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POVZETEK

V diplomskem delu je opredeljena informacijsko-komunikacijska tehnologija, njeno
vključevanje v vzgojno-izobraţevalne procese, predstavljena je zakonodaja na področju
vključevanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces poučevanja ter vpliv
napredka informacijsko-komunikacijske tehnologije na uporabo le-te pri pouku. Sledi kratek
zgodovinski pregled uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgojnoizobraţevalnih procesih.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki sem jo izvedla na osnovni šoli z
učenci šestega razreda, pri pouku gospodinjstva. Pedagoški eksperiment je trajal štirinajst dni,
učence sem razdelila v dve skupini – kontrolno in eksperimentalno. V kontrolni skupini so
učenci učno snov pri predmetu gospodinjstvo ponovili s pomočjo delovnega lista, v
eksperimentalni pa so reševali kviz, ki je bil dostopen na spletu. Ţelela sem ugotoviti, kaj
menijo učenci o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku, ter ali se jim
zdi pouk bolj zanimiv, če jo vključimo v proces poučevanja. Skušala sem tudi ugotoviti, ali si
bodo učenci, ki bodo za ponovitev snovi pri gospodinjstvu uporabili informacijskokomunikacijsko tehnologijo, obravnavano snov bolje zapomnili.
Ugotovila sem, da učenci, ki ponovijo učno snov pri predmetu gospodinjstvo z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, doseţejo boljši rezultat pri preverjanju znanja,
snov si tudi bolje zapomnijo. Pri vključevanju informacijsko-komunikacijske tehnologije v
pouk gospodinjstva se je potrebno zavedati, da si učenci ţelijo pogosteje uporabljati
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter da se jim zdi delo z računalnikom pri pouku
gospodinjstva bolj zanimivo od frontalne oblike dela. Zato je vključevanje informacijskokomunikacijske tehnologije v pouk gospodinjstva smiselno.

Ključne besede: izobraţevanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, spletni kviz,
gospodinjstvo.

ABSTRACT

The diploma thesis defines information and communication technology, its involvement in
educational processes; the legislation in the field of integration of information and
communication technology in the teaching process and the impact of progress in information
and communication technology on its use in class are presented. Followed by a short
historical overview of the application of information and communication technology in
educational processes.
In the empirical part the results of the research are presented, which I conducted in the
elementary school with pupils from sixth grade in home economics class. Pedagogical
experiment lasted fourteen days, pupils were split into two groups – the control and the
experimental group. In the control group they were repeating the home economics subject
matter using the worksheet, and in the experimental group they were solving a quiz, which
was accessible on the internet. My purpose was to find out what students think about the
usage of information and communication technology for teaching, and whether they consider
classes more interesting, if we put it in the teaching process. I also tried to determine whether
the pupils repeating the subject matter with the help of information and communication
technology will better remember the subject matter.
I found that pupils, who repeated the subject matter in home economics with the use of
information and communication technology, achieved a better result in the examination, and
also remembered the subject matter better. In integrating information and communication
technology in home economics class it is necessary to be aware that the pupils wish to use
information and communication technology more frequently, and that they find teaching with
the help of computer in home economics class more interesting than frontal methods of
teaching. Therefore, the integration of information and communication technology in home
economics class makes sense.

Keywords: education, information and communication technology, online quiz, home
economics.
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1 UVOD
Ker se je na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjem desetletju zgodil
velik napredek, prav tako pa se v vsakdanjem ţivljenju pogosto srečujemo s sodobnimi
tehnološkimi

napravami,

sem

ţelela

z

raziskavo

ugotoviti

vlogo

informacijsko-

komunikacijske tehnologije v vzgojno-izobraţevalnih procesih.
Glede na to, da so v Republiki Sloveniji vse osnovne šole opremljene z računalniki in
povezane z internetom (Brečko in Vehovar, 2008), sem preverila, kakšne so moţnosti uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju gospodinjstva in kako uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku doţivljajo otroci.
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko razbremeni učitelja, vendar to samo
po sebi še ne zagotavlja kakovostnega izobraţevanja, če učitelj ne spremeni načina
poučevanja (Wechterbach, 1999).
Proučila sem zakonodajo na področju vključevanja informacijsko-komunikacijske tehnologije
v proces poučevanja ter kako je napredek informacijsko-komunikacijske tehnologije vplival
na uporabljanje le-te pri pouku.
Z raziskavo sem ţelela ugotoviti, kaj menijo učenci o uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije pri pouku. Ker se učenci z njo pogosto srečujejo v svojem prostem času, sem
preverila, ali se jim zdi pouk bolj zanimiv, če jo vključimo v proces poučevanja. Skušala sem
tudi ugotoviti, ali si bodo učenci, ki bodo za ponovitev snovi pri gospodinjstvu uporabili
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, obravnavano snov bolje zapomnili. V ta namen
sem za eno skupino učencev izdelala kviz, ki je bil dostopen na spletu.
Za diplomsko delo, ki vključuje raziskavo na področju informacijsko-komunikacijske
tehnologije pri gospodinjstvu, sem se odločila, ker je le-ta prodrla v vse sfere našega
vsakdanjega ţivljenja, torej tudi na področje poučevanja. Ker bom poučevala gospodinjstvo,
sem ţelela raziskati, kako mi lahko uporaba te tehnologije olajša poučevanje, kakšne so
prednosti oz. slabosti njene uporabe in ali je njena uporaba pri pouku torej učinkovita in
smiselna.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Informacijska doba
Wechterbach (1999) meni, da učenje človeka spremlja vse ţivljenje, ga oblikuje, spreminja;
zaradi učenja človek postane spreten, uspešen in učinkovit. Za učenje potrebujemo
informacije, ki jih je v informacijski dobi, v kateri ţivimo danes, ogromno. Zaradi hitrega,
nenehnega spreminjanja okolja, v katerem ţivimo, številne informacije hitro postanejo
neuporabne. Kot primer avtor podaja povsem vsakdanje opravilo – prečkanje ceste. Čeprav
smo to ţe velikokrat storili, moramo pred novim prečkanjem ceste vedno pridobiti nekaj
novih podatkov, ki jih zdruţimo z nam ţe poznanimi, in se šele nato ustrezno odločiti.
Povedano drugače, v ţivljenju se vedno znova srečamo s številnimi dilemami, s katerimi se še
nismo srečali. Zato moramo pridobivati vedno nove podatke, ki nam pomagajo pri odločitvi.
Zbrane podatke tako ločimo na pomembne in manj pomembne, kako se bomo odločili, pa je
odvisno od razpoloţljivega časa, denarja in drugih moţnosti, ki so nam na voljo. Lahko
zberemo tudi le bistvene podatke, prednost slednjega je, da ne porabimo veliko časa, ter da je
to najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmemo v danih okoliščinah. Ni pa optimalna.
Sodobni pristopi poučevanja naj ne bi bili naravnani zgolj na prenos znanja, ampak naj bi
spodbujali učenčeve notranje aktivnosti; učenec naj pri pouku samostojno zaznava probleme,
jih analizira in rešuje, nato pa ugotovitve posreduje sošolcem Poučevanje, pri katerem gre
zgolj za prenos »večnih resnic«, lahko pomeni, da učenci znanja, ki ni povezano, ne znajo
uporabljati niti pri reševanju novih problemov niti na drugih predmetnih področjih. Poleg tega
s takšnim poučevanjem ne spodbujamo njihove radovednosti, torej, čeprav imajo ogromno
znanja, je le-to statično (Wechterbach, 1999).

2.2 Vpeljava novosti v pouk
Mori in Smolko (1999) ugotavljata, da se je v pedagoški praksi tradicionalni didaktični sistem
utrjeval stoletja in je v zavesti učiteljev zelo zasidran. Tradicionalni ali klasični pouk se
mnogokrat enači s frontalno učno obliko, vendar nikakor ni samo to. Čeprav je frontalna
oblika pouka še do sredine osemdesetih let v naših šolah prevladovala, jo številna reformna
gibanja sicer ţe desetletja izrivajo, vendar se v modificiranih oblikah vedno znova vrača. Faze
klasičnega pouka predstavljajo temelj, na katerem učitelj gradi delo v razredu, tudi takrat,
2
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kadar vnaša novosti. Avtorja zato predlagata, da naj učitelji spreminjajo delo v različnih fazah
pouka postopoma, ohranijo pa naj tisto, kar se je pokazalo pri delu z učenci kot dobro. Učitelj
lahko vpelje v pouk računalnik, ki predstavlja močno orodje v vzgojno-izobraţevalnem
procesu, uporabljati ga mora smiselno (Mori in Smolko, 1999).
Če pouk poteka v računalniški učilnici, je vloga učitelja, da aplicira novo uporabljeno
tehnologijo učni aktivnosti in razvojnim zmoţnostim učencem primerno in da je pri tem
pozoren na vsebinsko in metodično ustreznost računalniških programov. Največja prednost
uporabe računalnika v vzgojno-izobraţevalnem procesu je, da nam omogoča dosego različnih
izobraţevalnih ciljev, saj lahko uporabimo različne pristope in načine dela. Vendar se je
potrebno zavedati, da zgolj uporaba računalnika pri pouku še ne zagotavlja uspešnosti
izobraţevanja (Mori in Smolko, 1999).
Zaradi pozitivnih vidikov vpeljave informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraţevanje
je bila leta 2007 napisana Strategija razvoja informacijske druţbe v Republiki Sloveniji
si2010. Iz besedila lahko razberemo, da je pridobivanje znanja v informacijski dobi potrebno
podpreti s sodobnimi sredstvi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ti učitelju
omogočajo, da naredi pouk za učence bolj privlačen in da poučevanje postane učinkovitejše.
Ko v pouk vpeljemo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, se učencem odpre mnoţica
virov, ki niso več samo besedilo in slika – pasivne oblike, temveč tudi druge medijske in
interaktivne oblike. Učenci lahko svoje znanje kadar koli in kjer koli preverijo, omogočeno
jim je tudi skupinsko, raziskovalno delo in učenje na daljavo (Strategija razvoja informacijske
druţbe v Republiki Sloveniji si2010, 2007).
Torej, sodobnega učnega okolja si danes brez računalnikov ne moremo več predstavljati.
Čeprav se informacijsko-komunikacijska tehnologija pogosto uporablja le kot nadomestilo
zvezka ali table, pa se baza uporabnih moţnosti za učitelje povečuje. Poleg branja ali
vnašanja podatkov prek tipkovnice ali miške, so danes na voljo tudi rešitve, ki vključujejo
fizično aktivnost učencev, ki jo izkoristimo kot dodatno motivacijo za učenje ali popestritev
le-tega (Justinek in Jurečko, 2007). Ramšak, Krašna in Kaučič (2007) tako predlagajo za
popestritev in izboljšanje pouka mobilne naprave, saj so enostavne za namestitev in uporabo,
fleksibilne ter uporabne na različnih področjih. Čeprav v Sloveniji njihova uporaba še ni
pogosta, se jih v tujini ţe posluţujejo.
3
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2.3 Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Po Hanna (1995, v Bučar, 2001) informacijska tehnologija zajema dve dimenziji, in sicer
proizvodno (računalniška in telekomunikacijska oprema in programi) in uporabniško
(aplikacije informacijske tehnologije, fleksibilna proizvodnja, sistemi finančnih transakcij,
informacijske storitve, elektronsko tiskanje in menedţerski informacijski sistem).

Pri informacijsko-komunikacijski tehnologiji (v nadaljevanju: IKT) pa je po Valantin (1995, v
Bučar, 2001) poudarek na tehnologijah, ki lahko skupaj z računalniško zmogljivostjo
zagotavljajo potrebno informacijo in obdelavo znanja. Omogočajo nam torej dostop do
znanja, zbiranje, shranjevanje in obdelavo informacij ter komunikacijo.

2.4 Zgodovinski pregled
Računalnik se je v izobraţevalne namene začel uporabljati v šestdesetih letih, ko je bila
učiteljeva vloga le priprava programske opreme, komunikacija pa je potekala izključno med
učencem in računalnikom. To je povzročilo odpor pedagogov, ki so se bali, da bo računalnik
(stroj) zamenjal učitelja (Gerlič, 2000). Bramble in Mason (1984, v Gerlič, 2000) to obdobje,
vse do začetka uvedbe mikroračunalnikov, opredeljujeta kot prvi poskus vpeljave računalnika
v izobraţevanje. Računalnik se je začel v izobraţevalne namene v večji meri uporabljati, ko je
prišlo do hitrega napredka informacijske tehnologije ter programiranega pouka s stroji za
učenje (Gerlič, 2000). Prvič so leta 1959 v New Yorku v izobraţevalne namene uporabili
računalnik IBM 650, ki je predstavljal zmogljivejši učni stroj. Njegova največja slabost je
bila, da učenci niso imeli na voljo veliko delovnih mest, saj je uporaba tega računalnika
predstavlja šele začetke uvajanja informacijske tehnologije v pouk (Roblyer, Edwards in
Havriluk, 1997, v Gerlič, 2000). Več delovnih mest za učence je omogočila tretja generacija
računalnikov, ki jih je lahko hkrati uporabljalo več uporabnikov (Bramble in Mason, 1984, v
Gerlič, 2000). Sledilo je tudi naraščanje projektov, ki so pripomogli k boljši uporabnosti
računalnika v izobraţevalne namene, pri čemer je imela pomembno vlogo finančna podpora s
strani razvitih drţav (Gerlič, 2000).
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Leta 1977 se je pojavil mikroračunalnik, s čimer se je pogostost uporabe računalnika v šoli
povečala, zaradi njihove cenovne dostopnosti jih je kupilo veliko šol (Gerlič, 2000).
V devetdesetih letih so računalniki postali hitrejši in zmogljivejši, razvoj je šel sunkovito
naprej (Gerlič, 2000).

2.4.1 Razvoj IKT na Slovenskem
V Republiki Sloveniji so vse osnovne šole opremljene z računalniki in povezane z internetom,
čeprav so bile strategije uvajanja IKT v šole sprejete relativno pozno. Začetki segajo v leto
1983, ko so bili v osnovnih in srednjih šolah vpeljani računalniki Spectrum in Commodore
64. Delo na področju izobraţevanja in usposabljanja pedagoških delavcev je nadaljeval v letu
1988 projekt RAČEK, njegov namen je bil opremljanje šol s programsko in strojno opremo
ter spodbujanje raziskovalnega in razvojnega dela. Leta 1992 je sledil projekt Petra ter leta
1994 Šolski tolar, ki ga je sproţilo Ministrstvo za šolstvo in šport. V okviru projekta Šolski
tolar je potekal šestletni program Računalniško opismenjevanje, katerega glavni namen je bil,
da se šole opremi z najnovejšo IKT ter usposobiti učitelje in učence za uporabo IKT. Ker so
bile v ta program usmerjene vse ravni izobraţevanja in je pokril velik del pedagoškega osebja
in institucij, je imel ključne posledice za vključevanje IKT v poučevanje (Brečko in Vehovar,
2008).

