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IZVLEČEK 
 
V magistrskem delu smo preučevali pouk na prostem v drugem razredu pri predmetu spoznavanje 
okolja. Namen magistrskega dela je bil izvesti devet učnih enot pouka na prostem, in sicer enkrat 
tedensko, zunaj učilnice v neposredni bližini šole ne glede na vremenske razmere in  učno vsebino. 
Cilji raziskave so predstaviti izkušnje in priporočila izkušenih učiteljic za delo na prostem, 
predstaviti možnosti in ideje za izvajanje pouka na prostem pri spoznavanju okolja v drugem razredu 
ne glede na učno vsebino ter ugotoviti, kako vreme vpliva na načrtovanje in izvajanje učnih ur. 
Raziskavo smo izvedli z akcijskim pristopom, kjer smo uporabili deskriptivno in kavzalno 
neeksperimentalno metodo. V vzorec smo zajeli 21 učencev 2. razreda osnovne šole na Notranjskem, 
od tega 10 dečkov in 11 deklic.  
V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili pouk na prostem, pozitivne učnike, ki jih ima na učence, 
in težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri njegovi organizaciji in izvajanju. V praktičnem delu smo 
opisali in analizirali posamezne učne enote ter anketne vprašalnike učencev in učiteljice o pouku na 
prostem. Učenci so po koncu devetih izvedenih učnih enot pisali preizkus znanja, s katerim smo želeli 
ugotoviti, ali lahko s poukom na prostem uresničimo zastavljene učne cilje.  Z matematičnimi testi po 
učenju na prostem in v dneh brez učenja na prostem pa smo  ugotavljali, ali se pouk spoznavanja okolja 
na prostem odraža v zbranosti učencev pri učnih urah, ki sledijo. Rezultati so pokazali, da vreme vpliva 
na načrtovanje in izvedbo učnih ur ter da pouk na prostem pozitivno vpliva na zbranost učencev pri 
učnih urah, ki sledijo. Z njim lahko uresničimo zastavljene učne cilje. 

 

KLJUČNE BESEDE: pouk na prostem, spoznavanje okolja, izkustveno učenje 
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ABSTRACT 

In this thesis, we studied outdoor lessons in second form for the subject environmental education (EE). 
The purpose of the thesis was to carry out nine teaching units in the outdoors. The lessons took place 
once a week outside the classroom in the vicinity of the school regardless of the weather conditions 
and the content of the lesson. 

The objectives of our research are to present the experiences and recommendations of experienced 
teachers to work in the open air, to present opportunities and ideas for teaching environmental 
education outdoors in second form irrespective of the content of teaching, and to find out how 
weather affects lesson planning and implementation. 

The research was conducted with the action approach, where we used a descriptive and causal non-
experimental method. The sample included 21 pupils attending second form in a primary school in the 
Notranjska region, 10 boys and 11 girls. 

In the theoretical part, we provided details of the outdoor lessons, the positive effects on pupils and 
the organization and implementation problems faced by teachers. In the practical part, we described 
and analysed individual teaching units and survey questionnaires answered by pupils and teachers on 
outdoor lessons. At the end of the ninth teaching unit, pupils did a written examination, which was 
used to determine whether the classes in the open air achieved our educational goals. We looked at 
the math tests after outdoor lessons and on days without outdoor lessons to determine whether 
outdoor lessons are reflected in the concentration of pupils in the lessons that follow. The results 
showed that weather affects lesson planning and execution, and that outdoor lessons have a positive 
effect on the concentration of pupils in the lessons that follow. Outdoor lessons help to achieve the set 
teaching objectives. 

 

KEY WORDS: outdoor lessons, environmental education, experiential learning 
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1. UVOD          

Način življenja se je  v primerjavi z življenjem naših staršev in starih staršev močno spremenil. To je 
omogočila nova tehnologija, ki nam nudi veliko ugodja in zabave, a hkrati negativno vpliva na gibanje 
in fizično aktivnost. Odrasli veliko časa presedijo v službah in opravljajo monotono delo za 
računalnikom. Zaradi neustreznega počitka in pomanjkanja fizične aktivnosti je vse več ljudi pod 
stresom, z občutkom preobremenjenosti in utrujenosti. Kot odrasli tudi otroci veliko ur presedijo v 
šolah. Večino izmed njih doma  čaka še pisanje domače naloge, za zabavo pa igrajo video igrice ali 
gledajo televizijo. Vse to negativno vpliva na njihov razvoj in zdravje. Raziskava (Kings College London) 
je pokazala, da otroci izgubljajo stik z naravnim okoljem, še posebej so prikrajšani otroci v urbanih 
okoljih, današnji mladostniki se na splošno za 30 % manj igrajo v naravnem okolju v primerjavi z 
njihovimi starši, ko so bili ti mladi (2010). 

 
Ljudje se premalo zavedamo, kako pomembno je gibanje, zato lahko v revijah vse večkrat beremo o 
boleznih srca in ožilja,  prekomerni teži, holesterolu, astmah ter diabetesu.  
Učitelji se moramo tega zavedati in učencu približati naravo in gibanje. To nam omogoča pouk na 
prostem. Pouk na prostem pomeni »uporabo različnih prostorov za poučevanje in učenje, ki niso 
učilnica« (Learning Outside the Classroom Manifesto, 2014). Izvaja se lahko na različnih območjih, v 
okolici šole, bližnji soseski ali pa tudi bolj oddaljenih ekskurzijah.  
 
Pouk na prostem je zelo pomemben zaradi doživljajske vrednosti. Učenci si  učne izkušnje  v naravi bolj 
zapomnijo, to pomeni, da pridobljene informacije v spominu ostanejo  dlje in pomagajo razviti občutek 
za svet okrog nas s povezovanjem čustev in učenja (Learning Outside the Classroom Manifesto, 2014). 
Povezave in informacije se ohranijo do odraslosti in vplivajo na naše vedenje, način življenja, delo, 
vrednote in odločitve, ki jih sprejemamo. Poučevanje na prostem ima številne pozitivne posledice za 
otroka, njegov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj ter na njegovo zdravje. Leta 2008 je Ofsted 
ugotovil, da dobro načrtovanje in izvajanje pouka zunaj učilnice bistveno prispeva k dvigu standardov 
in izboljšanju učenčevega  osebnega, socialnega in čustvenega razvoja. Čas, preživet v naravi, pozitivno 
vpliva tudi na ustvarjalnost in jezikovni razvoj (O'Brien in Murray, 2005 v Muñoz, 2009). Pouk na 
prostem poleg tega omogoča tudi medpredmetno povezovanje ter izkustveno učenje.  
 

Namen magistrskega dela je bil izvesti devet ur pouka na prostem ne glede na učno vsebino in vreme. 
Pouk na prostem je potekal enkrat tedensko v bližini šole. Poleg tega smo želeli predstaviti možnosti in 
ideje za izvajanje pouka na prostem ter ugotoviti, ali pouk na prostem vpliva na zbranost učencev pri 
urah, ki sledijo.   
 
Za raziskovanje pouka na prostem sem se odločila, ker imam zelo lepe spomine na šole v naravi, kjer je 
pouk potekal v okolici doma, in ker sem večino svojega prostega časa v otroštvu preživela v naravi. 
Kot osnovnošolka sem se velikokrat spraševala, zakaj se moramo učiti le v dolgočasnih učilnicah, ki so 
nam predstavljale le učenje in monotonost. Zato želim učencem omogočiti drugačen, bolj razgiban in 
zanimiv pouk, ki bo potekal v naravi.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 KAJ JE POUK NA PROSTEM? 

V literaturi obstaja več definicij o tem, kaj je pouk na prostem: »Uporaba različnih prostorov za 
poučevanje in učenje, ki niso učilnica« (Learning Outside the Cassroom Manifesto, 2014). 
»Pouk na prostem je organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb in se sklicuje na filozofijo, teorijo 
in prakso izkustvenega učenja in okoljske vzgoje«  (Skribe Dimec, 2014, str.  79). 
»Izobraževanje na prostem je večdimenzionalen proces, ki predstavlja študijo zgrajenih učnih dejavnosti 
izven mesta, kot skupnost naravnih okolij« (Bunting, 2006 v ÇENGELCI, 2013, str. 1836). 
Iz zgornjih definicij lahko vidimo, da je pouk na prostem zelo širok pojem, ki vključuje različne 
dejavnosti, kot so igre, šolske projekte, pustolovske ter rekreacijske aktivnosti, okoljsko vzgojo, 
izobraževanje za trajnost itn. (English Outdoor Council, 2014). 
Rickinson idr. pa navajajo, da je pouk na prostem koncept, ki zajema številne, izobraževalne dejavnosti 
v različnih okoljih. Vključuje pustolovsko izobraževanje na prostem, terensko izobraževanje, 
izobraževanje o naravi in o dediščini, igro na prostem, okoljsko vzgojo ipd. (2004, str. 15).  V zadnjih 
letih narašča interes učiteljev, politikov ter staršev po vključevanju pouka na prostem v šolski sistem. 
Učitelji skušajo oživeti učni načrt tako, da učno temo učencem predstavijo v naravi in jo tako približajo 
realnemu svetu (Štemberger, 2012). Pouk na prostem zagotavlja dragocene storitve učiteljem in 
učencem. Kot se vsi zavedamo, je učenje več kot pridobivanje znanja. Pouk na prostem zagotavlja  okvir 
za učenje, ki uporablja okolico in skupnost zunaj učilnice. To otrokom omogoča, da  zgradijo lastno 
znanje in uspešno živijo v svetu, ki jih obdaja.  Kakovostno učenje zunaj učilnice prav tako pozitivno 
vpliva na učenje v učilnici, saj pripomore v boljšemu razumevanju konceptov, ki jih je velikokrat težko 
naučiti le z uporabo metod v razredu (Learning Outside the Classroom Manifesto, 2014). 

 

2.2 KAJ JE POMEMBNO PRI IZVAJANJU POUKA NA PROSTEM?  

V. Štemberger meni, da velikokrat pozabljamo, da je poleg metod in oblik dela, ki jih uporabljamo pri 
pouku, ter vsebin, ki jo posredujemo učencem, pomembno tudi okolje, v katerem poučujemo 
(Štemberger, 2012). Tradicionalna šola daje prednost racionalnosti pred emocionalnim doživljanjem, 
čeprav je znano, da je posameznik najbolj dojemljiv za učne vtise in dejavnosti, ki so emocionalno 
obarvani (Strmčnik, 2001, prav tam). Okolje  pomembno vpliva na doživljanje posamezne vsebine ter 
kakovost zapomnitve naučenega. Zato je zelo pomembno, da otroku omogočimo izkustveno učenje in 
tako možnost neposrednega stika z obravnavano vsebino (Menciger Vračko, 2005).  

In kot meni Ingvar (2011): »Za naše možgane je ključnega pomena, da preživimo čas zunaj, v naravi, v 
simfoniji zvokov svetlobe in oblik, ki jih ponuja narava. Slišati moramo petje ptic, pihanje vetra, videti 
moramo sončno svetlobo in sence, meglice, barve, rože, žuželke. Razvoj možganov je odvisen  od 
spodbud, ki jih ponuja narava. Če učenje postane dolgočasno, se možgani preprosto izklopijo« 
(Štemberger, 2012, str. 85). 

 

2.2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST POUČEVANJA NA PROSTEM 

Po mnenju B. Marentič Požarnik k učinkovitemu učenju na prostem prispeva več dejavnikov. To so: 
jasni učni cilji, učiteljeve kompetence–zmožnosti, ustrezne metode dela in pristopi ter dobro ozračje v 
skupini (Skribe Dimec in Kavčič, 2014).    
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D. Skribe Dimec in I. Kavčič (2014)  navajata, da je za uspešno poučevanje potrebna tudi navdušenost 
učitelja. Dejavnosti in aktivnosti morajo biti  čim bolj zabavne in poučne, zelo pomembno pa je tudi 
sodelovanje med učitelji in starši ter z ljudmi iz bližnje okolice.  
Osebno se mi zdi, da je navdušenost in motiviranost učitelja nad poučevanjem na prostem eden izmed 
ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost pouka. Motiviran učitelj se je pripravljen izobraževati in iskati 
informacije, ki pripomorejo k čim bolj uspešnemu poučevanju na prostem,  kar je povezano z uporabo 
različnih oblik in metod dela. Navdušenost učitelja pozitivno vpliva tudi na učence in posledično na 
ozračje v skupini. Učitelj mora dobro poznati svoje učence, njihove sposobnosti, interese, znanje in 
posebne osebnostne lastnosti, torej imeti mora pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti 
(Mi. Cencič in Ma. Cencič, 2002).  
 
