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I 

 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem in študentom razrednega pouka ter tehnike. 

Želimo jih spodbuditi k uporabi izkustvenega poučevanja pri pouku tehniškega 

izobraževanja v osnovni šoli. Delo zajema induktivno poučevanje, njegovo zgodovino, 

značilnosti ter metode. Podrobneje smo proučili izkustveno poučevanje, njegove 

začetnike, načela, faze in metode. Diplomsko delo se nadaljuje z izkustvenim 

poučevanjem v tehniškem izobraževanju na razredni stopnji. Pregledali smo učne načrte 

za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko, stališča učiteljev in učencev, primerjali 

s tujino. Podrobneje smo proučili tudi principe in naprave za merjenje hitrosti in smeri 

vetra. Izpostavili smo 7 različnih vetrokazov za izdelavo in uporabo pri pouku, jih izdelali 

in vrednotili. Zaključili smo s predlogom učne priprave za učence 2. razreda za izdelavo 

vetrokaza po principu izkustvenega poučevanja. 

 

 
KLJUČNE BESEDE:  

 

Izkustveno poučevanje, tehniško izobraževanje, spoznavanje okolja, tehnika in 

tehnologija, učna priprava, vetrokaz. 

  



II 

 

Elementary school level design and technology  

experiential teaching by wind indicator example 

 

Thesis target group are pre- and in-service primary school teachers. We wish to encourage 

them to use the experiential teaching. Work covers inductive teaching methods, its history 

and features. Experiential teaching its pioneers, principles, phases and methods are 

presented in detail. It is further used for teaching purpose of engineering education at 

elementary school level. Environmental science and design and technology curriculums 

were examined for the degree of experiential teaching used. Wind indicator was chosen 

as a main motivation for the experimental teaching example. An overview is presented 

and several different wind indicators for hands-on experience are given and evaluated. 

Thesis presents a teaching lesson plan for making a wind indicator by using an 

experiential learning method that is appropriate for teaching 7 years old students in the 

primary school. 

 

KEY WORDS: 

 

Experiential teaching, engineering education, environmental science, design and 

technology, teaching preparation, wind indicator. 
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1. UVOD 
 

Izkustveno poučevanje je tema, ki je zadnje čase v pedagoških krogih precej popularna. 

Takšen način poteka pouka je vedno bolj zaželen in potreben, mogoče v nekaterih 

primerih celo nujen. Učenci na razredni stopnji so na stopnji konkretnega logičnega 

mišljenja (po Piagetu) in zato je učenje preko izkušenj najprimernejše. Predmet tehnika 

in tehnologija je eden izmed najprimernejših za razne dejavnosti, s katerimi preko 

izkušenj pridobivamo novo znanje in razširjamo že pridobljenega. 

Tehnika in tehnologija je le eden izmed obveznih predmetov v osnovni šoli. V prvem 

triletju je integriran v predmet spoznavanje okolja, v 4. in 5. razredu pa v predmet 

naravoslovje in tehnika. V 6.–8. razredu nastopi v obliki samostojnega predmeta, možni 

pa so tudi izbirni predmeti s področja tehnike in tehnologije. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Izkustveno poučevanje ni nekaj novega, saj je prisotno že vsaj od 19. stoletja. Kot ena 

izmed strategij konstruktivizma stremi k aktivnemu učencu, ki znanje pridobiva preko 

lastnih izkušenj in ne s posredovanjem znanja preko učitelja. Pogosteje pa se pojavlja v 

zadnjem času, pri nas predvsem s prenovo osnovne šole. 

Učitelji vedo, da je izkustveno poučevanje primerno za vključevanje v učni proces in da 

ga je smiselno čim pogosteje izvajati pri pouku, saj so pri takšnem načinu izobraževanja 

učenci aktivnejši, znanje, pridobljeno z lastnimi izkušnjami, je trajnejše, poleg tega pa se 

ob takem delu veča notranja motivacija in želja učencev po znanju. A kljub pozitivnim 

lastnostim se takšen način pouka ne pojavlja tako pogosto, kot bi bilo zaželeno. Razlogi 

so več potrebnega časa za pripravo na uro, finančni zalogaj (potrebni so različni materiali, 

orodja, pripomočki) ter drugi. Vseeno pa je prav, da se poslužujemo takšnega načina 

poučevanja, saj je tudi za učence veliko bolj zanimivo kot učiteljevo nizanje podatkov in 

razlage pojmov. 

Preden izpeljemo dejavnost izdelave določenega izdelka v razredu, se je treba o izdelavi 

izdelka podrobneje seznaniti. Nekateri postopki so za učence zelo zahtevni ali celo 



2 

nevarni, prav tako lahko izdelki na koncu niso funkcionalni. Zato je treba proučiti več 

različic izdelave izdelka in se odločiti za najprimernejšega. V diplomskem delu je 

predstavljenih več načinov izdelave vetrokaza, ki so ovrednoteni glede na prej določene 

kriterije. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI DELA 

 

Namen diplomskega dela je opredeliti izkustveno poučevanje in kako se le-to uporablja 

pri tehničnih vsebinah na razredni stopnji. Poleg tega pa tudi izbrati različne načine 

izdelovanja vetrokazov, jih predstaviti in poiskati najprimernejšega za izdelavo na 

razredni stopnji osnovne šole. Vse skupaj pa nato združiti v primer učne priprave na 

osnovi izkustvenega poučevanja za primer izdelovanja vetrokaza. Cilji (C) diplomskega 

dela so: 

C1: Opredeliti zgodovinski razvoj induktivnih metod poučevanja in jih opisati. 

C2: Opredeliti izkustveno poučevanje. 

C3: Podati pregled uporabe izkustvenega poučevanja za izdelovanje vetrokazov v okviru 

tehniškega izobraževanja na razredni stopnji v tujini in pri nas. 

C4: Predstaviti različne načine izdelovanja vetrokazov in glede na izbrane kriterije izbrati 

najprimernejšega za izdelovanje na razredni stopnji. 

C5: Podati učno pripravo na osnovi strategije izkustvenega poučevanja za primer 

izdelovanja vetrokaza v okviru tehniškega izobraževanja na razredni stopnji. 

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

 

V diplomskem delu so uporabljene naslednje metode raziskovanja: 

 zbiranje ustrezne literature in virov, 

 študij izbranih virov in literature, 

 deskriptivna metoda, 

 določitev in oblikovanje kriterijev učne izdelave, 
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 samostojna izdelava različnih vetrokazov, 

 primerjalna metoda. 

 

1.4 PREGLED VSEBIN OSTALIH POGLAVIJ 

 

V drugem poglavju je zapisanih nekaj besed o induktivnem poučevanju. Predstavljene so 

njegove značilnosti, zgodovina in metode induktivnega poučevanja, kamor spada tudi 

izkustveno poučevanje. 

 

V tretjem poglavju je podrobneje predstavljeno izkustveno poučevanje. Zapisane so 

definicije, kdo so začetniki in pomembnejši predstavniki ter njihove razlage in modeli 

izkustvenega poučevanja. Predstavljena so 3 osnovna načela izkustvenega poučevanja in 

spretnosti ter znanja, ki naj bi jih imel vodja. Podrobneje so zapisane faze poteka 

izkustvenega poučevanja ter pogoji/dejavniki uspešnega izkustvenega poučevanja. 

 

V četrtem poglavju je izkustveno poučevanje umeščeno v pouk na razredni stopnji. 

Podrobneje sta predstavljena predmeta spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika, 

predvsem z vidika vsebin tehnike in tehnologije. Predstavljena so stališča učiteljev do 

izkustvenega poučevanja in primerjava s tujino. 

 

V petem poglavju je razloženo merjenje hitrosti in smeri vetra. Predstavljeni so principi 

merjenja in enostavne naprave za meritve vetra. Predstavljenih je 7 različnih načinov 

izdelave vetrokaza. 

 

V šestem poglavju je zapisan potek učne ure za izdelavo najprimernejšega vetrokaza po 

fazah izkustvenega poučevanja. 
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2. INDUKTIVNO POUČEVANJE 
 

 

Povej mi in pozabil bom. 

Pokaži mi, morda si bom zapomnil. 

Vključi me in razumel bom. 

 

Konfucij (450 pr. n. št.) 

 

Vsi poznamo pojem učenje in ga večkrat tudi uporabljamo. Ko pa pride do situacije, ko 

je treba pojem učenje natančneje opredeliti (kaj je to, kaj nam pravzaprav predstavlja 

učenje), pa smo lahko v zadregi in ne vemo, kako bi se izrazili. Velika večina nas pomisli 

na šolsko učenje ob knjigah, kljub temu da se učimo že pred vstopom v šolo in nato celo 

življenje. Kljub temu pa obstaja tudi uradna in strokovna definicija učenja 

(UNESCO/ISCED 1993), ki pravi, da je učenje »/…/ vsaka sprememba v vedenju, 

informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih in zmožnostih, ki je trajna in 

ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« [1, 

str. 10]. 

 

Če se osredotočimo na učenje v šolah, se tam večinoma izvaja tradicionalen način 

poučevanja, kjer so uporabljene deduktivne metode, kot so razlaga, demonstracija, 

razgovor, delo s tekstom in drugo. V osrednji vlogi so učitelji, ki posredujejo znanje 

učencem, ti pa ga pasivno absorbirajo. Edina motivacija, ki jo učenec dobi, je ta, da bodo 

pridobljene sposobnosti in znanje pomembni v višjih razredih ali kasneje v njihovem 

življenju. Veliko boljši način motiviranja učencev je uporaba alternativnih metod 

poučevanja, imenovanih tudi induktivno poučevanje [2, 3]. 

 

2.1 ZNAČILNOSTI INDUKTIVNEGA POUČEVANJA 

 

Alternativa tradicionalnemu (deduktivnemu) načinu poučevanja je induktivno 

poučevanje, katerega temelj je konstruktivizem. Namesto z navajanjem dejstev in načel, 

učitelj uro začne s problemom ali izzivom. Učenci pri tem spoznajo potrebo po znanju, 

sposobnostih in razumevanju. Učenci z aktivnostjo raziskujejo in odkrivajo svoje znanje, 



6 

učitelj pa jih pri tem usmerja, jim nudi podporo in pomoč. Najpogosteje uporabljene 

induktivne metode so poizvedovalno učenje, problemsko učenje, projektno učenje, učenje 

na primerih, učenje »ravno ob pravem času«, učenje z odkrivanjem, izkustveno učenje 

[2, 3]. 

 

Kot že povedano, induktivno poučevanje temelji na konstruktivizmu. Njegove začetke 

lahko najdemo že med 4. in 6. stoletjem pred našim štetjem, kasneje pa se pojavi v 18. 

stoletju s filozofom Immanuelom Kantom in Giambattista Vicom, konstruktivistični 

pogled na učenje pa so zagovarjali Piaget, Dewey, Bruner in Vygotsky [2]. 

Konstruktivizem poudarja, da znanja ne moremo preprosto drugim »podati, dati«, ampak 

ga mora vsak posameznik ustvariti z lastno miselno aktivnostjo. Pomembne so učenčeve 

izkušnje, trud, sodelovanje, soočanje z življenjskimi problemi in miselna dejavnost. 

Takšno učenje, ki ga učenec pridobi z razumevanjem, je obstojnejše, bolj smiselno in 

uporabnejše. Konstruktivizem opisuje učenje kot samostojen konstruktivni dosežek 

učenca. Pri tem je pomembna refleksija (razmišljanje o učenju) in reševanje novih 

problemov. Izhodišče za pouk pa so učenčevo prejšnje znanje, stališča in interesi [2, 4]. 

 

2.2 ZGODOVINA INDUKTIVNEGA POUČEVANJA 

 

Začetke induktivnega poučevanja lahko najdemo že v 4. stoletju pred našim štetjem 

(Aristotel je trdil, da ljudje uporabljamo čutila za iskanje resnice in znanja, učimo se iz 

izkušenj). V obdobju renesanse (14. stoletje) se je ponovno pojavilo učenje z 

raziskovanjem, odkrivanjem in poizvedovanjem. John Locke (1632–1704) je kot empirist 

trdil, da znanja pred izkušnjo ni oz. da se vsak otrok rodi kot nepopisan list in se oblikuje 

(si pridobi znanje) z lastno aktivnostjo in pridobljenimi izkušnjami. Immanuel Kant 

(1724–1804) je trdil, da se zavest znanja začne z izkušnjo, a znanje samo obstaja tudi že 

pred izkušnjo. Strinjal se je s tem, da je znanje pomembno za pridobivanje izkušenj. Jean 

Piaget (1896–1980) je bil prvi, ki je trdil, da je učenje kognitivni proces in da učenci 

kreirajo svoje znanje na izkušnjah. Pri tem so zelo pomembne faze razvoja učenca 

(senzomotorična, predoperativna, faza konkretno logičnega mišljenja in formalno 

logičnega mišljenja). Vygotsky (1896–1934) je razširil Piagetovo teorijo razvoja 

kognitivnih zmožnosti. Posameznika je postavil v interakcijo z okoljem in trdil, da se 

učenje zgodi in začne v kulturnem okolju. Če sledimo Piagetu, lahko trdimo, da so učitelji 
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lahko bolj učinkoviti, če organizirajo učenje in pri tem upoštevajo razvojne faze, če 

povežejo otrokovo znanje s prejšnjim znanjem in izkušnjami ter uporabijo socialno in 

naravno okolje kot priložnost za učenje. John Dewey (1895–1952) je tako kot Rousseau 

(1712–1778) menil, da učenje ne sme potekati ločeno od življenja in da mora biti 

usmerjeno v učenca ter vodeno z dobrim učiteljem. Strinjal se je tudi z odvisnostjo učenja 

od okolja. Dewey je bil prvi, ki je ustanovil šolo z laboratorijem in spodbujal idejo 

aktivnega učenja. Maria Montessori (1870–1952) je kot Dewey verjela, da se učenci učijo 

preko skrbno načrtovanih aktivnosti. Poudarjala je omogočanje večje možnosti 

učenčevega svobodnega izražanja, nudenje aktivnosti in spoštovanje učenca kot 

posameznika. Trdila je, da bi moral biti učitelj učencem v pomoč, vodnik in nadzornik, 

ne pa le avtoriteta, katere bi se učenci morali bati. Jerome Bruner (1915–) je razvil pristop 

učenja z odkrivanjem, David Ausubel (1918–2008) pa metodo vsakdanjega učenja [2, 5]. 

 

2.3 METODE INDUKTIVNEGA POUČEVANJA 

 

Pojma »metoda« in »strategija« se velikokrat enačita. Pojem metoda nam predstavlja 

način dela pri pouku (metoda pogovora, demonstracije, eksperimentalne …). Vrsto 

metode izbere učitelj sam, saj se ta nanaša na njegovo delo – torej na poučevanje. 

Strategija pa zajema tehnike, oblike in metode dela, s katerimi učitelj poučuje. Tako 

zajema več metod hkrati (npr. metoda demonstracije, razlage …). Strategijo, ki vsebuje 

več metod, običajno poimenujemo po prevladujoči metodi [6]. 

 

K metodam induktivnega poučevanja spada več metod, najpogostejših 6 (A–F) pa je 

predstavljenih v nadaljevanju. 

 

A. Poizvedovalno učenje (inquiry learning). Opredeljeno je kot iskanje resnice, 

informacij ali znanja s postavljanjem vprašanj. Proces se začne z zbiranjem 

informacij in podatkov z vsemi čutili. Bistvo je, da informacije in podatke 

spremeni v uporabno znanje. Ne gre za iskanje pravilnega odgovora (včasih 

pravilnega odgovora ni), temveč za iskanje primernih rešitev [7]. 

 

B. Problemsko učenje (problem-based learning). Usmerjeno je na reševanje 

različnih problemov, enostavnih in nekoliko bolj zapletenih. Izhodišče tega pouka 
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je problemska situacija, ki učence motivira in jih vodi k doseganju učnih ciljev. 

Pri učencih je opaziti večjo miselno koncentracijo, kombiniranje prejšnjega 

znanja in razmišljanja, kar vodi k razvijanju ustvarjalnega mišljenja, kritičnosti, 

divergentnosti. Učencem je treba priklicati v zavest izkušnje in znanje o nekem 

problemu. Ti nato iščejo odgovore, podatke, sklepajo, postavljajo hipoteze. 

Učenci delujejo v skupini, na koncu predstavijo ugotovitve, rezultat pa je novo 

znanje [2, 8]. 

 

C. Projektno učenje (project-based learning). Projektno organiziran pouk se začne 

z mislijo na nek proizvod, ki pa je lahko izdelek ali pa projektno poročilo. Ker gre 

običajno za povezavo več učnih predmetov, časovno presega klasično učno uro. 

Princip izvajanja projektnega dela je zelo podoben problemskemu učenju, vidna 

razlika je v končnem rezultatu. Problemsko učenje se zaključi z rešitvijo 

problema, pri projektnem pa je potrebna še realizacija projekta. Projektno delo 

temelji na spoznanju, da ni pomemben le rezultat procesa, pač pa proces učenja. 

Od procesa učenja sta odvisna kvaliteta znanja in usposobljenost za samostojno 

učenje [2, 4]. 

 

D. Učenje na primerih (case-based teaching). Učenci obravnavajo zgodovinske ali 

hipotetične primere, ki vključujejo reševanje problemov ali sklepanje o rešitvi. 

Gre za reševanje problemov, ki temeljijo na podobni izkušnji iz preteklosti. Ideja 

tega pristopa je, da se učenci zavedajo podobnih situacij in dilem, s katerimi se 

lahko srečajo [2]. 

 

E. Učenje z odkrivanjem (discovery learning). Metoda temelji na pridobivanju 

znanja s pomočjo raziskovanja. Učenci se odkrivanja lotijo s svojim že usvojenim 

znanjem in izkušnjami, s katerimi pridejo do odkritja dejstev. Metoda omogoča 

uporabo lastnih asociacij kot osnovo za razumevanje. Za učence je zelo 

pomembno, da znajo uporabiti svoje primere in se pri tem izražajo s svojimi 

besedami. Metoda spodbuja učence v globlji nivo razumevanja, osredotočena je 

predvsem na analiziranje in interpretiranje informacij [2]. 

 

F. Izkustveno učenje (experiential learning). Osrednja ideja izkustvenega učenja je, 

da se posameznik najbolje nauči stvari, če jih sam preizkuša in je dejansko 
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aktiven. Opišemo ga lahko kot proces refleksije posameznikove izkušnje, na 

podlagi katere nastane nov pogled in novo znanje. Podrobneje o izkustvenem 

učenju oz. poučevanju pa v nadaljevanju [9]. 

 

Skupna vsem tem metodam je osredotočenost na učenca, ki ima s tem večjo odgovornost 

za svoje znanje. Učenca spodbuja k aktivni vlogi v učnem procesu, kjer s svojimi 

izkušnjami pridobiva znanje, ki ga bo ravno zaradi načina pridobitve znal uporabiti tudi 

v drugih življenjskih okoliščinah. 
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3. IZKUSTVENO POUČEVANJE 

 

Za izbrano metodo induktivnega poučevanja ni uveljavljenega enotnega poimenovanja v 

smislu posredovanja znanja od učitelja na učenca. Pojma učenje in poučevanje sta pri 

deduktivnih metodah enolično ločena, medtem ko to ne velja za induktivne metode. 

Avtorji uporabljajo tako »izkustveno učenje« [10–13] kot »izkustveno poučevanje« [14–

16]. Bolj splošen in večkrat omenjen izraz je izkustveno učenje, ki se uporablja zlasti, ko 

gre za celoten proces pridobivanja znanja preko izkušenj [3]. Vodilni slovenski didaktiki 

se bolj nagibajo k uporabi izraza izkustveno učenje [9, 17], prav tako pa lahko zasledimo 

izraz izkustveno poučevanje [18, 19]. Oba izraza sta v [19] enakovredna. Diplomsko delo 

je namenjeno učiteljem in načinu njihovega posredovanja znanja na učenca. V tem 

kontekstu  v diplomskem delu uporabljamo izraz izkustveno poučevanje. 

 

Izkustveno poučevanje je nastalo zaradi večnega problema pomanjkanja povezovanja 

teorije s prakso. Začetki izkustvenega poučevanja segajo v Združene države Amerike v 

30. leta prejšnjega stoletja. Večji razvoj doživi od leta 1950 do 1960, potem pa se hitro 

razširi po razvitih državah širom sveta [20]. V zadnjih desetletjih pa se je izkustveno 

poučevanje razširilo predvsem kot odgovor na abstraktno zasnovano učenje, ki temelji na 

knjigah in učiteljevi besedi ter razvija predvsem abstraktno simbolično znanje. Vedno 

večja je bila tudi želja za tesnejšo povezanost teorije in prakse, integracije žive izkušnje 

z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem. S tem bi razvijali lastnosti, kot so 

sposobnost komunikacije in sodelovanja, sposobnost prilagajanja v nepredvidljivih in 

kompleksnih situacijah, osebna avtonomija in empatija [1, 21]. 

 

Kljub temu da se izkustveno poučevanje vedno bolj uporablja in je vedno bolj razširjeno, 

pa ni enotne opredelitve, kaj sploh je izkustveno poučevanje. Teoretiki namreč izraz 

»izkustveno poučevanje« uporabljajo za različne pojave. Kolb, ki je eden največjih 

poznavalcev in strokovnjakov na področju izkustvenega poučevanja, pravi, da je 

»izkustveno učenje vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo poučuje … 

Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o 

možnosti, da bi nekaj naredili v resnični situaciji« [21, str. 10]. Walter in Marks 

zagovarjata, da je izkustveno poučevanje »zaporedje dogodkov z bolj ali manj točno 

opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje udeležencev na eni ali več točkah 
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tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj naučimo stvari, če jih sami 

delamo, če smo dejansko aktivni« [22, str. 66]. Kljub raznoliki uporabi izraza »izkustveno 

poučevanje« pa bi lahko rekli, da zagovorniki izkustvenega poučevanja verjamejo v bolj 

učinkovito učenje oziroma poučevanje, ko je učenec kar najbolj vpleten v učenje in ko 

uporablja kar največ svojih zmožnosti, spretnosti in sposobnosti. 

 

3.1  IDEJNI IZVORI IZKUSTVENEGA POUČEVANJA 
 

Z izkustvenim poučevanjem se je in se še ukvarja mnogo strokovnjakov z različnih 

področij, od pedagogike in psihologije do psihoterapije. Med tako imenovane idejne očete 

izkustvenega poučevanja spadajo 4 strokovnjaki: John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget 

in David Kolb. 

 

3.1.1 John Dewey (1859–1952) 

 

Ameriški filozof in pedagog Dewey je bil eden prvih raziskovalcev pomena izkušenj za 

učenje. V delu Izkušnja in vzgoja (1938) je utemeljil progresivno vzgojo v nasprotju s 

tradicionalno. Osebni izkušnji je namenil osrednjo vlogo v procesu učenja. Dewey je 

izkušnjo imenoval impulz, kateremu naj bi sledilo opazovanje ter analiza pogojev in 

okoliščine tega impulza (Slika 3.1). Po njegovem bi se vsa na novo pridobljena spoznanja 

morala povezati s predhodnim znanjem, kaj se je dogajalo prej v podobnih situacijah. Vse 

opaženo in predhodno zapomnjeno bi presoja povezala in vse skupaj osmislila. Šele tej 

fazi bi sledila akcija, ki bi vodila v naslednjo izkušnjo [23]. 