2.5 Informacijsko-komunikacijska tehnologija v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah
V izobraţevanju ločimo tri področja uporabe računalnika, in sicer primarno, sekundarno in
terciarno področje (Marentič Poţarnik, 1979 in Hebenstreit, 1984, v Gerlič, 2000).
2.5.1 Primarno področje
Primarno področje uporabe računalnika v izobraţevanju Gerlič (2000) razdeli še na
splošnoizobraţevalno in oţje strokovnoizobraţevalno področje. Ko ţelimo uporabnike
seznaniti z osnovami delovanja in uporabe računalnika, da ga bodo lahko uporabljali pri delu
in vsakdanjem ţivljenju, kar poimenujemo tudi računalniška pismenost, gre za
5
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splošnoizobraţevalno področje. Pri oţjem strokovnoizobraţevalnem področju pa uporabnike
ţelimo usposobiti, da njihovo znanje dela z računalnikom doseţe raven, pri kateri so zmoţni
uporabljati računalnik in informacijske sisteme pri delu (Gerlič, 2000).
2.5.2 Sekundarno področje
Pri sekundarnem področju uporabe računalnika v izobraţevanju računalnik postane učni
pripomoček. To področje se razdeli na tradicionalne in ekspertne učne sisteme.
Tradicionalni učni sistemi:


monomedijski pristop: računalnik je samostojen dejavnik (Gerlič, 2000);



multimedijski pristop (Gerlič, 2000): istočasno uporabimo več drugačnih
sredstev izobraţevalne tehnologije (Jereb in Jug, 1987, v Gerlič, 2000).

Ekspertni učni sistemi: so namenjeni ozkemu strokovnemu področju uporabe
(Gerlič, 2000).
Ker računalnik zmanjša vlogo učitelja, Gerlič (2000) predlaga razširitev didaktičnega
trikotnika na didaktični mnogokotnik.
2.5.3 Terciarno področje
To področje uporabe računalnika v izobraţevanju sega v dejavnosti, ki spremljajo
izobraţevalni proces (Gerlič, 2000).

2.6 Vključevanje računalnika v faze učnega procesa
Računalnik prinaša novo kakovost v izobraţevanje, uporabimo ga lahko v vseh fazah učnega
procesa. V fazah utrjevanja, ponavljanja in preverjanja pa je uporaba računalnika v vzgojnoizobraţevalnem procesu še posebno uspešna (Mori in Smolko, 1999).
V različnih etapah učne ure lahko smiselno uporabljamo različne aktivnosti, tudi didaktične
igre, kot so npr. kviz, spomin, igra vlog idr., pri tem pa izkoristimo dejstvo, ki ga navajata
Mori in Smolko (1999), da računalniške igre pozna največ otrok, zato je smiselno
tradicionalne igre nadomestiti z vzgojno-izobraţevalnimi. Izobraţevalne vsebine lahko tako
ponovijo brez naveličanosti.
6
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2.6.1 Oblike dela
Po Mori in Smolko (1999) je prevladujoča oblika dela z računalnikom pri vzgojnoizobraţevalnih procesih delo v dvojicah, saj pomaga pri medsebojni komunikaciji in pomoči
ter skupnem reševanju problemov, lahko pa je tudi individualna. Kadar uporabimo računalnik
v vzgojno-izobraţevalnem procesu, delo organiziramo v računalniški učilnici.
2.7 Opremljenost šol v korelaciji s kakovostjo pouka
Wechterbach (1999) se sprašuje, ali kljub temu, da so računalniki prodrli v vse sfere našega
ţivljenja in se zato njihovi uporabi v izobraţevalne namene ne moremo več izogniti, učnih
ciljev ne bi mogli doseči z drugimi, predvsem cenejšimi učnimi pripomočki, ter ali zgolj
uporaba IKT pri pouku ţe zagotavlja bolj kakovosten pouk.
IKT lahko razbremeni učitelja, zato je smiselno za šole, da vlagajo v nakup pestre in
kvalitetne IKT. Vendar to samo po sebi še ne zagotavlja kakovostnega izobraţevanja, če
učitelj ne spremeni načina poučevanja in ne vključuje sodobne IKT v pouk (Wechterbach,
1999). Na to opozarja tudi Ţitnik (2007), saj kljub temu, da so v slovenskih vzgojnoizobraţevalnih zavodih doseţeni visoki standardi na področju strojne opreme, pri uporabi
učitelji svoje poznavanje in rabo programske opreme podcenjujejo in ne izrabljajo dovolj.
Spletni portal s strokovno urejenim in zbranim didaktičnim materialom ter podpora učiteljem
pri uporabi IKT prispevata k pogostejši uporabi vključevanja IKT v pouk.
Spletni portal za predmet gospodinjstvo je dostopen učiteljem gospodinjstva na spletni strani
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Objavljena so različna didaktična gradiva, povezana
s predmetom gospodinjstvo in šolsko prehrano (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014).
2.7.1 Učilnica
Collick in Kosta (2009) ugotavljata, da danes ne pomeni več veliko branje iz knjig in
frontalno podajanje vsebin, saj so otroci sposobni hkratnega sprejemanja večdimenzionalnih
podatkov. Učilnico 21. stoletja sestavljajo interaktivna tabla, glasovalni sistemi, prenosne
tablice, ki prinesejo novo dimenzijo – sliko, zvok, animacijo in neposredno interakcijo z
delom v skupini. V prvi fazi sicer res interaktivna tabla sama zviša motiviranost učencev pri
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pouku, vendar mora učitelj na vedno nove načine izboljševati kakovost učnih vsebin in učnih
ur, da ne bi postala običajen del učilnice.

2.7.1.1 Interaktivna tabla
Po Jeras (2007) interaktivna tabla omogoči zanimivejši, pestrejši in nazornejši pouk, pri
katerem so učenci aktivni udeleţenci učnega procesa. Avtonomnost učitelja je v tem, da
določi kdaj, kje in v kateri etapi učne ure bo uporabil interaktivno tablo, saj z njo doseţemo
boljšo koncentracijo ter motivacijo učencev. Slana (2007) dodaja, da bi bila interaktivna tabla
bolj smotrno izkoriščena, če bi imeli na voljo več dodatne didaktične programske opreme, kar
bi olajšalo tudi učiteljevo delo.

2.8 Vloga učitelja in učenca
Nekrep in Slana (2007) ugotavljata, da zaradi usmeritev v druţbo znanja, globalizacijskih
tokov in razvoja sodobne IKT, postaja vse bolj pomembna uporaba IKT pri poučevanju in
učenju. Po Boţnar (2004) se je namreč vzgojno-izobraţevalni proces z vpeljavo sodobne IKT
zelo spremenil, prav tako se je spremenila vloga učitelja. Od učitelja se zahteva nenehno
izpopolnjevanje in neprekinjeno izobraţevanje, tako na strokovnem področju kot na področju
uporabe IKT pri pouku. Ker učitelj ni več edini posrednik znanja, učenci namreč lahko
informacije dobijo tudi iz drugih virov, vse bolj v ospredje prihaja socialna vloga učitelja, ko
učencu pomaga pri učenju novih strategij za učinkovitejše pomnjenje in povezovanje znanja.
Hkrati pa postaja učenčeva vloga pri pouku vse bolj aktivna (Boţnar, 2004). Ko učitelj dovolj
dobro pozna razseţnosti uporabe IKT, lahko v pouk poleg frontalne oblike vpelje tudi oblike
dela, pri katerih je učenec aktiven soustvarjalec pouka (Bizjak Bradeško, Trček, 2007). Zato
bi morala biti izpopolnjevanja iz znanja o IKT za učitelje spletno podprta, kar bi doprineslo k
stroškovni učinkovitosti ter časovni in prostorski fleksibilnosti (Nekrep in Slana, 2007).
Učenec 21. stoletja zahteva preoblikovanje izobraţevanja. Spremembe so nujne, saj je več
stoletij v Evropi prevladoval le en pedagoški model, katerega podlaga je bil učbenik
(Molyneux, 2009). Učencu so danes v pomoč pri iskanju informacij različni mediji in
tehnologije, kar lahko učitelj ob ustrezni izbiri metode dela uporabi za to, da ustvari za učenca
bolj zanimive učne situacije (Bizjak Bradeško, Trček, 2007).
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2.8.1 Računalničar
Lokar (2007) meni, da je vloga organizatorja informacijske dejavnosti (računalničarja) na šoli
ena ključnih, saj so slovenske šole ob uvedbi tega delovnega mesta veliko pridobile na
področju kvalitetnejše vpeljave IKT v učni proces. Predlaga tudi, da bi morali ta profil imeti
na vseh izobraţevalnih ustanovah.
2.9 Učenje
V štirih ravneh pismenosti so opredeljene temeljne spretnosti, ki so potrebne za učenje. Ravni
tradicionalnega temeljnega znanja (branje in pisanje) sledijo še uporaba informacijske ali
informacijsko-komunikacijske tehnologije, tuji jeziki, tehnološka kultura, podjetništvo,
socialne spretnosti itn. Te štiri ravni pismenosti so danes zelo pomembne, saj se splošne,
poklicne in socialne spretnosti vedno bolj prekrivajo, tako vsebinsko kot funkcionalno
(Jelenc, 2007).

2.10 Zakonodaja
Na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport se Direktorat za investicije ukvarja z IKT v
šolstvu. Trenutno poteka projekt e-šolstvo, v okviru Programskega sveta za informatizacijo
šolstva pa je avgusta 2006 nastal tudi Akcijski načrt nadaljnjega preskoka informatizacije
šolstva, prioritete katerega so dejavnosti na Slovenskem izobraţevalnem omreţju (Ministrstvo
za izobraţevanje, znanost in šport, 2014).
2.10.1 Akcijski načrt nadaljnjega preskoka informatizacije šolstva
V Akcijskem načrtu nadaljnjega preskoka informatizacije šolstva so opisana strateška
področja in usmeritve. Prvo strateško področje je strokovni razvoj posameznika, s čimer
učitelji, vodstveni delavci in učenci ob uporabi IKT izboljšajo kakovost svojega znanja.
Drugo področje pa zajema razvojno-raziskovalne in izobraţevalne procese. Potrebno bo
razširiti izobraţevanja in usposabljanja na področju uporabe IKT. Sledi področje vsebine, kjer
Akcijski načrt nadaljnjega preskoka informatizacije šolstva predvideva razširitev ponudbe egradiv ter e-vsebin na didaktičnem in tehnološkem vidiku, ter zadnje področje –
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organiziranost informatizacije šolstva in infrastruktura, ki v vzgojno-izobraţevalnih zavodih
ţeli povečati raven opremljenosti (Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, 2014).

2.10.2 Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
Ker k ustvarjanju druţbe znanja pomembno prispeva široka uporaba IKT na vseh področjih
poslovnega, javnega in zasebnega ţivljenja, bo Slovenija za javne izobraţevalne in
raziskovalne

ustanove

bistveno

okrepila

raziskave

in

razvoj

na

informacijsko-

komunikacijskem področju. Omenjeni program reform načrtuje tudi naslednje horizontalne
ukrepe: vključevanje čim več prebivalstva v uporabo IKT, akcije za nakup informacijskokomunikacijske opreme, dodatno opremljanje izobraţevalnih institucij z IKT opremo,
zagotavljanje e-vsebin v slovenskem jeziku z digitalizacijo učnih vsebin idr. (Program reform
za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, 2005).
2.10.3 Strategija razvoja informacijske druţbe v Republiki Sloveniji si2010
Učenje in poučevanje z uporabo sodobne IKT so v Strategiji razvoja informacijske druţbe v
Republiki Sloveniji si2010 poimenovali e-izobraţevanje. E-izobraţevanje nam omogoča
prilagajanje učnega procesa potrebam, ciljem in ţeljam posameznega izobraţevanca glede na
ciljno skupino prebivalstva (Strategija razvoja informacijske druţbe v Republiki Sloveniji
si2010, 2007).
2.10.4 Učni načrt za predmet gospodinjstvo
V učnem načrtu za gospodinjstvo je priporočena uporaba informacijske tehnologije v vseh
fazah vzgojno-izobraţevalnega procesa, saj nudi raznovrsten nabor orodij in virov informacij.
Narekuje smiselno uvajanje uporabe informacijske tehnologije povsod, kjer je mogoče.
Opredeljuje, da doseţemo z uporabo računalnika učinkovitejši učni proces, saj lahko
nazorneje prikaţemo določene primere, lahko celo nadomestimo praktične vaje. Predlagajo
tudi, katero informacijsko tehnologijo naj učitelj uporabi, na primer interaktivna tabla je
primerna za predstavitve različnih orodij, aplikacije uporabimo, ko ţelimo v pouk vpeljati
izobraţevalne igre in didaktično zasnovane programe za pouk gospodinjstva, ko ţelimo
poglobiti znanje z vseh področij gospodinjstva (Učni načrt, 2011).
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Primer dobre prakse uporabe IKT pri modulu Bivanje in okolje je opisala Naglič (2009).
Grafično so prikazali opredelitve učencev o ekološkem ravnanju, s fotoaparati fotografirali
malomarno ravnanje z odpadki ter fotografije analizirali, nato pa oblikovali še kratke risane
filme. Avtorica na podlagi praktičnega preizkusa izbranih dejavnosti, ki so vključevale IKT,
ugotavlja, da je uporaba IKT dobro motivacijsko sredstvo.
2.11 Uresničevanje ciljev
Mori, Kepec in Aber Jordan (2007) opozarjajo, da so do danes učitelji cilje povezane z IKT
uresničevali glede na svoje ţelje, kompetence in opremljenost šole, torej nesistematično. Zato
so razvojne skupine in komisije za posodobitev učnih načrtov oblikovale osnutek
kroskurikularne teme IKT za prvo in drugo triletje. Za njegovo uresničitev so potrebne
kompleksne strategije:
 opremljenost šol in priprava računalniških didaktičnih programov ter druge
IKT tehnologije,
 usposabljanje učiteljev in
 posodobljeni učni načrti.
Avtorji zato predlagajo integriranje računalniških vsebin v celotno strukturo učnih načrtov,
torej v opredelitev predmeta, med splošne in operativne cilje predmeta, specialno didaktična
priporočila in standarde znanj. Posledično naj bi se digitalna pismenost vseh učencev
povečala, tudi njihove ustvarjalne zmoţnosti se bodo povzdignile na višjo raven (Mori, Kepec
in Aber Jordan, 2007).
Spremembe na tem področju so nujne, saj učenci doseţejo najboljši rezultat, če kombiniramo
IKT s tradicionalnim poučevanjem. IKT jim poveča stopnjo motiviranosti za učenje, prav
tako boljše razumejo in doumejo obravnavano snov (Vernadakis, Antoniou, Zetou, Giannousi
in Kioumourtzoglou, 2010).