Van Bussel (1992) meni, da moramo imeti pred izvajanjem pouka na prostem jasne odgovore na  
naslednja vprašanja: 

� Kakšen je naš namen in vloga dejavnosti na prostem? 
� Ali kraj ustreza namenu in ali je le-ta varen? 
� Kako velike bodo skupine? 
� Kako bomo učence razporedili v skupine, ali bodo le-te imele vodja? 
� Kdaj je najprimernejši čas za izvedbo pouka na prostem in kaj storiti v primeru nepričakovanega 

vremena? 
� Ali bo delo potekalo s celim razredom skupaj, v manjših skupinah ali individualno? 
� O čem se je treba z učenci dogovoriti? 
� Prostor in njegove meje. 
� Kaj pričakujemo od njih? 
� Ali potrebujemo spremljevalca? 
� Katere pripomočke bomo uporabili in kako jih bomo pripravili? 
� Kaj storiti v primeru slabega vremena? (str. 28) 

 
Pomemben je tudi podatek, da je najbolj učinkovito učenje tisto, ki vključuje učenje na prostem ter 
refleksijo v učilnici (Ballantyne & Packer, 2002, 2009; Ballantyne, Anderson & Packer, 2010 v Fägerstam,  
2012). To pomeni, da si moramo po vsaki uri na prostem vzeti nekaj minut časa in z različnimi 
dejavnostmi, lahko tudi s pogovorom, ponoviti, kaj smo tisto uro spoznali oz. kaj se je učencem najbolj 
vtisnilo v spomin.  
 

2.3 KJE LAHKO IZVAJAMO POUK NA PROSTEM? 

Pouk na prostem se lahko izvaja na različnih območjih.  Le-ta imajo svoje prednosti in slabosti. Council 

for Learning Outside the Classroom (2014) je pouk na prostem prostorsko razdelil na štiri ravni: 

� šolski okoliš, 
� bližnja soseska,   
� dnevne ekskurzije  
� ter šole v naravi, za katere je značilno, da trajajo dlje časa, čez noč ter so organizacijsko 

zahtevnejše. 

Šolsko okolje nudi odlične možnosti za formalno in neformalno učenje  ter igro (prav tam). Pouk, ki je 
izveden na šolskem igrišču, je organizacijsko najmanj zahteven, saj ne potrebujemo dodatnega 
spremstva, finančnih sredstev za prevoz, varnostnih ukrepov, v primeru nepričakovanih zapletov (npr. 
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poškodba, poslabšanje vremena, če to negativno vpliva na otrokovo zbranost pri pouku) pa je šola v 
bližini.   
Bližnja soseska je bogat vir informacij, ki jo lahko prehodimo ali se tja odpeljemo z javnim prevozom 
(Beames, Higgins, Nicol, 2012). Pouk, izveden v okolici šole, ne zahteva velikih organizacijskih načrtov.  
Potrebna je le nekoliko večja varnost oz. dodatno spremstvo. 
Dnevne ekskurzije in šole v naravi pa so za organizacijo zahtevnejše. Za udeležbo otrok je potrebno  
tudi pisno soglasje staršev ter njihova finančna podpora.  
 

2.4 PRISTOPI UČENJA NA PROSTEM 

Po mnenju D. Skribe Dimec (2014) lahko pri poučevanju na prostem izberemo dva različna pristopa. Pri 
vodenem učenju učitelj za učence pripravi raznolike dejavnosti, ki jih opravijo v določenem okolju. V 
šolski praksi se ta pristop pogosteje pojavlja, saj je za učitelje lažji (Skribe-Dimec, 2014). Samostojno 
učenje pa pomeni, da učitelj učencem omogoči, da samostojno raziskujejo, odkrivajo, doživljajo in 
izkušajo. Na učence ima velik motivacijski vpliv, saj jim dopušča kreativnost ter ustvarjalnost (prav tam). 

 

2.5 PREDNOSTI IZVAJANJA POUKA NA PROSTEM 

Poučevanje na prostem ima številne pozitivne posledice na otroka, njegov kognitivni, emocionalni in 
socialni razvoj ter na njegovo zdravje. Vse več strokovnjakov (ÇENGELCI, 2013, Beames, Higgins, in 
Nicol, 2012, White, 2011) jasno zagovarja izvajanje pouka na prostem. Za to obstaja več prepričljivih 
razlogov: narava omogoča, da učni načrt ostane živ, pomaga učencem razumeti okolje in naravo ter 
spodbuja fizične aktivnosti, saj čas, preživet v naravi, pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje ter  
učencem omogoča, da se učijo ocenjevati in obvladovati tveganja (Council for Learning Outside the 
Classroom, 2014). 

Izleti v naravi  pomagajo graditi fizične in psihične sposobnosti, sposobnosti zdravljenja bolezni, 
poškodb in stresa, kar je povezano z inteligenco in kreativnostjo. Nove raziskave kažejo, da lahko 
izpostavljenost naravnemu okolju pri nekaterih ljudeh poveča inteligenco ter stimulira zmožnost 
pozornosti ter razmišljanja.  Vzrok za to je okolje, ki spodbudi delovanje vseh naših čutov hkrati, kar 
ima velik vpliv na pomnjenje (Beames, Higgins, Nicol, 2012). 
Učenje na prostem je zelo pomembno tudi zaradi doživljajske vrednosti. Učenci si  učne izkušnje  v 
naravi bolj zapomnijo, to pomeni, da pridobljene informacije v spominu ostanejo  dlje in pomagajo 
razviti občutek za svet okrog nas s povezovanjem čustev in učenja (Learning Outside the Classroom 
Manifesto, 2014). V. Štemberger (2012) meni, da je duševnost posameznika najbolj dojemljiva za tiste 
učne vtise in dejavnosti, ki so emocionalno obarvani. Povezave in informacije se ohranijo do odraslosti 
in vplivajo na naše vedenje, način življenja, delo, vrednote in odločitve, ki jih sprejemamo. Te izkušnje 
v resničnem svetu  dvignejo aspiracijo ter spodbujajo otroke, da postanejo aktivni in odgovorni. Pouk, 
ki poteka izven šolskih prostorov, je bolj spontan, učenci so bolj sproščeni, učitelj pa ima možnost, da 
učence spozna v drugačnih okoliščinah (Jontes, 2014). 
V letu 2004 so Rickinson idr. po pregledu literature učenja na prostem sklenili, da obstajajo tehtni 
dokazi, ki kažejo, da bi dobro zasnovano in ustrezno načrtovano delo na terenu nudilo učencem 
priložnost, da razvijajo svoje znanje in spretnosti na načine, s katerimi bo dodana vrednost njihovim 
vsakdanjim izkušnjam v učilnici. 
Leta 2008 je Ofsted ugotovil, da dobro načrtovanje in izvajanje pouka zunaj učilnice bistveno prispeva 
k dvigu standardov in izboljšanju učenčevega  osebnega, socialnega in čustvenega razvoja. 
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V primerjalni študiji v ZDA so imeli študentje, ki so bili vključeni v projekt ohranjenosti,  znatno boljše 
rezultate na testu, izražali so veliko večje zanimanje, dobro počutje, manj jeze, dolgočasja ter 
anksioznosti kot pa študentje, ki so bili pri učenju deležni  bolj tradicionalnih metod učenja. 
Študija v Avstraliji je pokazala, da učenje v neposrednem stiku z naravo v osnovni šoli pomembno vpliva 
na  duševno zdravje in dobro počutje (Kings College London, 2010). 

Field Studies Council v Londonu je leta 2004  ustanovil program, s katerim bi učencem zagotovil 
brezplačne okoljske izkušnje v času  poletnih počitnic. Otroci so tu izkusili timsko delo ter 
izobraževanje na prostem skozi pustolovske dejavnosti. Evalvacija po koncu programa je pokazala 
pozitivne učinke na kognitivnem, afektivnem in socialnem področju ter v vedenju. 

� Kognitivno – zelo pozitiven učinek, aktivno učenje v naravi je pripeljalo do sodelovanja in učenja 
študentov. 

� Afektivno – motiviranost in pripravljenost za sodelovanje sta bili pri otrocih veliko večji. 
Ogromna spodbuda za njihovo samopodobo in samozavest, ko so ugotovili, da so se odrezali 
boljše, še posebej v primerjavi s tistimi, ki so od njih v šoli uspešnejši. Nekateri  učenci so presegli 
svoja lastna pričakovanja o tem, kaj bi morali biti sposobni doseči v ključnih aktivnostih. 

� Medosebno/socialno – zaupanje v drug drugega se je močno povečalo. Izboljšali so se odnosi 
med učenci ter med učenci in učitelji. Bili so tudi primeri študentov, ki so prevzemali vodilno 
vlogo v skupini, kar običajno v šoli ne počnejo.  

� Vedenjsko – vedenje je bilo zelo dobro oz. boljše kot v šoli (Council for Learning outside the 
classroom, 2014). 
  

 

2.5.1 MOTIVACIJA IN USTVARJALNOST 

Pozitiven pogled na svet in visoka motiviranost sta ključ za pozitivno vedenje. Otrok, ki ni motiviran, se 
težje skoncentrira in uči učinkovito. Raziskave kažejo (Council for Learning Outside the Classroom, 
2014, English Outdoor Council, 2014),  da ima lahko učenje zunaj učilnice močan motivacijski vpliv na 
otroke ter pozitiven vpliv na vedenje. To pa predvsem zato, ker učne izkušnje zunaj učilnice ponujajo 
učencem drugačne spodbude kot pa formalno učenje v učilnici. Prav tako narava omogoča priložnosti 
za učenje, kot ustreza vsakemu otroku posebej  (Council for Learning Outside the Classroom, 2014). 

Aktivnosti zunaj učilnice ponujajo prostor za sproščanje energije in priložnost timskega dela.  Pouk na 
prostem naredi učenje  bolj zanimivo in privlačno (Council for Learning Outside the Classroom, 2014), 
poleg tega pa stimulira in daje navdih za učenje ter izboljša motiviranost  (ÇENGELCI, 2013). 
Slike in objekti, ki jih otroci vidijo zunaj učilnice npr. v muzejih ali galerijah, zagotavljajo nove vizualne 
izkušnje in tako priložnost za razvoj domišljije in ustvarjalnosti (Council for Learning Outside the 
Classroom, 2014). To je še posebej pozitivno pri otrocih, ki ne marajo branja in pisanja in ki imajo učne 
težave ter primanjkljaje. 
Glasba, teater, ples in druge umetniške aktivnosti imajo na otroke lahko velik čustven in vidni vpliv.  
Tako lahko ogled gledališke predstave predstavlja veliko boljši vpliv kot pa branje le-te na papirju. 
Opazovanje, kako so znanje in spretnosti uporabljene v realnem življenju,  ima za učenje večji pomen; 
naj bo to delo na kmetiji ali spoznavanje mehaničnih procesov v znanstvenem centru (Council for 
Learning outside the Classroom, 2014).  
 
Poleg tega pouk na prostem:  

• izboljša otrokov odnos do učenja (ÇENGELCI, 2013), 

• spodbuja nove interese (English Outdoor Council, 2014), 
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• vpliva na konstruktivno preživljanje prostega časa (Countryside Agency, English Nature and 
Rural Development Service, 2014). 

 

2.5.2 VEDENJE IN VREDNOTE 

Otroci, ki nimajo stika z naravo in so od nje odmaknjeni, nimajo  odnosa do nje  in je ne spoštujejo, 
kar je dandanes velika težava. Z raziskavo (King's College London) so ugotovili, da otroci izgubljajo stik 
z naravnim okoljem, še posebej pa so za to prikrajšani v urbanih okoljih (2010). Na splošno se današnji 
mladostniki za 30 % manj igrajo v naravnem okolju v primerjavi z njihovimi starši, ko so bili ti mladi. To 
pomanjkanje izkušenj ima škodljiv dolgoročen vpliv na odnos do okolja in na vedenje v njem (prav tam). 
Otroci, ki veliko časa preživljajo v naravi, so  v odraslosti z njo bolj povezani in tudi bolj fizično aktivni 
(Gill, 2011). 

Učenje in igra v naravi pomagata učencem spoštovati naravo in okolje ter razumeti soodvisnost ljudi, 
živali in rastlin ter ima pozitivne učinke na razvoj ekološke zavesti (King's College London, 2010). Učitelji 
moramo zato preko različnih vsebin v učencih vzbuditi čut do narave, spoštljiv odnos do nje in okoljsko 
ozaveščenost ter jih tako vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj. Poleg tega lahko vsak učitelj, ki 
otroke redno pelje ven, vidi uživanje,  čudenje in navdušenje, ko otroci aktivno sodelujejo s svojim 
okoljem. To počasi vpliva na otrokova čustva do narave ter vedenje do nje. Obisk kmetij in tovarn lahko 
stimulira pogovor o reji živali, proizvodnji hrane in zagotavlja kontekst za oblikovanje/načrtovanje  
pravične trgovine. Obisk muzeja in pogovor o predmetih v njem ali obisk cerkva, galerij in drugih 
ustanov daje vpogled v druge kulture ali zgodovinska obdobja, ogled predstav spodbuja pogovor o 
vrednotah, vedenju, dejanjih nastopajočih. 
Dokazano je, da pouk na prostem vpliva na zmanjšanje vedenjskih problemov ter na pogostejšo 
prisotnost v šoli. Učenci z vedenjskimi težavami se tu lažje učijo samokontrole (Muñoz, 2009) ter 
spretnosti za reševanje problemov (Council for Learning outside the classroom, 2014). 