 

 

Slika 3.1: Deweyev model izkustvenega poučevanja [22, str. 5]. 
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Deweyev močan vpliv se odraža predvsem na visokošolskem izobraževanju in 

izobraževanju odraslih. Ponovno veljavo in novo teoretično utemeljitev je dal mnogim 

izobraževalnim metodam: laboratorijske vaje, praktične terenske izkušnje, stažiranje, 

vajetništvo – učenje profesionalnega ravnanja do »mojstra« [23]. 

 

3.1.2 Kurt Lewin (1890–1947) 

 

Nemški psiholog Lewin je izkustveno poučevanje zasnoval na osnovi skupinske 

dinamike. Cilj na področju znanstvenega delovanja mu je bil premostiti prepad med 

abstraktno teorijo, življenjsko prakso in socialno akcijo. Učenje mu je predstavljalo 

integriran proces rasti in spreminjanje človeka. Za začetek poučevanja je postavil 

konkretno izkušnjo, ki je obogatena z zbiranjem podatkov ter istočasnim opazovanjem in 

razmišljanjem. Sledi analiza, ki privede do posplošitev in oblikovanja abstraktnih 

pojmov. Kot povratna informacija služi preverjanje pridobljenih spoznanj v novih 

situacijah, ki pa hkrati že vodijo v novo izkušnjo (Slika 3.2). Konkretna izkušnja je 

preizkus veljavnosti abstraktnih pojmov in jim daje življenjskost, oprijemljivost in osebni 

smisel [23]. 

 

 

Slika 3.2: Krog izkustvenega poučevanja po Kurtu Lewinu [17, str. 7]. 

 

V procesu izkustvenega poučevanja je Lewin našel možnost za učenčevo lastno 

spreminjanje in spreminjanje socialnega polja. Za tak proces je pomembno spiralno 

vgrajevanje povratne informacije v nadaljnje faze akcije. Njegove ugotovitve so vplivale 
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na razcvet skupinsko dinamičnih in interaktivnih metod učenja (računalniški paketi s 

simulacijami in igrami, interaktivni video za izobraževanje …). Nove metode so se 

izkazale za uspešne, zato so bile z lahkoto konkurenčne togim izobraževalnim metodam. 

V izobraževanju učiteljev so se uveljavile v obliki mikropouka, nadzorovane prakse in 

skupinskih treningov [23]. 

  

3.1.3 Jean Piaget (1896–1980) 

 

V primerjavi s prvima dvema proučevalcema izkustvenega poučevanja je Piagetov 

pristop zasnovan popolnoma drugače. Za svoje izhodišče si je postavil vprašanje, kako 

izkušnja oblikuje človekovo mišljenje. Otrokov intelektualni razvoj naj bi se odvijal v 

stalni interakciji med njegovimi obstoječimi miselnimi strukturami in izkušnjami, ki jih 

dobi v okolju. Proces asimilacije nastopi, ko se nove izkušnje vklopijo v obstoječe 

okvirje. Kadar to ni mogoče, nastopi proces akomodacije ter se na osnovi novih izkušenj 

obstoječi okviri spremenijo. Miselni razvoj je tako posledica rušenja in ponovnega 

vzpostavljanja mentalnega ravnotežja. 

 

Za Piageta je intelektualni razvoj linearni proces, ki teče z nižje na višjo stopnjo (od 

senzomotorične faze, predoperativne faze, faze konkretnih operacij do faze formalnih 

operacij kot najvišje stopnje). Posameznik postaja postopno vse bolj neodvisen od 

konkretne izkušnje [23]. 

 

3.1.4 David Kolb (1939–) 

 

Je eden najpomembnejših teoretikov na področju izkustvenega poučevanja. Svoj model 

izkustvenega poučevanja je osnoval na predpostavki, da se (v takratni) vzgojno-

izobraževalni praksi zanemarja posameznikova konkretna izkušnja, abstraktna teoretična 

znanja pa ostajajo nepovezana s posameznikovim življenjem, prakso in realnimi problemi 

[23]. 

 

Kolb se zavzema za »transakcijsko« in »transformacijsko« pojmovanje pouka. Učenje 

opredeljuje kot proces ustvarjanja znanja skozi transformacijo izkušenj. Navaja naslednje 

značilnosti izkustvenega učenja oziroma poučevanja [24, str. 17]: 
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 učenje je smiselno razumeti kot proces, ne kot izid: posameznik nepretrgoma 

izpeljuje koncepte iz izkušnje in jih na osnovi le-te kontinuirano prilagaja. Izidi 

učenja predstavljajo le historičen zapis, ne znanja prihodnosti; 

 učenje je kontinuiran (nepretrgan) proces, ki temelji na izkušnji: znanje 

kontinuirano nastaja in se preverja v izkušnji učečega; 

 proces učenja zahteva neprestano razreševanje konflikta med dialektično 

nasprotnimi načini adaptacije na realnost: s konkretno izkušnjo in abstraktno 

konceptualizacijo, opazovanjem in akcijo pomeni, da je učenje cikličen proces; 

 učenje je celosten proces adaptacije (prilagajanja) na realnost; 

 učenje vključuje transakcije med osebo in okoljem; 

 učenje je proces kreiranja (ustvarjanja) znanja. 

 

Po Kolbu je izkustveno učenje oz. poučevanje »proces, v katerem se ustvarja znanje s 

pretvorbo (transformacijo) posameznikove izkušnje ob vzajemnem vplivanju 

(transakciji) osebnega in družbenega znanja. Družbeno znanje so nakopičena 

objektivirana spoznanja preteklih izkušenj človeštva, osebno znanje pa so nakopičene 

subjektivne življenjske izkušnje posameznika. Za izkustveno učenje je pomembna 

aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo, hkrati pa razmišljanje (refleksija) o izkušnji« 

[24, str. 18]. Kolb poimenuje učenje kot nenehen preplet štirih aktivnosti, ki obenem 

predstavljajo tudi štiri sestavine učenja: konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, 

abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje (Slika 3.3).  

 

 

Slika 3.3: Kolbov model izkustvenega poučevanja [23, str. 18]. 
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Kolbove faze (aktivnosti, sestavine učenja) lahko operacionaliziramo na naslednji način 

[24]: 

 konkretna izkušnja se ne odvija sama od sebe, pač pa v interakciji s svetom. 

Učenec v spomin prikliče situacijo iz preteklosti ali pa se vplete v učno izkušnjo, 

ki jo v razredu spodbudi učitelj. Pri učencih vzbuja čustva (prijetna ali neprijetna). 

Konkretna izkušnja lahko služi kot izhodišče pri obravnavi novih vsebin. Lahko 

jo prikažemo kot osebno izkušnjo, izkušnjo drugih posameznikov, preko 

fotografij, predmetov itd.; 

 učenec izkušnjo analizira v fazi razmišljujočega opazovanja. O izkušnji razmišlja 

preko usmeritvenih vprašanj učitelja in s tem analizira potencialne vplive, lastno 

doživljanje in ravnanje ter identificira posledice; 

 v fazi abstraktne konceptualizacije učenec primerja svojo izkušnjo z izkušnjami 

svojih sošolcev ter drugimi podobnimi izkušnjami iz preteklosti, izvaja 

generalizacije in oblikuje nove pojme, raziskuje svoje laične pojme in jih primerja 

z znanstvenimi, premisli izkušnjo skozi obravnavane pojme, vključi novo znanje 

in pojme v že obstoječe znanje ali pa ga spremeni itd.; 

 v fazo aktivnega eksperimentiranja učenec vstopi, ko to, kar je ozavestil ali se je 

naučil pri pouku z novimi izkušnjami, preizkuša in uporabi v realni življenjski 

situaciji ali pa pri novi situaciji pri pouku.  

 

Učenje je proces, ki temelji na dveh temeljnih strukturnih dimenzijah [17]: 

 prvo dimenzijo predstavljata konkretna izkušnja dogodkov (neposredno 

dojemanje) na enem in abstraktno razmišljanje (konceptualizacija ali razumska 

predelava) na drugem koncu; 

 druga dimenzija pa vključuje aktivno eksperimentiranje na enem in razmišljujoče 

opazovanje dogajanja na drugem koncu. 

 

Za uspešno učenje ni pomembno, katera faza nastopi prva. Pomembno je, da nobenega 

nivoja ne izpustimo ali ga favoriziramo. Kakovostno učenje je po Kolbu tisto, ki povezuje 

vse štiri faze, lahko tudi v spremenjenem vrstnem redu. Učenec se zmore spustiti v novo 

izkušnjo, razmišljati o izkušnji z različnih zornih kotov, opažanja vključiti v logične 

sisteme (teorije, razlage) in le-te uporabljati pri praktičnem odločanju in reševanju situacij 

[24]. 
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Marentič Požarnik [17] ugotavlja, da je učenje uspešno, če učenec zna prehajati od ene 

dimenzije k drugi, kar pa ni vedno lahko. Povezovanje vseh štirih polov je sicer najboljše 

za kakovostno učenje, a učenec sčasoma razvije zanj značilen poudarek na enem ali dveh 

od navedenih polov. Glede na poudarek na posameznem polu spoznavanja dobimo štiri 

načine učenja: usmerjenost v konkretno izkušnjo, v razmišljujoče opazovanje, v 

abstraktno konceptualizacijo in aktivno eksperimentiranje. Kombinacija posameznih 

načinov, ki jih posameznik uporablja, tvori značilen stil učenja. Optimalna bi bila 

kombinacija vseh štirih načinov učenja, a je najpogostejša kombinacija dveh močnejših 

modalitet, ki pa imajo za rezultat enega od štirih značilnih stilov učenja po Kolbu: 

konvergentni, divergentni, akomodativni in asimilativni.  

 

3.1.5 Barica Marentič Požarnik (1940–) 

 

Uporaba izkustvenega poučevanja narašča zlasti v razvitem svetu (Finska, Kanada, 

Danska), ker pomaga razvijati lastnosti, ki bodo ljudem potrebne v prihodnosti: 

sposobnost prožnega prilagajanja na nove okoliščine, osebna avtonomija, občutljivost za 

sebe in druge, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja, 

sinteze, integracije. Gre za zmožnost znajdenja v nepredvidljivih, kompleksnih socialnih 

situacijah, za katere ni enega vnaprej opredeljenega pravilnega odgovora oz. rešitve [19, 

str. 75]. 

 

3.2  NAČELA, FAZE IN METODE IZKUSTVENEGA POUČEVANJA 

 

Zaradi razlik med izkustvenim in tradicionalnim poučevanjem so poti do zastavljenih 

ciljev različne, različne so metode, ki jih uporabljamo pri enem oziroma drugem učenju. 

Izkustveno poučevanje je zastavljeno po fazah, ki jih je treba upoštevati za uspešno 

realizacijo izkustveno usmerjenega pouka. Poleg tega pa se razlikujejo tudi splošna načela 

izkustvenega poučevanja. 
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3.2.1 Načela izkustvenega poučevanja 

 

Enoumne določitve izkustvenega poučevanja ni mogoče zaslediti. Vsak avtor povezuje 

neposredno izkušnjo z razmišljanjem na specifičen način. Kljub temu je mogoče v 

obstoječih modelih izkustvenega poučevanja izpostaviti enake poglede, ki jih lahko 

povzamemo v treh načelih (A–C) izkustvenega učenja oz. poučevanja [1, str. 123–127]: 

 

A) Učenje je cikličen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično 

nasprotnimi načini spoznavanja, pri tem pa ni pomembno, na kateri stopnji 

začnemo, pomembno je, da ne obstanemo. 

 

B) Izkustveno poučevanje je celosten način prilagajanja svetu. V njem se povezujejo 

procesi zaznavanja, čustvovanja, razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto, 

medtem ko jih drugi modeli učenja obravnavajo ločeno. Proces poteka celo 

življenje (pridobivanje znanja v času formalnega šolanja, specializacije poklicnih 

in strokovnih znanj v zgodnji odrasli dobi in integracije specialističnega znanja s 

širšimi vrednostnimi in socialnimi razsežnostmi, ko uvidimo širši smisel svojega 

znanja). 

 

C) Ne gre za sprejemanje gotovih spoznanj od zunaj, ampak za proces ustvarjanja 

znanja, za stalno preoblikovanje znanj, pojmov, idej ob soočanju osebne izkušnje 

s teoretičnimi in znanstvenimi spoznanji. 

 

Izkustveno poučevanje zahteva tako od učitelja kot tudi od učenca dobro pripravo. Za 

samo načrtovanje in izvajanje izkustvenega poučevanja mora imeti učitelj veliko 

profesionalnega znanja, spretnosti ter prožnosti za prilagajanje v posameznih situacijah 

in posameznim udeležencem. Pomembne so tudi njegove osebnostne značilnosti, stil 

vodenja in tudi število vodij (individualno ali timsko vodenje). Marentič Požarnik [20] 

poudarja naslednje spretnosti in znanja, ki naj bi jih imel učitelj oziroma vodja: 

 poznavanje in obvladovanje različnih metod izkustvenega poučevanja; 

 obvladovanje konfortacije in povratne informacije; 

 primerno uravnavanje socialne in tehnične strukture; 

 ustvarjanje primerne dinamike v skupini; 
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 uravnavanje tempa, kot je: koliko časa izvajati določeno fazo, kako strogo 

uveljavljati časovne meje, kdaj posegati vmes, kdaj prikazati novo metodo; 

 osebnostne značilnosti: prijateljski odnos, zaupanje, optimizem, 

samospoštovanje, odprtost, doslednost, izžarevanje energije … 

 

Poleg naštetih spretnosti in znanj je pomembno tudi, da se učitelj zna v razredu vživljati 

v situacije in najti ravno pravo ravnotežje med usmerjanjem udeležencev in dopuščanjem 

njihove iniciative. Na učiteljev način dela veliko vpliva tudi preteklost – izkušnje iz 

lastnega šolanja. Pomembno je, da preden se postavi v vlogo vodje izkustvenega 

poučevanja, to sam doživi kot udeleženec. Ob koncu svoje udeležbe aktivno sodeluje pri 

analizi situacije in predlaga še drugačne reakcije, nato pa postopoma poskusi samostojno 

kot vodja aktivnosti. Začne z lažjimi aktivnostmi ali le posameznimi fazami in se nato 

nadgrajuje. 

 

3.2.2 Faze izkustvenega poučevanja 

 

Če želimo doseči optimalne rezultate izkustvenega poučevanja, je treba dosledno 

realizirati vse faze izkustvenega poučevanja z vsemi nalogami in določili za posamezno 

fazo. Faze si sledijo v smiselnem zaporedju, ki skupaj sestavljajo celoto ter na osnovi 

katere lahko govorimo o učinkovitosti takšnega načina poučevanja [17]. 

 

Kolb [24] je izkustveno poučevanje opredelil kot preplet 4 faz (konkretna izkušnja, 

razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija, aktivno eksperimentiranje), 

Maretič Požarnik [1] pa uporablja razdelitev na 6 faz. Papotnik se v svojem članku [25] 

opredeluje na delitev Maretič Požarnikove. Usmeritev v diplomskem delu izhaja iz vodil 

didaktike tehnike po Papotniku. 
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Preglednica 3.1: Faze izkustvenega poučevanja [25, str. 45–46]. 

 

1. Načrtovanje: 

 ugotavljanje učnih potreb, 

 načrtovanje izkušenj. 

2. Uvodna faza: 

 splošni del (motiviranje udeležencev, skupinsko ozračje, predstavitev pravil, usmeritev 

v proces), 

 posebni del (uvajanje dejavnosti, jasna navodila). 

3. Faza aktivnosti: 

 razporeditev v skupine, 

 nova navodila, 

 dejavnosti vodje. 

4. Faza analize: 

 razprava, 

 povratna informacija. 

5. Faza povzetka in transferja: 

 razvoj kognitivne strukture, 

 povezava s postavljenimi cilji, 

 transferna diskusija. 

6. Faza evalvacije: 

 izražanje mnenj, 

 medsebojno komuniciranje, 

 vključevanje izkušenj v učni proces. 

 

V nadaljevanju so opisane faze izkustvenega poučevanja (Preglednica 3.1) in naloge 

vodje v posamezni fazi (A–F) izkustvenega poučevanja [1, str. 126; 24, 25]. 

 

A. Načrtovanje učne izkušnje 

Izkustveno poučevanje zahteva vnaprejšnjo pripravo, ki naj bo čim bolj podrobna 

in temeljita. Zajema ugotavljanje učnih potreb učencev, njihovih obstoječih 

zmožnosti, pričakovanj in navajenosti na takšen način dela. Sledi opredelitev 

ciljev in načrtovanje same izkušnje, skupaj s potrebnimi pripomočki in gradivi 

ter prostorom [20]. Podrobneje pa to pomeni uresničevanje naslednjih korakov 

[17]: 
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 učitelj določi cilje in namen izkustvenega poučevanja, upošteva želje in 

potrebe učencev ter glede na izbrane cilje podredi ostale sestavine 

načrtovanja; 

 določi in pregleda okvirne okoliščine, ki bodo vplivale na izvedbo: 

značilnosti učencev (npr. ali že poznajo neko metodo, njihova 

pričakovanja, zmožnosti), velikost skupine učencev (vedeti moramo, 

koliko učencev bo sodelovalo pri izvedbi, cel razred ali le skupina), 

priprava prostora, pripomočkov, opreme (pri nekaterih metodah, npr. igra 

vlog, lahko pri pripravi prostora in pripomočkov sodelujejo tudi učenci), 

podrobna časovna razporeditev (kdaj bo potekala izvedba, koliko časa 

bomo namenili posamezni fazi ter koliko celotni dejavnosti); 

 učitelj se odloči, komu oz. čemu bo znotraj dejavnosti namenil več 

pozornosti: posamezniku, celotni skupini ali vsebini. Temu ustrezno 

načrtuje potek interakcije; 

 treba je opredeliti in dodelati samo organizacijo pouka, kamor sodita 

struktura in vodenje skupine; 

 nazadnje se vse naštete točke še enkrat pregleda in jih po potrebi revidira. 

 

B. Uvodna faza 

Ta faza predvideva, da se pred začetkom dejavnosti z učenci pogovorimo o 

njihovih pričakovanjih, izkušnjah in ustvarimo varno učno klimo. Če je potrebno, 

tudi sami povemo, kaj in kako smo načrtovali. Dogovorimo se za pravila, ki jih 

bomo vsi upoštevali, jasno jim razložimo navodila, kaj so naloge posameznika in 

koliko časa bodo imeli za posamezen korak. 

 

C. Faza aktivnosti 

To je faza, kjer so učenci aktivni v skladu z navodili in pravili, ki smo se jih 

dogovorili v prejšnji fazi. Učiteljeva naloga v tej fazi je predvsem pozorno 

spremljanje dogajanja, da pazi na čas ter po potrebi spominja učence na sprejeta 

pravila in navodila. V tej fazi gre tudi za iskanje povratnih informacij. 
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D. Faza analize 

Faza analize sledi ne da bi proces učenja prekinili. V izkustvenem poučevanju je 

analiza nujna faza, v kateri se pogovorimo z vsemi sodelujočimi učenci, povedo, 

kaj se je dogajalo, kako so vse skupaj doživljali. Učenci ob tem razvijajo 

sposobnost ubesediti svoje ugotovitve, občutke. Učitelj vodi pogovor z vprašanji 

v skladu z zastavljenimi cilji in z namenom, ki si ga je določil. Paziti mora, da 

razprava ne zaide na nepomembne poti. Z razpravo pridemo do povratnih 

informacij in s tem do pridobivanja izkušenj. 

 

E. Faza povzetka, integracije in transfera 

»Transfer učenja je prenos učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega 

predmetnega področja na drugega, pa tudi iz znanih okoliščin v nove – 

življenjske in poklicne« [1, str. 98]. Izkušnje povežemo v celoto, jih osmislimo 

in povežemo z zastavljenimi cilji. Razmišljamo in primerjamo, kaj so učenci 

pridobili, kako bomo lahko usvojena znanja in spretnosti uporabili tudi v drugih 

situacijah ter jih povezali s teorijo. Ta faza mora učencem omogočiti ustrezne 

kognitivne strukture, s pomočjo katerih bodo lahko organizirali in osmislili 

izkušnjo, uvid v povezanost posameznih sestavin aktivnosti z zastavljenimi cilji 

ter razmislek o možni uporabi podobnih aktivnosti v svoji nadaljnji praksi, kar 

da pravi smisel vsemu dogajanju [20]. 

 

F. Faza evalvacije 

Še enkrat natančno pregledamo vse nastale izdelke in jih razstavimo. Pogovorimo 

se o oceni celotne učne izkušnje, učenci pa se ocenijo tudi sami. Pomembno je, 

da so tudi v tej fazi učenci aktivni, saj nam dajo povratno informacijo z njihovega 

stališča, povedo nam njihova občutja, opazimo pa tudi njihov napredek, 

spremembe stališč itd. Učenci naj vedo in razumejo, da je ta dejavnost zaključena 

in da bomo že začeli razmišljati o načrtovanju nadaljnjih dejavnosti. 

 

Poleg predpriprave je treba predvideti in upoštevati tudi okoliščine: kakšne so, na katere 

lahko vplivamo in na katere ne, npr. značilnosti učencev, njihova pričakovanja, izkušnje, 

sposobnosti, želje, kolikšna bo skupina, kakšen prostor in oprema nam je na voljo, koliko 

časa imamo na razpolago. Globina vplivanja na učence je odvisna od okoliščin (št. članov 

v skupini), od interakcije (ali učenci lahko poglobljeno med sabo komunicirajo) in od 
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tega, kako učitelj uravnava intenzivnost analize, dopušča čustveno nabite situacije in ali 

jih analizira ali pa jih že vnaprej omeji. Pomagajo tudi pripomočki, vendar za uspešnost 

izkustvenega poučevanja je temeljno kakovostno vodenje [1]. 

 

3.2.3 Metode izkustvenega poučevanja 

 

Tradicionalne oz. klasične učne metode, kot so razlaga, demonstracija in delo s tekstom, 

le delno vplivajo na izkustveno poučevanje. Najvišji cilj teh metod je pridobivanje 

sistematičnega abstraktnega znanja, osebne izkušnje in celovito doživljanje pa 

predstavljajo le sredstvo za dosego tega cilja, včasih pa lahko predstavljajo tudi oviro. 

Metode izkustvenega poučevanja pa upoštevajo, izzivajo in utrjujejo posameznikove 

izkušnje [9]. 

 

Walter in Marks [24] metode izkustvenega poučevanja razvrščata na osrednje, podporne 

in klasične. Marentič-Požarnik [1] se pri svoji delitvi opira na delitev Walterja in Marksa, 

a jo nekoliko priredi. Odstranila je klasične metode (predavanje, branje, pisanje kot 

dokumentacija naučenega in študija primera), podpornim pa dodala metodo primerov in 

projektov. 

 

Osrednje metode: 

 simulacija (eksperimenti …) in didaktične igre (igre vlog, asociacij, možganska 

nevihta) za predstavitev posameznikovih izsekov človekove izkušnje; 

 strukturirane problemske naloge; 

 skupinska interakcija (skupinsko-dinamični treningi); 

 telesno gibanje z metodami sproščanja. 