2.12 Posebne potrebe
Čeprav si v informacijski dobi izobraţevalnih procesov brez sodobne IKT ne moremo več
predstavljati, se moramo zavedati ovir, na katere pri tem naletijo osebe s posebnimi
potrebami. To zahteva od učitelja poznavanje novosti na področju IKT, sposobnosti
prilagajanja posamezniku in veliko ustreznih znanj (Gorjanc-Basaj in Čufar, 2007). Učencem
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s posebnimi potrebami je namreč sodelovanje na vseh ravneh učnega procesa olajšano, če v
pouk vključimo IKT. Omogoči nam učinkovitejšo komunikacijo in raziskovalno učenje,
hkrati pa spodbuja urjenje različnih razvojnih spretnosti (Gorše, Rupar, Ferlic, Kozjek,
Modrič, Markelj, 2009). Zato naj se za vsakega otroka s posebnimi potrebami zagotovi IKT,
ki mu pomaga oz. je prilagojena njegovim telesno gibalnim, spoznavnim, čustvenoosebnostnim ali socialnim posebnostim. Zgolj ta prilagoditev bi omogočila vsakemu učencu
razvoj njegovih potencialov, lahko bi učinkoviteje komuniciral ter se laţje učil. Takšna IKT
naj le dopolnjuje osnovno opremo v razredu, ki je namenjena učitelju in vsem učencem.
Nesprejemljivo pa je, da učenci s posebnimi potrebami zgolj zaradi neprimerne IKT opreme
ne morejo aktivno sodelovati pri pouku. Če se zavedamo, da učitelj največ uporablja le
tehnologijo, ki mu je vedno na voljo, torej tablo in kredo, bi mu mogli zagotoviti stalen
dostop do IKT, da jo bo vključeval v pouk pogosteje, s tem pa omogočil pogoje za razvoj
zmoţnosti učenca s posebnimi potrebami. Za uspešno inkluzijo bi morala imeti učitelj in
učenec s posebnimi potrebami torej ves čas na voljo primerno prilagojeno IKT opremo
(Končar, Gorše in Rupar, 2007).
2.13 Vseţivljenjsko učenje
K vseţivljenjskemu učenju pomembno pripomore uporaba IKT. Ker ima populacija odraslih
po starosti velik razpon, v vsakem starostnem obdobju pa posameznika zanimajo drugačne
informacije, tudi namen učenja ni vedno enak, se velikokrat odločijo za uporabo IKT, ki nudi
širok nabor informacij in razpon načinov uporabe (Jelenc, 2007).
2.14 Aktivno učenje
Marentič Poţarnik (2000) kakovostno učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno
aktivira, opredeljuje kot aktivno učenje, pri katerem gre za višjo stopnjo aktivnosti. Čeprav še
vedno dominira pojmovanje učenja kot prenašanja gotovega znanja, do katerega so prišli
drugi (transmisija), bo aktivno učenje prineslo samostojno iskanje in razmišljanje, miselno in
čustveno aktivacijo ter vpetost v resnične ţivljenjske okoliščine. Pouk s tem postane
transakcija, nastane več interakcij med učenci samimi ter učiteljem in učenci.
Po Turk Škraba (2006) pri takšnem pouku izhodišče učnega dela postanejo subjektivni
interesi učencev s socialno in osebnostno razseţnostjo. Ob tem naj bi čim več sami
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raziskovali, preizkušali, odkrivali, načrtovali, razpravljali, njihovo delo pa naj bo umsko in
fizično, pri čemer naj bosta dinamično povezana. Torej aktivni pouk je dinamična interakcija
med umskim in fizičnim delom.

2.15 Slabosti
Čeprav so ţe pred več kot 10 leti začeli s procesi informatizacije v večini evropskih drţav,
pričakovani rezultati, kot je smiselna aktivna uporaba IKT pri poučevanju in učenju, niso
doseţeni (Čampelj in Rajkovič, 2007). Za premajhen deleţ uporabe IKT pri pouku je vzrok v
tem, da na večini pedagoških smeri na univerzi ni razumevanja za vključevanje ustreznega
izobraţevanja iz IKT (Krapeţeva in drugi, 2001, v Brečko in Vehovar, 2008). Posledično se v
slovenskih osnovnih šolah IKT kljub nadpovprečni infrastrukturi in zgodnji informatizaciji
šol ne uporablja po predvidevanjih (Brečko in Vehovar, 2008). Čampelj in Rajkovič (2007)
zato predlagata, da bi bilo v prihodnje potrebno reformirati dejavnosti na nivojih učitelja,
lokalne skupnosti, drţave ter na nivoju vodenja šole, pri katerem je potrebno izdelati vizijo
celovite informatizacije šole, jo strateško voditi in njeno vodenje operacionalizirati, celovito
načrtovati uporabo IKT, zanj izdelati in zagotoviti proračun ter skrbeti za kontinuiteto celovite
informatizacije šole.

2.16 Prihodnost
Prioriteta, ki jo imajo danes izobraţevalne politike evropskih drţav, je dosegljivost IKT za
učence in sodelujoče v izobraţevanju, izobraţevanje učiteljev na tem področju ter uvedba IKT
v kurikul. Razvoj uporabe IKT v izobraţevanju je bil v zadnjem desetletju znotraj drţav
Evropske unije neenakomeren (Brečko in Vehovar, 2008). Zato se mora izobraţevanje v 21.
stoletju preoblikovati, učencem je potrebno poučevanje pribliţati s sodobnimi učnimi sredstvi,
potrebno jih je tudi naučiti, kako informacije iskati in jih preveriti (Trinh, 2009). Velik
napredek v razvoju izobraţevanja s pomočjo IKT bi dosegli, če ne bi bilo finančnih ovir.
Izobraţevanje bi lahko potekalo s pomočjo interneta ter video demonstracij, te bi omogočile
boljši trening na določenem področju (Mutter in Marescaux, 2010).
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Največja prednost uporabe IKT pri pouku je, da mora učenec sam odkriti informacijo, jo nato
ovrednotiti, uporabiti in na koncu predstaviti drugim. V tem primeru bo učenec posegel po
računalniku s pripadajočo informacijsko tehnologijo, saj mu ta omogoča, da laţje opravi
navedene dejavnosti (Wechterbach, 1999).
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 Metodologija

3.1.1 Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela je opredeliti uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
pouku, aktivne učne metode in uporabo računalnika v šoli. Raziskala sem vlogo računalnika
pri pouku skozi čas.
Z raziskavo sem ţelela opredeliti pomen, ustreznost in primernost kviza, ki je bil dostopen na
spletu pri poučevanju. Z lestvico stališč Likertovega tipa sem ţelela ugotoviti, ali je učencem
pouk, pri katerem uporabimo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, zanimivejši od
frontalnega pouka. Namen diplomskega dela je tudi priti do ugotovitve, ali zaradi uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku učenci dosegajo boljši učni rezultat.

3.1.2 Hipoteze
H1: Učenci, ki bodo za ponovitev učne snovi pri predmetu gospodinjstvo uporabili
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, bodo dosegli boljši rezultat pri preverjanju
znanja.
H2: Učenci, ki bodo za ponovitev učne snovi pri predmetu gospodinjstvo uporabili
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, si bodo obravnavano snov bolje zapomnili.
H3: Učenci ţelijo, da bi se informacijsko-komunikacijska tehnologija pogosteje
uporabljala pri pouku gospodinjstva.
H4: Učencem se zdi delo z računalnikom pri pouku gospodinjstva

zanimivejše od

frontalne oblike dela.
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3.1.3 Metode raziskave
Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja in pedagoški eksperiment. Inštrumenta za
zbiranje podatkov sta bila anketni vprašalnik in delovni list. Na osnovni šoli sem pri pouku
gospodinjstva v šestem razredu izvedla pedagoški eksperiment. Pedagoški eksperiment je bil
izveden v marcu in aprilu 2014, trajal je štirinajst dni. Učence sem razdelila v dve skupini –
kontrolno in eksperimentalno.
V obeh skupinah sem učencem najprej razdelila anketni vprašalnik (Priloga B), s katerim sem
ugotovila njihovo predznanje, nato pa smo s kontrolno skupino snov ponovili s pomočjo
delovnega lista (Priloga C), v eksperimentalni skupini pa s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije, in sicer s kvizom, ki je bil dostopen na spletu. Kviz so reševali
individualno, v računalniški učilnici. Kviz in delovni list sta vsebovala enaka vprašanja. V
obeh skupinah sem čez štirinajst dni razdelila delovni list (priloga D), s katerim sem
ugotovila, v kolikšni meri so si učenci zapomnili učno snov. Ob zaključku sem pridobila tudi
stališča učencev o uporabi IKT pri gospodinjstvu, v ta namen sem oblikovala vprašalnik, ki je
vseboval lestvico Likertovega tipa.

3.1.4 Vzorec
Pri pedagoškem eksperimentu je sodelovalo 44 učencev šestega razreda osnovne šole na
Dolenjskem, od tega 24 (54,5 %) deklet in 20 (45,5 %) fantov (Graf 1), katerih povprečna
starost je bila 11,2 let. Vzorec je namenski neslučajnostni, kar pomeni, da sem v raziskavo
vključila učence šestega razreda pri predmetu gospodinjstvo.

Dečki;
45,5%
Deklice;
54,5%

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol.
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Eksperimentalno skupino je sestavljalo 24 (54,5 %) učencev, kontrolno pa 20 (45,5 %) (Graf
2).

Eksperimentalna skupina
45,5%
54,5%

Kontrolna skupina

Graf 2: Odstotek učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini.

3.1.5 Postopki obdelave podatkov
Podatke sem statistično obdelala s pomočjo programov Microsoft Office Excel in SPSS,
rezultate pa prikazala s tabelami in grafi.

3.2 Rezultati
Predznanje učencev sem ugotovila s pomočjo delovnega lista, ki je vseboval 20 nalog (Priloga
A).
Kontrolno skupino predstavljajo učenci, ki so snov ponovili s pomočjo delovnega lista,
eksperimentalno pa učenci, ki so snov ponovili s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, in sicer s kvizom, ki je bil dostopen na spletu.
Kviz, ki so ga učenci eksperimentalne skupine reševali na spletu je obsegal 82 nalog, ki sem
jih sestavila s pomočjo strokovne literature. Naloge so bile namenjene ponavljanju snovi pri
modulu Hrana in prehrana, učitelj mi je predhodno poslal svoje učne priprave in natančno
opredelil, kaj so z učenci obravnavali. Za pripravo kviza, ki je bil dostopen na spletu, sem
uporabila spletno stran http://www.classmarker.com, ki omogoča brezplačno objavo poljubnih
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nalog oz. vprašanj, ki se nato točkujejo. Delovni list, ki so ga reševali učenci kontrolne
skupine, pa je obsegal 64 nalog, enakih kot pri kvizu na spletu.
Enake naloge kot pri preverjanju predznanja sem nato razdelila učencem še čez štirinajst dni,
da sem ugotovila, v kolikšni meri so si zapomnili učno snov.

3.2.1 Predznanje učencev
S pomočjo delovnega lista sem preverila predznanje učencev pri gospodinjstvu. Učenci
kontrolne skupine so imeli skupno 61,1 % pravilnih in 38,9 % napačnih odgovorov, učenci
eksperimentalne skupine pa 62,6 % pravilnih in 37,4 % napačnih odgovorov (Graf 3).

70,0%

62,6%

61,1%

60,0%
50,0%
40,0%

38,9%

37,4%

30,0%

Pravilni odgovori

20,0%

Napačni odgovori

10,0%
0,0%
Kontrolna skupina

Eksperimentalna
skupina

Graf 3: Predznanje učencev.
Učenci so naloge reševali različno uspešno. Kot prikazuje Graf 4, je eksperimentalna skupina
najbolje rešila 1. nalogo, ki se je nanašala na snov o prehranski piramidi, prehranskem
semaforju in hranilnih snoveh. 4. naloge, pri kateri je bilo potrebno napisati energijsko
vrednost za 1 gram ogljikovih hidratov, beljakovin oz. maščob, pa ni rešil prav noben učenec.
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60,8%
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17. NALOGA:

25,0%

18. NALOGA:

20,8%

19. NALOGA:
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20. NALOGA:

16,7%

12. NALOGA:

16,7%

4. NALOGA:

Eksperimentalna skupina

0,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%100,0%

Graf 4: Odstotki pravilnih odgovorov za posamezno nalogo v fazi predznanja v
eksperimentalni skupini.
Prav tako je kontrolna skupina najbolje rešila 1. nalogo, ki je preverjala znanje o prehranski
piramidi, prehranskem semaforju in hranilnih snoveh, v tej skupini pa ni noben učenec
pravilno rešil 12. naloge, ki je zahtevala, da obkroţijo pravilne trditve o mineralih (Graf 5).
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Graf 5: Odstotki pravilnih odgovorov za posamezno nalogo v fazi predznanja v kontrolni
skupini.
Kot prikazuje Graf 6, so imeli učenci obeh skupin največ napačnih odgovorov pri nalogi, ki je
zahtevala, da napišejo energijsko vrednost za 1 gram ogljikovih hidratov, beljakovin oz.
maščob (4. naloga). Enajst nalog v kontrolni skupini oz. dvanajst nalog v eksperimentalni
skupini je vsaj polovica učencev (50 % pravilnih odgovorov ali več) rešila pravilno.
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Graf 6: Naloge razvrščene glede na odstotek pravilnih odgovorov v obeh skupinah (kontrolni
in eksperimentalni) skupaj.

21

Beronja, J. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2014.

Najvišji odstotek pravilnih odgovorov (91,0 %) je v obeh skupinah pri nalogi tipa drţi/ne drţi,
ki je spraševala o prehranski piramidi, prehranskem semaforju ter kaj je to hranilna vrednost
ţivil (1. naloga). Učenci obeh skupin dobro poznajo v maščobah topne vitamine (10. naloga),
saj je bilo 90,0 % pravilnih odgovorov v kontrolni oz. 88,0 % v eksperimentalni skupini.
Naloga, ki je zahtevala znanje o pomembnosti pitja vode za naš organizem (16. naloga), je
imela 80,0 % pravilnih odgovorov v kontrolni skupini oz. 79,0 % v eksperimentalni. Učenci
znajo pravilno našteti vsaj 3 ţivila bogata z ogljikovimi hidrati (v kontrolni skupini 78,0 %
pravilnih odgovorov, v eksperimentalni pa 72,0 %).
Največja razlika v znanju med skupinama je pri nalogi razvrščanja maščob med ţivalske ali
rastlinske (9. naloga), saj je imela eksperimentalna skupina kar 33,0 % več pravilnih
odgovorov. V kontrolni skupini so učenci imeli za 29,0 % več pravilnih odgovorov pri nalogi,
ki zahteva znanje o tem, kaj predstavljajo enote ţivil (2. naloga).