 

2.5.3  ZAUPANJE, SAMOZAVEST 

Učenje novih spretnosti v naravi, kot npr. branje zemljevida ter orientacija v naravi, gradi neodvisnost, 
zaupanje in samozavest. To vpliva na razvoj samopodobe. Načrtovanje različnih  iger in aktivnosti 
pomaga otrokom krepiti zaupanje v  njihove organizacijske sposobnosti, uri spopadanje z različnimi 
mnenji, idejami in iskanjem kompromisov. Tudi pustolovske aktivnosti omogočajo otrokom, da se 
preizkusijo na številne načine in razvijajo  nove zmožnosti  in dispozicije (English Outdoor Council, 
2014). 

 

2.5.4 POGOVOR  IN SOCIALNE SPRETNOSTI 

Pouk na prostem velikokrat zahteva timsko delo ter tako krepi povezanost med člani skupine. Je tudi 
odlična priložnost za učenje socialnih spretnosti (poslušanje, pogajanje, sprejemanje kompromisov). 
Poleg tega učenje v naravi spodbuja jezikovni razvoj in socializacijo  (King's College London, 2010)  ter  
otrokom daje možnost, da pokažejo svoje vodstvene spretnosti in spretnost timskega dela. Čas, 
preživet v naravi, pozitivno vpliva tudi na ustvarjalnost in jezikovni razvoj (O'Brien in Murray, 2005 v 
Muñoz, 2009). 
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2.5.5 TVEGANJE, IZZIV, PUSTOLOVŠČINA 

Pouk na prostem omogoča učencem stvarno izkušnjo. Dandanes velja prepričanje, da vzgajamo otroke 
zavite v vato, zato jim manjka izkušenj, skozi katere  razvijajo samospoštovanje, samozavest in 
motivacijo. Otroci se velikokrat ne znajdejo niti v najbolj preprostih življenjskih okoliščinah kot npr. 
kupovanje kruha (Štemberger, 2012). Krivdo lahko pripišemo predvsem staršem, skrbnikom, ki ne 
spodbujajo samostojnosti otrok, temveč jo s svojim vedenjem prej zavirajo. Nekateri so mnenja, da  je  
izpostavljanje otrok nevarnosti in tveganju nevarno, kar je res, a učenje upravljanja s tveganjem in 
sprejemanjem smiselnih odločitev jih naredi varnejše, pomaga, da se razvijejo v zrele in odgovorne 
osebe s čutom do sočloveka. 

Kraljeva organizacija za preprečevanje nesreč (RoSPA) trdi, da otroci za zdrav razvoj potrebujejo izzive 
in tveganja (Bilton, 2010). S tem se naučijo samostojnosti, neodvisnosti ter pridobijo različne spretnosti, 
ki jih potrebujejo, da so varni in da znajo ravnati v kompleksnih okoljih (Council for Learning Outside 
the Classroom, 2014).  Naša naloga je, da jih pri tem usmerjamo, pomagamo in jim svetujemo.  
 
 Vzgajanje »otrok zavitih v vato« in preprečevanje,  da izkusijo tveganje,  izzive in pustolovščine, ima 
dolgotrajne posledice. 
 

ČLOVEK DRUŽBA OKOLJE FINANCE 

� Revščina duha 
� Debelost 
� Nezmožnost za 

upravljanje tveganja 
� Nizko 

samospoštovanje 
� Omejena obzorja 
� Neodgovorno 

sprejemanje 
tveganja 

� Slabo javno 
zdravje 

(vključno z duševnim 

zdravjem) 
� Pomanjkanje 

hobijev med 
mladimi 

� Pomanjkanje 
aktivnega 
državljanstva 

Nizka: 
� okoljska 

zavest 
� okoljska 

skrb 

Pomanjkanje: 
� inovativnosti 
� želje po 

podjetništvu 
 

Tabela 1: Dolgoročne posledice otrok, ki ne izkusijo izzivov (Vir: Council for Learning Outside the 
Classroom, 2014) 

Raziskave (Frost, 2006, v Muñoz, 2009) so pokazale, da je igra na prostem povezana z razvojem 
otrokovega razumevanja tveganja. Učenje na prostem  otrokom omogoča, da razvijejo zmožnost znajti 
se v različnih situacijah in v različnih okoljih ter da krepijo občutek »zmorem« (Council for Learning 
Outside the Classroom, 2014). 

 

2.5.6 ZNANJE O SVETU ZUNAJ UČILNICE 

Sodobna tehnologija ima številne pozitivne kot tudi negativne posledice. Ena izmed negativnih je ta, da 
imajo otroci, ki dobijo preveč informacij o realnem življenju iz elektronskih medijev,  napačne predstave 
o svetu oz. realnem življenju. Kot negativno posledico lahko opredelimo tudi pasivnost, ki jo omogoča 
sodobna tehnologija. Otroci so zaradi tega prikrajšani za globlja emocionalna doživetja, nove izkušnje, 
nova spoznanja, ki jih nudi učenje v naravi. In kot pravi V. Štemberger: »Sodobna informacijska in 
komunikacijska tehnologija povzroča emocionalno otopelost in nezmožnost opaziti malenkosti okoli 
sebe« (Štemberger, 2012, str. 87).  Pouk na prostem v nasprotju s tem: 
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� širi obzorja (English Outdoor Council, 2014), 
� aktivira višje kognitivne procese (Countryside Agency, English Nature and Rural Development 

Service, 2014), 
� razvija aktivne državljane in varuhe okolja, 
� spodbuja razvoj prožnosti in prilagodljivosti na spreminjajoče se okolje (Council for Learning 

Outside the classroom, 2014), 
� otrokom omogoča stik z naravo ter izkušnje, ki so unikatne v naravi, npr. vreme, letni časi 

ipd. 

Znanstveniki, arhitekti, umetniki, politiki, glasbeniki, plesalci, igralci, vrtnarji itd., ki jih otroci vidijo na 
raznih izletih, predavanjih, predstavah ali ogledih, imajo na otroke velikokrat velik vpliv, saj nanje 
delujejo kot vzor. Obisk starejših občanov, poslušanje njihovih življenjskih zgodb in izkušenj da otrokom 
vpogled  v zgodovinske dogodke njihove skupnosti, obisk knjižnice pa jim omogoča, da izvedo, kaj poleg 
izposoje knjig še ponuja. 

 
 

2.5.7 FIZIČNI RAZVOJ IN DOBRO POČUTJE 

Za današnji način življenja je značilno, da se premalo gibamo. Persil (2005) je v svoji raziskavi ugotovil, 
da se 33 % otrok, starih od 7 do 16 let, izogiba igri zunaj zaradi tega, da bi ohranili svojo obleko in čevlje 
čiste, kar 72 % otrok pa trdi, da se redno izogibajo  igri v blatnem okolju, ker starši ne marajo, da si 
umažejo svoja oblačila (Persil 2005, v Countryside Agency, English Nature and Rural Development 
Service, 2006). Svetovalec, klinični psiholog in glavni raziskovalec te študije Richter,  poziva starše, da 
je biti »umazan« del otrokovega uspešnega in srečnega razvoja (Countryside Agency, English Nature 
and Rural Development Service). 

Otroci v šoli dnevno preživijo vsaj štiri ure, večina izmed njih obiskuje še različne krožke, doma pa, tako 
domnevam, največ časa preživijo za računalnikom in televizorjem. Če k temu dodamo učenje in pisanje 
domačih nalog, se ta čas sedenja še podaljša. Delež pretežkih otrok se tako iz leta v leto povečuje. V 
Sloveniji naj bi bilo po raziskavah B. Šterna (2008) med 1,8 in 6,3 odstotka debelih otrok, delež 
čezmerno prehranjenih pa od 12,5 do 18,9 odstotka (Štemberger, 2012). Zato je eden izmed številnih 
razlogov za izvajanje pouka na prostem tudi ta, da približevanje narave otroku spodbuja fizične 
aktivnosti in tako pripomore k boju proti debelosti. 
Raziskave so pokazale, da imajo aktivnosti v naravi pozitiven vpliv na zdravje, saj zmanjšujejo krvni tlak, 
raven holesterola ter sladkorno bolezen (Maller et al., 2005; Hartig, el. Al. 2003 v Muñoz, 2009). 
Čas, preživet na prostem, in fizična aktivnost  pripomoreta h krepitvi imunskega sistema, 
termoregulacije ter izboljšujeta kognitivne sposobnosti (Wells, 2000,  prav tam). 
Velike temperaturne razlike med najvišjo letno in najnižjo zimsko temperaturo (okrog 40 °C) lahko brez 
bolezni in prehladov prenesejo le otroci, ki imajo dobro razvit imunski sistem. To pa je nemogoče, če  
večino časa preživijo v notranjih, zaprtih prostorih. Zato moramo otrokom omogočiti, da čim več časa 
preživijo v naravi, v različnih vremenskih razmerah in tako pripomoremo k razvoju imunskega sistema 
in  termoregulacije (Štemberger, 2012). Eden izmed številnih razlogov za gibanje na svežem zraku je 
tudi potreba po vitaminu D. Vitamin D je edini vitamin, ki ga telo lahko proizvede tudi samo, in sicer s 
pomočjo obsevanja kože z ultravijolično svetlobo. Le-ta pospešuje absorbcijo kalcija in fosfatov in je 
nujno potreben za normalno rast in mineralizacijo kosti in zob (Koliko vitaminov zares poznamo?, 
2015). Poleg tega preprečuje nastanek osteoporoze, raka in bolezni srca (Fletcher, 2008 v Bilton, 2010). 
Raziskava  Heschonga idr.  leta 2002 je pokazala, da so učenci, ki so bili v razredu z več dnevne sončne 
svetlobe, dosegli za 21 % boljše rezultate kot učenci, ki v razredu niso imeli toliko dnevne svetlobe 
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(Bilton, 2010). Tega se moramo učitelji še posebej zavedati v zimskem času, ko je dan dolg povprečno 
le osem ur.  
 

Obstoječe študije (npr. Gass, 1993) kažejo, da naravno okolje pozitivno vpliva na zdravje in da bi 
spodbujanje  njegove  uporabe pripomoglo k povečanju javnega zdravja in preprečevanju zdravstvenih 
neenakosti (v Muñoz, 2009). Aktivnosti v naravi zmanjšujejo stres in lajšajo najstniško tesnobo ter 
depresijo.  Korpela idr. (2001) je v svoji raziskavi ugotovil, da beseda »narava« študente asociira na 
»sproščanje«, »pozabljanje skrbi« (prav tam). 
Že podatek, da imajo ljudje z dostopom  na vrt na splošno manj težav z duševnim zdravjem (Pretty, idr., 
2007 prav tam), kaže moč, ki jo ima narava. Gozd ustvarja občutek dobrega počutja, ljudje pa 
razmišljajo o njem kot o enem izmed "sproščujočih" prostorov (Tabbush in O'Brien, 2003, prav tam). 
Raziskave so pokazale, da uporaba in dostop do  zunanjih  prostorov povečata socialne interakcije, kar 
lahko zopet pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje ter na  razvoj motoričnih sposobnosti kot so 
moč, ravnotežje, koordinacija. 

Pouk na prostem: 

� Spodbuja zdrav življenjski slog, otrokom ponuja priložnost za fizično aktivnost, gibanje, 
lahko negujejo kreativnost (Council for Learning Outside the Classroom). 

� Izboljša duševno zdravje (Countryside Agency, English Nature and Rural Development 
Service, 2014). 

� Omogoča atraktivna nadomestila tekmovalnih športov, ki otroke spodbujajo k zdravemu 
življenjskemu slogu in fizični aktivnosti. 

� Daje možnost za raziskovanje, eksperimentiranje, odkrivanje. 
 