 

Podporne metode: 

 opazovanje procesov, pojavov; 

 čas za razmislek; 

 »fantaziranje« ali notranje gledanje in vizualizacija; 

 terenske izkušnje, ekskurzije; 

 metoda primerov; 

 metoda projektov; 

 uporaba avdiovizualnih sredstev. 
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Obe omenjeni klasifikaciji nista povsem primerni. Skupinske interakcije namreč ne 

uvrščamo med metode, prav tako tudi avdiovizualnih pripomočkov ne. Pri vsem tem pa 

je pomembno, da smo pri izbiri metod fleksibilni in jih prilagajamo učencem in situaciji. 

 

Mićić [27] med metode izkustvenega poučevanja uvršča: 

 samorefleksijo; 

 reševanje problemov; 

 poučevanje s primeri; 

 igro vlog; 

 metodo iger in simulacije; 

 učenje z računalnikom. 

 

Metode izkustvenega poučevanja je treba pravilno izvajati, saj v nasprotnem primeru 

lahko namesto igranja vlog pride do družabne igrice. Posledica tega pa je skeptičnost do 

izkustvenega poučevanja. 

 

Marentič Požarnik [28] meni, da se v naših osnovnih in srednjih šolah nekatere metode 

vse bolj uveljavljajo, predvsem v obliki socialnih iger, mladinskih delavnic, 

naravoslovnih, tehniških in kulturnih dni, šole v naravi in drugih. Pomembno vlogo imajo 

pri tem tudi Centri šolskih in obšolskih dejavnosti. Nekateri projekti širijo metode 

izkustvenega poučevanja (npr. igre vlog in simulacije) tudi na področja zgodovine, 

psihologije in geografije. 

 

3.3 POGOJI/DEJAVNIKI USPEŠNEGA IZKUSTVENEGA 

POUČEVANJA 

 

Marentič Požarnik [22] predlaga naslednje pogoje/dejavnike uspešnega izkustvenega 

poučevanja: 

 aktiviranje vseh učenčevih zmožnosti (spoznavnih, čustvenih, telesnih); 

 problem naj bo za posameznika osebno pomemben, naj izhaja iz njegovih 

življenjskih izkušenj in protislovij, ki jih občuti; 
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 ugodna neposredna učna situacija za izkustveno poučevanje: prostor in materiali 

(možnost poljubnega razmeščanja pohištva, uporaba učnih pripomočkov), 

primerna časovna razporeditev, učna klima, sproščeni odnosi, medsebojna 

komunikacija ljudi (odprto izražanje mnenj in občutij), ki delajo na istem 

problemu, skupno razmišljanje in delovanje; 

 omogočanje občasne zasebnosti (pogoj, da posameznik lahko nemoteno dela ali 

razmišlja) in delo v parih, skupinah itd.; 

 usposobljenost in osebne značilnosti vodje, ki izvaja aktivnost: teoretično 

poznavanje aktivnosti (značilnosti, logistične zahteve, možni učinki) in 

poznavanje aktivnosti iz lastne izkušnje. Vodja naj bi bil enakopraven udeleženec 

aktivnosti s toplim odnosom do učencev, obenem pa naj bi znal ohraniti pogled in 

distanco ter naj bi energijo učencev produktivno usmerjal. 

 

Za uspešnost načrtovane dejavnosti je treba upoštevati sklop dejavnikov in njihovih 

vzajemnih odnosov. Ker vsi dejavniki izkustvenega poučevanja vplivajo drug na drugega, 

jih obravnavamo skupaj. Marentič Požarnik [20] je dejavnike, ki so pomembni za 

izvajanje in načrtovanje izkustvenega poučevanja, razvrstila v štiri sklope: 

 skupek ciljev, 

 skupek okoliščin, 

 skupek vplivanja, 

 skupek organizacije. 
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4. IZKUSTVENO POUČEVANJE V TEHNIŠKEM 

IZOBRAŽEVANJU NA RAZREDNJI STOPNJI 

 

Tehnika in tehnologija je v prvih petih letih osnovnošolskega izobraževanja integrirana v 

različne predmete, kar podrobneje kaže Preglednica 4.1. V prvem triletju so v predmet 

spoznavanje okolja združena tako naravoslovna področja (poleg tehnike in tehnologije še 

kemija, fizika, biologija in informatika) kot tudi družboslovna (zgodovina, geografija, 

komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). V 4. in 5. razredu pa 

so vsebine tehnike in tehnologije združene z naravoslovnimi področji v predmetu 

naravoslovje in tehnika. V 6., 7. in 8. razredu je tehnika in tehnologija samostojen 

predmet, v devetem razredu pa obveznega predmeta s področja tehnike in tehnologije ni. 

 

Preglednica 4.1: Razpored obveznih predmetov, v katerih so integrirane vsebine tehnike in tehnologije, po 

razrednih [29]. 

 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Obvezni 

predmet 
Spoznavanje okolja Naravoslovje in tehnika 

Tehnika in 

tehnologija 
/ 

 

Še več tehničnih vsebin pa lahko učenci spoznajo in se naučijo pri izbirnih predmetih. 

Le-ti so razdeljeni na družboslovno-humanistične predmete in naravoslovno-tehnične 

predmete. Predmeti so nato razdeljeni še glede na trajanje (triletni, enoletni) ter ali je 

vezan na razred ali ne [30]. Natančnejša delitev je prikazana v Prilogi 11.1. 

 

Izbirni predmeti s področja tehnike nimajo velikega povpraševanja. Zanje se odločajo 

predvsem učenci, učenke le v manjšem deležu. Najštevilčnejše sta zastopana izbirna 

predmeta Gradiva les in Gradiva umetne snovi [31]. 
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4.1 SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Predmet spoznavanje okolja v vsakem razredu obsega 105 šolskih ur, ki jih je treba 

razporediti na področja naravoslovja, tehnike in družboslovja. Predmet zajema 

nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja 

prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju. 

Predznanje, prejeto iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri urah 

spoznavanja okolja oblikuje, razširja in poglablja. Spoznavanje okolja je eden izmed 

temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole, saj združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v 

katerem živimo. Predmet je vir informacij, zajema tudi spoznavanje in utrjevanje poti, 

kako informacije pridobiti, pridobljeno znanje povezovati in ga znati uporabiti [32]. 

 

Predmet spoznavanje okolja vsebuje tako naravoslovno tehnične vsebine kot tudi 

družboslovne. Vse vsebine se morajo porazdeliti na 3 ure tedensko ter 3 dneve dejavnosti 

(po 4 ure), kar pomeni, da je tehniki namenjeno le nekaj več kot 10 ur v celotnem šolskem 

letu [32]. 

 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. Poudarek je 

na osebnem doživljanju in upoštevanju izkušenj in zamisli, ki jih učenci oblikujejo v šoli 

in zunaj nje. Njihove zamisli in izkušnje so lahko izhodišče za načrtovanje pouka, ki bo 

njihove zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov. Učenci in učenke naj pri pouku 

razvijajo svoje zamisli in odkrivajo nova spoznanja ob konkretnih izkušnjah ter 

kontekstu, ki so jim blizu. V prvem razredu so dejavnosti predvsem vodene s strani 

učitelja (postavljanje vprašanj, na katera učenci odgovorijo s poskusi, raziskavami ali 

poiščejo informacijo v literaturi), nato pa se postopoma veča aktivnost učencev tudi pri 

načrtovanju poskusov in raziskovanju. Naloga učitelja je torej tudi spodbujanje učencev 

k aktivnosti. Ob koncu tretjega razreda naj bi učenci že znali sami zasnovati ter izvesti 

raziskavo iz konkretnih rezultatov do izdelka (zbirka fotografij, histogram, risba po 

opazovanju …) [32]. 
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Prav tako je priporočeno, da učenci okolje spoznavajo neposredno (npr. spoznavanje 

gozda v gozdu), vsebine pa naj bodo aktualne, saj učenci s tem lažje povezujejo izkušnje, 

ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju s poukom. S tem, ko stvari vidijo v živo, jih 

ogledujejo, se jih dotikajo in preizkušajo, si pridobijo izkušnje, ki jim bodo lahko prišle 

prav v vsakdanjem življenju. Ker so v tem času učenci in učenke še na stopnji 

konkretnega logičnega mišljenja (po Piagetu), je zelo pomembno, da se učijo ob 

konkretnih predmetih, s pridobivanjem konkretnih izkušenj [32]. 

 

Operativni cilji se iz razreda v razred stopnjujejo, nadgrajujejo pa se tudi pri dnevih 

dejavnosti. Cilje in tudi vsebine predmeta spoznavanje okolja povezujemo tudi z drugimi 

predmeti, predvsem s slovenščino in matematiko, seveda pa tudi z glasbeno, likovno in s 

športno vzgojo. Cilji predmetov se večkrat prepletajo in dopolnjujejo, tako je pouk 

učinkovitejši in zanimivejši, pridobimo pa tudi nekaj časa, ki ga lahko izkoristimo za 

obravnavo ali utrjevanje zahtevnejših vsebin [32]. 

 

Šola v današnjem času zahteva pouk, ki je prilagojen učenčevim zanimanjem in 

sposobnostim, upošteva njihove pridobljene izkušnje in jim omogoča aktivno 

sodelovanje v učnem procesu. Zato je pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja 

učencem treba omogočati, da svoje okolje spoznavajo s praktičnimi aktivnostmi oz. s 

svojimi dejanji (prelivanje, mešanje tekočin, pripravljanje hrane, risanje sence na 

dvorišču …). Z dejavnostmi učenci razvijajo določene postopke, kot so: opazovanje, 

določanje lastnosti s poskusi, razvrščanje, urejanje ter sporočanje, napovedovanje in 

merjenje [9]. 

 

4.2 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Predmet naravoslovje in tehnika v osnovni šoli nadgrajuje predmet spoznavanje okolja iz 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Predmet vsebuje 105 ur v šolskem letu, kar se 

porazdeli na 3 ure tedensko. Ker pa so družboslovna področja sedaj samostojen predmet, 

je od skupnega števila ur predmeta tretjina ur namenjena tehniki (35 ur), kar je precej več 

kot pa v prvem triletju, kjer je področij več. Predmet je usmerjen v razvoj temeljnega 

naravoslovnega in tehničnega znanja ter nadgradnjo le-tega. Pridobljeno znanje in 
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spretnosti uporabljajo v različnih situacijah in pri reševanju problemov različnih situacij 

s področja naravoslovja in tehnike [33]. 

 

Pri pouku naravoslovja in tehnike naj imajo učenci možnost naravo in tehniko doživljati 

izkustveno, del svojega časa naj preživljajo v različnih naravnih in umetnih okoljih, kjer 

opazujejo in s tem spoznajo naravne procese in pojave, kako ti sistemi delujejo ter kako 

so sestavljeni. Ob tem si postavljajo vprašanja in z eksperimentiranjem preizkušajo 

delovanje sistemov. V preprostejših naravnih in tehničnih sistemih pa lahko načrtujejo 

potek pojavov, jih usmerjajo, tako da kaj pridelajo ali izdelajo. Tako kot je pomembno 

spoznavanje narave in tehnike preko svojih izkušenj, naj učenci stvari spoznavajo tudi 

preko izkušenj drugih (izmenjava podatkov in delo z njimi) [33]. 

 

Učni načrt prav tako spodbuja praktično delo, saj z njim učenci odkrivajo in razvijajo 

svoje sposobnosti, urijo spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti. Oblikujejo 

pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do nepotrebnih posegov v naravo. 

Ob praktičnem delu spoznavajo, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih ter da 

moramo varčevati z naravnimi viri. Odkrivajo, da so naravni pojavi in tehnični sistemi 

temelj za številne poklice in oblikujejo odnos do poklicnega dela [33]. 

 

Učiteljeva ključna vloga pri poučevanju je ustvarjanje učnega okolja in situacij, ki 

omogočajo učencem odkrivanje, izgrajevanje in oblikovanje (spo)znanj ter razvijanje 

kritičnosti in odgovornosti. Ustvarja naj okoliščine, ki učence motivirajo in jih spodbujajo 

k uporabi pridobljenega znanja. Učenci naj ohranjajo naravoslovno radovednost in željo 

po učenju. Da so učenci čim bolj aktivni pri usvajanju znanja, naj bodo v ospredju 

dejavnosti učencev, ki to omogočajo. Poimenovanje brez izkušenj in konkretnih predstav 

večkrat predstavlja le krepitev spomina in sposobnost pomnjenja, zato naj učenci stvari 

spoznavajo med dejavnostmi. S premišljenim načrtovanjem pouka in izborom ustreznih 

dejavnosti za učence učenci sočasno nadgrajujejo vsebinska znanja, se urijo v 

naravoslovnih postopkih in spretnostih ter razvijajo pozitiven odnos do naravoslovja in 

tehnike [33]. 

 

Pomembno je, da učence spodbujamo k uporabi pridobljenega znanja tudi izven šole. 

Učenci naj na primerih osmislijo, kje lahko uporabijo pridobljena znanja. Tako je 

najprimernejša pot pri spoznavanju in raziskovanju neznanega prav učenje preko 
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izkušenj. Samo branje in opisovanje življenjskih pojmov se zna spremeniti v ponavljanje 

definicij, ki učencem ne pomenijo veliko, prav zaradi tega jih tudi hitro pozabijo. Gre le 

za krepitev spomina in sposobnost pomnjenja, namen naravoslovnih vsebin pa je 

poimenovanje vsebin z izkušnjami in konkretnimi predstavami. S takšnimi dejavnostmi 

učenci pridobivajo spretnosti, zato naj učenci sami merijo, razvrščajo, poizkusijo ipd., 

učitelj pa naj jih pri tem vodi, usmerja in nadzira [33]. 

 

4.3 UČNE TEME IN DEJAVNOSTI 

 

Golob (2001) meni, da so čustveno motivacijski cilji kot osnova za doseganje drugih 

ciljev naravoslovnega izobraževanja najlažje dosegljivi, če je učencem omogočen 

neposredni stik z naravnim okoljem in izvajanje različnih aktivnosti v njem. Omogočeno 

jim je lastno raziskovanje in eksperimentiranje, navajanje na skupinsko delo in 

sodelovalno učenje ter reševanje preprostih realnih problemov, kar je osnova za 

doseganje željnih ciljev vrednostnega in spoznavnega področja. V sedanji šolski praksi je 

zelo malo primerov, kjer je učencem omogočeno stalno učenje v okolju, torej v 

neposredni šolski okolici, tako da jih ne le motivira, ampak jih je tudi vodilo iz čudenja 

in občudovanja narave k njenemu raziskovanju in s tem razumevanju celostno povezanih 

naravnih pojmov [28]. 

 

Učne teme so v prvem triletju v vseh treh razredih iste, se pa vsebinsko nadgrajujejo. Tem 

v prvem triletju je veliko več, saj so poleg naravoslovnih in tehniških vsebin zajete tudi 

družboslovne vsebine. Prav tako imajo skupne teme vsebine naravoslovja in tehnike v 4. 

in 5. razredu. Vse teme so zapisane v učnem načrtu posameznega predmeta, v prilogi pa 

so podrobneje zapisane le teme naravoslovno-tehniških vsebin (Priloga 11.2 in 11.3). 

 

V učnem načrtu so tudi zapisane nekatere predlagane dejavnosti, namenjene 

izkustvenemu poučevanju. Kar nekaj aktivnosti najdemo tudi v priročnikih za učitelje pri 

poučevanju spoznavanja okolja. Ker pa so si učbeniki različni, so si različne tudi 

dejavnosti za izvajanje izkustvenega poučevanja. Čeprav učitelj uporablja določene 

učbenike, je prav, da ima na razpolago tudi druge učbenike in priročnike ter si z njimi 

pomaga, predvsem glede idej za najrazličnejše dejavnosti. 



32 

4.4 STALIŠČA UČENCEV IN UČITELJEV  

 

Pred leti so opravljene raziskave pokazale, da je slovenskim osnovnošolcem pouk 

naravoslovja dolgočasen. Menijo namreč, da učitelji premalokrat izvajajo poskuse, pri 

pouku naravoslovja je preveč podatkov brez povezave obravnavane snovi z njihovim 

vsakdanjim življenjem. To so sicer le nekateri izmed razlogov, zakaj učenci nimajo 

pozitivnega odnosa do naravoslovja in zakaj njihovo znanje naravoslovnih vsebin ni 

zadovoljivo. Pouk, ki temelji le na učiteljevi razlagi, kjer učenci le pasivno sprejemajo 

nove informacije, se je v preteklosti izkazal kot neučinkovit. Vse je temeljilo le na 

poznavanju dejstev, pojmov, definicij. Ker učenci niso imeli možnosti vsebin izkusiti, 

doživeti, so si predstave in razlage oblikovali sami. Le-te pa so lahko bile v nasprotju z 

znanstvenimi dognanji in uporabnostjo v vsakdanjem življenju [34]. 

 

Da vsaj nekoliko pripomoremo k rešitvi tega problema, lahko pripomoremo tudi mi 

učitelji. Pouk naj vsebuje številne naravoslovne dejavnosti, kjer učenci vsebine doživijo, 

se z njimi pobližje srečajo in jih preizkusijo, z njimi pa se krepi samostojno delo učencev. 

Dejavnosti naj se povezujejo in nadgrajujejo, saj s tem učenci v sklopu različnih 

dejavnosti razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti, ki predstavljajo temelj za 

razumevanje naravoslovja v nadaljnjem šolanju. 

 

Dr. Vlasta Hus in Marija Korban Črnjavič [19] sta leta 2007 izvedli raziskavo o stališču 

učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja. Rezultati 

so pokazali, da so razredni učitelji večinoma pozitivno naravnani do izvajanja 

izkustvenega poučevanja. Poleg tega, da učitelji menijo, da je tako obravnavana snov 

učencem bolj razumljiva, pa menijo tudi, da se z izkustvenim poučevanjem med učenci 

in učitelji oblikuje trdnejša vez, da je motivacija za učenje boljša in da je z izkustvenim 

poučevanjem moč zadovoljiti potrebo po medsebojnem druženju učencev. Učitelji so v 

raziskavi poudarili tudi težavo dodatnega učitelja spremljevalca. Učiteljev na šoli je malo, 

zato v takih primerih priskočijo na pomoč učitelji podaljšanega bivanja, ki pa so zato bolj 

obremenjeni. Kot težava se je pokazala nefleksibilnost urnika in financiranje, saj 

izkustveno poučevanje zahteva več materialov in orodij za izvajanje. Ministrstvo za 

šolstvo in šport takemu načinu izvajanja pouka nameni premalo sredstev, učitelji pa ne 

želijo dodatno finančno obremenjevati staršev otrok. 
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4.5 DNEVI DEJAVNOSTI 
 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 

povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihove vsebine in organizacijo 

izvedbe. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje 

pridobljenega znanja iz posameznih predmetov, uporabljanje tega znanja ter njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem. 

 

V šolskem letu si sledi 15 dni dejavnosti, ki se razporedijo potem v 4 vrste dni dejavnosti. 

Kulturni dnevi so v šolskem letu 3 (z izjemo prve triade, ko so 4), prav tako imajo 3 dneve 

dejavnosti na leto pri naravoslovnem področju, športnih dni je 5, tehniški dnevi pa so 4 

(izjema je prva triada, ko so samo 3). Vsak posamezen dan dejavnosti se izvede v obsegu 

5 pedagoških ur. Dnevi dejavnosti so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni preko 

šolskega leta, vsebinsko pa se nadgrajujejo iz leta v leto [29]. 

 

Tehniški dnevi dejavnosti se izvajajo z namenom, da učenec dobi vedno bolj dejavno 

vlogo, postane subjekt, kar bo imelo vpliv na kakovost in trajnost pridobljenega znanja 

ter na učenčev vsestranski razvoj. Pri načrtovanju in izvedbi tehniških dni mora biti učitelj 

inovativen, izviren, drugačen in aktualen, saj so s tem lahko učenci med dejavnostmi 

sproščeni, navdušeni, aktivni, uspešni in zadovoljni [35]. 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport ima na svoji spletni strani zapisane predloge za vsebine za 

dneve dejavnosti [29]. Predlogi za tehniške dneve: 

 kako stanujemo (pohištvena oprema: postelja, stoli, mize – ergonomske zahteve, 

vrste, izdelava, ponudba v trgovini, prospektno gradivo in navodila, izdelava 

maket); 

 tekstil v stanovanju (barve in vzorci, zavese, preproge in tekstilne talne obloge); 

 ogrevanje, zračenje, razsvetljava stanovanjskega prostora; 

 vzdrževanje in čiščenje stanovanja; 

 čisto okolje (odpadki, koš za smeti: načrtovanje, cena, izdelava, vzdrževanje); 

 raziskovanje tehnične zapuščine: tehnični izdelki naše preteklosti (mlini, mostovi, 

žičnice, žage, kozolci, lesena kolesa, vozovi, orodja in stroji, črpališča, peči); 
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 priprava razstave izdelkov učencev in učenk ter demonstracija delovanja izdelka; 

 tekmovanja v tehničnih disciplinah (izdelava predmeta in tekmovanje: ploščati 

zmaj); 

 uporaba novih informacijskih dosežkov (internet, elektronska pošta kot povezava 

med šolami, predstavitev šole na šolski spletni strani, IRC klepetalnica); 

 promet – kolesarski izpit; 

 vremenoslovje – barometer, vetrokaz; 

 modelarstvo. 

 

Predlogi so precej splošni in jih kljub temu da so iz leta 1998, upoštevamo in uporabimo. 

Nekatere pa je seveda treba nekoliko prirediti današnjim časom (npr. IRC klepetalnice bi 

bilo boljše zamenjati s socialnimi omrežji, ki so trenutno veliko popularnejša, poleg tega 

pa je treba biti pri njihovi uporabi previden, zato je primerno, da se na to učence opozori). 

 

4.6 PRIMERJAVA S TUJINO 

 

Za primerjavo smo vzeli dve državi, ki sta v šolstvu precej razviti in sta po PISA 

testiranjih na področju naravoslovne pismenosti boljši od povprečja. To sta Anglija in 

Finska. 

 

4.6.1 Anglija 

 

V Angliji se obvezno šolstvo razdeli na primarno in sekundarno šolo. Veliko poudarka 

dajejo na angleščino, matematiko in naravoslovje, ostali predmeti pa so precej 

odmaknjeni. Vsebine, primerljive z vsebinami tehnike in tehnologije, so vključene v 

predmet oblikovanje in tehnologija (design and technology). Učijo se ga v razredih 

primarne šole (faza 1 (5–7 let) in faza 2 (7–11 let)) in v sekundarni šoli, a le v fazi 3 (11–

14 let). Zadnji dve leti sekundarne šole predmet ni obvezen, lahko pa ga učenci izberejo 

kot »izbirni predmet« [36]. 

 

Bistvo predmeta je, da z ustvarjalnostjo in domišljijo učenci zasnujejo in izdelajo izdelke, 

ki rešujejo realne in pomembne probleme v različnih kontekstih, z upoštevanjem potreb, 
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želja in vrednot sebe in drugih. Poučevanje mora zagotoviti, da sta znanje in razumevanje 

uporabljena pri razvijanju idej, načrtovanju, izdelovanju in vrednotenju izdelka [36]. 

 

V fazi 1 se učenci učijo misliti domiselno in govoriti o tem, kaj jim je všeč in kaj ne pri 

načrtovanju in izdelovanju. Gradijo na njihovih zgodnih izkušnjah raziskovanja 

predmetov okoli njih. Raziskujejo, kako delujejo njim znane stvari, ter govorijo, 

načrtujejo in oblikujejo svoje ideje [36]. 