3.2.2 Znanje učencev po izvedenem pedagoškem eksperimentu

3.2.2.1 Vpliv uporabe IKT na rezultat pri preverjanju znanja
Učenci v kontrolni skupini so nato reševali delovni list, učenci v eksperimentalni pa kviz, ki je
bil dostopen na spletu. Čez štirinajst dni sem jim razdelila delovni list, s pomočjo katerega
sem ugotovila, katera skupina si je ponovljeno snov bolje zapomnila.
Rezultati so pokazali (Graf 7), da se je znanje učencev po učni intervenciji v obeh skupinah
izboljšalo. Iz Grafa 7 lahko razberemo, da so imeli učenci v kontrolni skupini po štirinajstih
dneh v primerjavi z njihovim predznanjem 15,2 % več pravilnih odgovorov, v
eksperimentalni skupini pa je bilo 20,9 % več pravilnih odgovorov.
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Graf 7: Odstotek pravilnih in napačnih odgovorov za eksperimentalno in kontrolno skupino.

V eksperimentalni skupini se je kar pri dvanajstih nalogah odstotek pravilnih odgovorov
povečal za 20 % ali več (Graf 8). Najbolj očitne so bile razlike pri 2. nalogi, pri kateri je
potrebno obkroţiti, kaj predstavljajo enote ţivil, 8. nalogi, kjer so morali obkroţiti
beljakovine ţivalskega izvora, ter 20. nalogi, ki je spraševala po energijskih potrebah učenke
šestega razreda, saj je bilo pri teh nalogah za 33 % več pravilnih odgovorov. Pri 17. nalogi, ki
je spraševala o enotah zelenjave, ki jo mora pojesti učenec 6. razreda, pa je bilo kar za 42 %
več pravilnih odgovorov.
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Graf 8: Odstotek izboljšanja reševanja posamezne naloge v eksperimentalni skupini po
izvedeni učni intervenciji, razvrščene padajoče.
Manjši napredek je bilo opaziti pri kontrolni skupini (Graf 9), pri kateri so le štiri naloge z
20% povečanjem pravilnih odgovorov (poleg omenjene 20. naloge še pri 3. nalogi, pri kateri
naštejejo hranilne snovi, ter 13. nalogi, ki preverja, ali učenci vedo, da zelenjava vsebuje
veliko celuloze in zato pospešuje prebavo), pri 5. nalogi je odstotek pravilnih odgovorov
narasel za 40 %. Ta naloga je zahtevala, da učenec napiše hranilno snov, ki je
najpomembnejši vir energije za naše telo (ogljikovi hidrati).

24

Beronja, J. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2014.

Kontrolna skupina
5. NALOGA
13. NALOGA
3. NALOGA
20. NALOGA
14. NALOGA
9. NALOGA
8. NALOGA
6. NALOGA
7. NALOGA
18. NALOGA
11. NALOGA
2. NALOGA
10. NALOGA
1. NALOGA
15. NALOGA
12. NALOGA
17. NALOGA
-5,0%
4. NALOGA
-5,0%
16. NALOGA
-5,0%
19. NALOGA -10,0%

40,0%
35,0%
22,0%
20,0%
16,3%
15,0%
15,0%
15,0%
10,0%
10,0%
5,0%
Kontrolna skupina
5,0%
5,0%
4,3%
0,0%
0,0%

-20,0% -10,0% 0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Graf 9: Odstotek izboljšanja ali poslabšanja reševanja posamezne naloge v kontrolni skupini,
razvrščene padajoče.
Glede na predstavljene rezultate (Grafi 7, 8 in 9) lahko hipotezo H1, ki pravi: »Učenci, ki
bodo za ponovitev učne snovi pri predmetu gospodinjstvo uporabili informacijskokomunikacijsko tehnologijo, bodo dosegli boljši rezultat pri preverjanju znanja,« potrdim.
Pri preverjanju predznanja je bilo največ napak v obeh skupinah pri nalogi, ki je zahtevala, da
napišejo energijsko vrednost za 1 gram ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob (4. naloga).
V kontrolni skupini je pri preverjanju predznanja en učenec to nalogo rešil pravilno, čez
štirinajst dni pa so bili vsi odgovori napačni (Graf 9), medtem ko je odstotek pravilnih
odgovorov v eksperimentalni skupini pri tej nalogi narasel za 25 %, kar pomeni 6 pravilnih
odgovorov (Graf 8), pri preverjanju predznanja namreč v tej skupini noben učenec ni rešil
naloge pravilno.
Glede na rezultate menim, da učenci niso obravnavali te snovi, ali pa ni bila posebej
poudarjena. Kljub temu so se učenci v eksperimentalni skupini, zgolj z reševanjem kviza na
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spletu, energijske vrednosti za 1 gram ogljikovih hidratov, beljakovin oz. maščob naučili,
medtem ko v kontrolni skupini napredka ni bilo.
Pri preverjanju predznanja je bil najvišji rezultat v obeh skupinah pri 1. nalogi, ki zahteva
znanje o prehranski piramidi, prehranskem semaforju ter hranilni vrednosti ţivil. Odstotek
pravilnih odgovorov se je v kontrolni skupini povišal za 4 %, v eksperimentalni pa za 7 %.
V kontrolni skupini so vsi učenci pri preverjanju predznanja narobe rešili 12. nalogo, pri
kateri je bilo potrebno obkroţiti pravilne trditve o mineralih, kar se ni spremenilo čez štirinajst
dni. Učenci večinoma niso upoštevali dejstva, da je pravilnih več odgovorov, zato noben
učenec ni obkroţil vseh treh pravilnih odgovorov, v 50 % so se odločili za odgovor A
(minerali sestavljajo kosti in zobe – kalcij, fosfor), v 25 % pa za odgovor B (minerali tvorijo
krvno barvilo ali hemoglobin – ţelezo) in D (minerali so sestavni del hormona ţleze ščitnice –
jod).
3.2.2.2 Uporaba IKT vpliva na boljšo zapomnitev učne snovi
Kot prikazuje Graf 10, je polovica učencev eksperimentalne skupine pravilno rešila (50 %
pravilnih odgovorov ali več) dvanajst nalog (60,0 %) pri preverjanju predznanja, po reševanju
kviza, ki je bil dostopen na spletu, pa kar sedemnajst nalog oz. 85,0 %, to pomeni kar 29,5%
napredek. V kontrolni skupini je bilo takšnih nalog pri preverjanju predznanja enajst (55,0 %),
po štirinajstih dneh pa trinajst oz. 65,0 %, torej le 15,4% povečanje.
85,0%

90,0%
80,0%
70,0%

60,0%

60,0%

65,0%
55,0%

50,0%
Preverjanje predznanja

40,0%

Po učni intervenciji

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

Graf 10: Odstotek nalog, ki so imele 50,0 % ali več pravilnih odgovorov.
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Poudarila bi, da se je v eksperimentalni skupini pri vseh nalogah odstotek pravilnih
odgovorov povišal, pri nobeni nalogi se ni zgodilo, da napredka ne bi bilo, ali da bi bilo celo
več napačnih odgovorov (Graf 11). To pa se je zgodilo v kontrolni skupini, pri kateri je bil
rezultat slabši pri štirih nalogah – pri nalogi 19. se je rezultat namreč poslabšal za kar 10 %.
Pri tej nalogi so morali obkroţiti dnevne energijske potrebe učenca 6. razreda osnovne šole.
Slabši rezultat pripisujem temu, da so učenci naključno obkroţevali odgovore. Učitelj
verjetno ni dal poudarka na to, da si učenci zapomnijo koliko kilojoulov energije potrebuje
učenec njihove starosti. Če to nalogo poveţem s trditvijo Č pri 1. nalogi, ki pravi, da je od
spola, starosti in telesne dejavnosti odvisno, koliko hrane je priporočljivo pojesti, na katero je
kar 90 % učencev odgovorilo pravilno, se torej učenci zavedajo, da energijske potrebe ljudi
niso enake, vendar ne poznajo vrednosti v kilojoulih.
Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo H2: »Učenci, ki bodo za ponovitev učne snovi pri
predmetu gospodinjstvo uporabili informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, si bodo
obravnavano snov bolje zapomnili,« potrdim.
To je najbolj razvidno ravno pri nalogi, ki je zahtevala, da napišejo energijsko vrednost za 1
gram ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Naloga ni zahtevala drugega kot podatke in
učenci v eksperimentalni skupini so si jih v 25,0 % bolje zapomnili od učencev kontrolne
skupine.

27

Beronja, J. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2014.

33,3%
40,0%

5. NALOGA
13. NALOGA

20,8%

20. NALOGA

20,0%

8. NALOGA

37,5%

5,0%

9. NALOGA

15,0%

7. NALOGA

10,0%

18. NALOGA

10,0%

25,0%
29,2%
29,2%
41,7%

-5,0%

12. NALOGA

29,2%

0,0%

Eksperimentalna skupina
Kontrolna skupina

9,7%
15,0%

6. NALOGA

25,0%

-5,0%
2,1%

14. NALOGA

16,3%
12,5%

11. NALOGA

5,0%

10. NALOGA

8,3%
5,0%

1. NALOGA

7,2%
4,3%
16,7%

19. NALOGA -10,0%
4,2%
0,0%

15. NALOGA
16. NALOGA

33,3%

21,7%
22,0%

2. NALOGA

4. NALOGA

33,3%

15,0%

3. NALOGA

17. NALOGA

35,0%

-5,0%

4,2%

-20,0%-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Graf 11: Primerjalni prikaz odstotka izboljšanja ali poslabšanja pravilnosti reševanja
posamezne naloge v eksperimentalni in kontrolni skupini, razvrščene padajoče.
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3.2.3 Stališča učencev o uporabi IKT pri pouku gospodinjstva
S pomočjo lestvice Likertovega tipa sem preverila še stališča učencev, ki jih predstavljam z
naslednjimi tabelami in grafi. Lestvica je vsebovala 10 trditev, za vsako trditev sem s
pomočjo programa SPSS izračunala aritmetično sredino (M) ter standardni odklon (SD).

Tabela 1: Stališča (vseh) učencev – eksperimentalne in kontrolne skupine.
N
TRDITEV:

%

%

%

%

M

SD

(se ne
strinja)

(nevtralen)

(se
strinja)

(se
strinja –
vsi
učenci)

(vsi
učenci)

(vsi
učenci)

77,3

4,20

1,231

68,2

3,86

1,322

54,5

3,61

1,243

56,8

3,55

1,355

43,2

3,18

1,352

36,4

3,02

1,355

38,6

2,93

1,453

38,6

2,84

1,599

34,1

2,75

1,416

13,6

2,30

1,153

10. Sem dovolj odgovoren, da ne
obiskujem drugih spletnih strani,
ko se učim s pomočjo
računalnika.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

10,0

15,0

75,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

12,5

8,3

79,26

7. Za ponavljanje snovi pri
gospodinjstvu bi si ţelel rešiti
kviz na spletu.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

20,0

20,0

60,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

20,8

4,2

75

9. Učna ura gospodinjstva se mi
zdi bolj zanimiva, če rešujemo
kviz na spletu.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

10,0

40,0

50,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

25,0

16,7

58,3

3. Pri pouku gospodinjstva bi
lahko večkrat uporabljali
računalnik in splet.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

30,0

25,0

45,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

16,7

16,7

66,7

1. Pri pouku gospodinjstva mi je
všeč, če učitelj razlaga snov, jaz
pa pasivno poslušam.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

30,0

15,0

55,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

29,2

37,5

33,3

8. Če bi pred preverjanjem znanja
rešil kviz na spletu, bi dobil
boljšo oceno.

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

45,0

15,0

40,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

29,2

37,5

33,3

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

45,0

10,0

45,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

45,8

20,8

33,3

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

65,0

25,0

10,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

37,5

0

62,5

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

55,0

5,0

40,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

50,0

20,8

29,2

KONTROL. SK.:
čez 14 dni

20

50,0

40,0

10,0

EKSPER. SK.:
čez 14 dni

24

75,0

8,3

16,7

5. Za učenje sem bolj motiviran,
če pri tem uporabljam računalnik.
6. Pri pouku gospodinjstva smo
ţe reševali kviz na spletu.
4. Če bi računalnik uporabljal
tudi za učenje, bi lahko postal
zasvojen.
2. Pri pouku gospodinjstva veliko
uporabljamo računalnik in splet.

Opomba 1 – 1 - se sploh ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - se ne morem odločiti, 4 - se strinjam, 5 - se
popolnoma strinjam.
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Ugotovila sem, da statistično pomembnih razlik ni bilo. Iz Tabele 1 je razvidno, da je najvišja
stopnja strinjanja v obeh skupinah pri trditvi 10 (77,3 %). Učenci torej menijo, da so dovolj
odgovorni, da ne obiskujejo drugih spletnih strani, ko se učijo s pomočjo računalnika. Ţe
zavedanje učencev, kdaj je računalnik namenjen le učenju in kdaj uporabi v prostem času, je v
veliki meri odvisno, kako bodo izkoristili čas, ki jim je na voljo za učenje s pomočjo
računalnika. Pri reševanju kviza na spletu sem opazila, da so učenci kviz res zavzeto reševali,
nihče ni odpiral drugih spletnih strani, vendar menim, da če bi učenci kviz reševali doma, da
bi v večji meri obiskovali tudi druge spletne strani. Stopnja strinjanja s to trditvijo je močno
narastla (Tabela 2), ker so učenci eksperimentalne skupine reševali kviz na spletu in res niso
obiskovali drugih spletnih strani.
Visoka stopnja strinjanja je tudi pri trditvi 7 (Tabela 1), učenci obeh skupin se v 68,2 %
strinjajo, da bi si ţeleli ponoviti snov pri predmetu gospodinjstvo s pomočjo kviza na spletu.
Obe skupini učencev si ţelita pri pouku gospodinjstva večkrat uporabljati računalnik in splet
(56,8 %), prav tako se jim zdi učna ura gospodinjstva bolj zanimiva, če rešujejo kviz na spletu
(54,5 %).
Kot ugotavljajo Vernadakis, Antoniou, Zetou, Giannousi in Kioumourtzoglou (2010), učenci
doseţejo najboljši rezultat, če kombiniramo IKT s tradicionalnim poučevanjem. IKT jim
poveča stopnjo motiviranosti za učenje, prav tako boljše razumejo in doumejo obravnavano
snov.
Ugotovila sem, da se učenci s trditvijo, da so za učenje bolj motivirani, če pri tem uporabijo
računalnik (trditev 5), v obeh skupinah ne strinjajo (Tabela 1), vendar je zanimivo, da se je
učencem v eksperimentalni skupini mnenje nekoliko spremenilo (Tabela 2), saj je odstotek
strinjanja narastel iz 25,0 % na 33,3 % po tem, ko so rešili kviz na spletu. Kot razlog za
nestrinjanje bi navedla to, da se učenci ne zavedajo pozitivnih lastnosti, ki jim jih lahko
prinese uporaba IKT. Zato bi jim bilo smiselno predstaviti rezultate, ki so jih dosegli pred in
po uporabi IKT, da bi se zavedli, da jim lahko koristi pri boljšem učnem uspehu.