Pomembna je povezava med naravo in ADHD-jem, (motnje pozornosti s hiperaktivnostjo oz. attention 
deficit hyperactivity disorder). Taylor in Kuo (2001, 2008 v Muñoz, 2009) sta namreč ugotovila, da 
dejavnost, kot je kratek sprehod, pozitivno vpliva na otroke z ADHD-jem, poveča koncentracijo in olajša 
simptome bolezni. Ker se v šoli veča delež otrok z različnimi vedenjskimi in učnimi težavami ter 
primanjkljaji, je pouk na prostem zaradi vseh svojih pozitivnih učinkov odlična možnost, da učenje in 
sam učni proces popestrimo in ga prilagodimo tako, da imajo od tega korist vsi učenci.  
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2.6 TEŽAVE PRI POUČEVANJU NA PROSTEM 

Pri izvajanju pouka na prostem se učitelji največkrat srečujejo z vprašanjema, kako ustrezno organizirati 
čas glede na urnik in katere vsebine naj izvajajo na prostem, da bodo na koncu leta realizirali vse učne 
cilje iz učnega načrta. Poleg tega učiteljem predstavljajo skrb dodatna finančna sredstva ter vreme. 
Raziskava Kings College London (2010) je pokazala, da 97 % učiteljev meni, da morajo šole učinkovito 
uporabljati zunanje prostore za krepitev razvoja svojih učencev. Vendar pa se 82 % učiteljev ne strinja, 
da se njihova šola trudi uporabljati zunanje prostore za učenje, kot bi se lahko. 

 Urnik: Učitelji na razredni stopnji lahko urnik prilagajo potrebam učne snovi in učencev, njihovi 
pripravljenosti za delo in razpoloženju, zato je organizacija pouka na prostem veliko lažja kot v višjih 
razredih, kjer 45-minutna ura omejuje ustvarjalnost učiteljev. Seveda pa je potrebno upoštevati čas 
malice, začetek in konec pouka ter čas, ki ga otroci preživijo v podaljšanem bivanju, krožkih 
(Štemberger, 2012). 

 Vreme učiteljem predstavlja eno izmed največjih težav pri organiziranju pouka na prostem. Otroci 
velikokrat niso primerno oblečeni in obuti za vremenske razmere, sploh če nas vreme preseneti in smo 
uro načrtovali za lepo vreme. Ovira izhaja tudi iz strahu pred negodovanjem staršev, da bodo njihovi 
otroci mokri, umazani, ali da se bodo prehladili; to največkrat pomeni, da ne sme deževati, snežiti, ne 
sme biti premrzlo ali prevroče itd. (Štemberger, 2012). Zato bi bilo smiselno starše seznaniti s 
pozitivnimi učinki, ki jih ima pouk na prostem, ter težavo z vremenom rešiti z dodatnimi oblačili, ki bi 
jih učenci imeli vedno v šoli. Tako bi bili ustrezno pripravljeni za različne vremenske razmere. 
Zgledujemo se lahko po osnovnih šolah  na Finskem, kjer so  obvezna oprema vsakega otroka pelerina, 
gumijasti škornji ter pozimi topla oblačila in obutev. Vsak dan imajo obvezno uro bivanja na prostem, 
ki je pravilo in ne izjema (Skribe Dimec, 2014). V Sloveniji pa imajo otroci možnost, da preživijo čas izven 
šolskih prostorov v času podaljšanega bivanja, a po navadi je to odvisno od vremenskih razmer.   

Materialne omejitve: Pouk na prostem lahko največkrat organiziramo brez dodatnih finančnih 
sredstev. Za pouk v okolici šole je največkrat potrebna le želja po drugačnem načinu poučevanja ter 
iznajdljivost.  Pri izdelavi učnih pripomočkov si  lahko pomagamo z odpadnimi materiali ter zaščito učnih 
pripomočkov iz papirja s plastificiranjem, ki preprečuje, da jih predvsem v deževnem vremenu voda 
uniči. Tako bo učni material obstojen v različnih vremenskih razmerah in nam bo lahko služil več let.  
 
Natrpanost učnih načrtov: Učitelji razrednega pouka imajo možnost medpredmetnih povezav in tako 
celosten vpogled v cilje, ki naj bi jih dosegli učenci. Tako lahko kombinirajo učne cilje različnih 
predmetov ter naredijo učno uro bolj kakovostno, saj povežejo snov različnih predmetov.  

 

2.7 NASVETI UČITELJEV ZA IZVAJANJE POUKA NA PROSTEM 

Dillon idr. (2006) trdijo, da je potrebno aktivnosti na prostem skrbno načrtovati, izvesti, nato pa le-te 
evalvirati, da  so efektivne.  

Cynthie C. Garner iz Severne Karoline je učitelje spraševala tudi o nasvetih za izvajanje pouka na 
prostem. 
Učitelji in učiteljice so odgovorili: 

1. Preden pelješ otroke ven, dobro spoznaj okolico šole ter mesta, kjer boš pouk izvajal. 
2. Vsaka učna ura ima dobro opredeljen namen in pričakovane rezultate. 
3. Odstrani nevarne premete na mestih kjer se bodo nahajali otroci (razbito steklo). 
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4. Imej škatlo z oblačili za primere, ko kakšen otrok pozabi svoje stvari, to so lahko stvari, ki jih 
otroci pozabljajo v šoli že več let in jih nihče ne vzame. 

5. Vzpostavi dosleden načrt in pravila. Otroci se po nekaj tednih navadijo in tako ne izgubljajo časa 
z oblačenjem. 

6. Na roditeljskem sestanku starše seznani s tem, kaj otroci potrebujejo, kadar se bodo učili zunaj 
učilnice, da bodo po vsej verjetnosti kdaj tudi umazali svoja oblačila ter to, da se bodo učili tudi 
v slabšem vremenu.  Zato je potrebno razložiti, kakšne so prednosti takšnega načina učenja ter 
kaj s tem učenci pridobijo. 

7. Spomni jih, da niso na počitnicah. Če se otrok neprimerno vede,  ga odstranite za eno minuto 
od ure.  Najbolje je, da ga posedete na klop ali pa se usede na tla. 

8. Vzpostaviti zbirališče (osrednje zbirališče) za vsak dogodek. 
9. Uporabi signal (piščalka, zvonček, triangel ipd.), da se učenci zberejo na dogovorjenem mestu. 

(Why teach outside, 2015). 

V. Štemberger (2012) meni, da moramo pred izvajanjem pouka na prostem izbrati cilje in vsebine, ki 
jih lahko realiziramo zunaj. Nato rezerviramo prostor ter preverimo, ali potrebujemo spremstvo. Če ga, 
predvidimo spremljevalce. Preveriti moramo tudi,  ali potrebujemo dodatna materialna sredstva in 
kako jih bomo pridobili ter ali potrebujemo dovoljenja staršev. Potrebno je narediti rezervni načrt, če 
izbranih ciljev ne bomo mogli realizirati s poukom zunaj. 

 

2.8 PRIMERI POUČEVANJA NA PROSTEM V DRUGIH DRŽAVAH 

Skandinavske države,  Velika Britanija, Nemčija in ZDA  imajo bogato zgodovino poučevanja na prostem. 
To se kaže še dandanes, saj je v teh državah pouk na prostem stalnica v šolskem programu (Beames, 
Higgins, Nicol, 2012). 

V Veliki Britaniji so leta 2006 na Ministrstvu za izobraževanje izdali manifest  LOTC– learning outside 
the classroom, o učenju zunaj učilnice, s katerim sistemsko spodbujajo različne oblike pouka na 
prostem (Skribe Dimec, 2014). Zavzemajo se za učenje zunaj učilnice v teoriji in praksi, za dvig profila 
»učenje zunaj učilnice« ter za ozaveščanje o pozitivnih posledicah. Poleg tega zagotavljajo podporo za 
izobraževanje LOTC-strokovnjakov ter si prizadevajo za kakovostno učenje zunaj učilnice, ki zadovoljuje 
potrebe mladih (Council for Learning Outside the Classroom, 2014). 
Na Finskem učenci  vsak odmor  preživijo zunaj ne glede na vremenske razmere.  Zunaj se učenci 
psihično in fizično sprostijo ter tako bolj zbrano sodelujejo pri pouku (Skribe Dimec, 2014). 
Poučevanje na prostem je del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Na Islandiji učenci enkrat 
tedensko preživijo 120 minut v okolici šole. Pouk izven šole  poteka  po urniku, tako ima vsak oddelek 
določen dan in uro v tednu, ki jo preživijo  na prostem ne glede na vreme. Učenci prinesejo v šolo 
ustrezno opremo, ki jo potrebujejo.  Tu učitelji  tudi sami odločijo, kateri predmet bo potekal zunaj 
učilnice (Skribe Dimec, 2012). 
Velik poudarek  dajo izobraževanju zunaj učilnice tudi na Novi Zelandiji. Tam se je za učne izkušnje 
zunaj učilnice zavzelo Ministrstvo za šolstvo in odprlo projekt podpore učnemu načrtu z imenom LEOTC 
– Learning Experiences Outside The Classroom, 2014).  
Ponudniki LEOTC in šole delujejo v partnerstvu, da se zagotovi, da bodo programi zadovoljevali učne 
potrebe učencev in podpirali učinkovito poučevanje in učenje. Programi LEOTC dopolnijo in izboljšajo 
učenje v razredu (Learning Experiences Outside The Classroom, 2014). 
V Združenih državah Amerike so med drugim pripravili program imenovan »Varuhi zemlje« angl. 
»Earthkeepers«, ki učitelje usmerja k poučevanju v naravi. Program se že širi po Evropi in je 
naravoslovno naravnan.  



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

12 
 

Po pregledovanju literature ter internetnih strani sem spoznala, da je poučevanje na prostem v veliki 
meri namenjeno le naravoslovnim vsebinam, ki so neposredno povezane s prostorom in časom, npr. 
učenje o rastlinah in živalih,  letnih časih, vremenu, sencah, življenjskih prostorih itd., kar pa je seveda 
korak k temu, da poučevanje na prostem postane stalnica pri vseh učnih predmetih.  
In kot pravi V. Štemberger: »pri vseh predmetih so prisotni cilji, ki nam omogočajo pouk na prostem« 
(2012, str. 85). 

 

2.9  ZAČETNIKI IDEJE O POUKU NA PROSTEM 

Ideja o poučevanju otrok zunaj učilnice se je pojavila v poznem osemnajstem stoletju, a le za 
poučevanje geografskih vsebin.  Razvijati so jo začeli pretežno v vrtcih, ki so jih ustanavljali po  Evropi. 
Prav tako so se nekateri začetni vzgojitelji zavzemali in poudarjali, da je treba otrokom dati možnost, 
da se obiskujejo in učijo v manj strukturiranem  okolju, kot je učilnica, in tako razvijajo neodvisnost in 
kreativnost (Constable, 2012). 

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852) je bil nemški pedagog, ki je prvi začel uporabljati termin 
»Kindergarten« oz. »vrtec«. Verjel je, da morajo biti otroci blizu naravi, saj tako ustvarjajo povezanost 
s širšim svetom in s tem razumejo svoj pomen v njem. Zavzemal se je za to, da učenje ni razdeljeno na 
specifične predmete, temveč za to, da otrok z raziskovanjem in odkrivanjem ugotavlja, kako so stvari 
med seboj povezane. Fröbel je v svojem vrtcu ustvaril odprte prostore za igro, poleg njih pa še mirnejše 
prostore, kjer so imeli otroci priložnost za razmislek in refleksijo.  V njegovem vrtcu so se učenci naučili 
prevzemati odgovornost, skrbeti drug za drugega ter za naravo skozi aktivnosti in igre, ki so jih lahko 
poljubno izbirali vsak dan posebej. Verjel je, da otroci skozi raziskovanje in odkrivanje  na prostem 
razvijajo neodvisnost in kreativnost. Fröbel je k izobraževanju otrok spodbudil tudi starše in trdil, da 
izobraževanje ni le formalno učenje. (Constable, 2012) Zavzemal se je za to, da priznajo pomen 
dejavnosti/aktivnosti otrok pri učenju. Uvedel je koncept "svobodnega dela" (Freiarbeit) in ustanovil 
"igro" kot tipični obliki v otroštvu, pa tudi »igre« kot izobraževalne vrednosti. Aktivnosti  v prvem vrtcu 
so vključevale petje, ples, vrtnarjenje in samostojno igro s Froebel darili (Wikipedia, 2015). 

Maria Montessori (1870–1952) je v začetku 20. stoletja razvila nov koncept učenja. Svoje ideje je začela 
uresničevati tako kot Fröbel v vrtcih, v katerih je dala otrokom priložnost, da se učijo spretnosti skozi 
aktivnosti, ki so jih poljubno izbirali sami. Zavzemala se je za pridobivanje izkušenj in učenje preko vseh 
čutil (oči, nos, ušesa, jezik, koža). V vrtcih so bile igrače narejene iz naravnih materialov. Verjela je v 
pomembnost ponavljanja, da znanje postane vgrajeno v spomin (Constable, 2012). 
Tudi ona je nadaljevala z idejo učenja na prostem oz. zunaj učilnice, kjer so otroci sami izbirali, kje se 
bodo učili, v učilnici ali na prostem. Prav tako so sami izbirali v krogu dejavnosti in didaktičnih 
materialov, ki jih je načrtovala Montessorijeva. Nasprotno od Fröbla ni verjela v učenje skozi igro, 
temveč je zagotovila izkušnje, ki so koristne za življenje (Wikipedia, 2015). 