 

V učnem načrtu poudarjajo, da je učence treba naučiti, kako ustvariti ideje na podlagi 

lastnih izkušenj in izkušenj drugih, jih naučiti razvijati ideje, se pogovarjati o njih, 

predlagati svoje. Morali bi se naučiti dela s primernimi orodji in materiali in pri tem 

poskrbeti za varnost. Pomembno je tudi, da znajo učenci ugotoviti, kaj bi lahko naredili 

drugače oz. kako bi stvar izboljšali. V učnem načrtu podajajo, da naj bi se učenci v fazi 1 

naučili znanja, spretnosti in razumevanja preko raziskovanja in vrednotenja znanih 

predmetov, praktičnih nalog (razvoj tehnike, spretnosti, postopkov, znanja) in 

načrtovanja in izdelave izdelkov z uporabo najrazličnejših materialov [36]. 

 

V fazi 2 učenci načrtujejo in ustvarjajo sami in v skupinah. Razmišljajo o tem, zakaj se 

določene izdelke uporablja in kakšne so potrebe ljudi, ki te izdelke uporabljajo. 

Načrtujejo, kaj je treba narediti, in prepoznavajo, kaj deluje dobro in kje so mogoče 

izboljšave tako pri njihovih lastnih kot tudi drugih izdelkih [36]. 

 

V kurikulumu za 2. fazo nadgrajujejo poudarke iz 1. faze. Pri načrtovanju idej je tako 

treba pred načrtovanjem razmisliti o tem, kdo in zakaj bo izdelek uporabljal. Treba je 

znati razložiti, kaj želijo z izdelkom doseči. Spodbujajo jih k razmišljanju o drugih načinih 

izdelave, če se prvi način izjalovi. Naučiti se morajo odzivati na svoje napredke pri delu 

in ugotoviti, kako stvari izboljšati. Pred tem je treba izvesti primerne poizkuse in se 

zavedati, da je kvaliteta izdelka odvisna od tega, kako dobro je narejen in kako dobro 

izpolnjuje svoj namen [36]. 

 

Specifičnih vsebin v kurikulumu ni zapisanih, tako tudi ni predvidene izdelave 

vetrokazov. 
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4.6.2 Finska 

 

Na Finskem traja obvezno osnovnošolsko izobraževanje 9 let. Nacionalni učni načrti so 

precej odprti, kar omogoča učiteljem avtonomnost. Dokler učenci dosegajo ustrezne 

rezultate, ima šola dokaj proste roke glede vsebin, metod, oblik poučevanja. V učilnici 

redko najdemo učitelja, ki stoji spredaj in predava učencem 50 minut. Namesto tega so 

učenci tisti, ki s pomočjo učiteljev določijo tedenske cilje posameznega predmeta in 

izberejo naloge, na katerih bodo delali v svojem ritmu. V tipični učilnici bodo učenci 

verjetno hodili naokrog, zbirali informacije s spraševanjem učitelja in delali s svojimi 

sošolci v manjših skupinah. Z gradnjo samostojnosti in aktivnega učenja omogočajo 

učencem razviti metakognitivne veščine, ki jim pomagajo umestiti, se spopasti in rešiti 

problem, ovrednotiti in izboljšati svoje delo ter voditi njihov proces učenja na 

produktiven način [37, 38].  

 

Vsebine tehnike so vključene v predmet »ročna dela« (»Crafts«). Predmet je usmerjen 

predvsem v razvijanje učenčeve spretnosti ročnih del tako, da njihova samozavest raste 

in pridobivajo veselje in zadovoljstvo do dela. Poleg tega se povečuje odgovornost do 

dela in uporabe materialov. Naučijo se ceniti kvaliteto stvari in dela ter sprejeti kritiko 

svoje odločitve. Predmet zajema tako tehnično delo kot delo z blagom. Predmet se izvaja 

preko projektov in tem, primernih glede na učenčeve faze razvoja, z eksperimentiranjem, 

raziskovanjem in izumljanjem. Učitelji usmerjajo učence v sistematično, trajno in 

samostojno delo, k razvijanju ustvarjalnosti, spretnosti reševanja problemov, 

razumevanju vsakdanjih tehnoloških pojavov ter k estetskim, tehničnim in 

psihomotoričnim veščinam. Učenec prejme uvodne informacije tradicionalnih kulturnih 

obrti med Finci in tudi drugimi [37]. 

 

V prvih štirih razredih je glavna naloga predmeta naučiti učence ročnih spretnosti in 

znanja o obrteh. Naučijo se uporabe različnih osnovnih materialov, orodij in oblik dela. 

Poudarjajo pozitiven odnos do varnosti: naučiti se varne uporabe orodij, strojev in 

pripomočkov. Učenci z učiteljevo pomočjo osvajajo osnovne oblikovalske spretnosti, 

tehnike in načrtovanje izdelovanja izdelka in si pridobivajo osnove o uresničevanju svojih 

zamisli, pridobivajo potrebne spretnosti in razvijajo svoje miselne in ustvarjalne 

sposobnosti. Naučijo se izdelovati, skrbeti za in popraviti vsakodnevne predmete. 

Postopoma usvojijo celoten proces ustvarjanja. Učenci pridobijo uvodne informacije o 
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vsakodnevnih tehnologijah. Kot posamezniki se naučijo oceniti in ceniti svoje delo in 

delo drugih. Vztrajnosti in spretnosti reševanja problemov se učijo pri samostojnem delu 

in pri delu v skupinah. Pomembno je raznoliko delo, izkušnje, kako v učencu prebuditi 

veselje pri delu in pridobiti pozitiven odnos do dela in študija [37]. 

 

Vsebine v kurikulumu so zelo splošne, odločitev o podrobnejših temah prepuščajo 

učiteljem oziroma šolam. Učenci naj bi tako spoznavali osnovne materiale, orodja in 

tehnike, povezane z blagom in tehničnim delom. Poudarjajo varnost pri delu in varen 

delovni prostor. Učenci oblikujejo individualen tehnični projekt in ob tem vadijo in 

eksperimentirajo z različnimi tehnikami, potrebnimi za izpeljavo projekta. Pri predmetu 

spoznajo tehnične postopke, orodja, materiale in izdelke (tradicionalne in moderne), 

značilne za domače okolje, povezane z osebnimi interesi in potencialnimi poklici. 

Zavedajo se vzdrževanja, ohranjanja in povrnitve materialov in izdelkov, recikliranja in 

ponovne uporabe [37]. 
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5. MERJENJE HITROSTI IN SMERI VETRA 

 

Vreme je izredno pomemben del naravnega okolja. Ima velik vpliv na nas tako 

neposredno kot posredno. Kratkoročno je od vremena odvisno, kako se bomo oblekli, 

dolgoročno pa, kje bomo živeli ter s čim se na tistem področju lahko ukvarjamo. V redkih 

primerih lahko vreme ogroža tudi naša življenja, na primer z obilnimi padavinami, 

poplavami ali sušami, z gosto meglo, z močnimi vetrovi. Ker pa smo tako odvisni od 

vremena, so meritve v ozračju v sedanjem času nujno potrebne. 

 

Vremenoslovci oziroma meteorologi za spremljanje vremenskih dogajanj in za potrebe 

napovedovanja vremena zbirajo podatke po vsej Zemlji. Načini merjenja in inštrumenti, 

ki jih pri tem potrebujejo, so medsebojno usklajeni tako, da po vsem svetu opazujejo in 

merijo na enak način. Opazovanja lahko potekajo na vsako uro ali celo vsake pol ure (na 

letališčih in vojaških bazah), na večini merilnih postajah na 3 ure ali vsakih 6 ur. 

Meteorološke meritve vključujejo podatke, kot so temperatura, vlažnost, zračni tlak, 

padavine, sevanje, smer in hitrost vetra ter še marsikaj [39]. 

 

Veter na Zemlji nastaja zaradi delovanja Sonca, kot sekundarni učinek sončnega sevanja. 

Ko se Zemlja vrti okoli svoje osi, Sonce segreva različne dele zemeljske površine, ta se 

zato ne segreva enakomerno. Območja, kjer na nebu trenutno ni oblakov, se segrevajo 

hitreje, kjer pa je površje Zemlje prekrito z oblaki, pa je segrevanje počasnejše, saj se del 

sončne energije odbije od oblakov nazaj v vesolje. Zemlja se prav tako segreva hitreje kot 

morje, ker se voda nenehno pretaka in odnaša toploto drugam. Topla površina segreva 

zrak nad njo, ta topli zrak se dviga in na njegovo mesto mora pri tleh dotekati zrak iz 

okoliških hladnejših območij [40]. Zaradi tega nastanejo spremembe temperature in 

zračnega pritiska, ki lahko povzročijo premikanje velikih zračnih gmot, ki jih mi zaznamo 

kot veter [41]. Naloga vremena je torej, da izenači porušeno razmerje med zračnimi 

pritiski.  

 

5.1 PRINCIP MERJENJA VETRA 
 

Vetru lahko določimo smer in hitrost. 
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Smer vetra je le približno določljiva, saj zaradi hribov, hiš in dreves nastajajo zlasti pri 

tleh vrtinci v vseh smereh. Smer vetra označujemo glede na smer neba, iz katere piha 

veter. Zahodnik je na primer veter, ki piha iz zahoda proti vzhodu. Poleg imena po smeri 

neba pa smer vetra označujemo s kotnimi stopinjami od severa proti vzhodu. Tako 

severnik piha iz kota 0° oziroma 360°, vzhodnik 90°, jugo 180°, zahodnik pa 270° [41]. 

 

Hitrost vetra je pot, ki jo naredi veter v določenem času. Izražamo jo v metrih na sekundo 

(m/s), kilometrih na uro (km/h), v letalskem in pomorskem prometu pa se uporabljajo 

vozli (morska milja (1852 m) na uro). Ko rečemo, da vlada brezvetrje, to ne pomeni, da 

vetra ni, saj zrak v naravi nikoli povsem ne miruje. Hitrost vetra je takrat manjša od 1 

m/s, a tudi ti premiki zraka niso zanemarljivi, predvsem v zvezi s širjenjem onesnaženja 

v zraku, z nastankom ali dvigom megle in podobno [42]. 

 

V operativni meteorologiji hitrost vetra merijo tako, da določijo njeno povprečje v nekaj 

minutah. Hitrost vetra je vedno hitrost v vodoravni (horizontalni) ravnini. Obstaja sicer 

tudi navpična komponenta hitrosti vetra, vendar je le-ta običajno stokrat manjša od 

vodoravne, zato je večinoma ne merijo. Le v nekaterih vremenskih situacijah, recimo ob 

močnih vzgornjikih, ki se pojavljajo v nevihtnih oblakih, je lahko navpična oziroma 

vertikalna hitrost približno enaka kot horizontalna [39, str. 33]. 

 

V povezavi s hitrostjo vetra pa lahko določimo tudi jakost. Že leta 1806 je Francis 

Beaufort, častnik v britanski mornarici, napisal preglednico, s pomočjo katere je mogoče 

določiti hitrost vetra na podlagi opazovanja pojavov na morski gladini. Tako je nastala 

Beauforteva lestvica (Priloga 11.4). Kasneje so drugi dodali še pojave, ki jih povzroča 

veter na kopnem, v začetku 20. stoletja pa so vrednosti Beauforteve lestvice povezali še 

z izmerjenimi hitrostmi vetra [39, 43]. 

 

5.2 ENOSTAVNE NAPRAVE ZA VREDNOTENJE VETRA 

 

V zgodovini so sprva merili hitrost vetra z opazovanjem dreves in upogibanja njihovih 

vej. Okoli leta 1450 je italijanski umetnik in arhitekt Leon Battista Alberti izdelal prvi 

mehanski anemometer – naprava, ki meri hitrost gibanja zračnih molekul. Razvoj se je 

nato nadaljeval in danes poznamo kar nekaj principov merjenja vetra. Čeprav sta 
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instrumenta za merjenje smeri in hitrosti vetra različna, se velikokrat pojavita skupaj. 

Nekateri vetromeri morajo biti za pravilne meritve usmerjeni proti vetru, pri tem pa lahko 

pomaga vetrokaz, ki ga tja usmeri [42]. 

 

5.2.1 Vetrokaz 

 

Vetrokaz je naprava, ki meri smer vetra. Smer vetra v meteorologiji določamo vedno po 

smeri, iz katere veter piha. Na meteoroloških merilnih postajah meritve smeri vetra 

opravljajo z vetrokazom, praviloma na višini 10 m nad tlemi. Tako nižje ležeči predmeti 

ne ovirajo meritev. Na vodoravni palici sta pritrjena krilo in konica (utež). Palica mora 

biti uravnotežena in horizontalno vrtljiva na vertikalni osti. Krilo, pritrjeno na palico, se 

obrača z vetrom, na nasprotni strani palice pa je konica, ki kaže smer, iz katere piha veter 

[44]. 

 

5.2.2 Anemometer (vetromer) 

 

Anemometer je naprava, ki meri hitrost vetra. Na večini meteoroloških postaj uporabljajo 

anemometre z vrtečimi čašami oziroma anemometre z Robinsonovim križem. Na 

vertikalno os so vrtljivo nasajeni trije ali štirje kraki, na katerih so nameščene votle 

polkrogle ali stožci. Vsi polkrogi ali stožci so obrnjeni v isto smer. Zaradi neenakega 

upora na vbokli (konkavni) in izbokli (konveksni) strani polkrogel se pojavi navor in 

celoten križ se začne vrteti. Čim večja je hitrost vetra, hitreje se vrti [44]. 

Hitrost vetra lahko merimo tudi s Pitotovo cevjo, vetrno vrečo, anemometrom na vročo 

žico, ultrazvočnim anemometrom, laserskim anemometrom … Nekateri so natančnejši, 

drugi nekoliko manj, zato je pomembno, da vemo, kako natančne meritve potrebujemo in 

glede na to potem izberemo primeren anemometer [44]. 

 

5.3 PREGLED VETROKAZOV ZA IZDELAVO IN UPORABO PRI 

POUKU 

 

V učbenikih za spoznavanje okolja, ki jih uporabljajo v slovenskih osnovnih šolah, so 

predstavljeni različni načini izdelave vetrokazov. Še več različic pa se najde tudi po 

svetovnem spletu. Pri nekaterih učbeniških sklopih (iz določene založbe) je izdelovanje 
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vetrokaza dodeljeno v 2. razred, spet drugje pa v 3. Učni načrt spoznavanja okolja [32] 

kot učni cilj v 2. razredu opredeljuje, da učenci »vedo, da je veter premikanje zraka, ter 

določajo hitrost in smer gibanja vetra«. Pred zadnjimi spremembami učnih načrtov [32, 

43] je namreč tema »hitrost in smer vetra« spadala v 3. razred, sedaj pa spada v 2. razred. 

V starem učnem načrtu za spoznavanje okolja [45] je izdelava vetrokaza predlagana 

dejavnost za 3. razred, v novem pa ta vsebina ni določena za specifičen razred (zapisana 

kot primerna za vse prve 3 razrede). 

 

Izdelava vetrokaza je torej možna tako v 2. kot tudi v 3. razredu. Odvisno je, s katerimi 

drugimi učnimi cilji povežemo izdelavo ter kakšen način izdelave izberemo. Odločili smo 

se, da učno uro izvedemo v 2. razredu, saj je tam vsebina »veter« bolj izpostavljena kot v 

3. razredu, kjer večjo pozornost pri vremenu namenimo padavinam. 

 

5.3.1 Kriteriji 

 

Ker se v različnih učbenikih pojavljajo različni načini izdelave vetrokaza, je treba določiti 

nekaj kriterijev, ki pomagajo pri določevanju najboljšega in najbolj primernega načina 

izdelave vetrokaza v 2. razredu. 

 

Kriterije smo razdelili v 3 sklope: (I) funkcionalnost, (II) uporabnost in (III) izdelava. 

(I) Funkcionalnost (F) 

Da je vetrokaz funkcionalen, pomeni, da pokaže smer vetra. S simulacijo vetra (s 

pomočjo sušilnika za lase) bomo preverili, ali se vetrokaz odkloni v pravo smer. 

Poizkus bomo izvedli na razdalji 1 metra. V kolikor bo pokazal povsem pravo 

smer vetra (odklon manj kot 10°), dobi 5 točk. Z večjim odklonom pada število 

točk (Preglednica 4.2). Da lahko rečemo, da je vetrokaz funkcionalen, odklon ne 

sme presegati 40°. 

 

Preglednica 4.2: Število točk glede na odklon. 

 

Odklon Do 10° 10°–20° 20°–30° 30°–40° Nad 40° 

Število točk 5 4 3 2 0 

 

(II) Uporabnost 

Pod sklop uporabnosti bomo vrednotili občutljivost in prenosljivost. 
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Občutljivost (O) vetrokaza bomo preverili s spreminjanjem razdalje med 

vetrokazom in sušilnikom za lase. Sušilnik za lase bomo z razdalje 2 metrov 

počasi približevali in merili, pri kateri razdalji se vetrokaz odkloni v pravo smer 

(+/– 20°). Razdaljo bomo s pomočjo Preglednice 4.3 pretvorili v točke. Tako 

bomo ugotovili, kako občutljiv je vetrokaz glede na moč vetra. 

 

Preglednica 4.3: Število točk glede na razdaljo, pri kateri se vetrokaz odkloni v pravo smer (+/– 20°). 

 

Razdalja [m] 2 1,75 1,5 1,25 1 

Število točk 5 4 3 2 1 

 

Prenosljivost (P): pri tem kriteriju bomo ocenjevali, koliko prostora zavzame, če 

ga razstavimo, ter kako hitro ga lahko nato sestavimo nazaj. Ko vetrokaz 

razstavimo, ga želimo pospraviti v manjšo otroško škatlo za čevlje, dimenzije 25 

cm x 20 cm x 10 cm (v nadaljevanju merilna škatla). V kolikor nam uspe vetrokaz 

razstaviti do te mere, da gredo lahko vsi sestavni deli v takšno škatlo, dobi 

vetrokaz 1 točko. Ko pa želimo vetrokaz sestaviti nazaj, merimo čas, ki ga za to 

porabimo. Če ga sestavimo v manj kot 20 sekundah, dobi vetrokaz 1 točko, v 

kolikor je čas daljši, pa točke ne dobi. 

 

(III) Izdelava 

Pri izdelavi je pomembna zahtevnost tehnološkega postopka in dosegljivost 

potrebnega materiala. 

Tehnološki postopek (T) lahko ocenimo predvsem glede ustreznosti postopkov, 

ki so potrebni za izdelavo vetrokaza. Da so postopki ustrezni, morajo biti 

enostavni in varni, v tem primeru dobi vetrokaz 5 točk (na primer striženje papirja 

s škarjami za papir, lepljenje z lepilom za papir …). V kolikor so postopki 

zahtevnejši, zahtevajo od učencev več spretnosti, večje sposobnosti, vetrokaz 

dobi manjše število točk. 

 

Materiali (M) so lažje ali težje dostopni. Ker šola težko dodatno financira večje 

nakupe materialov, starši pa imajo že tako veliko stroškov preko šolskega leta, je 

prav, da material ni dodatno finančno breme. Materiali, ki finančno niso velik 

strošek in se jih zlahka dobi (odpadna embalaža, papir …), prinesejo vetrokazu 



44 

večje število točk. Materiali, ki so težje dostopni in jih je treba kupiti, pa so dragi 

in prinesejo nižje število točk. Maksimalno število točk je 5. 

 

Glede na končno oceno bomo izbrali najbolje ocenjen vetrokaz, ga po potrebi še izboljšali 

in izpeljali njegovo izdelavo v razredu. V nadaljevanju bomo podali evalvacijo vsakega 

vetrokaza, ki smo ga izdelali, posebej glede na podane kriterije.  

 

VETROKAZ ŠT. 1 

 

Izdelava vetrokaza po učbeniku Dotik okolja 2 [46]. V prilogi 11.5 je zapisan tehnični 

postopek izdelave. V učbeniku je s 4 slikami in nekaj besedami ob njih zapisan potek 

izdelave. Nekoliko daljša navodila so v priročniku za učitelje iz sklopa Dotik okolja 2. 

Zbirka konkretnih gradiv ni predvidena. 

A. Funkcionalnost: vetrokaz ima srednjo funkcionalnost. V večini primerov se je 

odklonil v smeri vetra z odstopanjem 20°–30°. (3 točke) 

B. Uporabnost: 

 O: pri preverjanju občutljivosti se vetrokaz v pravo smer odkloni pri razdalji 

1,5 m. (3 točke) 

 P: vetrokaz lahko rastavimo do te mere, da sestavne dele pospravimo v 

merilno škatlo. Pri ponovnem sestavljanju ne potrebujemo več kot 20 

sekund. (2 točki) 

C. Izdelava: 

 T: ker je tehnološki postopek le striženje in lepljenje, je izdelava zelo 

preprosta. Vetrokaz se hitro naredi, vse lahko naredijo učenci sami, učitelj 

le nadzoruje. Za izdelavo puščice lahko učencem ponudimo šablono, ki jo 

le prerišejo. (4 točke) 

 M: materiali so preprosto dostopni. Gre večinoma za odpadno embalažo in 

zato ni dodatnih stroškov. (5 točk) 

 

Zaključek: vetrokaz št. 1 je enostaven za izdelavo, iz preprosto dostopnih materialov. 

Glede natančnosti je nekoliko slabši, a vseeno funkcionalen. Podoben je vetrokazu št. 3 

(enako držalo, puščica iz istih materialov, le drugače oblikovana). Postopek izdelave z 

didaktičnega vidika je primeren za izdelavo v razredu, sama navodila pa so premalo 
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natančna. Ob slikah iz učbenika je izdelava lažja, samo ob navodilih iz priročnika pa 

lahko pride do napačne opredelitve kakšnega koraka (na primer navodilo: Z lepilom 

pritrdi tulec na karton, postavi svinčnik v tulec in ga pritrdi – ali je karton na spodnji strani 

tulca ali zgornji, kako pritrditi svinčnik v tulec?). 

 

VETROKAZ ŠT. 2 

 

Izdelava vetrokaza po delovnem zvezku Okolje in jaz 3 [47]. Tam je slika vetrokaza, na 

kateri se vidi, kako je vetrokaz izdelan. Ob njem so zapisani potrebni materiali in nekaj 

kratkih navodil. Didaktična priporočila so zapisana v priročniku Okolje in jaz 3, zbirka 

gradiv v sklopu tega učbenika ni predvidena. V Prilogi 11.6 je zapisan tehnični postopek 

izdelave. 

A. Funkcionalnost: ima solidno funkcionalnost. Včasih pokaže povsem točno smer 

vetra, v povprečju pa je odklon do 20°. (4 točke) 

B. Uporabnost: 

 O: vetrokaz se je v pravo smer odklonil pri razdalji 1,75 m. Zaradi 

peska/zemlje v lončku je vetrokaz zelo stabilen in ga tudi močnejši veter ne 

bi prevrnil. (4 točke) 

 P: razstavljenega lahko pospravimo v merilno škatlo, ponovno sestavljanje 

vzame manj kot 20 sekund. (2 točki) 

C. Izdelava:  

 T: zelo preprost, potrebno je le striženje in lepljenje. Učitelj lahko delo le 

nadzoruje, učenci so tako najbolj aktivni. Za izdelavo ne potrebujemo veliko 

časa. (5 točk) 

 M: materiali so preprosto dostopni, večinoma odpadna embalaža. (5 točk) 

 

Zaključek: za izdelavo v razredu je vetrokaz št. 2 primeren, saj je zelo preprost za 

izdelavo, izdelan iz dostopnih materialov. Pri meritvi funkcionalnosti je pokazal, da je 

dokaj natančen, izdelava je zelo preprosta, narejen iz dostopne embalaže. Glede na spoj 

med puščico in držalom je podoben vetrokazu št. 5. 
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VETROKAZ ŠT. 3 

 

Izdelava vetrokaza po spletnem viru ameriškega prirodoslovnega muzeja [48]. V Prilogi 

11.7 je zapisan tehnični postopek izdelave. Na spletni strani je napisan spisek potrebnih 

materialov in potek izdelave po korakih. Pri polovici korakov je zraven dodana tudi 

fotografija v pomoč. 