Stopnja strinjanja v eksperimentalni skupini pade iz 50,0 % na 33,3 % pri trditvi, da bi dobili
boljšo oceno, če bi pred preverjanjem znanja rešili kviz na spletu (trditev 8). Menim, da je
vzrok temu, da se učenci ne zavedajo učinkovitosti uporabe IKT za ponavljanje znanja ter da
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še nimajo izkušenj, ki bi pokazale, da res doseţejo boljši rezultat, če snov ponovijo s pomočjo
IKT.
V literaturi lahko namreč zasledimo, da sodobna sredstva informacijsko-komunikacijske
tehnologije učitelju omogočajo, da naredi pouk za učence bolj privlačen in da poučevanje
postane učinkovitejše. Ko v pouk vpeljemo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, se
učencem odpre mnoţica virov, ki niso več samo besedilo in slika – pasivne oblike, temveč
tudi druge medijske in interaktivne oblike. Učenci lahko svoje znanje kadar koli in kjer koli
preverijo, omogočeno jim je tudi skupinsko, raziskovalno delo in učenje na daljavo (Strategija
razvoja informacijske druţbe v Republiki Sloveniji si2010, 2007).
Učenci obeh skupin se ne strinjajo s trditvama, da pri pouku gospodinjstva veliko uporabljajo
računalnik in splet (trditev 2) ter da so pri gospodinjstvu ţe reševali kviz na spletu (trditev 6).
Učitelj gospodinjstva na tej šoli v pouk največ vključuje praktično delo priprave jedi, uporabe
računalnika in spleta pa se ne posluţuje, zato se učenci s tema trditvama ne strinjajo.
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3.2.3.1 Učenci si ţelijo pogosteje uporabljati IKT pri gospodinjstvu

Tabela 2: Stališča eksperimentalne skupine o vpeljavi kviza v pouk gospodinjstva.
N

TRDITEV:
10. Sem dovolj odgovoren, da ne obiskujem
drugih spletnih strani, ko se učim s pomočjo
računalnika.
7. Za ponavljanje snovi pri gospodinjstvu bi
si ţelel rešiti kviz na spletu.
3. Pri pouku gospodinjstva bi lahko večkrat
uporabljali računalnik in splet.
9. Učna ura gospodinjstva se mi zdi bolj
zanimiva, če rešujemo kviz na spletu.
6. Pri pouku gospodinjstva smo ţe reševali
kviz na spletu.
8. Če bi pred preverjanjem znanja rešil kviz
na spletu, bi dobil boljšo oceno.
1. Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če
učitelj razlaga snov, jaz pa pasivno poslušam.
5. Za učenje sem bolj motiviran, če pri tem
uporabljam računalnik.
4. Če bi računalnik uporabljal tudi za učenje,
bi lahko postal zasvojen.
2. Pri pouku gospodinjstva veliko
uporabljamo računalnik in splet.

%

M

SD

(se
strinja)
Pred reševanjem
kviza na spletu

24

66,7

3,54

1,503

Čez 14 dni

24

79,26

4,21

1,382

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

66,7

3,67

1,341

Čez 14 dni

24

75

3,88

1,424

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

58,3

3,71

1,334

Čez 14 dni

24

66,7

3,75

1,260

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

41,7

3,04

1,268

Čez 14 dni

24

58,3

3,50

1,285

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

4,2

1,63

0,924

Čez 14 dni

24

62,5

3,46

1,668

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

50,0

3,42

1,100

Čez 14 dni

24

33,3

3,08

1,176

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

33,3

2,79

1,285

Čez 14 dni

24

33,3

3,04

1,398

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

25

2,25

1,511

Čez 14 dni

24

33,3

2,83

1,308

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

50,0

3,25

1,539

Čez 14 dni

24

29,2

2,75

1,391

Pred reševanjem
kviza na spletu

24

8,3

2,17

0,963

Čez 14 dni

24

16,7

2,13

1,262

Opomba 2 – 1 - se sploh ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - se ne morem odločiti, 4 - se strinjam, 5 - se
popolnoma strinjam.

Iz Tabele 2 je razvidno, da so se učenci eksperimentalne skupine tako pred kot po reševanju
spletnega kviza najbolj strinjali s trditvijo 10, da so dovolj odgovorni, da ne obiskujejo drugih
spletnih strani, ko se učijo s pomočjo računalnika, pri čemer je iz Tabele 2 razvidno tudi, da
se je stopnja strinjanja z navedeno trditvijo po štirinajstih dneh še nekoliko povečala (M =
4,21).
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Predvidevam, da bi bila stopnja strinjanja z navedeno trditvijo v obeh skupinah še višja, če bi
v pouk na splošno in sistematično bolj vključevali IKT. Tako bi učenci tudi na svojih
rezultatih pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja lahko opazili boljše rezultate.
Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so se imeli tudi moţnost opredeliti do trditve:
»Za ponavljanje snovi pri gospodinjstvu bi si želel rešiti kviz na spletu.« S to trditvijo se je
strinjalo skupno 68,2 % učencev. Rezultati so pokazali, da so se to trditvijo nekoliko bolj
strinjali učenci eksperimentalne skupine (M = 3,88; SD = 1,424) kot pa učenci kontrolne
skupine (M= 3,85; SD = 1,226), vendar statistično pomembnih razlik ni bilo. Glede na
predstavljene rezultate lahko hipotezo H3, ki pravi: »Učenci želijo, da bi se informacijskokomunikacijska tehnologija pogosteje uporabljala pri pouku gospodinjstva,« potrdim.
3.2.3.2 Učencem je delo z računalnikom pri gospodinjstvu zanimivejše od frontalne
oblike dela
55 % učencev kontrolne skupine je navedlo, da jim je frontalna oblika dela všeč (trditev 1),
medtem ko se je s to moţnostjo strinjalo 33, 3 % učencev eksperimentalne skupine. 54,5 %
vseh učencev pa se je strinjalo s trditvijo, da se jim učna ura gospodinjstva zdi bolj zanimiva,
če rešujejo kviz na spletu (kar je razvidno iz Tabele 1).
Zato lahko tudi hipotezo H4: »Učencem se zdi delo z računalnikom pri pouku gospodinjstva
zanimivejše od frontalne oblike dela,« potrdim.
Bizjak Bradeško in Trček, (2007) namreč ugotavljata, da ko učitelj dovolj dobro pozna
razseţnosti uporabe IKT, lahko v pouk poleg frontalne oblike vpelje tudi oblike dela, pri
katerih je učenec aktiven soustvarjalec pouka.
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4 ZAKLJUČEK
Faze klasičnega pouka naj predstavljajo le temelj, na katerem učitelj gradi delo v razredu, tudi
takrat, kadar vnaša novosti. Zato učitelj lahko vpelje v pouk računalnik, saj predstavlja močno
orodje v vzgojno-izobraţevalnem procesu, vendar le če se ga uporablja smiselno. Njegova
uporaba nam omogoča dosego različnih izobraţevalnih ciljev, saj lahko uporabimo različne
pristope in načine dela. Vendar se je potrebno zavedati, da zgolj uporaba računalnika pri
pouku še ne zagotavlja uspešnosti izobraţevanja (Mori in Smolko, 1999).
IKT lahko razbremeni učitelja, zato je smiselno za šole, da vlagajo v nakup pestre in
kvalitetne IKT. Vendar to samo po sebi še ne zagotavlja kakovostnega izobraţevanja, če
učitelj ne spremeni načina poučevanja in ne vključuje sodobne IKT v pouk (Wechterbach,
1999).
Tudi v učnem načrtu za gospodinjstvo je priporočena uporaba informacijske tehnologije v
vseh fazah vzgojno-izobraţevalnega procesa, saj nudi raznovrsten nabor orodij in virov
informacij (Učni načrt, 2011).
S pedagoškim eksperimentom sem potrdila vse štiri hipoteze. Dobljeni rezultati kaţejo na to,
da:
- bodo učenci, ki za ponovitev učne snovi pri predmetu gospodinjstvo uporabijo
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, dosegli boljši rezultat pri preverjanju znanja;
- si učenci, ki za ponovitev učne snovi pri predmetu gospodinjstvo uporabijo informacijskokomunikacijsko tehnologijo, bolje zapomnijo obravnavano učno snov;
- si učenci ţelijo pogosteje uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri pouku
gospodinjstva;
- se učencem zdi delo z računalnikom pri pouku gospodinjstva bolj zanimivo od frontalne
oblike dela.
Zato je vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk gospodinjstva
smiselno, saj je raziskava pokazala, da so imeli učenci, ki so snov ponovili z reševanjem kviza
na spletu, za 20,9 % več pravilnih odgovorov glede na njihovo predznanje, pri kontrolni
skupini, ki je reševala delovni list, pa je bilo pravilnih odgovorov le za 15,2 % več. Poudarila
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bi še, da se je v eksperimentalni skupini pri vseh nalogah odstotek pravilnih odgovorov
povišal, kar pa se ni zgodilo v kontrolni skupini. V eksperimentalni skupini se je kar pri
dvanajstih nalogah odstotek pravilnih odgovorov povečal za 20 % ali več, manjši napredek je
bilo opaziti pri kontrolni skupini, pri kateri so le štiri naloge z 20 % povečanjem pravilnih
odgovorov. Petdeset odstotkov pravilnih odgovorov ali več so imeli učenci kontrolne skupine
pri 11 nalogah pri preverjanju predznanja, čez 14 dni pa pri 13 nalogah (15,4% povečanje).
Bistveno večji napredek je bilo opaziti v eksperimentalni skupini, kjer je bilo takšnih nalog pri
preverjanju predznanja 12, čez 14 dni pa kar 17, kar pomeni 29,5% povečanje.
Menim, da bi bilo smiselno raziskati še uporabo drugačne informacijsko-komunikacijske
tehnologije ter primerjati, z uporabo katere učenci doseţejo najboljši rezultat, nato pa to
predstaviti učiteljem gospodinjstva.
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PRILOGE
PRILOGA A: Naloge za preverjanje predznanja in ugotavljanje zapomnjene snovi čez
14 dni
1. NALOGA:
Pred teboj je nekaj trditev. Če je trditev pravilna, obkroţi DRŢI, če ni pravilna, pa
obkroţi NE DRŢI.
Trditev:
a) Ţivila so v prehranski piramidi razvrščena v več skupin. Ţivila v
posamezne skupine uvrščamo glede na prevladujočo hranilno snov.

DRŢI

NE DRŢI

b) Na vrhu piramide so ţivila, ki naj bi jih v zdravi prehrani zauţili čim več.

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

c) Ţivila, ki so po prehranskem semaforju označena z rdečo barvo, naj bi
uţivali vsak dan.
č) Koliko hrane je priporočljivo pojesti je odvisno od spola, starosti in telesne
dejavnosti.
d) Hranilna vrednost ţivil nam pove koliko in katere hranilne snovi vsebujejo
ţivila.
e) Potrebo po ogljikovih hidratih pokrijemo z uţivanjem izdelkov iz ţit in
moke.
f) Smetana ne sodi med mlečne izdelke.

2. NALOGA:
Kaj predstavljajo enote ţivil?
a) Količino ţivil iz posamezne skupine v prehranski piramidi, ki jo je priporočljivo
zauţiti vsak dan.
b) Količino ţivil iz skupine beljakovin in ogljikovih hidratov, ki jih je priporočljivo
zauţiti vsak dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
c) Količino ţivil iz skupine beljakovin in maščob, ki jih je priporočljivo zauţiti vsak
dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
3. NALOGA:
Naša hrana je sestavljena iz različnih hranilnih snovi, ki jih potrebujemo, da smo
zdravi. Te snovi se med seboj razlikujejo po hranilni in energijski vrednosti. Naštej jih.
a) beljakovine
b)
c)
č)
d)
e)
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4. NALOGA:
Energijska vrednost za 1 gram
- ogljikovih hidratov je:______________
- beljakovin je: ______________
- maščob je: ______________
5. NALOGA:
Pravilno dopolni odgovor!
S hrano moramo zauţiti vse potrebne hranilne snovi. Najpomembnejši vir energije za naše
telo so ______________ ______________.
6. NALOGA:
Naštej 3 ţivila, bogata z ogljikovimi hidrati!
a)
b)
c)
7. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine rastlinskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
a) stročnice
b) mleko in mlečni izdelki
c) jajca
d) ţita
e) lešniki
f) sir
g) mandlji
8. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine ţivalskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
a) stročnice
b) mleko in mlečni izdelki
c) jajca
d) ţita
e) lešniki
f) ribe
g) meso in mesni izdelki
h) sir
i) mandlji
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9. NALOGA:
Besedam v desnem stolpcu pripiši številko 1, če spadajo med rastlinske maščobe,
oziroma številko 2, če spadajo med ţivalske maščobe.
a) loj
b) bučno olje
1. rastlinske maščobe
c) svinjska mast
2. ţivalske maščobe
č) olivno olje
d) repično olje
e) sončnično olje
10. NALOGA:
Kateri vitamini se topijo v maščobah?
a) vitamini A, D, E in K
b) vitamin B1, B2, B12
c) vitamin C
d) ne obstajajo v maščobah topni vitamini
e) vsi vitamini so v maščobah topni
11. NALOGA:
Dopolni! Vitamine ločimo na tiste, ki se topijo v ____________, in tiste, ki se topijo v
____________.
12. NALOGA:
Minerali: (pravilnih je več odgovorov)
a) sestavljajo kosti in zobe (kalcij, fosfor)
b) tvorijo rdeče krvno barvilo ali hemoglobin (ţelezo)
c) so pomemben vir energije v našem telesu
d) so sestavni del hormona ţleze ščitnice (jod)
13. NALOGA:
Obkroţi črke pred pravilnimi trditvami o zelenjavi! (pravilnih je več odgovorov)
a) vsebuje veliko celuloze
b) vsebuje malo celuloze
c) pospešuje prebavo
d) prebavo upočasni
14. NALOGA:
Zelenjava so plodovi in drugi uţitni deli rastlin. Naštej štiri vrste zelenjave!
a)
b)
c)
č)
Pomoč: številne vrste zelenjave goji tvoja mami ali babica na vrtu! Skušaj se spomniti,
katere!
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15. NALOGA:
Sadju v desnem stolpcu pripiši številko 1, če sodi med pečkato sadje; številko 2, če sodi
med koščičasto sadje; številko 3, če sodi med jagodičasto sadje ali številko 4, če sodi med
lupinasto sadje.

