembne informacije so 
poudarjene z rdečo barvo, 
odebeljenim tiskom in animacijo 
besedila.  

Vprašanje za učenca.

    



 
KRITERIJI ZA RAVNANJE Z APLIKACIJO 
 

 

 

RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE KRITERIJ OPOMBA OPIS PREVERJANJA 

KRITERIJEV 
Kako učenec rokuje z 
multimedijskim 
didaktičnim 
pripomočkom? 
 

Predela cel MDP. Učenec pregleda MDP od začetka do 
konca.

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP.

Učenec zna ravnati z MDP. Ve, kje v MDP se nahaja, kam se mora 
premakniti naprej in ve, kako pogledati 
prejšnji diapozitiv. 

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 

Prebere skop Ali veš? V celoti prebere sklop Ali veš. Opazovanje učenca pri delu z 
MDP.

Predela  skop Preveri svoje znanje? V celoti prebere sklop Preveri svoje 
znanje.

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP.

Pred pričetkom, si v celoti prebere 
navodila. 

Natančno prebere navodila. Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 

Učenec odpre vse gumbe. Vidi in odpre vse gumbe. Opazovanje učenca pri delu z 
MDP.

S pomočjo animacije besedila 
prepozna vrstni red odpiranja 
gumbov. 

Učenec naj bi odpiral gumbe v 
takšnem vrstnem redu kot prihaja 
besedilo, gumb ali slika na diapozitiv. 

Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 

Učenec si večkrat ogleda isti 
diapozitiv. 

Kateri? Zakaj? Opazovanje učenca pri delu z 
MDP. 



Priloga 3: KRITERIJI ZA OPAZOVANJE UČENCA PRI DELU Z MDP 
 

KRITERIJ OPAZOVANO OCENA OPOMBE 
Učenec hitrost dela lahko prilagaja svojim 
sposobnostim. 

Merjenje časa, ki ga porabi, da predela cel 
MDP.  

ZAČETEK:                                              KONEC: 
SKUPEN ČAS: 

    

Vsebina MDP je napisana razumljivo. Med delom s MDP prosi za pomoč in dodatno 
razlago. 

DA     NE     
KJE? 

Si razumel vse, kar si prebral? Je bilo 
veliko besed, ki jih nisi razumel? 

Na vprašanja v sklopu Preveri svoje znanje, 
odgovori pravilno. 

Na vprašanja v sklopu Preveri svoje znanje, 
odgovori pravilno. 

DA      NE     
KATERA NE? 

Zakaj nisi znal odgovoriti na to vprašanje?  
Kako si prišel do pravilnega odg.? 

    

Navodila so kratka, jasna in enostavna ter jih zna 
uporabljati. 

Opazujem ga pri branju, ali zna navodila 
uporabljati pri delu s MDP. 

RAZUME NAVODILA                             NE RAZUME NAVODIL 
PROSI ZA DODATNO RAZLAGO 

MDP  omogoča večkratne ponovitve razlag, 
navodil in animacij. 

Učenec izkoristi možnost, da si lahko večkrat 
ogleda diapozitiv, sliko ali film. DA                NE            DELNO 

Na diapozitivu ni preveč besedila in informacij.  
VSE PREBERE 
POGLEDA LE SLIKE 
NE ODPRE GUMBOV 

Ali si prebral vse, kar je napisano? Zakaj 
ne? 
Ali se ti zdi, da moraš veliko brati, da je 
veliko napisanega? 

MDP vključuje tehnike, ki omogočajo lažje branje. 
Pri branju namesto prsta uporablja miško. 
 
Barva ozadja mu ustreza. 

DA     NE        DELNO 
 
DA     NE        DELNO 

Ali so se ti pri branju črke »premikale«?  
Te je pri branju motila barva ozadja? 

MDP vključuje tehnike za vzdrževanje pozornosti.  Učenec s pogledom sledi puščici po ekranu. 
Zvok gumba usmeri njegovo pozornost. 

DA     NE        DELNO 
 
DA     NE        DELNO 

 
 
 

Zahtevnejše vsebine so poenostavljene in 
predstavljene na konkreten način.   Je kakšna slika ali film, ki ti je pomagal 

razumeti napisano razlago? Kateri? 



Dobro vidni in nazorni gumbi za pomikanje po 
MDP.    

Kakšni se ti zdijo gumbi? 
Ali si jih takoj opazi, ko so se pojavili na 
ekranu? Zakaj? 

MDP  vsebuje dovolj slikovnega in video materiala. Aplikacija vsebuje _____________ slik in 
filmov. 

USTREZEN       
PREPOČASEN 
PREHITER 

Meniš, da bi lahko bilo še več slik in filmov 
ter manj teksta? 

Pomembne informacije  so dobro vidno 
poudarjene. 

Ključne besede, misli ali pomembne 
informacije so poudarjene z rdečo barvo, 
odebeljenim tiskom in animacijo besedila. 

PREMALO 
PREVEČ 
USTREZNO 

Česa, kar si prebral, se spomniš? Kako je 
bilo napisano? 
Ali se še spomniš kakšne druge pomembne 
info.? Katere? 

    

Predela cel MDP.  

PREDELA CEL MDP 
GA LE PRELETI 
NE ODPRE VSEH STRANI 
NOČE DELATI Z MDP 

Zakaj nisi vsega pregledal? 

Učenec zna ravnati z MDP. Opazujem ali odpira prave gumbe, ve, kako 
pogledati nazaj, … 

DA                          NE                          DELNO 

Prebere skop Ali veš?  
DA     NE V CELOTI 
 
GA SPLOH NE ODPRE 

Zakaj ne? Kaj ti je bilo všeč? 

Predela  skop Preveri svoje znanje?  
DA              NE V  CELOTI 
 
GA SPLOH NE ODPRE 

Zakaj ne? Kaj ti je bilo všeč? 

Pred pričetkom, si v celoti prebere navodila. Pred pričetkom dela, si prebere navodila. 
V CELOTI 
PRESKAKUJE 
PRESKOČI VSA NAVODILA 

Zakaj nisi prebral vseh navodil? 
 
 
 

Učenec odpre vse gumbe na diapozitivih. Učenec odpre vse gumbe na diapozitivih. 
DA               NE             
NEKAJ JIH IZPUSTI 

Katere izpusti? 
Zakaj si izpustil te gumbe? 

S pomočjo animacije besedila prepozna  vrstni red 
odpiranja gumbov. Učenec ____________ odpira gumbe. PO VRSTI                         NAKLJUČNO 

Učenec si večkrat ogleda isti diapozitiv. Večkrat si ogleda isto prosojnico, sliko ali film. 
DA           NE            
KATERO? 

Zakaj si ponovno kliknil na gumb? 
Zakaj si si ponovno ogledal ta diapozitiv, 
sliko oz. film? 
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6.) Kaj misliš, kakšen je ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
7.)  Kaj misliš, kakšne so posledice NEPRAVILNE PREHRANE? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 