A. Funkcionalnost: večinoma kaže pravo smer vetra z odklonom 10°–20°. (4 točke) 

B. Uporabnost: 

 O: vetrokaz se v pravo smer odkloni pri razdalji 1,75 m. Pri močnejših 

vetrovih se vetrokaz večkrat prevrne. (4 točke) 

 P: razstavljeni vetrokaz ne zavzema več prostora, kot so dimenzije merilne 

škatle. Za ponovno sestavitev ne potrebujemo več kot 20 sekund časa (ob 

predpostavki, da je glina/plastelin dovolj mehka, da ob ponovni sestavi 

svinčnik stabilno stoji v njej in je glina/plastelin dobro pritrjena na krožnik). 

(2 točki) 

C. Izdelava: 

 T: je preprost, le striženje. Natančnost je potrebna pri delanju zarez v 

slamico, saj morajo zareze potekati na isti strani slamice. (3 točke) 

 M: materiali so lahko dostopni. (5 točk) 

 

Zaključek: izdelek je primeren za izdelavo v razredu. Je dokaj natančen, izdelan iz 

dostopnih materialov, potrebna je le velika natančnost pri zarezovanju slamice in 

določitvi točke, kjer bucika prebode slamico (bucika mora potekati v isti smeri kot 

potekata trikotnika za puščico). Podoben je vetrokazu št. 1 (držalo ter spoj med puščico 

in držalom) in št. 6 (oblika puščice). 

 

VETROKAZ ŠT. 4 

 

Izdelava vetrokaza po spletnem viru spoonful.com [49]. Zapisano je, kaj potrebujemo za 

izdelavo ter 7 korakov izdelave. Na voljo je tudi slika izdelanega vetrokaza, ki je pri 

izdelavi lahko v veliko pomoč. V Prilogi 11.8 je zapisan podroben tehnični postopek 

izdelave. 



47 

A. Funkcionalnost: vetrokaz ima odlično funkcionalnost. Redko kdaj je odklon od 

prave smeri več kot 10°. (5 točk) 

B. Uporabnost: 

 O: vetrokaz se obrne v pravo smer pri razdalji 2 m. (5 točk) 

 P: zaradi velikosti lončka in palice vetrokaza ne moremo pospraviti v 

merilno škatlo. Zaradi veliko manjših delov pri ponovni sestavitvi 

potrebujemo več časa (okoli 45 sekund), kar ne zadostuje izbranemu 

kriteriju. (0 točk) 

C. Izdelava: 

 T: tehnološki postopek je precej zahteven. Striženje embalaže je precej 

težko, lahko pride do tega, da se ob striženju kakšen manjši del odtrga. Z 

žičnikom in kladivom je v plutovinaste zamaške luknjo precej težko 

narediti. Lažje je z vrtalnikom, kar pa je za učence prenevarno. Spodnji 

zamašek je treba nekoliko obrezati, kar je delo za učitelja (za učence je 

prenevarno). (3 točke) 

 M: materiali so težko dosegljivi. Kroglice je treba kupiti, prav tako je težje 

dobiti lonček, ki ima v sredini luknjo, primerno za plutovinast zamašek 

(večina ima luknjice pri strani). Previden je treba biti pri penastih embalažah 

od mesa, saj morajo biti temeljito umite, v nasprotnem primeru je lahko na 

njih veliko bakterij. Penaste embalaže je tudi težje dobiti, saj so jih 

večinoma nadomestile plastične posodice. (2 točki) 

 

Zaključek: vetrokaz je zelo natančen, kar se tiče funkcionalnosti je eden najboljših med 

vrednotenimi. Slabše rezultate je dobil glede potrebnih materialov, tehnoloških 

postopkov in prenosljivosti. Za izdelavo v razredu je nekoliko manj primeren zaradi 

zahtevnih postopkov izdelave (luknjanje plutovinastih zamaškov, striženje embalaže). V 

originalnih navodilih je zahtevan material embalaža mesa (ekspandiran polistirol), a 

menimo, da je zaradi higiene bolje uporabiti čisti ekspandiran polistirol ali embalažo od 

zelenjave. Podobnost z vetrokazom št. 5 – material za izdelavo puščice. 
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VETROKAZ ŠT. 5 

 

Izdelava vetrokaza iz diplomske naloge Didaktični pristop k izdelavi vetrokazov v 1. 

triadi 9-letne osnovne šole [41]. V diplomskem delu so zapisani potrebni materiali in 

pripomočki, koraki izdelave s fotografijami, varnost pri delu, kakšna je uporaba ter 

didaktična priporočila. V Prilogi 11.9 je zapisan tehnični postopek izdelave.  

A. Funkcionalnost: odlična. Odklon ne presega 10°. 

B. Uporabnost: 

 O: vetrokaz se v pravo smer odkloni pri razdalji 2 m. (5 točk) 

 P: ob razstavitvi zavzema malo prostora (največ zavzame polistiren, ki služi 

podstavku in je lahko manjši kot so dimenzije merilne škatle). Ponovna 

sestavitev je enostavna in hitra, potrebujemo le okoli 10 sekund. (2 točki) 

C. Izdelava: 

 T: za izdelavo takšnega vetrokaza ima učitelj veliko dela (izrezovanje 

petelina), učenci pa ga hitro dokončajo. Potrebna je previdnost pri delanju 

luknje skozi tulec, saj nam lahko žičnik zdrsne in se poškodujemo. (3 točke) 

 M: odpadne embalaže za podstavek ni težko dobiti, učenci jih lahko 

prinesejo od doma, večje lahko tudi razpolovimo in damo še ostalim 

učencem. Morda je nekoliko težje dobiti trši tulec. Pri izrezovanju petelinov 

iz polistirena je veliko odpadkov. (4 točke) 

 

Zaključek: glede funkcionalnosti in uporabnosti je dobil dobre ocene, slabše glede na 

izdelavo. Izrez petelina ter luknjo v spodnji del petelina (za pokrovček) mora narediti 

učitelj, saj je uporaba žage za polistiren (na vročo žičko) prezahtevna za učence 2. razreda. 

Glede materiala za puščico je podoben vetrokazu št. 4. 

 

VETROKAZ 6 

 

Izdelava vetrokaza iz diplomske naloge Didaktični pristop k izdelavi vetrokazov v 1. 

triadi 9-letne osnovne šole [41]. Tam so zapisani potrebni materiali in pripomočki, 

izdelava po korakih s fotografijami, varnost pri delu, navodila za uporabo ter didaktična 

priporočila. V Prilogi 11.10 je zapisan tehnični postopek izdelave. 
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A. Funkcionalnost: vetrokaz je srednje funkcionalen. Včasih pokaže točno smer 

(odklon 10°–20°), včasih pa se obrne v nasprotno smer. (3 točke) 

B. Uporabnost: 

 O: vetrokaz pravo smer vetra pokaže na razdalji 1,75 m. Zaradi obtežitve v 

lončku je dovolj težak, da se tudi ob močnejših sunkih vetra ne bo prevrnil. 

(4 točke) 

 P: razstavljenega lahko pospravimo v merilno škatlo, ponovno ga lahko 

sestavimo v manj kot 20 sekundah. (2 točki) 

C. Izdelava: 

 T: tehnološki postopek je preprost, vetrokaz je hitro narejen. Potrebna pa je 

natančnost pri zarezah v slamico. Luknja v posodi mora biti tako velika, kot 

je debelina paličice. (4 točke) 

 M: materiali so lahko dosegljivi, učenci ga lahko prinesejo od doma, s tem 

pa ne bodo finančno obremenili družine (vsakdo ima kakšen odpadni lonček 

s pokrovom). (5 točk) 

 

Zaključek: vetrokaz je srednje funkcionalen in dokaj uporaben. Glede izdelave je 

preprost, vendar je potrebna natančnost (zareze v slamico). Luknjo v pokrov embalažnega 

lončka naredi učitelj, saj uporaba žičnika s segreto konico ni primerna za učence 2. 

razreda. Oblika puščice je podobna vetrokazu št. 3, podstavek in spoj med puščico in 

držalom pa sta podobna vetrokazu št. 7. 

 

VETROKAZ 7 

 

Izdelava vetrokaza iz diplomske naloge Didaktični pristop k izdelavi vetrokazov v 1. 

triadi 9-letne osnovne šole [41]. Poleg materialov in pripomočkov, ki jih potrebujemo za 

izdelavo, so zapisani tehnološki postopki z opisi in slikami, priporočila glede varnosti pri 

delu, uporaba izdelka ter didaktična priporočila. V Prilogi 11.11 je zapisan tehnični 

postopek izdelave. 

A. Funkcionalnost: je srednje natančen vetrokaz. Povprečno se odkloni od prave 

smeri za 20°–30° (pri šibkem vetru več, pri močnejšem manj). (3 točke) 
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B. Uporabnost:  

 O: vetrokaz se v pravo smer odkloni pri razdalji 1,5 m. Pri močnejših 

sunkih se vetrokaz lahko prevrne (rešitev je, da lonček napolnimo s 

peskom/z zemljo). (3 točke)  

 P: razstavljen vetrokaz lahko pospravimo v merilno škatlo, težave lahko 

povzroči le paličica, ki mora biti krajša od 32 cm (v našem primeru je 

sicer daljša, lahko pa bi uporabili tudi krajšo – to ne bi vplivalo na ostale 

kriterije). Ponovno ga lahko sestavimo v manj kot 20 sekundah. (2 točki) 

C. Izdelava: 

 T: tehnološki postopek je nekoliko zahtevnejši. Predvsem je težje 

pričvrstiti paličico oziroma lonček na penasto podlago, v kolikor je pena 

premehka. Tudi samo puščico je težje narediti. Pri vstavljanju paličice v 

peno je treba biti previden in natančen, da paličico vstavimo naravnost. 

(3 točke) 

 M: materiali so lahko dosegljivi. Nekoliko težje je dobiti le primerno 

peno. Ostale materiale lahko učenci prinesejo tudi od doma. (4 točke) 

 

Zaključek: pri vrednotenju funkcionalnosti in uporabnosti je vetrokaz dosegel srednje 

vrednosti, prav tako pri sami izdelavi. Luknjo v embalažni lonček mora zaradi uporabe 

vroče konice žičnika narediti učitelj. Zadiranje paličice v peno je zahtevno in zahteva 

previdnost. Glede podstavka in spoja med puščico ter držalom je ta vetrokaz podoben 

vetrokazu št. 6. 

 

Nekateri predstavljeni vetrokazi so si med sabo zelo podobni. Lahko rečemo, da imajo 3 

sestavne dele: podstavek, držalo in puščico. Ti sestavni deli so si med sabo različni, v 

končni meri pa upravljajo isto nalogo. 

 

Podstavek ima nalogo obtežitve, da je vetrokaz stabilen v predvidenem obsegu jakosti 

vetra. Možnosti, kaj lahko uporabimo za podstavek:  

 lonček s pokrovom (od sladoleda, kislega zelja …), napolnjen s peskom, 

kamenjem, zemljo … Večja kot je masa polnila, bolj stabilen je vetrokaz in zato 

primeren tudi za močnejše jakosti; 
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 cvetlični lonček z luknjo na dnu. Večjo stabilnost dosega, če je obrnjen; 

 odpadni (zaščitni) polistiren, v katerega zapičimo držalo. Ker je precej lahek, je 

uporaben le pri meritvah šibkih vetrov; 

 papirnati krožnik, karton. Zaradi manjše mase ni uporaben za močnejše jakosti 

vetra. 

 

Držalo bi moralo zdržati mehanske obremenitve na upogib. Materiali za izdelavo držala 

so lahko različni: 

 slamica, paličica (za ražnjiče), plastelin (glina), bucika. V slamico damo 

paličico, na en konec slamice plastelin, v ta plastelin pa buciko; 

 tulec od flomastra, paličica, plastelin, bucika. Paličico vstavimo v tulec od 

flomastra, na ožji konec tulca damo kroglico plastelina, vanj pa buciko; 

 svinčnik z radirko, bucika. V radirko na vrhu svinčnika zadremo buciko; 

 žičnik, kartonast tulec, pokrovček od flomastra. Žičnik zadremo prečno v tulec, 

na širši del žičnika postavimo pokrovček od flomastra; 

 paličica, pokrovček od flomastra. Pokrovček nataknemo na paličico. 

 

Pri puščici je pomembna površina, saj ta določa občutljivost vetrokaza. Pomembna je tudi 

izbira materiala, saj se ob vetru puščica ne sme upogniti. Materiali, ki omogočajo izdelavo 

funkcionalnega vetrokaza: 

 slamica, trša folija. Slamico na vsaki strani zarežemo in v zarezi vstavimo 

trikotnike, izrezane iz trše folije; 

 slamica, tanjši karton. Iz tršega kartona izrežemo puščico, nanjo vzdolžno po 

sredini prilepimo slamico. Lahko pa enako kot prejšnji primer; 

 2 leseni paličici, poliuretanska pena. V poliuretansko peno (2 trikotnika ter daljši 

pravokotnik) vstavimo paličico; 

 karton, pokrovček od flomastra. Iz kartona izrežemo puščico, na sredino puščice 

prečno prilepimo pokrovček; 

 polistiren, tanjša odpadna embalaža, slamica (pokrovček od flomastra). Iz 

polistirena izrežemo obliko puščice, petelina, ribe … in nanj prilepimo slamico 

(ali v spodnji del naredimo luknjo ter vanjo vstavimo pokrovček). 
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Tako lahko z različnim kombiniranjem podstavka, držala in puščice dobimo še več 

različic vetrokazov. S tem lahko poenostavimo izdelavo, uporabimo druge, primernejše 

materiale in izboljšamo meritve. Izdelamo lahko vetrokaz, ki najbolj ustreza našim željam 

in kriterijem.  

 

5.3.2 Zaključki 

 

Izbrali in vrednotili smo 7 vetrokazov. Za takšno število smo se odločili, ker bi bilo pri 

manjšem številu težje narediti dobro analizo, pri večjem številu pa bi si bile izdelave že 

precej podobne in bi se lahko ponavljale. Vetrokazi, ki smo jih izdelali in vrednotili po 

izbranih kriterijih, so različni po izdelavi, videzu, funkcionalnosti, uporabnosti. V 

Preglednici 4.1 so povzete ocene glede na izbrane kriterije vrednotenja. 

 

Preglednica 4.1: Ocene vetrokazov glede na posamezne kriterije v točkah: O – občutljivost, P – 

prenosljivost, T – tehnološki postopek in M – materiali. 

 

Vetrokaz Funkcionalnost 

Uporabnost Izdelava 
Skupna 

ocena O P T M 

1 3 3 2 4 5 17 

2 4 4 2 5 5 20 

3 4 4 2 3 5 18 

4 5 5 0 3 2 15 

5 5 5 2 3 4 19 

6 3 4 2 4 5 18 

7 3 3 2 3 4 15 

 

Če si ogledamo ocene vetrokazov pri posameznem kriteriju, večinoma dosegajo 3–5 točk. 

Pri skupni oceni pa je razlika med najboljše in najslabše ocenjenim 5 točk. Tako lahko 

opazimo, da so nekateri vetrokazi dobili boljše ocene v sklopu funkcionalnosti in 

uporabnosti, slabše pa pri izdelavi ter obratno. Vetrokaza, ki bi dobil vse možne točke pri 

vseh sklopih, v našem primeru ni bilo. Najboljše ocene pri funkcionalnosti sta dosegla 

vetrokaza, ki imata puščico izdelano iz polistirena (vetrokaza št. 4 in 5). Prav zaradi težje 

dostopnosti in obdelave takšnih materialov pa sta dobila v sklopu izdelave manj točk. 

Glede na Preglednico 4.1 lahko povzamemo, da so povezani tudi kriteriji. Vetrokazi, ki 

so zahtevnejši za izdelavo, dosežejo boljše ocene pri merjenju občutljivosti in 
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funkcionalnosti kot vetrokazi preprostejše izdelave. V primeru, da izberemo vetrokaz 

preproste izdelave, moramo vedeti, da s to izbiro zmanjšamo funkcionalnost vetrokaza in 

s tem natančnost meritve. V sklopu izdelave sta povezana tudi tehnološki postopek in 

materiali. Vetrokazi, izdelani iz materialov, ki so težje dostopni, zahtevajo zahtevnejše 

tehnološke postopke. 

 

Čeprav je vetrokaz št. 2 pri funkcionalnosti in občutljivosti dosegel 4 točke (od možnih 

5), je zaradi preprostega postopka izdelave ter dostopnih materialov dosegel največje 

skupno število točk in je najprimernejši za izdelavo v 2. razredu osnovne šole. 

  



54 

 

  



55 

6. VETROKAZ 
 

V prejšnjem poglavju smo proučili, predstavili in vrednotili 7 različnih načinov izdelave 

vetrokazov. Glede na izbrane kriterije, s katerimi smo ovrednotili teh 7 vetrokazov, smo 

prišli do ugotovitve, da popolnega vetrokaza ni. Glede na pogoje ter kriterije, ki jih 

imamo, si lahko izberemo najprimernejšega ali pa izberemo kombinacijo različnih 

vetrokazov. 

 

Odločili smo se za izdelavo vetrokaza številka 2. Ta je dosegel najboljšo skupno oceno 

glede na izbrane kriterije (ki so bili prilagojeni za izvedbo učne ure v drugem razredu 

osnovne šole). Izdelava izbranega vetrokaza je preprosta, saj gre le za striženje in 

lepljenje. Materiali so lahko dostopni in cenovno ugodni. Papir, karton sta lahko odpadna 

embalaža, pokrovčke lahko poberemo s slabše delujočih pisal/flomastrov, paličice 

dobimo v vsaki trgovini (za ražnjiče), nekoliko debelejše pa v gradbenih trgovinah. Za 

podstavek pa lahko uporabimo kakršenkoli lonček (odpadni jogurtov lonček, cvetlični 

lonček … napolnjen s peskom/zemljo). Tako smo v našem primeru dali prednost preprosti 

izdelavi pred natančnostjo. 

 

Učna priprava (Priloga 11.12) je oblikovana po fazah izkustvenega poučevanja (1–6), kot 

jih je v svojem delu predstavila Marentič Požarnik [1]. Tam so faze predstavljene na 

splošno, Papotnik pa jih v svojem članku [26] priredi didaktiki tehnike primerno. Glede 

na našo izbrano učno vsebino in celotno učno uro pa jih je treba še podrobneje analizirati.  

 

A. Načrtovanje učne izkušnje 

Pri izbiri učnih ciljev smo se opirali na učni načrt za spoznavanje okolja [32]. 

Poleg izobraževalnih ciljev [32] smo si določili tudi vzgojne in psihomotorične 

cilje. Zadali smo si tudi minimalne in temeljne standarde [32], ki smo jih hoteli 

pri tej učni uri doseči. Glavni cilj učne ure je, da učenci s pomočjo vetrokaza 

znajo določiti smer vetra. To znanje jim bo v življenju večkrat prišlo prav, zato 

je prav, da znajo razbrati položaj vetrokaza. Ker pa ga bodo izdelovali po principu 

izkustvenega poučevanja, zraven sovpada tudi drugi izobraževalni cilj. 

 

Pred izvedbo učne ure smo se z mentorico pogovorili o okoliščinah, ki bodo 

vplivale na izvedbo učne ure. Glede na majhno število učencev v razredu (16) 
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smo predvidevali, da bo ura lažje potekala kot v številčnejšem razredu. Učenci 

naj bi bili ustvarjalni in naj bi imeli radi način pouka, kjer lahko ustvarjajo, 

izdelujejo izdelke. Ker so bolj navajeni na delo po vnaprej določenih korakih in 

potrebujejo veliko usmeritev, smo pripravili pripomočke, ki jih bomo uporabili, 

v kolikor opazimo, da učenci potrebujejo dodatne usmeritve. Učilnica je dovolj 

velika in pregledna, da bodo vsi učenci videli dogajanja pred tablo. Z učiteljico 

smo se tudi dogovorili, da učno uro izvedemo prvo učno uro, saj omogoča 

podaljšanje v odmor (v kolikor bi bilo to potrebno). Učenci smeri vetra in 

vetrokazov pri pouku še niso obravnavali, verjetno pa ga je večina že videla, treba 

jih je le spomniti.  

 

B. Uvodna faza 

Zastavljena vprašanja so preprosta in zajemajo le osnovne zadeve, ki jih želimo 

izvedeti o njihovem predznanju v povezavi z vetrom, vetrokazom.  

 

Za motivacijo in ustvarjanje dobre klime smo uporabili zgodbo o deklici Taji, ki 

se je odpravila k babici, a se je med potjo izgubila. Želeli smo zgodbo, ki bi bila 

učencem blizu in bi predstavlja življenjsko situacijo, kjer nam koristi znanje, ki 

ga bodo učenci pridobili pri današnji uri. Lahko bi izbrali kakšno zgodbo o 

padalstvu, spuščanju zmaja ..., a so se nam zdele manj življenjske (učenci si težje 

predstavljajo situacije, s katerimi nimajo toliko izkušenj). K tej zgodbi se bomo 

vrnili tudi kasneje med učno uro in s tem povezali pridobljeno znanje in izkušnje 

z življenjsko situacijo. 

 

Z vprašanjem, kako bi poimenovali napravo, ki kaže smer vetra, želimo 

spodbuditi njihovo razmišljanje in jim podati asociacijo, da je vetrokaz naprava, 

ki KAŽE, od kje piha VETER. Pri seznanitvi s konkretnim vetrokazom bi bilo 

najboljše, če bi bil kakšen vetrokaz v okolici šole. Tako bi lahko zagotovili, da 

vsi v živo vidijo vetrokaz in njegovo delovanje. V nasprotnem primeru učencem 

pokažemo slike različnih vetrokazov, saj različnost zagotavlja večjo verjetnost, 

da se učenci spomnijo, da so takšno napravo zagotovo že kje videli. Ker gre za 2. 

razred osnovne šole in so učenci vetrokaze le kje opazili in še nimajo izkušenj z 

njihovim delovanjem, menimo, da jim je treba podati neko osnovno predstavo 

vetrokaza in njegovega delovanja. Najbolj primeren je prikaz delovanja realnih 
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vetrokazov v okolici in zunanjem vetru. V kolikor to ni možno in imamo možnost 

uporabe projektorja, lahko pokažemo tudi video posnetek delujočega vetrokaza 

[51]. Da bi razumeli osnovno delovanje vetrokaza, pa jim lahko predstavimo tudi 

preproste vetrokaze (vetrokaze, ki smo jih vrednotili v tem diplomskem delu, 

razen vetrokaza št. 2, ki ga bodo sami izdelali). Želimo tudi, da učenci sami 

opišejo delovanje vetrokaza ob vetru.  