1. pečkato sadje
2. koščičasto sadje
3. jagodičasto sadje
4. lupinasto sadje

a) marelice
b) orehi
c) jabolka
č) jagode
d) slive
e) lešniki
f) hruške
g) maline

16. NALOGA:
Kdaj moramo spiti več tekočine? (pravilnih je več odgovorov)
a) če je v okolju višja temperatura
b) če smo bolj telesno dejavni
c) če cel dan leţimo
d) če smo na počitnicah pri babici
17. NALOGA:
Matic je včeraj pojedel pol lončka graha in 4 manjše paradiţnike, Nina en lonček kisle
repe in 2 lončka blitve, Nejc pa kar 4 lončke špinače.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj zelenjave?
a) Matic
b) Nina
c) Nejc
18. NALOGA:
Barbara je včeraj pojedla 3 majhne mandarine in pomarančo, Maja skodelico rdečega
ribeza, skodelico jagod in manjšo banano, Marko pa kar 9 sveţih sliv in 15 češenj.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj sadja?
a) Barbara
b) Maja
c) Marko
19. NALOGA:
Luka je učenec 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejaven. Obkroţi, kakšne so
njegove dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
a) 8931 kJ
b) 10150 kJ
c) 2450 kJ
d) 15643 kJ
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20. NALOGA:
Ţana je učenka 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejavna. Obkroţi, kakšne so
njene dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
a) 2150 kJ
b) 10350 kJ
c) 1200 kJ
d) 9000 kJ
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PRILOGA B: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/a!
Sem Jana Beronja, študentka četrtega letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Za
izdelavo diplomskega dela z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri
gospodinjstvu, potrebujem tvojo pomoč. Zanima me tvoje mnenje o uporabi kviza pri pouku
gospodinjstva.
Anketni vprašalnik je anonimen.
SPOL: a) ţenski
b) moški

STAROST: _______ let

RAZRED:____________

PRVI DEL:
1. Pred teboj je 10 trditev. Ob vsaki trditvi premisli, ali se s to trditvijo strinjaš ali ne,
nato pa označi s kriţcem (X) svojo stopnjo strinjanja.

TRDITEV:
1.

Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če učitelj razlaga snov, jaz
pa pasivno poslušam.

2.

Pri pouku gospodinjstva veliko uporabljamo računalnik in splet.

3.
4.

Za učenje sem bolj motiviran, če pri tem uporabljam računalnik.

6.

Pri pouku gospodinjstva smo ţe reševali kviz na spletu.

8.
9.
10.

2
Se ne
strinjam

3
Se ne
morem
odločiti

4
Se
strinjam

Pri pouku gospodinjstva bi lahko večkrat uporabljali računalnik
in splet.
Če bi računalnik uporabljal tudi za učenje, bi lahko postal
zasvojen.

5.

7.

1
Se
sploh ne
strinjam

Za ponavljanje snovi pri gospodinjstvu, bi si ţelel rešiti kviz na
spletu.
Če bi pred preverjanjem znanja rešil kviz na spletu, bi dobil
boljšo oceno.
Učna ura gospodinjstva se mi zdi bolj zanimiva, če rešujemo
kviz na spletu.
Sem dovolj odgovoren, da ne obiskujem drugih spletnih strani,
ko se učim s pomočjo računalnika.
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DRUGI DEL:
1. NALOGA:
Pred teboj je nekaj trditev. Če je trditev pravilna, obkroţi DRŢI, če ni pravilna, pa
obkroţi NE DRŢI.
Trditev:
a) Ţivila so v prehranski piramidi razvrščena v več skupin. Ţivila v
posamezne skupine uvrščamo glede na prevladujočo hranilno snov.

DRŢI

NE DRŢI

b) Na vrhu piramide so ţivila, ki naj bi jih v zdravi prehrani zauţili čim več.

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

c) Ţivila, ki so po prehranskem semaforju označena z rdečo barvo, naj bi
uţivali vsak dan.
č) Koliko hrane je priporočljivo pojesti je odvisno od spola, starosti in telesne
dejavnosti.
d) Hranilna vrednost ţivil nam pove koliko in katere hranilne snovi vsebujejo
ţivila.
e) Potrebo po ogljikovih hidratih pokrijemo z uţivanjem izdelkov iz ţit in
moke.
f) Smetana ne sodi med mlečne izdelke.

2. NALOGA:
Kaj predstavljajo enote ţivil?
d) Količino ţivil iz posamezne skupine v prehranski piramidi, ki jo je priporočljivo
zauţiti vsak dan.
e) Količino ţivil iz skupine beljakovin in ogljikovih hidratov, ki jih je priporočljivo
zauţiti vsak dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
f) Količino ţivil iz skupine beljakovin in maščob, ki jih je priporočljivo zauţiti vsak
dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.

3. NALOGA:
Naša hrana je sestavljena iz različnih hranilnih snovi, ki jih potrebujemo, da smo
zdravi. Te snovi se med seboj razlikujejo po hranilni in energijski vrednosti. Naštej jih.
a) beljakovine
b)
c)
č)
d)
e)
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4. NALOGA:
Energijska vrednost za 1 gram
- ogljikovih hidratov je:______________
- beljakovin je: ______________
- maščob je: ______________

5. NALOGA:
Pravilno dopolni odgovor!
S hrano moramo zauţiti vse potrebne hranilne snovi. Najpomembnejši vir energije za naše
telo so ______________ ______________.

6. NALOGA:
Naštej 3 ţivila, bogata z ogljikovimi hidrati!
a)
b)
c)

7. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine rastlinskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
h) stročnice
i) mleko in mlečni izdelki
j) jajca
k) ţita
l) lešniki
m) sir
n) mandlji

8. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine ţivalskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
j) stročnice
k) mleko in mlečni izdelki
l) jajca
m) ţita
n) lešniki
o) ribe
p) meso in mesni izdelki
q) sir
r) mandlji
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9. NALOGA:
Besedam v desnem stolpcu pripiši številko 1, če spadajo med rastlinske maščobe,
oziroma številko 2, če spadajo med ţivalske maščobe.
a) loj
b) bučno olje
1. rastlinske maščobe
c) svinjska mast
2. ţivalske maščobe
č) olivno olje
d) repično olje
e) sončnično olje

10. NALOGA:
Kateri vitamini se topijo v maščobah?
f) vitamini A, D, E in K
g) vitamin B1, B2, B12
h) vitamin C
i) ne obstajajo v maščobah topni vitamini
j) vsi vitamini so v maščobah topni

11. NALOGA:
Dopolni! Vitamine ločimo na tiste, ki se topijo v ____________, in tiste, ki se topijo v
____________.

12. NALOGA:
Minerali: (pravilnih je več odgovorov)
e) sestavljajo kosti in zobe (kalcij, fosfor)
f) tvorijo rdeče krvno barvilo ali hemoglobin (ţelezo)
g) so pomemben vir energije v našem telesu
h) so sestavni del hormona ţleze ščitnice (jod)
13. NALOGA:
Obkroţi črke pred pravilnimi trditvami o zelenjavi! (pravilnih je več odgovorov)
e) vsebuje veliko celuloze
f) vsebuje malo celuloze
g) pospešuje prebavo
h) prebavo upočasni
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14. NALOGA:
Zelenjava so plodovi in drugi uţitni deli rastlin. Naštej štiri vrste zelenjave!
a)
b)
c)
č)
Pomoč: številne vrste zelenjave goji tvoja mami ali babica na vrtu! Skušaj se spomniti,
katere!
15. NALOGA:
Sadju v desnem stolpcu pripiši številko 1, če sodi med pečkato sadje; številko 2, če sodi
med koščičasto sadje; številko 3, če sodi med jagodičasto sadje ali številko 4, če sodi med
lupinasto sadje.
a) marelice
b) orehi
1. pečkato sadje
c) jabolka
2. koščičasto sadje
č) jagode
3. jagodičasto sadje
d) slive
4. lupinasto sadje
e) lešniki
f) hruške
g) maline

16. NALOGA:
Kdaj moramo spiti več tekočine? (pravilnih je več odgovorov)
e) če je v okolju višja temperatura
f) če smo bolj telesno dejavni
g) če cel dan leţimo
h) če smo na počitnicah pri babici
17. NALOGA:
Matic je včeraj pojedel pol lončka graha in 4 manjše paradiţnike, Nina en lonček kisle
repe in 2 lončka blitve, Nejc pa kar 4 lončke špinače.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj zelenjave?
d) Matic
e) Nina
f) Nejc

18. NALOGA:
Barbara je včeraj pojedla 3 majhne mandarine in pomarančo, Maja skodelico rdečega
ribeza, skodelico jagod in manjšo banano, Marko pa kar 9 sveţih sliv in 15 češenj.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj sadja?
d) Barbara
e) Maja
f) Marko
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19. NALOGA:
Luka je učenec 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejaven. Obkroţi, kakšne so
njegove dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
e) 8931 kJ
f) 10150 kJ
g) 2450 kJ
h) 15643 kJ

20. NALOGA:
Ţana je učenka 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejavna. Obkroţi, kakšne so
njene dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
e) 2150 kJ
f) 10350 kJ
g) 1200 kJ
h) 9000 kJ
Najlepša hvala za sodelovanje!
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PRILOGA C: Delovni list za kontrolno skupino

DELOVNI LIST
1. NALOGA:
Pred teboj je nekaj trditev. Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI, če ni pravilna, pa obkroži
NE DRŽI.
Trditev:
a) Vsa živila lahko jemo surova.

DRŽI

b) Potrebo po ogljikovih hidratih pokrijemo z uživanjem izdelkov iz žit in
DRŽI
moke.
c) Živila so v prehranski piramidi razvrščena v več skupin. Živila v posamezne
DRŽI
skupine uvrščamo glede na prevladujočo hranilno snov.
č) Na vrhu piramide so živila, ki naj bi jih v zdravi prehrani zaužili čim več.

DRŽI

NE DRŽI
NE DRŽI
NE DRŽI
NE DRŽI

2. NALOGA:
Obkroži sestavine, ki jih potrebujemo, če želimo zamesiti kruh? (pravilnih je več
odgovorov)
a. moka
b. testenine
c. voda
d. kvas
e. sol
Zanimivost! Star slovenski pregovor pravi: če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.
3. NALOGA:
Živila, ki so po prehranskem semaforju označena z rdečo barvo, naj bi uživali vsak dan.
DRŽI - NE DRŽI
4. NALOGA:
Kaj predstavljajo enote živil?
g) Količino živil iz posamezne skupine v prehranski piramidi, ki jo je priporočljivo
zaužiti vsak dan.
h) Količino živil iz skupine beljakovin in ogljikovih hidratov, ki jih je priporočljivo
zaužiti vsak dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
i) Količino živil iz skupine beljakovin in maščob, ki jih je priporočljivo zaužiti vsak
dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
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5. NALOGA:
Besedam v desnem stolpcu pripiši številko 1, če sodijo med suhe testenine, oziroma
številko 2, če sodijo med sveže testenine.
a) špageti
1. suhe testenine
b) ravioli
2. sveže testenine
c) makaroni
č) polžki
d) tortelini
6. NALOGA:
Pravilno dopolni odgovor!
S hrano moramo zaužiti vse potrebne hranilne snovi. Najpomembnejši vir energije za naše
telo so ______________ ______________.
7. NALOGA:
Obkroži črke pred pravilnimi trditvami o zelenjavi! (pravilnih je več odgovorov)
i) vsebuje veliko celuloze
j) vsebuje malo celuloze
k) pospešuje prebavo
l) prebavo upočasni
8. NALOGA:
Naša hrana je sestavljena iz različnih hranilnih snovi, ki jih potrebujemo, da smo zdravi. Te
snovi se med seboj razlikujejo po hranilni in energijski vrednosti. Naštej jih.
a) beljakovine
b)
c)
č)
d)
e)

9. NALOGA:
Naštej 3 živila, bogata z ogljikovimi hidrati!
a)
b)
c)
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10. NALOGA:
Vrsti testa iz levega stolpca pripiši ustrezno črko iz desnega stolpca, kjer so našteti končni
izdelki!
1. Kvašeno testo
2. Biskvitno testo
3. Listnato testo
4. Krhko testo
5. Vlečeno testo
6. Umešano in žvrkljano testo
7. Medeno testo

a) kremne rezine (testo)
b) palačinke
c) medenjaki
č) potica, buhtlji, krofi
d) piškoti, pita
e) biskviti, torte, rulade
f) jabolčni zavitek, štruklji

11. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in živalskega izvora. Obkroži črke pred živili, ki vsebujejo
beljakovine rastlinskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
o) stročnice
p) mleko in mlečni izdelki
q) jajca
r) žita
s) lešniki
t) sir
u) mandlji
12. NALOGA:
Beljakovine gradijo in obnavljajo naše telo. DRŽI NE DRŽI
13. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in živalskega izvora. Obkroži črke pred živili, ki vsebujejo
beljakovine živalskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
s) stročnice
t) mleko in mlečni izdelki
u) jajca
v) žita
w) lešniki
x) ribe
y) meso in mesni izdelki
z) sir
aa) mandlji
14. NALOGA:
Beljakovin, v primerjavi z ogljikovimi hidrati potrebujemo:
a) manj
b) več
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15. NALOGA:
Mleko je izredno pomembno v zdravi prehrani. Zakaj? (pravilnih je več odgovorov)
a) vsebuje dragocene beljakovine
b) vsebuje kalcij in fosfor
c) je potrebno za zdrav razvoj kosti in zob
16. NALOGA:
Katere živali dajejo mleko za našo prehrano? (pravilnih je več odgovorov)
a) ovce
b) biki
c) koze
d) kokoši
e) krave
f) zajci
17. NALOGA:
Vsebuje mleko maščobe? DRŽI - NE DRŽI
18. NALOGA:
Sirom v desnem stolpcu pripiši številko 1, če sodijo med trde sire, številko 2, če sodijo med
poltrde sire in številko 3, če sodijo med sveže sire!
a) parmezan
b) mocarela
1. trdi siri
c) posavec
2. poltrdi siri
č) edamec
3. sveži siri
d) ementalec
e) gavda
f) trapist
g) bohinjski sir
19. NALOGA:
Mlečni izdelki so na primer: jogurt, kefir, sir, mlečni namaz. DRŽI - NE DRŽI
20. NALOGA:
Smetana ne sodi med mlečne izdelke. DRŽI - NE DRŽI
21. NALOGA:
Kefir je mlečni izdelek. DRŽI - NE DRŽI
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22. NALOGA:
Besedami v desnem stolpcu pripiši številko 1, če je to divjačina, ali številko 2, če je to meso
perutnine!