Rudolph Steiner (1861–1925) je bil avstrijski filozof, socialni reformator, arhitekt, ki je na začetku 
dvajsetega stoletja v Nemčiji uvedel nov stil izobraževanja, ki naj bi prevladal nad tedanjim 
izobraževalnim sistemom. Skozi opazovanje in študij je naredil povezavo med otrokovo duhovnostjo in 
njegovim svetom ter hotel razviti pot učenja, ki dovoljuje otroku razviti njegove kognitivne in socialne 
spretnosti v varnem in mirnem okolju. Spodbujal je kreativno mišljenje skozi lastno igro. Otrokom je 
dovolil tveganje in raziskovanje njihovih čutov. Spodbujal jih je, da čim več časa preživijo zunaj učilnice 
in jim zagotovil  okolje, ki je bilo čim bolj naravno. Le-to je vključevalo drevesa, prostor za izkopavanja, 
vrtove in kompostnike (Constable, 2012).  Zavzemal se je tudi za to, da otroci čim več časa preživijo 
zunaj učilnice v vseh letnih časih ne glede na vremensko stanje.  Tako kot Maria Montessori je verjel, 
da se otroci učijo preko ponavljanja. Učencem je zagotovil sorodne dejavnosti, ki so jih lahko ponavljali 
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dnevno, tedensko ali letno. Menil je, da je učiteljeva vloga ta, da učence usmerja in spodbuja, in ne ta, 
da jih uči ter vodi. Po Steinerjevem konceptu izobraževanja se dandanes najbolj zgleduje učilnica na 
prostem z imenom »Forest School« (prav tam). 

 

John Dewey (1859–1952) je ameriški psiholog in pedagog, ki je na začetku dvajsetega stoletja kritiziral 
tradicionalno učenje kot edini vir znanja (povzeto po Wikipedia, 2015). Njegov pogled na učenje je 
zajemal stalno prepletanje izkušenj in interakcije na eni strani in refleksijo na drugi strani, šolo pa je 
videl kot model majhne demokratične družbe (Fägerstam, 2012). 

 

2.8.5 POUK NA PROSTEM DANES 

Trije pionirji zgodnje edukacije so videli pomen narave ter povezanost z njo pri izobraževanju. Kljub 
temu, da so pri izobraževanju zagovarjali drugačne stile in metode učenja, so imeli enake cilje, kot jih 
ima današnji šolski sistem: razviti neodvisnost, sposobnost odločanja ter družbeno zavest. 

Dandanes vzgoja in izobraževanje potekata v sterilnih, varnih ter omejenih območjih, ki zmanjšujejo 
priložnosti za  raziskovanje in gibanje na svežem zraku. 
Vse bolj pa prodira zavest o pozitivnih učinkih, ki jih ima poučevanje na prostem. Kot sem že omenila, 
je v nekaterih državah pouk na prostem stalnica v šolskem sistemu in ima veliko podporo ministrstev 
za šolstvo. Pri nas pouk na prostem izvajajo učitelji, ki so za to motivirani in ki vidijo njegove pozitivne 
učinke. V učnem procesu se učenci udeležujejo dnevov dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in 
športni dnevi),  ki so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo 
discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po 
letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. 
Pri naravoslovnih dnevih učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo 
teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije. 
Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter 
spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). V drugem 
razredu imajo učenci petnajst dnevov dejavnosti, od tega tri naravoslovne dneve (MIZS, 1998). 

Med drugim je v  Sloveniji dobro razvita mreža Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki  jih 
obiskujejo učenci osnovnih šol. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je leta 1992 ustanovila Vlada 
Republike Slovenije z namenom, da šolo v naravi  sistemsko vključijo v program dela osnovnih šol. 
Center deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo delovanje ter 
prostorski razvoj. Z ustanovitvijo Centra je postalo načrtovanje in organiziranje šole v naravi veliko lažje 
(CŠOD, 2015). Šole po vsej Sloveniji z njegovo pomočjo izpeljejo načrtovane vsebine s 
področja  naravoslovja, družboslovja in športa. Vseh domov je trenutno petindvajset, nahajajo pa se 
po vsej Sloveniji.  

Nekatere osnovne šole, med njimi tudi Prva OŠ Slovenj Gradec, podružnična šola Sele-Vrhe, OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ  Mislinja in druge, imajo 
urejeno tudi naravoslovno učilnico na prostem. OŠ Šmarje pri Jelšah na naravoslovno učilnico gleda kot 
na pomemben sodoben učni in vzgojni pripomoček. Omogoči namreč, da v neposrednem stiku z naravo 
spremljanje rasti in razvoja rastlin in živali ter skrb zanje za otroke  postane vsakdanja dragocena 
izkušnja (povzeto po https://sites.google.com/site/ekovrtsmarje/eko-vrt).  
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Poleg tega se za izvajanje pouka na prostem zavzema nekaj učiteljev in učiteljic razrednega pouka, med 
njimi Dragica Radojevič iz OŠ Šentvid, Živa Pečavar iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica ter 
Natalija Gyorek iz Inštituta za gozdno pedagogiko. 
 
Raziskava Cynthie C. Garner iz univerze Severne Karoline, kjer imajo v okolici šole narejena tri območja 
za poučevanje na prostem (ribnik, mokrišče, borov gozd),  je pokazala, da: 

� učitelji le od 1 do 5-krat na leto izvedejo pouk na prostem v okolici šole, le en učitelj pa to stori 
od 6 do10-krat.  

� Pri ugotavljanju udobja poučevanja na prostem 31 % učiteljev meni, da le-to ni udobno, 40 % 
učiteljev ocenjuje pouk na prostem kot zmerno udoben, 29 % pa  kot zelo udoben.  

� 60 % jih meni, da poučevanje na prostem ni pomembno ali nekoliko pomembno, za 40 % 
učiteljev pa je pomembno ali zelo pomembno. 

Učitelji iste šole so kot ovire za poučevanje na prostem največkrat našteli: učne standarde, urnike, 

pomanjkanje znanja, nevarnosti ter dodaten nadzor (Environmental Education Resources, 2014). 

 

2.9 POUK NA PROSTEM IN UČNI STILI  

Poznavanje učenčevih učnih stilov je zelo pomembno. Če način poučevanja učencu ne ustreza, se bo ta 
pri pouku dolgočasil in izgubljal voljo do učenja. To je povezano tudi s slabšimi ocenami in posledično 
z izgubo samozavesti (Gregorič, 2003). Učne stile učencev lahko prepoznamo z opazovanjem ali 
vprašalniki, ki so temu namenjeni.  Brooks (1996) navaja, da ni noben zaznavni način boljši ali slabši od 
drugega. Vsaka informacija, ki pride do naših možganov, se začne v čutilih, ki so naša vrata zaznavanja. 
To so: oči, nos uho, jezik in koža in so naša edina stičišča s svetom. Načine sprejemanja, shranjevanja, 
kodiranja informacij v možganih, tip, vid, sluh in okus pa imenujemo zaznavni sistemi (Zupanc, 2009).  

Okrog 11. oz. 12. leta že vemo, kateremu zaznavnemu sistemu dajemo prednost. Komensky je ugotovil, 
da je učenje uspešnejše, če je vključenih več čutov, tako je učinek učenja večji in trajnejši (Zupanc, 
2009). 
»Glede na to, kateri zaznavni sistem je pri posamezniku bolj v uporabi, delimo ljudi na vizualne, 
avditivne in kinestetične« (Dominko M., Popit S., 2006, str. 19). Izrazi sami povedo, da se vizualni ljudje 
lažje učijo s pomočjo vida, pri avditivnih prevladuje sluh, pri kinestetičnih pa gib in tip (DePorter in 
Hernacki 1996 v Zupanc, 2009).  
  

2.9.1 VIZUALNI UČENCI  

So urejeni in redoljubni. Bolj si zapomnijo tisto, kar vidijo, kot  tisto, kar slišijo (Zupanc, 2009). Učni 
pripomočki, ki jih pri tem uporabljajo, so zato zemljevidi, grafi, preglednice, knjige in drugi (Zobec, OŠ). 
Poleg tega pri učenju radi uporablja barve. Učenci vizualnega stila imajo marsikdaj težave pri 
zapomnitvi ustnih navodil. Govorijo hitro, njihovo besedišče predstavljajo predvsem besede, ki 
označujejo vidne vtise, učenci imajo jasne predstave in uvidijo bistvo problema.  Dobro opazujejo, hrup 
pa jih pri učenju ne moti (Zupanc, 2009). 

Pri pouku na prostem tak učenec najraje: 

• samostojno bere navodila za delo in naloge, zapisane na učnem listu, 

• neposredno opazuje znamenitosti in pokrajino (Koci, 2000). 
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2.9.2 AVDITIVNI UČENCI 

Pri delu se pogovarjajo sami s seboj in so odlični govorniki (Zupanc, 2009).  Največ se naučijo iz 
pogovorov, razprav in predavanj. Radi imajo glasbo in so zmožni oponašati narečja, glasove živali, 
melodije itd. (Zobec, OŠ). Za njih je značilno, da govorijo ritmično in radi uporablja izraze, kot so: to mi 
dobro zveni ali to je odgovor na vprašanje. Pri učenju jih hitro zmoti hrup, vsekakor se pri spraševanju 
odrežejo bolje kakor pri pisnem preizkusu znanja (Zupanc, 2009).  

Pri pouku na prostem tak učenec najraje: 

• posluša učiteljevo razlago ali razlago vodiča o tistem, kar se opazuje, 

• posluša sošolčevo pripovedovanje o skupnem reševanju nalog, 

• posluša zvoke v naravi (Koci, 2000). 

 

2.9.3 KINESTETIČNI UČENCI 

Najbolje se učijo tako, da delo izvajajo. Najraje imajo delo v skupini in projektno delo. So fizično 
naravnani in se veliko gibljejo, zato je pri učencu kinestetičnega stila mišični razvoj hitrejši kakor pri 
učencih drugih dveh stilov (Zobec, OŠ). Radi so blizu sogovornika, ko se pogovarjajo, in veliko 
gestikulirajo. Zanje je značilno, da ne morejo dalj časa sedeti pri miru. Taki učenci radi izdelujejo 
plakate, rišejo, delajo zapiske in podčrtavajo pomembne podatke v tekstu, ki ga berejo (Zupanc, 2009). 

Pri pouku na prostem se tak učenec najraje: 

• veliko giba, 

• se dotika predmetov, 

• izvaja konkretne dejavnosti, meri, riše, se orientira s kompasom, fotografira (Koci, 2000). 
 
C. Rose in L. Goll (1993)  navajata izsledke raziskav, ki kažejo, da je 35 % ljudi vidnih (vizualnih) učencev, 
25 % ljudi je slušnih (avditivnih) ter 40 % ljudi gibalnih. Rezultati se nanašajo na mlajšo populacijo, saj 
se odstotek vidnih, slušnih in gibalnih učencev s starostjo spreminja. Dojenčki se radi stvari dotikajo, 
prijemajo, jih preizkušajo tako, da jih dajo v usta. Otrok se v primerjavi z odraslim človekom tudi več 
giblje, zato naj bi odstotek ljudi s kinestetičnim učnim stilom s starostjo upadal, povečuje pa so odstotek 
vidnih učencev. Vsekakor pa največ pridobimo, če v učenje vključimo vse čute (Štemberger, 2012). 
Zdi se , da so v današnji tradicionalni šoli še vedno najbolj zapostavljeni otroci s kinestetičnim zaznavnim 
stilom. Le-ti se najbolje učijo z gibom, ročnimi spretnostmi, neposredno izkušnjo. Vse želijo preizkusiti 
sami, kar jim šola v veliki meri ne omogoča. Pouk na prostem je odlična priložnost, da vsakodnevno 
učenje v šolskih klopeh nadomestimo s poukom na prostem ter tako aktiviramo več otrokovih čutil in 
naredimo učenje primerno za otroke z različnimi zaznavnimi stili. 

 

2.10 IZKUSTVENO UČENJE 

Po mnenju B. Kroflič (1999) novejša pojmovanja učenja poudarjajo tudi neposredne izkušnje 
doživljanja, ustvarjalnega reševanja problemov, medsebojnega komuniciranja, sodelovanja in 
samopotrjevanja, kar lahko dosežemo tudi s poučevanjem na prostem, torej zunaj učilnice. 