 

Kriterije za vrednotenje izdelkov želimo, da sestavijo učenci, učitelj jih le 

usmerja. Pomagajo si lahko s primerjavo vetrokazov, ki smo jih preizkusili. Tukaj 

se lahko spomnimo na začetno zgodbo o deklici in s tem pridobimo že kakšen 

dodaten kriterij (npr. da je vetrokaz prenosljiv). Učencev ne usmerjamo k 

velikemu številu kriterijev, izberejo naj vsaj 3. Ob zaključku ure pa lahko 

predlagajo še dodatne kriterije, ki ločijo dobre vetrokaze od še slabših. 

 

Zelo podrobnih navodil za izdelavo vetrokaza ne želimo podati, saj bi jih s tem 

preveč usmerjali, kar pa je v nasprotju z izkustvenim poučevanjem. Ta namreč 

stremi k temu, da čim več stvari učenci sami izkusijo. Manj ko usmerjamo učence 

pri izvedbi, bolj izkustveno je učenje. Ker pa so to učenci 2. razreda, nekaj 

osnovnih informacij vseeno potrebujejo. Kljub vsemu bodo dobili različne vrste 

papirja glede na gramaturo in bodo morali sami izbrati najprimernejšega. Njihova 

odločitev pri izbiri vrste papirja naj bo rezultat premisleka, zakaj ja kakšen papir 

primernejši. Ker pa bo izbira lahko tudi naključna, v nadaljevanju ure (pri 

analiziranju) povzamemo, zakaj je najprimernejša določena vrsta papirja 

(preizkusimo vetrokaze iz drugih vrst papirja). Prav tako bodo sestavne dele sami 

dali skupaj po svojih idejah, ne po vnaprej določenih korakih. Če bi vetrokaz 

izdelovali starejši učenci, ki imajo več izkušenj in si situacije lažje predstavljajo, 

bi bilo informacij, ki jih podamo učencem, še manj. 

 

Čeprav gre pri tehniki in tehnologiji običajno pri izdelavi izdelka za izdelovanje 

po načrtu, v našem primeru ni tako. Ker je bistvo izkustvenega poučevanja, da 

učenci čim več znanja prejmejo preko svojih izkušenj, natančen načrt (korak po 

koraku) za izdelavo vetrokaza ni primeren. V našem primeru gre namreč za 

poskušanje z odpravljanjem napak, kjer učenci poskušajo izdelati čim boljši 

vetrokaz, s preizkušanjem odpraviti napake in ga izboljšati. Le s preizkušanjem 
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bodo učenci lahko videli, ali je njihov vetrokaz funkcionalen in ali so možne 

izboljšave. Zato jih je treba na preizkušanje s sušilnikom za lase večkrat 

opomniti. 

 

C. Faza aktivnosti 

Medtem ko učenci izdelujejo vsak svoj vetrokaz, je pomembno, da je aktiven tudi 

učitelj. Tako učence ves čas opazujemo in ob tem prejemamo povratne 

informacije. V kolikor opazimo, da se kje pojavljajo težave in zaradi njih učenci 

ne znajo naprej, jih preusmerimo, da poskusijo ponovno. Raje kot svoj primer 

pokažemo primer kakega izmed učencev. Tako vedo, da lahko to naredijo tudi 

sami. Na razpolago imamo tudi dodatne kose kartona in papirja, ki jih učenci 

dobijo, če jih potrebujejo (izrežejo premajhne ali neprave oblike, za ponovno 

puščico pa nimajo več dovolj velikega kosa papirja/kartona). 

 

Večkrat jih opozorimo, naj svoj vetrokaz preizkusijo s sušilnikom za lase. Tako 

bodo vedeli, ali so na pravi poti, ali lahko še kaj izboljšajo.  

 

D. Faza analize 

Preizkus funkcionalnosti izvedemo z vetrokazi vseh učencev, v kolikor se 

časovno ne izide, pa preizkus izvedemo le z nekaj vetrokazi. Učenci namreč 

funkcionalnost preverjajo že med izdelovanjem, ko preizkušajo svoje vetrokaze 

(če se vetrokaz ne obrne, s sušilnikom za lase stopijo bližje, dokler se vetrokaz 

ne ukloni). Če vidimo, da zaradi ponavljajočih se meritev pada njihova 

motivacija, lahko s preizkušanjem prenehamo, ko že izvedemo nekaj preizkusov 

funkcionalnosti. 

 

Z vprašanjem o težavah želimo, da vsi učenci spoznajo, kaj je pomembno pri 

izdelovanju vetrokaza, da je le-ta čim boljši. Najprej vprašamo splošno, da učenci 

sami izpostavijo svoje težave, nato pa dodamo še tiste, ki jih učenci sami ne 

izpostavijo, pa so kljub temu pomembni (izbira papirja, velikost puščice, 

pritrditev puščice na pokrovček, gibljivost spoja med pokrovčkom in paličico). S 

tem zagotovimo, da tudi učenci, ki bodo iz prve naredili funkcionalen vetrokaz 

(pa naj bo to po tehtnem premisleku ali zgolj po naključju), vidijo, da je 

pomembna izbira materiala ter gibljivost spoja med paličico in puščico. 
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Pokažemo tudi konkreten primer, zakaj papir za peko ni primeren za puščico, 

zakaj paličica in pokrovček ne smeta biti zalepljena skupaj … Pri vrednotenju 

vetrokazov izpostavimo nekaj vetrokazov, za katere smo že predhodno ugotovili, 

da so funkcionalni. Ponovimo kriterije, skupaj vrednotimo izpostavljeni 

vetrokaz, vsak sam pa vrednoti še svoj vetrokaz, ali kriterijem zadostuje ali ne. 

 

E. Faza povzetka, integracije in transfera 

Pri škatli s tremi stranicami in slikami (priloga k pripravi V.5) se ponovno 

vrnemo k začetni zgodbi o deklici Taji. S tem želimo približati uporabo izdelka 

v življenjskih okoliščinah izven učilnice. S postavljanjem vetrokaza v različne 

smeri pridejo učenci ponovno do ugotovitve, da puščica pokaže smer, od koder 

piha veter, in ga tako tudi imenujemo. Z obrnjeno situacijo (poimenujemo jim 

veter, učenci pa nastavijo vetrokaz) preverimo, ali stvar razumejo. 

 

Pri poimenovanju delov vetrokaza učenci povežejo del vetrokaza s funkcijo, ki 

jo ima. Učenec pride so spoznanja, da je pomembno, da ima vetrokaz puščico, 

držalo za puščico in podstavek, le-ti pa so lahko različni. 

 

Ob vprašanju o izboljšavah želimo slišati ideje učencev, hkrati pa tudi preveriti, 

ali razumejo, kateri parametri vplivajo na čim boljšo funkcionalnost vetrokaza. 

Spoj med držalom in puščico mora biti prosto gibljiv, s čim manj trenja, ki bi 

oviralo vrtenje puščice. Če je spoj statičen (sta dela prilepljena skupaj), vetrokaz 

ni funkcionalen, saj puščici ne omogoča vrtenja. V kolikor spoj omogoča vrtenje 

puščice, je pomembno, da je trenje med držalom in puščico čim manjše. Ob 

večjem trenju se namreč zmanjša funkcionalnost. Pri obliki puščice je 

pomembno, da je površina čim večja, površina sprednjega dela puščice (ki kaže 

smer vetra) mora biti ožja, površina zadnjega dela pa širša. Tako bo zaradi 

upornosti veter lažje odklonil puščico v pravo smer. Tudi stabilnost vpliva na 

učinkovitost izdelka, pomembno je, da je podstavek vetrokaza težak ali pa 

zavzema večjo površino, tako da veter ne more prevrniti vetrokaza. Cilj naše učne 

ure je namreč, da učenci razumejo, da spoj med držalom in puščico, oblika 

puščice, stabilnost … vplivajo na učinkovitost izdelka in s spremembami lahko 

izboljšamo vetrokaz. Želimo, da se iz napak, ki so jih naredili pri izdelovanju 

vetrokaza, nekaj naučijo in vidijo možnost po izboljšavah.  
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O možnosti izdelave vetrokaza z drugimi materiali se pogovorimo zato, da jim 

nakažemo, da so možne tudi druge variante. S pravo izbiro materialov lahko 

dosežemo tudi izboljšanje vetrokaza. Usmerimo jih k razmišljanju, da vsi 

materiali niso primerni (npr. časopisni papir, svinčnik brez radirke) in jih 

spodbudimo, da lahko druge materiale preizkusijo tudi doma in preverijo, kateri 

vetrokaz je boljši.  

 

Če so med svojo aktivnostjo pri izdelovanju vetrokaza in preizkušanju le-tega 

prišli še do kakšnega kriterija, po katerem bi lahko vrednotili vetrokaze, ga 

raziščemo na tem mestu. Prav tako lahko odstranimo že izbrani kriterij, če je 

nepomemben. 

 

V tej fazi naredimo povzetek bistva (preverimo, ali so učenci dosegli učne cilje). 

Podamo, da je pomembno, da je vetrokaz sestavljen iz sestavnih delov z določeno 

funkcijo (podstavek, držalo, puščica), le-ti pa so lahko sestavljeni iz različnih 

materialov. Uporabo različnih materialov povežemo z uporabo v novih 

situacijah, primer življenjske situacije pa prikažemo s škatlo s tremi stranicami. 

 

F. Faza evalvacije 

Važen del evalvacije je, da učenci podajo povratno informacijo z njihovega 

stališča. Zato jih vprašamo, kakšna se jim je zdela učna ura, kako bi ocenili svoje 

delo ter svoj končni izdelek. Predlagajo lahko tudi spremembe. Glede na njihove 

komentarje in ideje lahko vidimo, ali je učna ura pri njih prinesla kakšen napredek 

v zanju in razmišljanju. 

 

6.1 EVALVACIJA UČNE PRIPRAVE Z VIDIKA IZKUSTVENEGA 

POUČEVANJA 

 

Učne cilje, ki smo si jih zastavili za učno uro, smo izbrali glede na vsebino in način 

poučevanja pri tej šolski uri. Po končani učni uri smo prišli do zaključka, da so bili dobro 

izbrani, ne prezahtevni in ne preobsežni, da jih ne bi mogli realizirati. Pri načrtovanju 

nam je zelo pomagal pogovor z učiteljico o okoliščinah, ki vplivajo na izvedbo učne ure. 
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V kolikor bi šlo za številčnejši razred, za razred, kjer učenci niso navajeni ustvarjalnega 

dela ali vedenjsko zahtevnejši razred, bi učno pripravo zagotovo priredili. Pri ponovni 

izvedbi bi spremenili tudi pripravo prostora, predvsem prostora za preizkušanje izdelkov 

(bolj narazen, da sušilnik ne bi mogel vplivati na več vetrokazov). Za bolj izkustveno 

poučevanje bi spremenili tudi obseg učne priprave, ki bi obsegala vsaj 2 učni uri. Tako bi 

učence manj omejevali (na primer pri izbiri oblike puščice, dali bi jim na izbiro več 

materialov), več časa bi imeli za preizkušanje. 

 

V uvodni fazi je zgodba dosegla bistvo – motivirala je učence za delo. Pri predstavitvi 

vetrokaza bi bilo bolj smiselno učencem pokazati vetrokaz v okolju namesto preprosto 

izdelanih vetrokazov (te bi imeli na rezervi, če bi opazili, da učenci potrebujejo 

podrobnejši prikaz). Tako bi bile izkušnje bolj realne, a bi to zahtevalo več časa. Ker pa 

smo želeli učno pripravo za 1 učno uro, bi bila boljša možnost dodati video posnetek 

vetrokaza v naravi. Navodila za izdelavo izdelka so bila primerna, le najosnovnejša, 

učenci so jih razumeli. 

 

Med izdelavo vetrokaza so bili vsi učenci aktivni, ob težavah so si med sabo pomagali. 

Ko smo opazili, da je učenec v težavah, smo mu pomagali s spodbujanjem razmišljanja, 

nismo mu podali rešitve problema (učenko, ki je želela prilepiti 2 trikotnika na paličico, 

smo spodbudili, naj preizkusi, kako se bo vetrokaz vrtel, a je sama ugotovila, da ne bo šlo 

tako, kot si je zamislila). S tem, ko nismo podali rešitve, je učenka s svojo lastno izkušnjo 

ugotovila, da bo treba narediti drugače. Prav zaradi pomembnosti lastnih izkušenj smo jih 

veliko opominjali na preizkušanje. Tudi v primeru, ko so učenci prilepili pokrovček na 

paličico, je bilo potrebno preizkušanje, saj so le tako lahko prišli do ugotovitve, da mora 

imeti puščica omogočeno vrtenje na paličici. 

 

Pri analizi smo skupno predelali težave, ki so jih učenci imeli, ter rešitve. Tako smo tudi 

učencem, ki konkretnih težav niso imeli, prikazali, da je pomembno, da je material za 

puščico dovolj trden, da je puščica prosto gibljiva glede na puščico (s čim manj trenja). 

Ena izmed možnosti, da bi vsi učenci sami prišli tudi do težav, je, da bi izdelali puščico 

iz vseh ponujenih materialov. Tako bi vsi učenci preko konkretnih, svojih izkušenj 

spoznali, zakaj določen material ni primeren. Po drugi strani pa bi to lahko pomenilo 

zmanjšanje motivacije, saj bi se nekaterim zdelo nepotrebno izdelovati puščico iz papirja 

za peko, ker je samoumevno, da je material premehak. Predstavili smo tudi težavo in 
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rešitev enega izmed učencev, ki je prilepil skupaj puščico in paličico. Učenec je namreč 

dokazal, da rešitev ni nujno le ena, pomembno je le, da je izdelek na koncu funkcionalen. 

Iz tega primera smo prišli tudi do novega kriterija – stabilnost. 

 

V naslednji fazi povežemo izkušnje v celoto. S škatlo s tremi stranicami smo prenesli in 

preverili usvojeno znanje v bolj življenjski situaciji. Poudarili smo tudi pomen 

preizkušanja, kar jim bo pomagalo pri naslednjih situacijah izkustvenega poučevanja.  

 

Ob koncu smo vrednotili celotno učno uro. Učenci so bili zadovoljni s svojim delom in s 

svojim končnim izdelkom. Nekateri so celo dejali, da bodo vetrokaz naredili še doma, z 

drugimi materiali (karton), z večjo puščico … To si razlagam kot uspeh, saj jim je bila 

očitno izkušnja všeč, dokazali pa so tudi, da so razumeli, da so materiali lahko različni. 

 

Učno pripravo smo pripravili po načelih izkustvenega poučevanja. Upoštevali smo 

značilnosti izkustvenega poučevanja in jih nekoliko priredili glede na starost učencev v 

razredu. Zanimivo bi bilo to učno uro primerjati z učno uro izdelovanja vetrokaza, ki bi 

potekala po drugih metodah (projektno učenje, problemsko učenje …). 
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7. DISKUSIJA 

 

V nadaljevanju predstavljamo, v kolikšni meri smo dosegli cilje diplomskega dela iz 

prvega poglavja. 

 

C1: Opredeliti zgodovinski razvoj induktivnih metod poučevanja in jih opisati. 

V drugem poglavju smo proučili induktivno poučevanje kot alternativa tradicionalnemu 

(deduktivnemu) poučevanju. Predstavili smo njegove značilnosti in zgodovinski razvoj. 

Na kratko smo opredelili najpogostejše metode induktivnega poučevanja in zapisali nekaj 

posameznih značilnosti. 

C2: Opredeliti izkustveno poučevanje. 

Izkustvenemu poučevanju smo se posvetili v tretjem poglavju. Podali smo nekaj osnovnih 

značilnosti, nadaljevali pa z najpomembnejšimi strokovnjaki tega področja v zgodovini. 

Proučili smo načela, metode in faze izkustvenega poučevanja ter pregledali dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost načrtovane dejavnosti. 

C3: Podati pregled uporabe izkustvenega poučevanja za izdelovanje vetrokaza v 

okviru tehniškega izobraževanja na razredni stopnji v tujini in pri nas. 

V četrtem poglavju smo izkustveno poučevanje povezali s tehniškim izobraževanjem na 

razredni stopnji. Pregledali smo učna načrta spoznavanja okolja in naravoslovja in 

tehnike. Povzeli smo stališča učencev in učiteljev do izkustvenega poučevanja. Podali 

smo tudi primerjavo s tujino, kjer smo našli osnovne podatke o izkustvenem poučevanju 

v šolah, specifičnih (o izdelavah vetrokazov pri tehniki) pa nismo našli. 

C4: Predstaviti različne načine izdelovanja vetrokaza in glede na izbrane kriterije 

izbrati najprimernejšega za izdelovanje na razredni stopnji. 

Za uvod smo predstavili delovanje vetra in merjenje le-tega. Nato smo podali 7 različnih 

primerov izdelave vetrokaza in jih vrednotili po izbranih kriterijih. Med vsemi izbranimi 

smo se odločili za najprimernejšega. 

C5: Podati učno pripravo na osnovi strategije izkustvenega poučevanja za primer 

izdelovanja vetrokaza v okviru tehniškega izobraževanja na razredni stopnji. 

V Prilogi 11.12 smo podali primer učne priprave za učno uro v 2. razredu osnovne šole, 

ki se nanaša na izdelovanje vetrokaza na izkustven način. Cilji učne ure so, da učenci 
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znajo določiti smer vetra, razumejo bistvene parametre, ki vplivajo na funkcionalnost 

vetrokaza, določijo smiselne kriterije za vrednotenje izdelkov in vetrokaze vrednotijo ter 

iz danih materialov izdelajo vetrokaz. Pri pisanju učne priprave smo izhajali iz teoretičnih 

predpostavk izkustvenega poučevanja (poglavje 3) in jo napisali po modelu 6 faz 

izkustvenega poučevanja, ki ga uporabljata Maretič Požarnik in Papotnik. 

V poglavju 6 smo učno pripravo po posameznih fazah utemeljili in pojasnili. Učna 

priprava bi bila lahko še bolj izkustveno naravnana, v kolikor bi bila namenjena učencem 

višjega razreda (3., 4.), ki si stvari, delovanja lažje predstavljajo. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom smo želeli učiteljem približati izkustveno poučevanje. Osredotočili 

smo se na področje tehnike in tehnologije na razredni stopnji ter izdelavo vetrokaza. Med 

pregledom učnih načrtov smo ugotovili, da sicer poudarjajo pridobivanje znanja z 

izkušnjami, natančnejših napotkov za izvajanje izkustvenega poučevanja pa ni. Tudi 

predlogov učnih priprav za izvajanje učnih ur po principu izkustvenega poučevanja ni. 

Zato smo diplomskemu delu dodali primer učne priprave po principu izkustvenega 

poučevanja. 

 

Diplomsko delo bi lahko nadgradili z različnimi vsebinami tehnike in tehnologije na 

razredni stopnji (izdelava glasbil, vodnega mlinčka …), ki bi jih poučevali izkustveno. 

Proučili bi lahko, kako isto vsebino poučevati z različnimi metodami induktivnega 

poučevanja (poizvedovalno učenje, problemsko, projektno učenje, učenje na primerih, 

raziskovalno) in podati primere učnih priprav. Raziskati bi se dalo učinkovitost 

izkustvenega poučevanja pri drugih predmetih, katere vsebine določenih predmetov so še 

posebej primerne za takšen način poučevanja. Lahko bi raziskali tudi odnos učiteljev do 

izkustvenega poučevanja ter koliko se ga poslužujejo, pri katerih predmetih najbolj, kje 

se jim zdi takšen način dela najmanj smiseln. Smiselno bi bilo raziskati tudi vzroke, zakaj 

učitelji takšnega načina poučevanja ne uporabljajo pogosteje. Ali je vzrok to, da takšen 

način dela od učitelja zahteva več časa in organizacije za pripravo na pouk, ali so učni 

načrti preobsežni in si učitelj težko vzame več ur za poučevanje na izkustven način. 
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11. PRILOGE 
 

 

11.1 Izbirni predmeti v osnovni šoli [30] 

 
Družboslovno-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti 

A    Triletni predmeti: 

 angleščina, 

 francoščina, 

 hrvaščina, 

 italijanščina, 

 kitajščina, 

 latinščina, 

 madžarščina, 

 makedonščina, 

 nemščina, 

 ruščina, 

 srbščina, 

 španščina, 

A    Triletni predmeti: 

B    Triletni predmeti, lahko tudi krajši: 

 filozofija za otroke (kritično mišljenje; 

etična raziskovanja; jaz in drugi), 

 klekljanje 1, klekljanje 2, klekljanje 3, 

 romska kultura, 

 verstva in etika, 

 vezenje (osnovni vbodi in tehnike 

vezenja; slikarski, marjetični in 

B    Triletni predmeti, lahko tudi krajši: 

 klaviatura in računalnik, 

 logika, 

 računalništvo (urejanje besedil; 

računalniška omrežja; multimedija), 

 šah (šahovske osnove; šahovsko 

kombiniranje; šahovska strategija), 



 

II 

 

gobelinski vbodi; angleško vezenje in 

vezenje rišelje), 

C    Enoletni predmeti, vezani na razred: 

7. razred: 

 likovno snovanje I, 

 odkrivajmo preteklost svojega kraja, 

 varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

8. razred: 

 likovno snovanje II, 

 odkrivajmo preteklost svojega kraja, 

 varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, 

 življenje človeka na Zemlji. 

9. razred: 

 državljanska kultura, 

 informacijsko opismenjevanje, 

 likovno snovanje III, 

 raziskovanje domačega kraja in varstvo 

njegovega okolja, 

 retorika, 

 varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

C    Enoletni predmeti, vezani na razred: 

7. razred: 

 matematična delavnica 7. 

8. razred: 

 čebelarstvo, 

 matematična delavnica 8, 

 kemija v okolju, 

 poskusi v kemiji, 

 robotika v tehniki. 

9. razred: 

 čebelarstvo, 

 genetika, 

 elektronika z robotiko, 

 elektrotehnika, 

 kemija v okolju, 

 kemija v življenju, 

 matematična delavnica 9, 

 načini prehranjevanja, 

 poskusi v kemiji, 

 projekti iz fizike in tehnike. 

 

Č    Enoletni predmeti: 

 ansambelska igra, 

 glasbena dela, 

 glasbeni projekt, 

 gledališki klub, 

 kaj nam govorijo umetnine, 

 literarni klub, 

 ljudski plesi, 

 oblika in slog, 

Č    Enoletni predmeti: 

 daljnogledi in planeti, 

 izbrani šport, 

 kmetijska dela, 

 kmetijsko gospodarstvo, 

 obdelava gradiv: kovine, 

 obdelava gradiv: les, 

 obdelava gradiv: umetne snovi, 

 okoljska vzgoja I, 
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 ples, 

 starinski in družabni plesi, 

 šolsko novinarstvo, 

 turistična vzgoja, 

 vzgoja za medije: radio, 

 vzgoja za medije: televizija, 

 vzgoja za medije: tisk, 

 življenje, upodobljeno v umetnosti, 

 raziskovanje domače okolice. 

 okoljska vzgoja II, 

 okoljska vzgoja III, 

 organizmi v naravi in umetnem okolju, 

 projekti iz fizike in ekologije, 

 rastline in človek, 

 raziskovanje organizmov v domači 

okolici, 

 risanje v geometriji in tehniki, 

 sodobna priprava hrane, 

 sodobno kmetijstvo, 

 sonce, Luna in Zemlja, 

 šport za sprostitev, 

 šport za zdravje, 

 zvezde in vesolje. 

 

Pojasnilo k razvrstitvi izbirnih predmetov: 

A - Učni načrti (praviloma tujih jezikov) so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec 

lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi 

kasneje, če ima ustrezno predznanje. 

B - Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko 

po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko 

začne tudi v 8. ali 9. razredu.  

C - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega 

razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

Č - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti. Učenec lahko izbere predmet v 

kateremkoli razredu.  
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11.2 Naravoslovno-tehniške vsebine predmeta spoznavanje okolja 

[32] 

 

SNOVI: 

 1. razred: predmet in snov; lastnosti predmetov in snovi; osnovne skupine nevarnih 

snovi; trdne snovi, tekočine; 

 2. razred: lastnosti snovi; zmesi, ločevanje zmesi; spreminjanje lastnosti snovi pri 

pojavih; obrnljivi in neobrnljivi pojavi; oznake za nevarne snovi; 

 3. razred: vplivi na spreminjanje lastnosti snovi; merjenje temperature; načrt 

izdelave, shema poteka; 

 skupaj: spreminjanje oblike gradiv; iz snovi izdelujemo uporabne predmete; 

gradiva, orodja, postopki. 

 

SILE IN GIBANJE: 

 1. razred: gibanje; spreminjanje gibanja; 

 2. razred: delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil; sledovi gibanja; 

prenašanje gibanja; mirovanje; 

 3. razred: smer in hitrost gibanja; vzrok in posledica, učinek; sestavljeno gibanje; 

potisk in vlek, trenje, vodni in zračni upor. 

 

POJAVI: 

 1. razred: vremenska stanja; vremenski koledar; 

 2. razred: vremenski pojavi; povezovanje vremenskih pojavov; izdelava vetrnice iz 

papirja; 

 3. razred: vremenski pojavi; merjenje padavin; izvor svetlobe, sonce, potovanje 

svetlobe, odboj svetlobe, oko; izvor in potovanje zvoka, glasnost, višina, trajanje 

zvoka, uho. 

 

ŽIVA BITJA: 

 1. razred: živa in neživa narava; okolje in živa bitja; raznovrstnost živega; rastline 

in živali; 

 2. razred: starši in mladiči; razvoj rastline; vrt; 

 3. razred: življenjska okolja; medsebojna odvisnost živih bitij; življenjski krog; 
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 1. + 2. razred: pogoji za življenje živali/rastlin; 

 2. + 3. razred: nastanek novega bitja. 

 

ČLOVEK: 

 1. razred: pogoji za zdravo življenje in rast; človeško telo; 

 2. razred: redna telesna vadba; pomen raznovrstne prehrane; človeško telo; 

 3. razred: nevarne snovi, ki ogrožajo zdravje, in bolezni; zaščita pred boleznimi; 

človeško telo. 

 

PROMET: 

 1. + 2. razred: pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih; varna pot v šolo; 

osnovni prometni znaki v okolici šole; pomen vidnosti v prometu v različnih 

vremenskih razmerah: prometna sredstva; 

 3. razred: prometni znaki za kolesarje; vrste prometa; vzroki za potovanja; vpliv 

prometa na okolje; 

 skupaj: model prometa v okolici šole (gradnja s sestavljanko). 

 

OKOLJSKA VZGOJA: 

 1. razred: okolje, naravno in grajeno okolje; onesnaževanje okolja; 

 2. razred: posledice onesnaževanja za živa bitja; 

 3. razred: odpadki, ravnanje z odpadki; onesnaževalci vode, tal, zraka; varčevanje 

z energijo, urejanje okolja. 
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11.3 Naravoslovno-tehniške vsebine predmeta naravoslovje in tehnika 

[33] 

 

SNOVI: 

 4. razred: trdne snovi, kapljevine in plini; trdota, plastičnost, prozornost, cepljivost; 

magnetne lastnosti snovi; električna prevodnost snovi; 

 5. razred: posode in prostor za shranjevanje različnih snovi; gostota snovi; 

ohranjanje mase pri raztapljanju snovi; spremembe agregatnega stanja; kroženje 

vode; onesnaževanje in čiščenje voda; površinske vode in podtalnica; 

onesnaževanje zraka in ukrepi za čistejši zrak.  

 

SILE IN GIBANJA: 

 4. razred: sile ob dotiku in sile na daljavo; voziček; varnost pri gibanju/v prometu; 

gibanje Zemlje; nastanek dneva in noči/mrak; prisojna in osojna stran; vidljivost 

teles; senca; gibanje ljudi in živali; 

 5. razred: gugalnica; delovanje gugalnice nihalke; naprave z uporabo nihala; 

uporaba vzvoda; vzvod pri napravah in orodju; dvigovanje bremena na višino; 

izdelava modela od skice do končnega izdelka. 

 

POJAVI: 

 4. razred: tekočine se pretakajo po ceveh; oskrba z vodo; centralno ogrevanje; 

električni krogi; pretakanje na konkretnih primerih iz vsakdanje prakse: model 

mlinčka, cevja in korit; 

 5. razred: tekočine tečejo; toplota in temperatura; gibanje zraka; gorenje; vpliv 

sonca na vreme; sonce ogreva zrak in vodo.  

 

ČLOVEK: 

 4. razred: osnovna zgradba in delovanje človeškega telesa; okostje; gibala; 

prebavila; srce, kri in žile; izločala; dihala; čutila in živčevje; osebna higiena; rast 

in razvoj; odnos, stališča do različnosti; 

 5. razred: zdrava prehrana; izvod in predelava hrane; odgovornost za lastno zdravje; 

zasvojenost z mamili, vzroke in posledice. 
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ŽIVA BITJA: 

 4. razred: mahovi, praprotnice, semenke; rastline s cvetovi in brez cvetov; drevesne 

in grmovne vrste v ožjem okolju: nevretenčarji; vretenčarji; 

 5. razred: z dihanjem se spreminja sestava zraka; živa bitja vsebujejo vodo; živa 

bitja so vir hrane; živali si hrano poiščejo; prehranjevalne verige; prehranjevalni 

spleti; vpliv človeka na naravo. 
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11.4 Beaufortova lestvica za veter 

[50] 
 

Stopnja moči 

vetra 

Učinki na kopnem Opis morske gladine Hitrost 

[km/h] 

0: brezvetrje. Dim se dviga navpično, listi se ne 

zganejo. 

Gladka. Pod 1 

1: sapica, 

lahen vetrc. 

Dim se dviga malo postrani, listi 

migljajo. 

Rahlo vzvalovana. 1–5  

2: vetrič, lahen 

veter. 

Listje šelesti, čutimo ga na 

obrazu. 

Manjši valovi se ne lomijo. 6–11 

3: šibak veter. Giblje manjše veje, lahke zastave 

se dvignejo. 

Manjši valovi, vrhovi se 

začno lomiti. 

12–19 

4: zmeren 

veter. 

Giblje večje veje, dviga prah in 

papir. 

Valovi se daljšajo, na 

vrhovih se pojavi pena. 

20–28 

5: močan 

veter. 

Upogiba manjša drevesa. Vrhovi valov se zelo 

penijo. 

29–38 

6: hud veter. Tuli okrog vogalov in v žicah, 

dežnika ne moremo več 

uporabiti. 

Visoki valovi, močno 

penjenje. 

39–49 

7: viharen 

veter. 

Maje odrasla drevesa, težko se 

gibljemo. 

Visoki valovi, ki se rušijo, 

močno penjenje. 

50–61 

8: vihar. Lomi manjše veje dreves, 

onemogoča hojo. 

Umirjeno visoki valovi 

velike dolžine, pena se 

kotali z vetrom. 

62–74 

9: močan 

vihar. 

Odnaša opeko s strehe. Morski prš močno 

zmanjšuje vidljivost. 

75–88 

10: hud vihar, 

orkanski veter. 

Redko na kopnem, ruje drevesa, 

dviga strehe. 

Valovi visoki 10 m, 

zmanjšana vidljivost. 

89–102 

11: orkanski 

vihar. 

Podira hiše, ruvanje dreves, 

velika škoda. 

Izredno visoki valovi, 

izrazito zmanjšana 

vidljivost. 

103–117 

12: orkan. Povzroča splošno razdejanje, več 

metrski valovi na morju, morska 

gladina je vsa v penah. 

V zraku je veliko 

morskega prahu, morje 

pobeli. 

nad 117 
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11.5 Vetrokaz št. 1 

 

Materiali:  

 ožji tulec, 

 karton, 

 svinčnik z radirko, 

 plastična slamica, 

 trši papir (gramatura: 100-150 

g/m2, dimenzije A5), 

 bucika. 
 

Orodja, pripomočki: 

 lepilo (PVAC), 

 lepilni trak, 

 škarje. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 Z lepilom pritrdi tulec navpično na 

karton. 

 Postavi svinčnik v tulec in ga 

pritrdi z lepilnim trakom. 

 

 Na trši papir nariši puščico in jo 

izreži. 

 Z lepilnim trakom pritrdi puščico 

na slamico. 
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 Z buciko pritrdi slamico na radirko 

svinčnika. 

 Vetrokaz postavi na ravno 

površino. 

 

Uporaba: 

 Vetrokaz postavimo na ravno podlago in pazimo, da okoli njega ni večjih predmetov, 

ki bi spreminjali gibanje zraka in s tem ovirali merjenje smeri vetra. 

Priporočila: 

 Bolje je, da je tulec čim ožji, saj je tako svinčnik lažje pritrditi in zato trdneje stoji. 

 Učenci naj puščico narišejo s pomočjo šablone, ki jo predhodno naredi učitelj. 

 Ker je vetrokaz le na lahki kartonasti podlagi, je precej nestabilen. Namesto na karton 

lahko tulec prilepimo na manjšo škatlo (npr. od čevljev). Tako bo vetrokaz bolj 

stabilen, za še večjo stabilnost pa lahko škatlo napolnimo s peskom, kamenjem. 
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11.6 Vetrokaz št. 2 

 

Materiali: 

 trši karton (gramatura: 250–300 

g/m2, dimenzije A4), 

 paličica ali svinčnik, 

 pokrovček od flomastra, 

 lonček s prstjo/peskom (lahko tudi 

kepa plastelina, gline). 

 Orodja, pripomočki: 

 lepilni trak, 

 škarje. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 Na karton nariši puščico, dolgo 20–

25 cm. 

 Puščico zatakni na pokrovček 

pisala in jo zalepi z lepilnim 

trakom. 

 

 Pokrovček s puščico natakni na 

svinčnik ali tanjšo paličico, tako da 

se lepo vrti. 
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 Paličico zatakni v prst, lonček s 

prstjo, peskom, v kepo plastelina, 

gline ali česa podobnega. 

 

Uporaba: 

 Vetrokaz postavimo na prostem in pazimo, da okoli njega ni večjih predmetov, ki bi 

spreminjali gibanje zraka in s tem ovirali merjenje smeri vetra. 

 S kompasom postavimo vetrno rožo v pravo smer, vetrnico postavimo v središče. 

Priporočila: 

 Karton naj bo nekoliko trši, da se v vetru ne pregiba, vendar dovolj mehak, da puščico 

učenci sami izstrižejo. 

 Učencem lahko pripravimo šablono za izdelavo puščice, ki jo nato le prerišejo na 

karton in izstrižejo.  

 Idealen je pokrovček, ki ima zaponko in je poleg lepilnega traku pokrovček fiksiran 

na puščico tudi z zaponko. 

 Vetrno rožo lahko narišemo kar v prst ali mivko. 
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11.7 Vetrokaz št. 3  

 

Materiali: 

 papirnati krožnik, 

 trši papir (gramatura: 100–150 

g/m2, dimenzije A5), 

 bucika, 

 svinčnik z radirko, 

 slamica, 

 glina ali plastelin.  

Orodja, pripomočki: 

 škarje, 

 flomaster, 

 ravnilo, 

 lepilni trak. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 Po sredini papirnatega krožnika s 

pomočjo flomastra in ravnila nariši 

navpično črto. Nato nariši še 

vodoravno črto, tako da je krožnik 

razdeljen na 4 enake dele. 

 Na rob krožnika, kjer so črte, zapiši 

S (sever), J (jug), V (vzhod) in Z 

(zahod). Za pravilno razporeditev 

si pomagaj s sliko. 

 S 

Z     V 

 

 J 
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 Na trši papir nariši trikotnik in lik 

zastavice. 

 

 

 Slamico na enem koncu narahlo 

stisni in nato zareži po pregibih 

približno 2 cm. 

 V zarezi vtakni izstriženi trikotnik. 

 

 

 Na drugem koncu slamico prav 

tako prepogni in zareži po pregibih. 

Pozoren bodi, da sta zarezi na isti 

strani kot pri prejšnji zarezi (npr. 

obe zgoraj-spodaj in ne ena zgoraj-

spodaj, druga pa levo-desno).  

 V to zarezo vtakni drugi izstrižen 

lik.  

 Na sredino krožnika, kjer se črte 

sekajo, dodaj košček gline ali 

plastelina. 

 Ostri del svinčnika zapiči v glino 

(plastelin), tako da svinčnik stoji 

ravno pokonci. 
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 Pripravi slamico in jo postavi tako, 

da se s strani vidita obrisa obeh 

likov. 

 Buciko zapiči skozi sredino 

slamice ter nato v radirko na 

svinčniku. 

 Pihni v izdelek in preveri ali se vrti. 

 

 

Uporaba: 

 Izdelek odnesemo ven. Odstranimo glino (plastelin) s svinčnikom in na sredino 

krožnika postavimo kompas. Obračajmo krožnik toliko časa, da poravnamo 

magnetno iglo in oznako za sever (črko S) na krožniku. Glino s svinčnikom zopet 

namestimo na sredino krožnika. 

 Pazimo, da bližnji predmeti ne spreminjajo gibanja zraka in s tem merjenja smeri 

vetra. 

Priporočila: 

 Za večjo trdnost lahko oba lika iz tršega papirja z lepilnim trakom prilepiš na slamico. 

 Če je gline oziroma plastelina premalo, je svinčnik nestabilen. Zato naj bo gline 

oziroma plastelina dovolj, predvsem v višino, da je vsaj nekaj cm svinčnika 

zapičenega v glino (plastelin). 

 Svinčnik lahko tudi zapičimo skozi sredino krožnika in glino namestimo pod krožnik. 

Da glino zaščitimo, lahko spodaj prilepimo še en papirnat krožnik, obrnjen obratno 

kot zgornji. 
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11.8 Vetrokaz št. 4 

 

Materiali: 

 2 veliki čisti embalaži od mesa, 

zelenjave (ekspandirani polistiren), 

 3 plutovinasti zamaški, 

 70 cm dolga lesena palica s 

premerom 0,5 cm, 

 6 kroglic (z luknjico) premera 1,5 

cm, 

 slamica, 

 cvetlični lonček z luknjo. 

 

Orodja, pripomočki: 

 škarje, 

 žičnik, 

 kladivo, 

 flomaster, 

 akrilne barve, čopič, lonček z vodo, 

zaščita za mizo, 

 lepilni trak, 

 kompas. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 Na embalažo nariši veliko ribo in 

jo izreži. Pobarvaj jo na obeh 

straneh. Pomembno je, da so usta 

ožja kot pa rep. 

 Slamico z lepilnim trakom prilepi 

navpično na sredino ribe. 
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 Iz druge embalaže izreži krog s 

premerom 2,5 cm ter 2 trakova 

široka 4 cm. Na konce enega izmed 

traku zapiši črki S in J, na drugega 

pa V in Z. 

 

 

  

 Z žičnikom in kladivom naredi 

luknje v sredino izrezanega kroga, 

obeh trakov ter vseh plutovinastih 

zamaškov. 

 

 Plutovinasti zamašek vstavi v 

luknjo cvetličnega lončka (po 

potrebi ga obreži). En konec palice 

zapiši v ta plutovinasti zamašek. 
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 Na palico nato natikaj stvari v 

naslednjem vrstnem redu: kroglica, 

plutovinasti zamašek, oba izrezana 

trakova, 2 kroglici, izrezan krog. 

Nato natakni slamico z ribo, 

plutovinasti zamašek in ostanek 

kroglic. Trakova z označbami 

strani neba z lepilnim trakom 

zalepi med sabo, tako da sta 

pravokotna.  

Uporaba: 

 Dokončan vetrokaz postavi na prosto, s pomočjo kompasa pravilno orientiraj oznake 

strani neba. Pozoren je treba biti, da bližnji predmeti ne vplivajo na spremembe 

gibanja zraka. 

Priporočila: 

 V plutovinaste zamaške je luknjo z žičnikom in kladivom precej težko narediti. Lažje 

jih je narediti z vrtalnikom, kar pa mora narediti učitelj, saj je za učence takšno delo 

prenevarno. 

 Krog iz embalaže ni potreben, saj se riba lepo vrti tudi na leseni kroglici in jo ne ovira 

pri vrtenju. Prav tako ni potrebna tolikšna količina kroglic. 

 Pred izdelavo je potrebno preveriti, da gre palica lepo v slamico, da slamica ni 

pretanka. 

 Medpredmetna povezava: likovna umetnost pri barvanju ribe. 
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11.9 Vetrokaz št. 5 
 

Materiali: 

 ekspandirani polistiren debeline 1–

2 cm, 

 tulec iz kartona (2–3 cm), 

 žičnik (100 mm), 

 pokrovček od flomastra, 

 odpadni (zaščitni) polistiren. 

 

Orodja, pripomočki: 

 šablona petelina, 

 flomaster, 

 žaga za polistiren (na vročo žičko), 

 akrilne barve, čopič, lonček z vodo 

(ali barvni papir, lepilo). 

 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 Iz papirja izreži petelina, da dobiš 

šablono. To postavi na polistiren in 

jo obriši. 

 Z žago za polistiren izreži petelina. 

 

 Spodaj v petelina naredi luknjo 

debeline pokrovčka za flomaster. 

V to luknjo vstavi pokrovček od 

flomastra in žičnik. 

 (Petelina lahko pobarvaš z 

akrilnimi barvami ali pa ga 

prelepiš z barvnim papirjem.) 
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 Na podlago iz polistirena daj kos 

kartonastega tulca (prečno) in vanj 

zadri žičnik, na katerem je petelin. 

 

Uporaba: 

 Vetrokaz postavimo na prosto in zagotovimo, da bližnji predmeti ne ovirajo gibanja 

zraka v takšni meri, da bi to vplivalo na meritve. 

 Ker petelin ni trajno pritrjen na žičnik, ga lahko snamemo in postavimo na kakšno 

drugo palico. Lahko ga postavimo na višjo palico in s tem dobimo natančnejše 

rezultate meritev. 

Priporočila: 

 Namesto žičnika lahko uporabimo tudi kakšno drugo, tanjšo palico. 

 Medpredmetna povezava: likovna umetnost. 
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11.10 Vetrokaz št. 6 
 

Materiali: 

 embalažni lonček s pokrovom (od 

sladoleda, kislega zelja …), 

 kroglica plastelina, 

 lesena paličica (za ražnjiče), 

 2 slamici, 

 bucika, 

 PVC folija (debelina 0,15–0,2 mm, 

dimenzije 10x10 cm), 

 kamenje in pesek. 

 

Orodja, pripomočki: 

 svinčnik, 

 škarje, 

 lepilni trak, 

 daljši žičnik (vsaj 100 mm), 

 plinska grelna ploskev. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 S plinsko grelno ploskvijo segrej 

konico žičnika in z njim naredi 

luknjo v sredino pokrovčka lončka 

(to naj predhodno pripravi učitelj). 
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 V luknjo vstavi paličico, v lonček 

pa natresi kamenje in pesek. 

Lonček pokrij s pokrovčkom. 

 Na paličico natakni slamico. Na 

zgornjo odprtino daj kroglico 

plastelina. Slamica naj bo daljša 

kot paličica. 

 

 Iz trše plastične folije izreži en 

trikotnik in en lik v obliki 

odebeljene črke V. 

 

 Slamico na enem koncu narahlo 

stisni in nato zareži po pregibih 

približno 2 cm. Isto naredi tudi na 

drugi strani slamice. Pozoren bodi, 

da sta zarezi na isti strani kot pri 

prejšnji zarezi (npr. obe zgoraj-

spodaj in ne ena zgoraj-spodaj, 

druga pa levo-desno). 
 

 V zarezi vtakni izstrižen trikotnik 

in lik črke V. Za boljšo vidljivost 

lahko oba lika pobarvaš s 

flomastrom. Z lepilnim trakom 

lahko lika bolje pričvrstiš v zarezi 

v slamici. 
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 V sredino slamice s trikotnikom in 

likom črke V zapiči buciko. To 

buciko nato zapiči še v plastelin na 

drugi slamici. Slamica s puščico 

mora ležati vodoravni in se prosto 

vrteti, če vanjo pihneš. 

 

 Posodo lahko pobarvaš. Na 

pokrovček ob robove zapišemo 

oznake za strani neba (S, J, V, Z). 

 

Uporaba: 

 Vetrokaz postavimo na prostem na ravno površino. Pazimo, da bližnji predmeti ne 

vplivajo na gibanja zraka in s tem na vrtenje puščice. 

 V kolikor vetrokaz ni dovolj stabilen, lahko dodamo v posodo še več peska, kamenja. 

Priporočila: 

 Namesto PVC folije lahko uporabimo tudi tanjši karton. 

 Predhodno preveri, da je slamica širša od paličice. 

 Če paličica v posodi ne stoji pokonci, v posodo dodamo več peska, jo potresemo, da 

se pesek razporedi in poravnamo paličico. 

 Vodoravna slamica in plastelin naj se ne dotikata. Pomagaš si lahko z daljšo buciko. 

 Učencem lahko predhodno pripravimo šablone za puščici, ki jih nato le obrišejo in 

izstrižejo. 
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11.11 Vetrokaz št. 7 
 

Materiali: 

 embalažni lonček s pokrovom (od 

sladoleda, kislega zelja …), 

 kroglica plastelina, 

 ena daljša lesena paličice in dve 

krajši, 

 tulec od flomastra, 

 bucika, 

 poliuretanska pena. 

 

Orodja, pripomočki: 

 ravnilo, 

 kemični svinčnik ali flomaster, 

 nož za lepenko, 

 večji žičnik (vsaj 100 mm), 

 plinska grelna ploskev. 

Tehnični postopki – opis in slike: 

 S plinsko grelno ploskvijo segrej 

konico žičnika in z njim naredi 

luknjo v sredino pokrovčka lončka. 

  

 Iz pene izreži 2 enako velika 

trikotnika, trak (debelina 1 cm, 

dolžina 10 cm), ter podstavek 

(večjo zvezdo, kvadrat …). 
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 V luknjo na pokrovu embalažnega 

lončka vstavi daljšo paličico, 

spodaj pa jo pritrdi na podstavek iz 

pene. 

 

 Previdno odreži vrh tulca flomastra 

in ga natakni na paličico, ki naj ne 

gleda skozi tulec. 

 

 Vzemi eno krajšo paličico, del jo 

zadri do polovice v konico 

trikotnika, drugi del pa v trak. 

Drugo paličico zadri do polovice v 

raven del drugega trikotnika, drugo 

polovico pa v trak na drugem 

koncu. Tako dobiš puščico iz pene. 
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 Kroglico plastelina pritisni na vrh 

tulca, ki stoji na lončku. Buciko 

potisni skozi sredino puščice in jo 

zasadi v plastelin. Puščica se mora 

neovirano zavrteti, če vanjo pihneš. 

 Na pokrov od lončka napiši strani 

neba (lahko tudi na podstavek iz 

pene). 