1. divjačina
2. meso perutnine

a) svetle barve, nežnega okusa
b) temnejše barve, izrazitejšega okusa
c) piščanec
č) jelen
d) puran
e) srna
f) gos
g) divji prašič

23. NALOGA:
Divjačina je
a) meso na kmetiji rejenih živali
b) meso v lovu ustreljene divjadi
c) goba, ki raste v gozdu
24. NALOGA:
Kaj spada med mesne izdelke? (pravilnih je več odgovorov)
a) maslo
b) pršut
c) klobase
d) salame
e) kefir
f) paštete
g) sojino mleko
h) suho meso
i) hrenovke
25. NALOGA:
Nekaterim mesnim izdelkom se v vsakdanji prehrani raje izogibaj, saj vsebujejo veliko
zdravju škodljivih maščob in soli. DRŽI – NE DRŽI
26. NALOGA:
Ribe je priporočljivo uživati vsaj enkrat na teden. DRŽI – NE DRŽI
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27. NALOGA:
Naštej štiri vrste rib:
a)
b)
c)
č)
28. NALOGA:
Kateri vitamini se topijo v maščobah?
k) vitamini A, D, E in K
l) vitamin B1, B2, B12
m) vitamin C
n) ne obstajajo v maščobah topni vitamini
o) vsi vitamini so v maščobah topni
29. NALOGA:
Osnovna surovina za izdelavo margarine je:
a) olje
b) mleko
c) žita
30. NALOGA:
Poznamo naslednje hranilne snovi: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine,
minerale in vodo. Katere od naštetih hranilnih snovi imajo največjo energijsko vrednost?
a) beljakovine
b) ogljikovi hidrati
c) maščobe
d) vitamini
e) minerali
f) voda
31. NALOGA:
Poveži pojme iz levega stolpca z ustreznimi pojmi v desnem stolpcu!
Glede na izvor poznamo rastlinske maščobe in živalske maščobe.
1. rastlinske maščobe
2. živalske maščobe

a) olja
b) masti
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32. NALOGA:
Maščobam v desnem stolpcu pripiši številko 1, če jih uvrščamo med rastlinske maščobe, ali
številko 2, če jih uvrščamo med živalske maščobe!

1. rastlinske maščobe
2. živalske maščobe

a) loj
b) bučno olje
c) svinjska mast
č) olivno olje
d) repično olje
e) sončnično olje

Zanimivost! Dve rezini mortadele vsebujeta kar štiri čajne žličke maščob.
33. NALOGA:
Dopolni! Tudi maščobe se lahko pokvarijo, takrat rečemo, da so postale _____________.
34. NALOGA:
Dopolni! Vitamine ločimo na tiste, ki se topijo v ____________, in tiste, ki se topijo v
____________.

35. NALOGA:
Zakaj so vitamini še posebej pomembni pozimi in spomladi?
a) ker povečujejo telesno odpornost
b) imajo veliko energijsko vrednost
36. NALOGA:
Minerali: (pravilnih je več odgovorov)
i) sestavljajo kosti in zobe (kalcij, fosfor)
j) tvorijo rdeče krvno barvilo ali hemoglobin (železo)
k) so pomemben vir energije v našem telesu
l) so sestavni del hormona žleze ščitnice (jod)
37. NALOGA:
Kako dokažemo prisotnost mineralov v hrani?
a) s kuhanjem
b) ne moremo dokazati
c) s sežigom
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38. NALOGA:
V našem organizmu je 60-70% vode, zato je v naši prehrani nepogrešljiva. Kako imenujemo
potrebo po vodi?
a) lakota
b) sitost
c) žeja
d) veselje
Zanimivost! Če bi se znašel v puščavi, brez vode, bi lahko zdržal deset dni, brez hrane pa več
kot mesec dni! Znanstveniki so to že ugotovili, zato tega ne preizkušaj še sam.
39. NALOGA:
Sadju v desnem stolpcu pripiši ustrezno številko, glede na to, v katero vrsto sadja ga
uvrščamo!

1. pečkato sadje
2. koščičasto sadje
3. jagodičasto sadje
4. lupinasto sadje

a) marelice
b) orehi
c) jabolka
č) jagode
d) slive
e) lešniki
f) hruške
g) maline

Zanimivost! Poznaš slovenski pregovor, ki pravi – jabolko ne pade daleč od drevesa?
40. NALOGA:
Kostanj je
a) sadje
b) zelenjava
41. NALOGA:
Oreh je
a) zelenjava
b) sadje
42. NALOGA:
Soja je
a) sadje
b) zelenjava
43. NALOGA:
Krompir je
a) sadje
b) zelenjava
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44. NALOGA:
Sadju v desnem stolpcu pripiši številko 1, če ga uvrščamo med sadje toplih krajev, ali
številko 2, če ga uvrščamo med tropsko ali eksotično sadje!
Če meniš, da je ta naloga zate pretežka, si pomagaj s spodnjima trditvama!
a) pomaranče
b) kivi
1. sadje toplih krajev
c) banana
2. tropsko ali eksotično sadje
č) limone
d) ananas
e) kaki
f) mandarine
g) avokado
h) mango
i) grenivke
j) papaja
k) pasijonka
Sadje toplih krajev razdelimo na agrume ali citruse in drugo sadje.
Tropsko ali eksotično sadje pa izvira iz vročih predelov Afrike in Južne Amerike.
45. NALOGA:
Zelenjava so plodovi in drugi užitni deli rastlin. Naštej štiri vrste zelenjave!
a)
b)
c)
č)
Pomoč: številne vrste zelenjave goji tvoja mami ali babica na vrtu! Skušaj se spomniti,
katere!
46. NALOGA:
Zelenjavo razvrstimo v več skupin. Obkroži čebulnice! (pravilnih je več odgovorov)
a) čebula
b) šalotka
c) krompir
d) česen
e) buče
Pregovor pravi: kjer se česen sadi, od tam bolezen beži! Se strinjaš?
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47. NALOGA:
Zelenjavo razvrstimo v več skupin. Obkroži gomoljnico!
a) paradižnik
b) šalotka
c) rabarbara
d) bob
e) krompir
48. NALOGA:
Dodatki jedem hrani izboljšajo okus, barvo, vonj in trajnost ter hranilno vrednost. Obkroži
jih! (pravilnih je več odgovorov)
a) zelišča
b) začimbe
c) gobe
d) kis
e) sol
f) paradižnikov kečap
g) gorčica
h) hren
i) sojina omaka

49. NALOGA:
Obkroži sladila! (pravilnih je več odgovorov)
a) med
b) sol
c) timijan
d) sladkor
e) gvajava
f) sladkorni nadomestki (snovi sladkega okusa, ki imajo energijsko vrednost)
g) umetna sladila (primer: natreen)
50. NALOGA:
Sladkor je glavni povzročitelj:
a) alergij
b) prehlada
c) zobne gnilobe
d) dehidracije
51. NALOGA:
Poveži pojem iz levega stolpca z ustrezno definicijo v desnem stolpcu!
1. sadni sok ali juice
2. nektar

a) sok z dodatkom sladkorja in vode
b) sok s 100% deležem sadja ali zelenjave
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52. NALOGA:
Kdaj moramo spiti več tekočine? (pravilnih je več odgovorov)
i) če je v okolju višja temperatura
j) če smo bolj telesno dejavni
k) če cel dan ležimo
l) če smo na počitnicah pri babici
53. NALOGA:
Zajtrk je zelo pomemben obrok, saj je tvoje telo celo noč brez hrane. Na črto napiši, zakaj
meniš, da bi morali pojesti zajtrk.

54. NALOGA:
Kot že veš, enote živil predstavljajo količino živil iz posamezne skupine v prehranski
piramidi, ki jo je priporočljivo zaužiti vsak dan. Koliko enot zelenjave moramo zaužiti na
dan?

55. NALOGA:
Matic je včeraj pojedel pol lončka graha in 4 manjše paradižnike, Nina en lonček kisle repe
in 2 lončka blitve, Nejc pa kar 4 lončke špinače.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj zelenjave?
g) Matic
h) Nina
i) Nejc
56. NALOGA:
Barbara je včeraj pojedla 3 majhne mandarine in pomarančo, Maja skodelico rdečega
ribeza, skodelico jagod in manjšo banano, Marko pa kar 9 svežih sliv in 15 češenj. Kateri
izmed učencev je pojedel dovolj sadja?
g) Barbara
h) Maja
i) Marko
57. NALOGA:
Hranilna vrednost živil nam pove koliko in katere hranilne snovi vsebujejo živila.
DRŽI - NE DRŽI
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58. NALOGA:
Koliko energije ima 100g živila, nam pove energijska vrednost živil.
DRŽI - NE DRŽI
59. NALOGA:
Če zaužijemo več hrane, kot jo porabimo:
a) se začnemo rediti
b) začnemo hujšati

60. NALOGA:
Energijska vrednost za 1 gram
- ogljikovih hidratov je:______________
- beljakovin je: ______________
- maščob je: ______________

61. NALOGA:
Med spodaj navedenimi hranilnimi snovmi, obkroži tiste, za katere pravimo, da niso
pomemben vir energije.
a) beljakovine
b) ogljikovi hidrati
c) maščobe
d) vitamini
e) minerali
f) voda

62. NALOGA:
Luka je učenec 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejaven. Obkroži, kakšne so
njegove dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
i) 8931 kJ
j) 10150 kJ
k) 2450 kJ
l) 15643 kJ
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63. NALOGA:
Žana je učenka 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejavna. Obkroži, kakšne so
njene dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
i) 2150 kJ
j) 10350 kJ
k) 1200 kJ
l) 9000 kJ
64. NALOGA:
Koliko hrane je priporočljivo pojesti je odvisno od spola, starosti in telesne dejavnosti.
DRŽI - NE DRŽI

VSEBINSKA PODLAGA ZA DELOVNI LIST:
Koch, V., Hitti, T. in Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6 : učbenik za gospodinjstvo v
šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus.
Suwa-Stanojevid, M., Lovšin, F. in Debeljak, B. (2004). Učbenik za predmet gospodinjstvo za
6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
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PRILOGA D: Delovni list, ki sem ga razdelila čez štirinajst dni v obeh skupinah

DELOVNI LIST
PRVI DEL:
1. NALOGA:
Pred teboj je nekaj trditev. Če je trditev pravilna, obkroţi DRŢI, če ni pravilna, pa
obkroţi NE DRŢI.
Trditev:
a) Ţivila so v prehranski piramidi razvrščena v več skupin. Ţivila v
posamezne skupine uvrščamo glede na prevladujočo hranilno snov.
b) Na vrhu piramide so ţivila, ki naj bi jih v zdravi prehrani zauţili čim več.
c) Ţivila, ki so po prehranskem semaforju označena z rdečo barvo, naj bi
uţivali vsak dan.
č) Koliko hrane je priporočljivo pojesti je odvisno od spola, starosti in telesne
dejavnosti.
d) Hranilna vrednost ţivil nam pove koliko in katere hranilne snovi vsebujejo
ţivila.
e) Potrebo po ogljikovih hidratih pokrijemo z uţivanjem izdelkov iz ţit in
moke.
f) Smetana ne sodi med mlečne izdelke.

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

DRŢI

NE DRŢI

2. NALOGA:
Kaj predstavljajo enote ţivil?
j) Količino ţivil iz posamezne skupine v prehranski piramidi, ki jo je priporočljivo
zauţiti vsak dan.
k) Količino ţivil iz skupine beljakovin in ogljikovih hidratov, ki jih je priporočljivo
zauţiti vsak dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
l) Količino ţivil iz skupine beljakovin in maščob, ki jih je priporočljivo zauţiti vsak
dan, ne določajo pa količine zelenjave in sadja.
3. NALOGA:
Naša hrana je sestavljena iz različnih hranilnih snovi, ki jih potrebujemo, da smo
zdravi. Te snovi se med seboj razlikujejo po hranilni in energijski vrednosti. Naštej jih.
a) beljakovine
b)
c)
č)
d)
e)
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4. NALOGA:
Energijska vrednost za 1 gram
- ogljikovih hidratov je:______________
- beljakovin je: ______________
- maščob je: ______________
5. NALOGA:
Pravilno dopolni odgovor!
S hrano moramo zauţiti vse potrebne hranilne snovi. Najpomembnejši vir energije za naše
telo so ______________ ______________.
6. NALOGA:
Naštej 3 ţivila, bogata z ogljikovimi hidrati!
a)
b)
c)
7. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine rastlinskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
v) stročnice
w) mleko in mlečni izdelki
x) jajca
y) ţita
z) lešniki
aa) sir
bb) mandlji
8. NALOGA:
Poznamo beljakovine rastlinskega in ţivalskega izvora. Obkroţi črke pred ţivili, ki
vsebujejo beljakovine ţivalskega izvora! (pravilnih je več odgovorov)
bb) stročnice
cc) mleko in mlečni izdelki
dd) jajca
ee) ţita
ff) lešniki
gg) ribe
hh) meso in mesni izdelki
ii) sir
jj) mandlji
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9. NALOGA:
Besedam v desnem stolpcu pripiši številko 1, če spadajo med rastlinske maščobe,
oziroma številko 2, če spadajo med ţivalske maščobe.
a) loj
b) bučno olje
1. rastlinske maščobe
c) svinjska mast
2. ţivalske maščobe
č) olivno olje
d) repično olje
e) sončnično olje
10. NALOGA:
Kateri vitamini se topijo v maščobah?
p) vitamini A, D, E in K
q) vitamin B1, B2, B12
r) vitamin C
s) ne obstajajo v maščobah topni vitamini
t) vsi vitamini so v maščobah topni
11. NALOGA:
Dopolni! Vitamine ločimo na tiste, ki se topijo v ____________, in tiste, ki se topijo v
____________.
12. NALOGA:
Minerali: (pravilnih je več odgovorov)
m) sestavljajo kosti in zobe (kalcij, fosfor)
n) tvorijo rdeče krvno barvilo ali hemoglobin (ţelezo)
o) so pomemben vir energije v našem telesu
p) so sestavni del hormona ţleze ščitnice (jod)
13. NALOGA:
Obkroţi črke pred pravilnimi trditvami o zelenjavi! (pravilnih je več odgovorov)
m) vsebuje veliko celuloze
n) vsebuje malo celuloze
o) pospešuje prebavo
p) prebavo upočasni
14. NALOGA:
Zelenjava so plodovi in drugi uţitni deli rastlin. Naštej štiri vrste zelenjave!
a)
b)
c)
č)
Pomoč: številne vrste zelenjave goji tvoja mami ali babica na vrtu! Skušaj se spomniti,
katere!
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15. NALOGA:
Sadju v desnem stolpcu pripiši številko 1, če sodi med pečkato sadje; številko 2, če sodi
med koščičasto sadje; številko 3, če sodi med jagodičasto sadje ali številko 4, če sodi med
lupinasto sadje.