Učenje na prostem temelji na izkušnjah. Vključuje odnos med naravnim okoljem in človekom ter 
zahteva uporabo vseh čutov (Priest, 1986 v  ÇENGELCI, 2013). Učenci začnejo pri pouku na prostem 
naravo doživljati sami, preko svojih čutil, in se začnejo bolj zavedati, kar slišijo, vidijo, vohajo in česar 
se dotaknejo.  
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Tak pouk ima dolgo tradicijo. Utemeljil ga je David Kolb (1984), ki tovrstno učenje pojmuje kot »proces, 
v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo) posameznikove izkušnje« (str. 38). Osrednja 
ideja izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči stvari, če jih sam preizkuša in je dejansko 
aktiven. Izkustveno učenje lahko opišemo kot proces refleksije posameznikove izkušnje, na podlagi 
katere nastane nov pogled in novo znanje (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 
Izkustveno usmerjen pouk mora omogočiti učencem, da so ti v neposrednem učnem kontaktu z učno 
stvarnostjo in tako pridobivajo lastne individualizirane izkušnje. Te izkušnje vključujejo v pouk, z njimi 
interpretirajo dano učno vsebino, s čimer znanje tudi sami porajajo in konstruirajo ter mu dajejo 
individualno-identitetni pomen (prav tam). 
 

2.10.1 METODE IZKUSTVENEGA UČENJA 

Učitelji v osnovnih šolah metode izkustvenega učenja največkrat uveljavljajo v obliki socialnih iger, 
kulturnih in naravoslovnih  dni, projektnega dela ipd. (Marentič Požarnik, 2000, v Ivanuš Grmek, Čagran 
in Sadek, 2009, str. 31). 

Ostale metode izkustvenega učenja so po B. Marentič Požarnik (2000): 

� simulacije, 
� didaktične igre (igre vlog, možganska nevihta), 
� problemske naloge, 
� metode primerov, 
� opazovanje procesov in pojavov, 
� čas za razmislek, 
� telesno gibanje z metodami sproščanja, 
� terenske izkušnje, ekskurzije. 

Pri izkustvenem učenje ne gre le za rezultat učenja, temveč tudi za proces, v katerem se znanje oblikuje. 
Tu se poudarja razmišljujoče opazovanje dogajanja (prav tam). 

 

2.11 POUK NA PROSTEM IN ZBRANOST 

Besedo zbranost lahko najdemo pod različnimi sopomenkami, npr. osredotočenost, koncentracija in 
pozornost. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo zbranost razlaga kot zavestno  (miselno) 
zbranost oz. kot povečano zanimanje, zavzetost za kaj (SSKJ, 1996). 

A. Woolfolk besedo zbranost razlaga kot osredotočenost na dražljaj (2002), kar pomeni, da smo 
sposobni osredotočiti se na točno določeno točko oz. informacijo, ki prihaja iz okolice.  
Marden (2005) pa pojem zbranost razlaga kot uspeh, saj smo s tem sposobni vladati sami sebi in 
osredotočiti naš razum. To nam omogoča izboljšati možnosti za uspeh in postati bolj resni. 
Vse tri razlage lahko med seboj povežemo, saj lahko med zbranostjo sprejemamo določene informacije, 
ki so za nas pomembne in s tem dosežemo uspeh. S tem ko nadzorujemo svoje misli, nadzorujemo tudi 
sami sebe.  
Marden pravi: «S pomočjo koncentracije je človek sposoben zbrati in obdržati miselno in fizično 
energijo na delu. Osredotočen razum posveča pozornost mislim, besedam, dejanjem in načrtom.« 
(2005, str. 23). To pomeni, da če smo pri učenju zbrani, smo zmožni izvrševati procese mišljenja, 
pomnjenja in razumevanja, s čimer se v danem trenutku srečujemo (Gregorc, 2014). Zbranost je nujna 
za uspešno šolanje, a v  današnjih šolah ugotavljajo, da se povečuje število učencev, ki imajo težave z 
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vztrajanjem pri poslušanju, sledenjem navodilom in ostati osredotočen na nalogo (Spooner and 
Woodcock, 2010 v Gregorc, 2014).  

Kremzer (2010) meni, da vzroki, ki negativno vplivajo na zbranost,  izhajajo iz otroka samega 
(negotovost, čustvena naravnanost in neodločnost) ter iz okolja (vzgojno ravnanje, način poučevanja, 
zahtevnost) (Gregorc, 2014). Pravi (prav tam), da je okolje »/…/ tisto, ki lahko koncentracijo spodbuja 
in razvija, pomaga preprečevati težave, lahko pa jih tudi povečuje« (str. 19.). L in D. Zgonik (2007) 
pravita, da lahko na zbranost negativno vplivajo pomanjkanje spanja, stresne situacije v šoli ali doma 
ter prekomerna obremenitev z delom.  

Poleg različnih vaj za izboljšanje koncentracije L. in D. Zgonik priporočata tudi ukvarjanje s športnimi 
aktivnostmi (2007). B. Marentič Požarnik svetuje učiteljem, naj uvedejo krajše miselne premore in 
menjavanje dražljajev, ki bodo učence vzdrževali z  mislimi pri učni snovi (2000), saj naj bi bila 
monotonija največji  nasprotnik zbranosti (prav tam). Pri razlagi moramo uporabiti njim razumljive 
predstave, hkrati pa moramo upoštevati predznanje in izkušnje učencev. (prav tam). Med drugim je 
pomembno, da med poukom uvajamo presenečenja in novosti, zbujamo radovednost ter napetost 
pričakovanja, kaj bo sledilo (Marentič Požarnik, 2000, str. 71). 

Pomembno vlogo pri ohranjanju zbranosti ima samo okolje poučevanja. Raziskave so pokazale, da 
ljudje po tem, ko nekaj časa preživijo v mirnem podeželskem okolju v bližini narave, postanejo 
pozornejši, njihov spomin se izboljša, razmišljanje pa je na splošno učinkovitejše (Carr, 2011, str. 198). 
Raziskava, ki je preučevala vrtčevske otroke, je pokazala, da so otroci, ki se vsak dan igrajo na prostem, 
v primerjavi s tistimi, ki se ne, pokazali bistveno več sposobnosti pri ohranjanju pozornosti, 
ustvarjalnosti, motoričnih sposobnostih. Le-ti so tudi manj zbolevali za alergijskimi obolenji in 
infekcijami (Williams – Siegfredsen, 2005 v Bilton, 2010). Razlog za to je lahko tudi gibanje na svežem 
zraku in kisik, ki ga učenci dobijo v možgane. Vse to so lahko dovolj prepričljivi razlogi, da učitelj v učni 
proces vključi pouk na prostem. 
 

 

2.12  OPREDELITEV PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA 

Spoznavanje okolja od 1. do 3. razreda obsega po 105 ur pouka na šolsko leto, tj. 3 ure na teden in tri 
dneve dejavnosti. Predmet spoznavanje okolja se v slovenskih šolah poučuje od prenove šolskega 
sistema iz osemletke v devetletno osnovno šolo, tj. od leta 1999/2000. Prej se je ta predmet imenoval 
narava in družba.  

Splošni cilji predmeta izhajajo iz kompetenc kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo 
okoliščinam in prispevajo k uspešnemu življenju v družbi znanja. Namen predmeta je postaviti temelje 
za konstruktivno razmišljanje o vsebinah državljanstva, etike, odgovornosti, v krajevnem in 
mednarodnem smislu, demokraciji, pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, 
proizvodnji in potrošniških vzorcih. Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta razumevanje okolja in 
razvijanje spoznavnega področja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 
V njem najdemo vsebine različnih znanstvenih področij, tako naravoslovne in tehnične (kemija, fizika, 
informatika, tehnika in tehnologija) kot družboslovne (zgodovina, geografija, komunikologija, 
sociologija, etnologija, ekonomija in politologija).  
Predmet zaradi svoje pestrosti vsebin, dejavnosti in metod poučevanja omogoča tudi integracijo 
vsebin, medpredmetno povezovanje z matematiko, s slovenščino, z glasbeno,  likovno ter s športno 
vzgojo (prav tam). 
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2.12.1 DRUŽBOSLOVNE VSEBINE PRI SPOZNAVANJU OKOLJA V 2. RAZREDU 

V učnem načrtu predmeta spoznavanje okolja (2011) ni natančnih priporočil, katere vsebine in v 
kolikšnem obsegu bi bilo smiselno izvajati pri pouku na prostem. To je lastna odločitev vsakega učitelja 
posebej.  

Iz učnega načrta sem izbrala družboslovne vsebine, ki jih lahko izvedemo na prostem. 
Vsebine: 

� človek se spreminja, 
� osnovni geografski pojmi, 
� nevarne socialne situacije, 
� moje navade, 
� delitev dela v družini, 
� prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, verski, mednarodni), 
� organiziranost šole, 
� ljudje v skupnosti z drugimi in drugačnimi, 
� varnost in nasilje (besedno, psihično, fizično), 
� 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. 

 
Pouk na prostem se lahko izvaja tudi pri drugih predmetih in ne samo pri predmetu šport in 
spoznavanje okolja.  V. Štemberger (2012) meni, da so pri vseh predmetih prisotni cilji, ki nam 
omogočajo pouk na prostem. 

 

2.13  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Učitelj drugega razreda ima odlične možnosti za povezovanje učnih vsebin in ciljev različnih predmetov. 
To mu omogočajo učni načrti za posamezne predmete ter učbeniki, ki so največkrat sestavljeni tako, 
da se v njih prepletajo vsebine spoznavanja okolja, slovenščine ter matematike. Po ugotovitvah T. 
Hodnik Čadež in T. Filipčič (2005) se predmet spoznavanje okolja največkrat medpredmetno povezuje 
s slovenščino ter glasbeno vzgojo (Hodnik Čadež in Filipčič 2005). 

Tudi pouk na prostem je zato odlična priložnost, da učitelj poučevanje v naravi izkoristi za doseganje 
učnih ciljev različnih predmetov, pri tem pa mora seveda upoštevati smiselnost medpredmetnega 
povezovanja.  
 

2.13.1 KAJ JE MEDPREDMETNO POVEZOVANJE? 

»Medpredmetno povezovanje je nastalo zaradi težnje po doseganju večje kakovosti pouka in 
prilagajanja načinov poučevanja sodobnim spoznanjem o naravi učenja, upoštevajoč učenčevo 
celostno spoznavanje učne stvarnosti« (Žibert, 2007, str. 28). 

Po mnenju V. Štemberger (2007) je medpredmetno povezovanje: /…/ »didaktični pristop, ki otroke 
pripravi na učenje, ki traja vse življenje«. Pomeni povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj 
predmetnika na horizontalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi medpredmetnimi 
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področji (okoljska vzgoja, zdravstvena vzgoja, prometna vzgoja in vzgoja za nenasilje). Za učinkovitost 
morajo biti v povezavah jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov oziroma področij (str. 96). 

T. Hodnik Čadež meni, da je medpredmetno povezovanje pristop za doseganje vzgojno-izobraževalnih 
ciljev, pri katerem učitelji izhajajo iz povezovanja učnih vsebin ciljev ter skušajo problem obravnavati 
čim bolj celostno (2007). 
 

2.13.2 VRSTE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 

V strokovni literaturi najdemo različne modele in pristope medpredmetnega povezovanja, po katerih 
lahko načrtujemo povezave na različnih nivojih. 

Eno izmed delitev opredeljuje B. Sicherl-Kafol, ki medpredmetno povezovanje loči na tri ravni. To je 
vsebinska, procesna in konceptualna raven (2008). 
Za povezovanje na vsebinski ravni je značilno, da obravnavamo različne teme, probleme in vprašanja 
pri različnih predmetih in v okvirih različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela. Tu nas zanimajo 
vsebine, ki jih bomo povezovali oz. se osredotočamo na to, kaj povezovati, in ne na, kako in zakaj (prav 
tam). 

Konceptualno povezovanje pomeni povezovanje sorodnih pojmov pri različnih predmetih. S takšnim 
povezovanjem učence spodbudimo k oblikovanju pojmovnih mrež oz. jim omogočimo pregled nad 
razsežnostjo pojmov pri različnih predmetih. S tem razvijamo ustvarjalno reševanje problemov in 
spodbujamo višje ravni miselnih spretnosti (prav tam). 