 

Uporaba: 

 Vetrokaz postavimo na prosto, stran od hiš in dreves, ki bi motile merjenje smeri 

vetra. 

 Ker sta trikotnika popolnoma enako velika, je zelo enostavno določiti težišče puščice. 

Priporočila: 

 Pena za podlago kamor postavimo vetrokaz, je zelo lahka, zato je dobro, da jo močno 

pričvrstimo, da nam ob močnejšem vetru vetrokaza ne podre. V rob lončka lahko 

naredimo luknje in ga z žico pritrdimo na peno. Za še večjo stabilnost pa lahko pod 

lonček damo večje kamenje. 
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11.12 Učna priprava  
 
I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Jasna Trček ........................................................................................... 

Šola: Osnovna Šola Poljane ........................................................................... 

Razred:  2. a ......................................................................................................... 

Predmet: Spoznavanje okolja ............................................................................... 

Mentor: Irma Čadež ............................................................................................ 

Datum nastopa: 12. 6. 2014 ............................................................................................ 

Ura: 1 učna ura .............................................................................................. 

Učna tema: Vreme.................................................................................................... 

Učna enota: Smer vetra - vetrokaz ............................................................................ 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 
 

I1: Učenci znajo določiti smer vetra ................................................................................... 

I2: Učenci razumejo bistvene parametre (oblika puščice, gibljiv spoj, obtežitev izdelka), 

ki vplivajo na funkcionalnost vetrokaza ............................................................................. 

I3: Učenci določijo smiselne kriterije vrednotenja vetrokazov in jih po teh kriterijih 

vrednotijo (funkcionalnost, stabilnost, prenosljivost) ......................................................... 

I4: Učenci iz danih materialov izdelajo vetrokaz (karton, paličica, pokrovček od 

flomastra, lonček, lepilni trak) ............................................................................................ 

I5: Učenci preizkusijo svoj vetrokaz in ga po potrebi popravijo ........................................ 

 

Vzgojni cilji 

 

V1: Učenci razvijajo sposobnost poslušanja navodil .......................................................... 

V2: Učenci se navajajo na varno in pravilno porabo orodja ............................................... 

V3: Učenci razvijajo pozitiven odnos do dela .................................................................... 

V4: Učenci po končanem delu za seboj pospravijo ............................................................ 

 
Psihomotorični cilji 

 

P1: Učenci pri izdelovanju izdelka razvijajo delovne spretnosti ........................................ 

P2: Učenci si urijo koordinacijo oči, rok in prstov ............................................................. 

 

Minimalni in temeljni standardi znanja 

 

M1:Učenec pozna in opiše vremenska stanja in pojave ..................................................... 

M1:Učenec izdela preprost tehnični izdelek ....................................................................... 

T1: Učenec organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela ........................ 

T2: Učenec zna določiti kriterije za vrednotenje izdelka ter predlaga izboljšave ............... 

 

 
III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 
Tip učne ure:  praktični pouk............................................................................. 

Učne oblike:  frontalna, individualna, v parih .................................................. 

Učne metode:  pogovor, razlaga, praktično delo, preizkušanje, vrednotenje ..... 

Strategija pouka:  izkustveno učenje ....................................................................... 

Delovne tehnike:  risanje, striženje, sestavljanje, lepljenje ..................................... 
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Novi pojmi in posplošitve:  vetrokaz .....................................................................................  

Učila/pripomočki:  sušilnik za lase, meter, škatla ....................................................  

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB ...............................................................................  

Obdelovalno orodje:  škarje za papir ............................................................................  

Gradiva (materiali): karton (gramatura: 250–300 g/m2, dimenzije 15 cm x 10 cm), 

papir za peko (gramatura: 45g/m2, dimenzije 15 cm x 10 cm), 

papir (gramatura: 80g/m2, dimenzije 15 cm x 10 cm), lesena 

paličica (dolžina: 30 cm, premer 5 mm, hrast), pokrovček od 

flomastra, lonček (cvetlični, odpadni embalažni), pesek/zemlja 

(poln lonček), lepilni trak ..........................................................  

Varstvo pri delu: zaščitna podlaga (lepenka), zaščitni predpasnik ........................  

 

Literatura:   

 
Za učitelja: 

 

[1] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002). 

[2] M. Bajde, Stroji, orodje, naprave in pripomočki pri TIT v OŠ, diplomsko delo (Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2009). 

[3] Spoonful.com [http://spoonful.com/crafts/fish-weather-vane]. 

[4] B. Mole, Didaktični pristop k izdelavi vetrokazov v 1. triadi 9-letne osnovne šole, diplomsko 

delo (Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2007). 

[5] M. Antić in idr., Okolje in jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole (Ljubljana, 

Modrijan, 2008). 

[6] I. Hergan in idr., Dotik okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu devetletne 

osnovne šole (Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004). 

[7] amnh.org [http://www.amnh.org/ology/features/stufftodo_earth/weather_wind.php]. 
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IV. POTEK UČNE URE 

 

1. NAČRTOVANJE UČNE IZKUŠNJE 
 

*Pred izvajanjem učne ure pregledamo okoliščine, ki vplivajo na samo uro. Značilnosti učencev 

(zmožnosti, navajenost na takšno delo, spretnosti), velikost skupine učencev, priprava prostora, 

pripomočkov (razpored miz, koliko prostora je na razpolago pred tablo, ali je na voljo dodata miza za 

preizkušanje vetrokazov), časovna razporeditev. 

 

2. UVODNA FAZA  

 

Učence pozdravim in se dogovorimo za pravila: vedno govori le eden, če želimo kaj povedati, dvignemo 

roko. 

 

2.1 Mobilizacija znanja 

 

(I1)  Ali veter vedno piha v eno smer? Kako bi lahko poimenovali veter, glede na to s katere smeri 

piha? (Veter iz hriba, severnik, jugo.) 

(I2)  Kako imenujemo napravo, ki nam kaže v katero smer piha veter? (Vetrokaz.) Ste ga že kdaj 

videli? Kako izgleda? 

(I3)  Kako bi ločili dober vetrokaz od slabšega? 

 

 

2.2 Motivacija 

 

»Taja se je zvečer peš odpravila k svoji babici, ki jo je povabila na sveže pečen jabolčni zavitek. Na 

poti se je izgubila in ne ve kako priti do babičine hiše. Pričel je pihati veter, ki je s sabo prinesel 

čudovit vonj po sveže pečenem jabolčnem zavitku. Kako bi Taja lahko izvedela, iz katere smeri veter 

prinaša vonj jabolčnega zavitka? S sabo nima telefona, da bi poklicala babico, v torbici ima le kos 

papirja, kartona, papirja za peko, škarje, lepilni trak, pokrovček od flomastra in leseno paličico. Bi ji 

znali pomagati?« 

 

2.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra 

 

»Danes bomo tako izdelali preprosto napravo, ki nam pokaže smer vetra. Večkrat nam lahko koristi, 

da znamo razbrati smer vetra z vetrokaza, saj je smer vetra pomembna pri veliko športih (vprašam 

katerih: padalstvo, balonarstvo, smučarski skoki, jadranje), pri spuščanju zmaja … In mi se bomo ob 

današnji dejavnosti naučili, da lahko iz zelo preprostih materialov in pripomočkov izdelamo 

preprosto in uporabno napravo, ki nam pokaže smer vetra.« 

 

2.4 Seznanitev z izdelkom 

 

»Kako bi poimenovali napravo, ki nam pokaže smer vetra?« (Vetrokaz) 

»Ste že videli kdaj kakšen vetrokaz? «  

 

Pokažem jim slike vetrokazov (Priloga 1), pogovorimo se o tem kje jih lahko vidimo.  

 

»V okolici šole nimate takšnega vetrokaza, ki bi si ga lahko ogledali, zato sem jih nekaj prinesla s 

seboj (Priloga V.2)«. 

S sušilnikom za lase preverimo delovanje vetrokazov. 

 

»Bi mi kdo znal povedati, kaj se dogaja z vetrokazom, ko piha veter?« 

 

2.5 Navodila za izdelavo 

 

»Izdelali bomo vetrokaz. Kako in kakšen, vam povem kasneje. Najprej pa skupaj sestavimo kriterije, 

po katerih bi lahko vrednoti te vetrokaze, na koncu ure pa bomo po njih vrednotili vaše.« 

 

Učenci sodelujejo pri določitvi kriterijev (predvideni kriteriji: Priloga V.4) (I3) 
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»Sedaj, ko imamo kriterije, vam zaupam še vašo nalogo. Vaša naloga je, da iz materialov, ki jih je 

imela v torbi Taja, izdelate svoj vetrokaz. Pazite, da boste upoštevali kriterije, ki smo jih izbrali (po 

potrebi jih še enkrat ponovimo). Videli ste pri predstavljenih vetrokazih kako so izdelani, vi pa 

izdelajte svoj vetrokaz. Med izdelovanjem svoje vetrokaze preizkušajte in jih nato poskušajte 

izboljšati, da bo na koncu vaš vetrokaz čim bolj funkcionalen.« 

 

Učenci svojo mizo zaščitijo z lepenko. Vsak si vzame en komplet materialov in pripomočkov ter ga 

odnese na svoje delovno mesto. »Pri delu bodimo pozorni na varnost. Previdno pri striženju s 

škarjami. Med sabo si lahko tudi pomagate ali pa za pomoč pokličete mene. Na svoj vetrokaz se ne 

pozabite podpisati. Preizkušajte ga.«  

 

3 FAZA AKTIVNOSTI 

 

Učenci izdelujejo vsak svoj vetrokaz in jih preizkušajo (I4, I5). 

 

Delo celostno nadzorujem, ob težavah pomagam, v kolikor opazim, da se ista težava pojavlja pri 

večjem številu učencev, na to opozorim celoten razred. 

 

Potek časovno nadzorujem, opozorim jih, koliko časa še imajo. Opozarjam jih na pravilno in varno 

uporabo škarij, Priloga V.3. 

 

Večkrat jih spomnim, da naj svoje vetrokaze preizkusijo s sušilnikom za lase (na mizi pred tablo 

imajo lončke s peskom, vanj postavijo svoj vetrokaz in s sušilnikom za lase preverijo delovanje). 

 

4 FAZA ANALIZE 

 

»Ko končate z delom, naj vsak pospravi svoj delovni prostor. Pripomočke pospravite na svoje mesto, 

odpadni papir odnesite v koš za papir.« 

 

»Vsak je že preizkusil svoj vetrokaz in ga po potrebi izboljšal ter spet preveril. Tisti, ki ste imeli 

težave, kje so se pojavile?« (Izbira materiala, velikost puščice, gibljiv spoj med paličico in puščico.) 

 

»Povejte mi, kaj ste ugotovili pri izdelovanju vetrokaza, glede izbire materiala za puščico?« (Papir za 

peko in običajen papir nista primerna, saj je trdota premajhna, ob vetru se puščica upogne, se ne 

obrne proti vetru.)(I2) 

 

»Kaj je bilo še potrebno zagotoviti, da je vetrokaz pokazal pravo smer vetra?« Vodim jih k temu, da 

ugotovijo, da je pomemben tudi spoj med držalom in puščico ter sama velikost puščice (I2). 

 

Učence vprašam, kaj nam pokaže puščica. (Puščica na vetrokazu kaže od kod piha veter, tako pa tudi 

poimenujemo smer vetra.) (I1) 

Primerjamo 3 vetrokaze s puščicami različnih oblik, velikosti. 

 

Preizkusimo jih s sušilnikom za lase. Pričnemo na razdalji 2,5 m, nato pa se počasi premikamo proti 

vetrokazu in se ustavimo, ko se vetrokaz ukloni v pravo smer. Pri tem preizkusu vidimo, da se 

vetrokaz, ki ima puščico z večjo površino, hitreje odkloni v pravo smer (I2). 

 

Izdelane vetrokaze učenci vrednotijo po prej določenih kriterijih (pri tem jim pomagam, jih opomnim 

na vse kriterije). Če je potrebno preveriti še kakšno lastnost vetrokaza, to naredimo (npr. stabilnost). 

Pogovorimo se, kako bi lahko vetrokaze izboljšali glede na kriterije. (I3) 

 

 

5 FAZA POVZETKA IN TRANSFERJA 

 

Pred učence postavim škatlo s tremi stranicami in brez pokrova. Na vsaki notranji ploskvi je 

določena slika (hrib, travnik, mesto) (Priloga V.5). 

 

I1 (2,3): »To predstavlja okolje, kjer se je zgubila Taja, ki je bila na poti k babici.« Na sredino škatle 

postavim vetrokaz in ga ročno nastavim na eno ploskev. »Kakšna je smer vetra, če je vetrokaz 
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obrnjen tako kot tukaj? Kako bi poimenovali takšen veter?« (Hribovski veter, veter s travnika, morski 

veter.) »Mi kdo zna nastaviti vetrokaz tako, kakor bi se obrnil, če bi babica prihajala iz mesta?«  

 

I2 (4): »Če si pogledamo vetrokaz in ga razdelimo na 3 dele, kako bi poimenovali posamezne dele 

glede na funkcijo, ki jo ima?« (Podstavek, držalo, puščica.) 

 

I2 (5): »Na kaj bi morali biti pozorni pri izdelavi vetrokaza, da bi le-ta bil čim učinkovitejši?« (Da je 

spoj med držalom in puščico prosto gibljiv in ima čim manjše trenje, na obliko puščice (čim večja 

površina), stabilnost.) »Kaj bi lahko spremenili, da bi bili vaši vetrokazi še uporabnejši, natančnejši? 

Bi lahko izdelali vetrokaz tudi iz kakšnih drugih materialov?«  
 

I3 (6): »Ali menite, da smo izbrali smiselne kriterije, po katerih smo vrednotili naše vetrokaze? Bi 

zdaj dodali še kakšen kriterij?«  

 

6 FAZA EVALVACIJE 

 

 »Kako bi ocenili svoje delo? Ste zadovoljni s potekom izdelave svojega vetrokaza ter s samim 

vetrokazom?« 

  



 

XXXII 

 

V. PRILOGE 

 
V.1 SLIKE VETROKAZOV 

Vetrokaz A 

 

Vetrokaz B 

 
Vetrokaz C 

 

Vetrokaz D 
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V2: SLIKE PRIMEROV VETROKAZOV 

 
Vetrokaz št. 1 

 

Vetrokaz št. 3 

 
Vetrokaz št. 4 

 

Vetrokaz št. 5 

 

Vetrokaz št. 6 

 

Vetrokaz št. 7 
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V.3 VARNOST PRI DELU 

Škarje za papir 

Škarje morajo imeti ročki, ki nudita dober oprijem. Ne smejo biti razmajane, rezilo mora biti čisto, 

nepoškodovano. Pred uporabo škarij si je potrebno speti daljše lase in ostraniti ohlapna oblačila ali jih speti. 

Med striženjem sedimo za delovno površino. Papir primemo v levo roko, škarje v desno (levičarji obratno). 

Strižemo v smeri stran od telesa po zarisani črti. Škarje ne razpiramo popolnoma in končamo z rezom pred 

koncem rezila. 

 

V.4 KRITERIJI ZA IZDELAVO IZDELKA 

Predvideni, možni kriteriji za izdelavo izdelka: 

K1: ob vetru (sušilnik za lase na razdalji 1 m) se vetrokaz odkloni proti smeri vetra (+- 30°) 

(funkcionalnost), 

K2: vetrokaz je stabilen (odmaknemo ga od ravnovesne lege, če se vrne v prvotni položaj, je stabilen), 

K3: vetrokaz je prenosljiv, 

K4: natančnost izdelave vetrokaza. 

 

V.5 ŠKATLA S 3 STRANICAMI S SLIKAMI 

 
  



 

XXXV 

 

11.13 Analiza učne ure 

 

Učna ura se je dobro začela, saj so bili učenci že pred začetkom učne ure zelo motivirani. 

Vedeli so namreč, da bomo nekaj izdelovali, saj so videli materiale in vetrokaze, in kot 

mi je njihova učiteljica že v naprej povedala, imajo radi takšen način dela. 

Preizkušanje vetrokazov je vzelo več časa, kot smo si določili. Menili smo, da bo za 

preizkušanje dovolj 5 minut, ampak je preizkušanje in ugotavljanje učencev, kaj se z 

vetrokazom dogaja, trajalo 10 minut. Zato sem vetrokaz št. 3 izpustila, saj je podoben 

vetrokazoma št. 1 in 6. Pri kriterijih sem jim morala malo pomagati, saj so sami predlagali 

le funkcionalnost. Spomnila sem jih na zgodbo o Taji in jih vprašala, kakšen mora biti 

vetrokaz, da ga bo Taja lahko uporabila (pokažem jim sliko velikega, železnega vetrokaza 

– vetrokaz A). Skupaj smo nato prišli še do prenosljivosti in natančne izdelave. 

Pred izdelavo sem učencem poleg navodil iz učne priprave dodala še, da naj ne delajo 

ribe ali petelina, ki bi kazal smer vetra, pač pa kar puščico. To sem naredile zaradi časovne 

razporeditve ure, saj bi zahtevnejše oblike vzele več časa in bi jih morala nato priganjati, 

naj pohitijo. To pa bi jim zmanjšalo motivacijo. Najprej so malo gledali, kaj bi naredili z 

materiali, ki sem jim ga ponudila, a so hitro ugotovili, da če dajo pokrovček na paličico, 

se pokrovček lahko vrti. Zanimivo mi je bilo, da se nihče izmed učencev ni odločil za 

papir za peko, četrtina je najprej preizkusila običajen papirniški papir, večina pa se je 

odločila za karton. Skoraj vsi so tudi oblikovali puščico z enega kosa, le ena učenka je 

naredila 2 trikotnika, ki ju je želela prilepiti na vsak konec paličice. Ko sem opazila, da 

ne ve kako naprej, sem jo vprašala, kako se bo to lahko vrtelo, naj poizkusi. Povedala je, 

da se ne bo dalo, da bo morala drugače narediti. Malo je pogledala po razredu in nato 

naredila puščico iz enega kosa (ponudila sem ji dodaten karton). Ko so prilepili puščico 

na pokrovček, so nekateri prilepili še pokrovček na palico. Verjetno se to ne bi zgodilo, 

če bi vsakemu učencu pripadal le en kos lepilnega traku. Prilepili bi puščico na 

pokrovček, za paličico pa ne bi imeli več lepilnega traku. Tako pa so si ga lahko še 

dodatno vzeli. Izkazalo se je, da to ni bilo slabo, saj so preko svojih izkušenj, svoje 

napake, ugotovili, da mora biti pokrovček prosto gibljiv. Trije učenci, ki so skupaj 

prilepili tudi paličico in pokrovček, so svojo napako ugotovili še preden so prišli 

preizkusiti vetrokaz s sušilnikom za lase. Eden izmed učencev je prilepil puščico kar 

direktno na paličico, ko pa je ugotovil, da se ne more vrteti, je na drugi konec paličice dal 

pokrovček in ta del dal v lonček s peskom. Razložil mi je, da se puščica ne more sama 
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vrteti, lahko pa se vrti skupaj s paličico. Pohvalila sem ga za idejo, a smo nato ugotovili, 

da vetrokaz v tem primeru ni stabilen, da bi potreboval višji pokrovček (da bi bil v njem 

večji del paličice). Vseeno pa se mi je zdelo pohvalno, da se je tako dobro znašel. Dva 

učenca sta imela težave pri gibljivem spoju med pokrovčkom in paličico (paličica se je 

večkrat zataknila v pokrovčku – pokrovček bi moral biti znotraj gladek, da ne bi prišlo 

do takšnega trenja). Dejala sem jima, da bi bil potreben drugačen pokrovček in sta oba 

sama predlaga, da preizkusita pokrovček s svojega flomastra. 

Pri preizkušanju bi bilo bolje, če bi bili vetrokazi bolj narazen. Čeprav so dobili navodilo, 

naj vsi usmerijo sušilnik za lase proti razredu, se tega niso držali in sušilnik je lahko 

vplival tudi na sosednji vetrokaz. Težava je bila tudi, ker so učenci želeli, da se vetrokaz 

usmeri točno proti njim, niso bili zadovoljni, če je bil odklon nekoliko večji (20° – 30°). 

Pri analizi so učenci brez težav ugotovili, kateri izmed materialov je bil najprimernejši za 

izdelavo puščice in zakaj. Predelali smo še ostale težave (paličica in pokrovček ne smeta 

biti skupaj zalepljena, primeren pokrovček). 

Pri preizkušanju 3 vetrokazov s puščicami različnih oblik (velikosti) postavimo vetrokaze 

kar na mize učencev v prvi vrsti, saj imamo tako dovolj prostora, med sabo pa so si dovolj 

narazen, da se ne bi motili. Pri izbiri 3 vetrokazov sem pozorna, da so pokrovčki enaki, 

da je spremenljivka res le puščica. Ugotovimo, da se je največji res najhitreje obrnil, 

vetrokaz s puščico srednje in manjše velikosti pa sta se obrnila dokaj hkrati. Da bi še to 

ločili, bi lahko še počasneje manjšali razdaljo med sušilnikom za lase in vetrokazom. 

Že izbranim kriterijem smo dodali še stabilnost: predstavila sem jim primer sošolca, ki je 

pokrovček dal na drugi konec paličice kot puščico. Dodatno sem jih še vprašala, kdaj je 

pomembno, da je vetrokaz stabilen in so znali odgovoriti (ob močnejših sunkih vetra). 

Naloga s škatlo nas je spet vrnila k zgodbi na začetku in vetrokaz postavila v bolj 

življenjsko okoliščino. Učenci so znali razbrati smer vetra iz že postavljenega vetrokaza, 

tudi sami so znali postaviti vetrokaz v pravo smer. Da bi preverila razumevanje pri vseh 

učencih, bi bilo bolje, da bi učenci nastavili v pravo smer še svoje vetrokaze. 

Na nekaj vprašanj, ki smo jih predvideli v tej fazi, smo odgovorili že prej, tako da smo 

tukaj stvari samo ponovili. 
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V zaključku sem dobila povratno informacijo glede učne ure. Z vprašanji v fazi povzetka 

in transferja sem prišla do zaključka, da smo cilje, ki smo si jih zadali za to učno uro, 

uspešno realizirali. Evalvacija učencev glede izdelave vetrokaza je koristila tako učencem 

(morali so vrednotiti izdelovanje in vetrokaz, s čimer so ubesedili svoja razmišljanja), 

kakor tudi meni, ker sem dobila povratno informacijo s strani učencev. Glede na to, da so 

svoje vetrokaze nato preizkušali še med odmorom, menim, da so bili zadovoljni s svojimi 

izdelki, oz. so želeli, da je izdelek čim boljši, kar pa je tudi bistvo ure. 

Sama sem z izvedbo dokaj zadovoljna. Nekaj težav sem imelo časovno (podaljšali smo 

uro za 10 minut), nekatere težave pa so se kasneje izkazale celo za koristne (na voljo več 

lepilnega traku, kakšen ne najbolj primeren pokrovček). 

Glede na to, da je bilo bistvo učne ure izdelati vetrokaz na izkustven način, se nam je 

zdelo pomembno, da učenci čim več stvari izkusijo in ugotovijo sami. Ker pa gre za 2. 

razred osnovne šole, menimo, da nekaj osnovnih podatkov vendarle moramo podati, saj 

bi drugače »tavali v temi«. Menimo, da smo jim podali ravno prav informacij, da so lahko 

izvedli dejavnost, in hkrati ne preveč, da bi s tem odvzeli možnost njihovega učenja preko 

izkušenj.  

 