1. pečkato sadje
2. koščičasto sadje
3. jagodičasto sadje
4. lupinasto sadje

a) marelice
b) orehi
c) jabolka
č) jagode
d) slive
e) lešniki
f) hruške
g) maline

16. NALOGA:
Kdaj moramo spiti več tekočine? (pravilnih je več odgovorov)
m) če je v okolju višja temperatura
n) če smo bolj telesno dejavni
o) če cel dan leţimo
p) če smo na počitnicah pri babici

17. NALOGA:
Matic je včeraj pojedel pol lončka graha in 4 manjše paradiţnike, Nina en lonček kisle
repe in 2 lončka blitve, Nejc pa kar 4 lončke špinače.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj zelenjave?
j) Matic
k) Nina
l) Nejc

18. NALOGA:
Barbara je včeraj pojedla 3 majhne mandarine in pomarančo, Maja skodelico rdečega
ribeza, skodelico jagod in manjšo banano, Marko pa kar 9 sveţih sliv in 15 češenj.
Kateri izmed učencev je pojedel dovolj sadja?
j) Barbara
k) Maja
l) Marko

19. NALOGA:
Luka je učenec 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejaven. Obkroţi, kakšne so
njegove dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
m) 8931 kJ
n) 10150 kJ
o) 2450 kJ
p) 15643 kJ
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20. NALOGA:
Ţana je učenka 6. razreda osnovne šole. Je zmerno telesno dejavna. Obkroţi, kakšne so
njene dnevne energijske potrebe v kilojoulih!
m) 2150 kJ
n) 10350 kJ
o) 1200 kJ
p) 9000 kJ
DRUGI DEL:
Pozdravljen/a!
Sem Jana Beronja, študentka četrtega letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Za
izdelavo diplomskega dela z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri
gospodinjstvu, potrebujem tvojo pomoč. Zanima me tvoje mnenje o uporabi kviza pri pouku
gospodinjstva.
Anketni vprašalnik je anonimen.
SPOL: a) ţenski
b) moški

STAROST: _______ let

RAZRED:____________

1. Pred teboj je 10 trditev. Ob vsaki trditvi premisli, ali se s to trditvijo strinjaš ali ne,
nato pa označi s kriţcem (X) svojo stopnjo strinjanja.

TRDITEV:
1.

Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če učitelj razlaga snov, jaz
pa pasivno poslušam.

2.

Pri pouku gospodinjstva veliko uporabljamo računalnik in splet.

3.
4.

Za učenje sem bolj motiviran, če pri tem uporabljam računalnik.

6.

Pri pouku gospodinjstva smo ţe reševali kviz na spletu.

8.
9.
10.

2
Se ne
strinjam

3
Se ne
morem
odločiti

4
Se
strinjam

Pri pouku gospodinjstva bi lahko večkrat uporabljali računalnik
in splet.
Če bi računalnik uporabljal tudi za učenje, bi lahko postal
zasvojen.

5.

7.

1
Se
sploh ne
strinjam

Za ponavljanje snovi pri gospodinjstvu, bi si ţelel rešiti kviz na
spletu.
Če bi pred preverjanjem znanja rešil kviz na spletu, bi dobil
boljšo oceno.
Učna ura gospodinjstva se mi zdi bolj zanimiva, če rešujemo
kviz na spletu.
Sem dovolj odgovoren, da ne obiskujem drugih spletnih strani,
ko se učim s pomočjo računalnika.

Najlepša hvala za sodelovanje!
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PRILOGA E: Učna priprava za kontrolno skupino
PRIPRAVA ZA GOSPODINJSTVO

I. UČITELJEVA PRIPRAVA
Priimek in ime učitelja/kandidata: Beronja Jana
Šola: OŠ Grm
Razred: 6. Število oddelkov: 2 Predvideni datum: 31.3.2014
Predmet: Gospodinjstvo
Učna tema: Hrana in prehrana
Učna enota: ponovitev modula Hrana in prehrana
Operativni učni cilji:
Učenec:
- našteje hranilne snovi,
- zna našteti katere hranilne snovi vsebujejo ţivila,
- zna pravilno navesti katera je prevladujoča hranilna snov v izbranem ţivilu,
- loči med ogljikovimi hidrati, maščobami, beljakovinami ter vitamini in minerali,
- našteje ţivila z več ogljikovimi hidrati (maščobami, beljakovinami, vitamini in minerali),
- pozna vlogo hranilnih snovi v človeškem organizmu,
- razlikuje potrebe človeka po energiji glede na starost, spol in telesno dejavnost.
Didaktične oblike:
frontalna, individualna
Metode:
razlage, pogovora
Učna sredstva:
a) Učila:
delovni list
b) Učni pripomočki:
slika (priloga 1)

Ureditev delovnega mesta (skica)
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IZVEDBENI NAČRT
Učna strategija

Faze
Učitelj

Uvajanje
(pripravljanje)

Ponavljanje

Učenec

- pozdravim
- učencem pokažem sliko, ki sem jo
predhodno natisnila (priloga 1)

Metode/
oblike
dela

Čas

razlage,
3
frontalna, min
pogovora

- ugotoviti mora, kaj bomo
danes delali
- povzamem odgovore učencev: - našteva svoje ideje
danes boste reševali delovni list, s
pomočjo katerega boste ponovili
snov pri predmetu gospodinjstvo, ki
ste jo obravnavali na zadnjih štirih
srečanjih
1.
razlage,
7
- razdelim anketni vprašalnik, s
frontalna, min
pomočjo
katerega
ugotovim - reši anketni vprašalnik
predznanje učencev
individual
na
- poberem anketne vprašalnike

Učila
in učni
pripo
močki
slika

/

27
min

2.
- učencem dam navodila:
reševali boste delovni list
- delovni list ima 64 vprašanj, časa
za reševanje imate 20 minut
- če kakšnega vprašanja ne znate
rešiti dvignite roko in v tišini
počakajte, da pridem do vas in vam
pomagam pri reševanju
- bodite skoncentrirani na reševanje
vprašanj na delovnem listu in se ne
pogovarjajte s sošolci
- časa imate na voljo dovolj, zato
vam ni potrebno hiteti

- razdelim delovne liste
- rešuje delovni list
- dvigne roko, da potrebuje
- individualno pomagam učencem, ki pomoč učiteljice
potrebujejo pomoč pri reševanju
- zaključi z reševanjem
delovnega lista
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3.
- preberem nekaj ključnih vprašanj - odgovori na vprašanje
iz delovnega lista, za dosego
operativnih ciljev
- vsak učenec odgovori na eno
vprašanje

7
min

- postavlja vprašanja

Zaključek

- nekaj minut namenim vprašanjem
učencev povezana s snovjo pri
predmetu gospodinjstvo, na katera
odgovorim
- povem zanimivost
- uro zaključim

razlaga,
frontalna

1
min

/

VSEBINSKA PRIPRAVA
- učence pozdravim in pokaţem sliko:
- učenci morajo na podlagi te slike ugotoviti, kaj bomo danes delali
- odgovore učencev povzamem in povem, da bodo danes reševali delovni list, s pomočjo
katerega boste ponovili snov pri predmetu gospodinjstvo, ki ste jo obravnavali na zadnjih
štirih srečanjih

1.
- razdelila vam bom anketne vprašalnike, ki so sestavljeni iz dveh delov – prvi del zajema
lestvico stališč, drugi del pa 20 vprašanj povezanih s snovjo pri predmetu gospodinjstvo
- dobro preberite trditve oz. vprašanja in dobro premislite, preden odgovorite
- anketni vprašalnik je anonimen
- časa za reševanje imate 5 min
- razdelim anketni vprašalnik, s pomočjo katerega ugotovim predznanje učencev
- poberem anketne vprašalnike

2.
- učencem dam navodila:
- reševali boste delovni list; delovni list ima 64 vprašanj, časa za reševanje imate 20 minut, če
kakšnega vprašanja ne znate rešiti dvignite roko in v tišini počakajte, da pridem do vas in vam
pomagam pri reševanju. Bodite skoncentrirani na reševanje delovnega lista in se pri tem ne
pogovarjajte s sošolci, časa imate na voljo dovolj, zato vam ni potrebno hiteti.
- učencem razdelim delovne liste
- individualno pomagam učencem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju
- zaključijo z reševanjem delovnega lista
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3.
- nato preberem nekaj ključnih vprašanj iz delovnega lista za dosego operativnih ciljev
- vsak učenec odgovori na eno vprašanje
- nekaj minut namenim vprašanjem učencev povezana s snovjo pri predmetu gospodinjstvo,
na katera odgovorim
- pohvalim znanje učencev in se jim zahvalim za sodelovanje in uro zaključim
- pohvalim znanje učencev in se jim zahvalim za sodelovanje in uro zaključim

LITERATURA:
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus.
Lovšin, F. (2004). Gospodinjstvo 5 in 6: priročnik za poučevanje predmeta gospodinjstvo.
Ljubljana: DZS.
Suwa-Stanojević, M., Lovšin, F. in Debeljak, B. (2004). Učbenik za predmet gospodinjstvo za
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PRILOGA F: Učna priprava za eksperimentalno skupino

PRIPRAVA ZA GOSPODINJSTVO

I. UČITELJEVA PRIPRAVA
Priimek in ime učitelja/kandidata: Beronja Jana
Šola: OŠ Grm
Razred: 6. Število oddelkov: 2 Predvideni datum: 31.3.2014
Predmet: Gospodinjstvo
Učna tema: Hrana in prehrana
Učna enota: ponovitev modula Hrana in prehrana
Operativni učni cilji:
Učenec:
- našteje hranilne snovi,
- zna našteti katere hranilne snovi vsebujejo ţivila,
- zna pravilno navesti katera je prevladujoča hranilna snov v izbranem ţivilu,
- loči med ogljikovimi hidrati, maščobami, beljakovinami ter vitamini in minerali,
- našteje ţivila z več ogljikovimi hidrati (maščobami, beljakovinami, vitamini in minerali),
- pozna vlogo hranilnih snovi v človeškem organizmu,
- razlikuje potrebe človeka po energiji glede na starost, spol in telesno dejavnost.
Didaktične oblike:
frontalna, individualna
Metode:
razlage, pogovora
Učna sredstva:
a) Učila:
e-prosojnice, spletna stran
b) Učni pripomočki:
računalnik, projektor

Ureditev delovnega mesta (skica)
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IZVEDBENI NAČRT
Učna strategija

Faze
Učitelj

Uvajanje
(pripravljanje)

Ponavljanje

Učenec

- pozdravim
- danes boste reševali kviz na
spletni strani, s pomočjo katerega
boste ponovili snov pri predmetu
gospodinjstvo, ki ste jo obravnavali
na zadnjih štirih srečanjih
1.
- razdelim anketni vprašalnik, s
pomočjo
katerega
ugotovim - reši anketni vprašalnik
predznanje učencev

Metode/
oblike
dela

Čas

razlage,
2
frontalna, min
pogovora

razlage,
7
frontalna, min
individual
na

Učila
in učni
pripo
močki
računa
lnik,
projekt
or

računa
lnik,
projekt
or

- poberem anketne vprašalnike

30
min

2.
- učencem dam navodila:
reševali boste kviz na spletni strani
- kviz ima 82 vprašanj, časa za
reševanje imate 30 minut
- če kakšnega vprašanja ne znate
rešiti dvignite roko in v tišini
počakajte, da pridem do vas in vam
pomagam pri reševanju
- bodite skoncentrirani na reševanje
kviza in ne obiskujte drugih spletnih
strani
- časa imate na voljo dovolj, zato
vam ni potrebno hiteti
- prižge računalnik

- naročim, da prižgejo računalnike
in obiščejo spletno stran s kvizom
- obišče spletno stran s
kvizom

- rešuje kviz
- individualno pomagam učencem, ki
potrebujejo pomoč pri reševanju
- dvigne roko, da potrebuje
pomoč učiteljice
- zaključi z reševanjem
kviza
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3.
- na power point predstavitvi
predvajam nekaj ključnih vprašanj iz
kviza, za dosego operativnih ciljev
- vsak učenec odgovori na eno
vprašanje
- odgovori na vprašanje

5
min

- nekaj minut namenim vprašanjem - postavlja vprašanja
učencev povezana s snovjo pri
predmetu gospodinjstvo, na katera
odgovorim

Zaključek

- povem zanimivost
- uro zaključim

razlaga,
frontalna

1
min

računa
lnik,
projekt
or
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VSEBINSKA PRIPRAVA
- učence pozdravim
- povem, da bodo danes reševali kviz na spletni strani, s pomočjo katerega bodo ponovili
snov pri predmetu gospodinjstvo, ki so jo obravnavali na zadnjih štirih srečanjih
1.
- razdelila vam bom anketne vprašalnike, ki so sestavljeni iz dveh delov – prvi del zajema
lestvico stališč, drugi dela pa 20 vprašanj povezanih s snovjo pri predmetu gospodinjstvo
- dobro preberite trditve oz. vprašanja in dobro premislite, preden odgovorite
- anketni vprašalnik je anonimen
- časa za reševanje imate 5 min
- razdelim anketni vprašalnik, s pomočjo katerega ugotovim predznanje učencev
- poberem anketne vprašalnike
2.
- učencem dam navodila:
- reševali boste kviz na spletni strani; kviz ima 82 vprašanj, časa za reševanje imate
30 minut, če kakšnega vprašanja ne znate rešiti dvignite roko in v tišini počakajte, da
pridem do vas in vam pomagam pri reševanju. Bodite skoncentrirani na reševanje
kviza in ne obiskujte drugih spletnih strani, časa imate na voljo dovolj, zato vam ni
potrebno hiteti.
- učencem naročim, naj priţgejo računalnike in obiščejo spletno stran s kvizom
- individualno pomagam učencem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju
- zaključijo z reševanjem kviza na spletni strani
3.
- nato na power point predstavitvi predvajam nekaj ključnih vprašanj iz kviza za dosego
operativnih ciljev
- vsak učenec odgovori na eno vprašanje
- nekaj minut namenim vprašanjem učencev povezana s snovjo pri predmetu gospodinjstvo,
na katera odgovorim
- pohvalim znanje učencev in se jim zahvalim za sodelovanje in uro zaključim
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