Pri povezovanju na procesni ravni so v ospredje postavljeni procesni cilji, ki izhajajo iz splošnih ciljev, 
ki jih operacionaliziramo. Bistveni vprašanji pri tem sta zakaj in kako povezovati. Ta raven povezuje cilje 
s kognitivnega, afektivnega ter psihomotoričnega področja ter upošteva interakcijo med čustveno-
socialnim, telesno-gibalnim ter spoznavnim vidikom učenja (Sicherl-Kafol, 2002 in 2008). 
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3. PRAKTIČNI DEL 

3.1  OPREDELITEV PROBLEMA  

Raziskave kažejo (Fägerstam, 2012, Kings College London, 2010, Muñoz, 2009, Council for learning 
outside the classroom, 2014), da ima poučevanje na prostem številne učinke na otrokov socialni, 
kognitivni, emocionalni ter fizični razvoj. Na Islandiji učitelji tedensko izvajajo pouk na prostem ne glede 
na vremenske razmere. Temu se prilagodijo z ustrezno opremo, ki jo imajo otroci vedno v šoli, in tako 
sistematično omogočajo neposredne izkušnje v naravi (Skribe Dimec, 2012). Zaradi tega bi tudi sami 
radi uspešno izvedli pouk na prostem ne glede na vremenske razmere in ugotovili, ali je to sploh 
mogoče ter kako vreme vpliva na izvedbo pouka, motivacijo, zadovoljstvo ter disciplino učencev. 

Pri študiju relevantne znanstvene literature smo spoznali, da je pouk na prostem v Sloveniji namenjen 
predvsem športnim vsebinam ter naravoslovju. Nismo zasledili dela, ki bi bil namenjen poučevanju na 
prostem pri spoznavanju okolja v drugem razredu, pri družboslovnih vsebinah.  
Raziskovalni problem: ali je mogoče uspešno izvesti pouk na prostem pri spoznavanju okolja v drugem 
razredu ne glede na vremensko stanje in učno vsebino ter ugotoviti, ali se pouk na prostem odraža na 
zbranosti učencev pri učnih urah, ki sledijo. 

 

3.2  CILJI RAZISKAVE 

Namen magistrskega dela je izvesti devet ur pouka na prostem pri spoznavanju okolja v drugem razredu 
ne glede na učno vsebino in vreme. Cilji, ki jih hočem doseči v empiričnem delu, so: 

1. predstaviti izkušnje in priporočila izkušenih učiteljic za delo na prostem, 
2. predstaviti možnosti in ideje za izvajanje pouka na prostem pri spoznavanju okolja v drugem 

razredu ne glede na učno vsebino, 
3. ugotoviti, ali lahko s poukom na prostem uresničimo zastavljene učne cilje, 
4. ugotoviti, kako vreme vpliva na načrtovanje in izvajanje učnih ur, 
5. ugotoviti mnenje učencev o izvedenih učnih urah na prostem, 
6. ugotoviti, kako pouk na prostem vpliva na počutje učencev in njihovo motiviranost, 
7. ugotoviti mnenje učiteljice o izvedenih učnih urah na prostem, 
8. ugotoviti, ali se pouk spoznavanja okolja na prostem odraža na zbranosti učencev pri učnih urah, 

ki sledijo. 
 

3.3 VZOREC MERJENCEV 

Vzorec je priložnostni in neslučajnostni. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev 2. razreda osnovne šole 
na Notranjskem, od tega 10 dečkov in 11 deklic. Povprečna starost učencev je 7–8 let.  
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3.4. ORGANIZACIJA MERITEV 

Po soglasju ravnateljice, da lahko izvajamo pouk na prostem, in določitvi razreda smo staršem 
posredovali obvestilo o izvajanju pouka na prostem. Priložili smo tudi soglasje o fotografiranju otrok za 
potrebe raziskave. Ko smo dobili vsa soglasja, smo začeli izvajati pouk na prostem enkrat tedensko. 
Skupaj smo izvedli devet učnih enot. Podatke smo pridobili v šolskem letu 2014/2015, in sicer od marca 
do junija. Po vsaki izvedbi ure na prostem so učenci rešili anketni vprašalnik (priloga 2), s katerim so 
izrazili svoje mnenje o izvedeni uri. Ker smo želeli ugotoviti, ali se pouk spoznavanja okolja na prostem 
odraža na zbranosti učencev pri učnih urah, ki sledijo, so učenci  desetkrat rešili tudi različne 
matematične teste (priloga 14.4 ); petkrat tistega dne, ko so imeli pouk na prostem, ter petkrat takoj 
naslednji dan, ko pouka na prostem ni bilo. Matematična testa sta bila v istem tednu zelo podobna, 
nekoliko so bila zamenjana le števila, tip nalog in težavnost pa sta ostala enaka. Matematični test so 
vedno reševali 4. šolsko uro. Na znak so začeli z reševanjem testa, na voljo so imeli 4 minute. Po poteku 
časa so teste obrnili na drugo stran in odložili pisala.  

Za potrebe raziskave so učenci rešili tudi preizkus znanja, s katerim smo želeli ugotoviti, ali so učenci 
dosegli zastavljene učne cilje. Preizkus znanja so reševali na dan, ko ni bilo pouka na prostem. Na voljo 
pa so imeli 30 minut.  

 

3.5. OPIS INŠTRUMENTOV 

3.5.1 VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

V raziskavi smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 1. Vprašalnik vsebuje sedem 
vprašanj, ki so različnih tipov: odprti, zaprti tip in ocenjevalne lestvice. Učenci so najprej napisali spol 
in razred. Nato so sledila vprašanja, ki so se navezovala na izvedeno učno uro na prostem. Učenci so 
izvedeno učno uro tudi vrednotili in napisali, kar so pri učni uri izvedeli novega. Anketni vprašalnik je 
naše avtorsko delo.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti mnenja učencev o izvedeni učni uri na prostem, 
o njihovem počutju med učno uro, o vplivu vremena na učence ter o tem, kaj so med učnih procesom 
izvedeli novega.  
 

3.5.2  MATEMATIČNI TEST ZA UČENCE 

Za drugi del raziskave smo sestavili deset matematičnih testov, ki se nahajajo v prilogi 14.4. Testi 
vsebujejo različne matematične naloge. Učenci so matematični test skupno reševali desetkrat, vedno 
četrto šolsko uro. Od tega petkrat, ko so bili prisotni pri pouku na prostem, ter petkrat, ko niso bili 
prisotni pri pouku na prostem. Za reševanje so imeli na voljo štiri minute časa. 

 

3.5.3 PREIZKUS ZNANJA 

Za potrebe raziskave smo sestavili preizkus znanja, ki se nahaja v prilogi 14.5. Preizkus znanja je 
sestavljen iz različnih nalog, s katerimi smo preverjali, ali so učenci dosegli zastavljene učne cilje.  
Reševali so ga  30 minut. 
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3.6 METODE OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno in kvantitativno metodo. Vsako uro na prostem  smo opisno 
analizirali. Rezultati anketnih vprašalnikov za učence so prikazani v obliki grafov in strukturiranih tabel, 
ki vsebujejo absolutne in relativne frekvence. Rezultati so tudi kvalitativno analizirani in interpretirani. 
Rezultate matematičnega testa smo vnesli v program Microsoft Excel in jih statistično obdelali s 
pomočjo programa SPSS (Statistical Package fort the Social Sciences). Uporabljeni so bili naslednji 

statistični podatki: χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti, povprečne vrednosti, standardni odklon. 
Rezultati pisnega preverjanja znanja so prikazani s tabelarično predstavitvijo, ki je opisno analizirana.  

 

3.7 OPIS IN ANALIZA POSAMEZNIH UR 

3.7.1 PRVA UČNA ENOTA 

Prvo učno uro na prostem smo izvedli v torek, 3. 3. 2015. Obravnavali smo učno temo Življenje nekoč 
in danes. Kot so napovedovali vremenoslovci, je bil lep sončen dan, zato smo imeli   pripravljenega 
veliko učnega materiala in pripomočkov. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Slika 1: Učni pripomočki (Mramor, 2015). 

Po začetni predstavitvi so učenci ugibali, kje bo pouk potekal. Nato smo odšli v garderobo, kjer so se 
preoblekli in preobuli, za kar smo potrebovali okrog pet minut. Na igrišču smo se postavili v krog in se 
dogovorili o pravilih vedenja ter omejili prostor gibanja. Ena učenka je rekla, da ji sonce sije v glavo in 
da to ni dobro ter da to škoduje. Bili smo malo presenečeni, da so otroci tako občutljivi, saj sonce takrat 
ni bili močno. Povedali smo jim, da sonce sedaj še ni tako močno in da zunaj ne bomo toliko časa, da bi 
ji le-to škodovalo. Ker nas je na to še večkrat opozorila, smo zamenjali mesta, tako je sonce ni več 
motilo. Kasneje težav z vremenom ni bilo več, zato lahko trdimo, da vreme ni vplivalo na učno uro.  
Pouk smo nadaljevali z aktivnostjo, pri kateri so si učenci ogledali stare predmete. Ta del učne ure je 
potekal predvsem frontalno. Ker so nekateri učenci predmete zadrževali in se z njimi igrali, smo postali 
pozorni na to, da so predmeti krožili tekoče. Ta dejavnost je trajala kar nekaj minut dlje, kot je bilo 
načrtovano, saj so bili učenci zelo radovedni in so si predmete ogledovali z velikim zanimanjem. Nato 
smo predmete položili v sredino kroga in se pogovarjali o tem, kdo je te predmete uporabljal, ali  jih še 
uporabljamo, se kaj razlikujejo od današnjih, ali je bilo delo z njimi lažje ali težje kot danes itd. Učenci 
so vedeli vse odgovore in imeli zanimive ideje. Večkrat smo jih morali opozoriti, da dvignejo roke, če 
hočejo kaj povedati. Pokazali smo jim tudi slike svojih starih staršev. Nekateri so se začeli smejati, kar 
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smo prekinili z vprašanji: Ali se obleke kaj razlikujejo od današnjih?, Kje so jih kupovali?, So jih imeli 
toliko, kot jih imamo dandanes? itd. Nato so se učenci postavili za črto, saj je sledilo delo po skupinah. 
Skupine smo določili s štetjem. Vsaka skupina je poiskala svoje mesto, nato pa dobila slike in povedi, ki 
jih je  potrebovala za delo. Navodila smo povedali, ko je vladala popolna tišina, in jih tudi večkrat 
ponovili. Teme so bile: jamski ljudje, koliščarji, Rimljani, ljudje v srednjem veku ter ljudje 20. stoletja. 
Ker so nekatere skupine končale prej kot druge, so svoje rešitve še enkrat preverili in se pripravili na 
predstavitev. 
Nato smo nadaljevali s predstavitvami v krogu. Vsak otrok je imel sliko in ustrezno besedilo. Sliko je 
dvignil v zrak, da so jo videli tudi sošolci, in prebral besedilo. Nekaj učencev si je zapomnilo, kaj slika 
predstavlja, tako da so sliko opisali na pamet. Tu je bilo nekaj disciplinskih težav, saj so se učenci med 
seboj pogovarjali, kdo bo kaj predstavil, zato tudi niso bili pozorni na predstavitev druge skupine. 
Večkrat smo jih morali opozoriti, naj bodo tiho in naj poslušajo svoje sošolce. Dva učenca sta se igrala 
z igračko, zato smo ju opozorili, naj prenehata. Ker tega nista storila, smo igračko zasegli. Nekateri 
učenci so bili pri predstavljanju skupin zelo motivirani, drugi ne. Nemirnih je bilo predvsem nekaj 
fantov.  Opazili smo, da je motivacija padla pri predstavitvi pete skupine, zato bi naslednjič oblikovali 
le štiri. Spoznali smo, da bi bilo boljše, da bi se učenci usedli na stopnice pri igrišču, saj se tako ne bi 
mogli sprehajali in klepetati. Bolj bi bili skoncentrirani na skupino, ki je imela predstavitev. Tega danes 
nismo storili, saj so bile stopnice mokre od dežja. Naslednjič bi s seboj prinesla še podlage za sedenje.  
Ker se je ura bližala koncu, smo izpustila pantomimo – prikaz dejavnosti na obravnavano temo. Nato 
smo odšli v učilnico, kjer smo ob slikah ponovili, o čem smo se danes pogovarjali. Učenci so na časovni 
trak na tabli uvrstili slike ljudi v preteklosti, rešili pa smo še nalogo v delovnem zvezku. Rešitve smo 
sproti preverjali tako, da sem hodila po razredu in preverjala rešitve. Večina otrok je vedela pravilne 
odgovore na vprašanja. Nato smo rešili še anketne vprašalnike o izvedeni uri na prostem. Ura je tako 
trajala približno petnajst minut več od načrtovane. 
Naslednjič bi bili pozorni na to, da bi učenci pri predstavljanju skupin sedeli in ne stali, ker tako hitreje  
izgubijo pozornost in se začnejo premikati ter pogovarjati med seboj. Podaljšali bi tudi čas, ki so ga imeli 
na voljo za  pripravo na predstavitev.  Pri opazovanju starih predmetov bi namesto kroga raje naredili 
postaje. Na vsaki postaji bi bil en predmet.  Tako bi imeli na voljo enak čas, da si predmet ogledajo. Ob 
žvižgu bi postaje zamenjali v smeri urinega kazalca. Poleg tega bi učence razdelili le v štiri skupine in ne 
pet, saj se naveličajo poslušanja in izgubijo pozornost. Načrtovali bi tudi manj dejavnosti, tako da bi ura 
trajala le 45 min. Listke, na katerih so bili opisi slik, bi prilepili na plakat. Naloga učencev bi bila, da slike 
prilepijo pod ustrezno besedilo. Tako bi jim olajšala predstavitev in tudi ostali učenci bi slike videli bolje. 
  
 

REZULTATI IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 2: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f % 

Se popolnoma strinjam. 14 66,7 
Se strinjam. 6 28,6 
Se ne morem odločiti. 1 4,7 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
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Velika večina učencev, (66,7 % + 28,6 % = 95,3 %) je podala odgovor, da se je pri pouku na prostem 
počutila prijetno. En učenec pa je ostal neopredeljen.  
 
Tabela 3: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem. 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 17 81 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 2 9,4 
Se ne strinjam. 1 4,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Več kot polovica učencev (81 % + 4,8 % = 85,8 %) je podala odgovor, da jih vreme ni motilo. Dva učenca 
sta ostala neopredeljena, eden od učencev  pa je odgovoril, da ga je vreme motilo.  Tukaj bi ga morala 
vprašati po razlogu za takšno mnenje, saj je bil lep sončen dan. 
 
Tabela 4: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 2 9,5 

Se ne morem odločiti. 2 9,5 

Se ne strinjam. 6 28,6 

Se popolnoma ne 
strinjam. 11 52,4 

SKUPAJ 21 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Kar 81 %  (52,4 % + 28,6 %) učencev je odgovorilo, da se pri pouku na prostem niso dolgočasili. Dva 
učenca sta podala odgovor, da se ne moreta odločiti, dva sta se pri pouku dolgočasila. Po mojem 
mnenju je vzrok za dolgočasje predolgo predstavljanje rezultatov skupin, saj so nekateri učenci izgubili 
koncentracijo in motiviranost za poslušanje. 
 
Tabela 5: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 14 66,7 
Se strinjam. 4 19,0 
Se ne morem odločiti. 3 14,3 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Kar 85 % učencev meni, da so pri pouku na prostem izvedeli nove informacije, trije učenci (14,3 %) pa 
se ne morejo odločiti. 
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Tabela 6: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici?  f f % 

Da.  2 9,5 

Ne.  16 76,2 

Ne vem.  3 14,3 

SKUPAJ  21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Največ učencev je izbralo odgovor, da ne bi raje imeli pouka v učilnici. Teh je 76,2 %.  Nekaj učencev se 
ne more odločiti (14,3 %), dva učenca (9,5 %)  pa bi pouk raje imela v učilnici. 
 
Tabela 7: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

15 71,4 

 

 
 

2 9,5 

 

 
 

3 14,3 

 

 
 

1 4,8 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Več kot polovica učencev (71,4 % + 9,5% = 80,9 %) je učno uro na prostem ocenila z zelo dobro oceno. 
Trije učenci (14,3 %) se ne morejo odločiti, enemu učencu pa ura ni bila preveč všeč. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učencem sem naročila, naj napišejo vsaj tri stvari, ki so si jih zapomnili. Največ učencev je napisalo, da 
so si zapomnili, da so praljudje uporabljali pestnjak, da so mamute lovili v skupinah, da so koliščarji 
živeli v hišah nad vodo, kako je videti star likalnik, da so dinozavri živeli pred ljudmi, da je bilo življenje 
v preteklosti drugačno ter da so imeli takrat drugačna oblačila. 
Med odgovori so bili tudi: mamute so lovili s sulicami, Rimljani so hodili v kopališča ter vitezi so nosili 
oklepe in meče. Le en učenec je napisal »ne vem«.  
 
 

MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI 
Učiteljica je po opazovanju pouka na prostem izpolnila anketni vprašalnik. Odgovorila je, da se 
popolnoma strinja, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji. Strinjala se je , da vreme ni 
vplivalo na uspešnost pouka, da so bili učenci motivirani ter da so bile pripravljene aktivnosti zanimive. 
Strinjala se je tudi, da bi učna enota bolje potekala v učilnici, saj so le tam vsi obrnjeni proti tabli in se 
lažje skoncentrirajo. Na vprašanje, kaj bi pri učni enoti spremenila, je odgovorila, da bi ogled predmetov 
iz preteklosti potekal po postajah in ne v krogu, saj bi tako imeli vsi učenci enak čas za ogled le-teh. Kot 
izboljšavo je tudi predlagala, da bi že pred začetkom dela po skupinah glavna časovna obdobja 
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predstavili na časovnem traku. Pohvalila je veliko učnega gradiva in slik, kar je učence pritegnilo k 
sodelovanju.  
Meni, da vreme ni vplivalo na zastavljene cilje in da so bili ti doseženi. Prav tako vreme ni vplivalo na 
motiviranost učencev, jim pa je delalo nekaj težav, saj se je nekaterim učencem bleščalo, nekaterim pa 
je veter odpihnil lističe. Pri vprašanju, ali je vreme vplivalo na disciplino, je odgovorila, da so bili  živahni, 
klepetavi, vendar zainteresirani za delo. 
 
 

3.7.2 DRUGA UČNA ENOTA  

Učna enota na prostem je potekala v torek, 10. marca 2015. Vreme je bilo zelo lepo. Sijalo je sonce, 
temperature pa so bile okrog 10 °C. Ker so bili učenci primerno oblečeni, vreme ni vplivalo na izvedbo 
učne ure. Uvodna motivacija je potekala v učilnici. Ob slikah smo se pogovarjali o družinah, družinskih 
članih, sorodnikih in o delitvi dela v družini. Nekateri učenci so se spomnili, da so bile družine v 
preteklosti večje, kar smo se učili prejšnjo uro pri učni temi Nekoč in danes. Učenci so po skupinah s 
pantomimo kazali hišna opravila različnih družinskih članov, ki so jih izžrebali. Pozorno so opazovali, kaj 
sošolci prikazujejo, in hitro ugotovili rešitve, nato pa razmislili o tem,  na kaj se spomnijo ob besedi 
družina. Odgovorili so, da se spomnijo na svoje starše, brate, sestre in tudi stare starše.  Nato smo se 
pogovorili o tem, s čim lahko predstavimo svojo družino in sorodnike. Imeli so zanimive ideje – da to 
lahko narišemo in spodaj napišemo imena družinskih članov, da povemo z besedami oz. jih 
predstavimo. Pomagala sem jim tako, da sem na tablo narisala drevo. Učenci so takoj ugotovili, da gre 
za družinsko drevo. Pokazali smo jim tudi družinsko drevo, ki smo ga izdelali doma, se pogovorili o 
razmerjih med družinskimi člani brat/sestra, oče/mama, dedek/babica ter rešili nekaj primerov.  Nato 
smo se preobuli in preoblekli ter odšli pred šolo, kjer sem že pred  začetkom ure na tla narisala 
družinsko drevo, le da so bila polja prazna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 2: Fotografija učencev pri opazovanju družinskega drevesa (Maksić, 2015) 

 
Učenci so se postavili okrog drevesa in hitro ugotovili, da bomo izdelali družinsko drevo. Ponovili smo, 
kako so družinski člani na družinskem drevesu razporejeni. Nato je vsak učenec dobil sliko ali listek z 
besedilom. Ob poslušanju zgodbe o deklici Sari so se morali pravilno razporediti na družinsko drevo. 
Vsako poved smo vsaj dvakrat ponovili in jim pustili čas za razmislek. 
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Slika 3: Fotografija učencev pri končanem družinskem drevesu (Maksić, 2015). 

 Med branjem zgodbice je vladala tišina, saj so vsi pozorno poslušali, kdaj bodo prišli na vrsto. Večina 
izmed njih s to nalogo ni imela težav. Na koncu je nastalo veliko družinsko drevo, ki so ga predstavljali 
vsi učenci.  Slike in povedi smo pospravili v kuverto, se preobuli in odšli v učilnico, kjer so rešili  anketni 
vprašalnik o izvedeni učni uri na prostem. 
Naslednjič bi na tla narisali še večje družinsko drevo, da bi imeli učenci več prostora za razporejanje. S 
tem bi dosegli tudi večjo preglednost. Kot dobro bi izpostavili uvodno motivacijo, izpeljano v učilnici, 
saj so učenci nestrpno pričakovali, zakaj gremo ven in kaj bomo tam počeli. V učilnici so bili učenci zelo 
motivirani in polni informacij, ki so jih želeli deliti s sošolci. 
 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 8:  Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 17 85,0 
Se strinjam. 0 0 
Se ne morem odločiti. 3 15,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina  učencev (85,0 %) je odgovorila, jim je bilo pri pouku prijetno, trije učenci (15,0 %) pa se glede 
tega niso mogli odločiti. 
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Tabela 9: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem. 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 18 90,0 
Se strinjam. 1 5,0 
Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Več kot polovica učencev (90,0 % + 5,0 % = 95 %) je podala odgovor, da jih vreme ni motilo. En učenec 
pa je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 10: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 0 0 

Se ne morem odločiti. 1 5,0 

Se ne strinjam. 2 10,0 

Se popolnoma ne 
strinjam. 17 85,0 

SKUPAJ 20 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f %– delež vrednosti. 
 
Kar 19 učencev (85,0 % + 10,0 % = 90,0 %) je odgovorilo, da se pri pouku na prostem niso dolgočasili. 
En učenec je podal odgovor, da se ne more odločiti, nihče pa ni odgovoril, da se je pri pouku dolgočasil.  
 
Tabela 11: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 14 70,0 
Se strinjam. 4 20,0 
Se ne morem odločiti. 2 10,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev je odgovorila (70,0 % + 20,0 % = 90,0 %), da so pri pouku na prostem izvedeli nove 
informacije, dva učenca pa sta ostala neopredeljena. 
 
Tabela 12: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 1 5,0 

Ne. 16 80,0 

Ne vem. 2 10,0 

SKUPAJ 20 100,0 
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Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Največ učencev je izbralo odgovor, da pouka ne bi raje imeli v učilnici. Teh je kar 80,0 %. Dva učenca 
(10,0 %) sta ostala neopredeljena, eden (5,0 %) pa bi pouk raje imel v učilnici. 
 
Tabela 13: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

17 85,0 

 

 
 

2 10,0 

 

 
 

1 5,0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev (85,0 % + 10,0 % = 95,0 %) je izvedeno učno uro na prostem ocenila z najboljšo oceno, 
dva učenca (10,0 %) pa s prav dobro oceno.  Eden (5,0 %) je pri tem odgovoru ostal neopredeljen. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so največkrat odgovorili, da so izvedeli, da obstaja družinsko drevo, s katerim ponazorimo 
družino oz. družinske člane in sorodnike, kako ga naredimo, da so se rodili v družino, da je družina 
najpomembnejša in da moramo staršem pomagati pri hišnih opravilih. Eden izmed učencev je tudi 
napisal, da bo od zdaj naprej pomagal mamici, da ne bo preveč utrujena, kar me je zelo razveselilo. Ena 
izmed učenka je napisala, da je danes izvedela nekaj informacij o družini, sorodstvu in o sebi.  
 
 

MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI 

Učiteljica se je popolnoma strinjala, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da vreme ni 
vplivalo na uspešnost enote. Prav tako se je popolnoma strinjala, da so bili učenci motivirani in da so 
bile pripravljene aktivnosti zanimive. Menila je,  da učna enota ne bi bolje potekala v učilnici.  
Pri pouku se ji je zdela dobra zgodba o družini, po kateri so se učenci razporejali v družinsko drevo. 
Ocenila je, da vreme ni vplivalo na dosego zastavljenih ciljev. Učenci so bili po njenem mnenju bolj 
motivirani za delo kot v učilnici. Je pa opazila spremembo v vedenju nekaterih učencev, saj so bili bolj 
živahni, ko so bili zunaj. 

 

3.7.3 TRETJA UČNA ENOTA 

Učna enota je bila izvedena 19. marca 2015 prvo in drugo šolsko uro. Vreme je bilo suho in jasno. To je 
bila učna ura na temo otrokovih pravic. Ker je tema precej obsežna, smo načrtovali dve učni uri. Pri 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

30 
 

uvodni motivaciji so učenci na tabli razporejali listke s pravicami in njihovimi dolžnostmi. Bili so zelo 
mirni in motivirani. Imeli so veliko idej, zato smo jih večkrat opozorili, da govori le eden. Nato smo 
zaigrali igro Stol na moji desni je prost, kjer so zelo uživali. Presenetilo nas je, ko nas je na svoj stol 
povabila deklica, ki ne govori veliko. Tudi v prejšnjih urah smo opazili, da ne odgovarja na naša 
vprašanja, pri uri pa se je raje držala sama zase. Učiteljica nam je povedala, da težko sprejme nove ljudi 
in da potrebuje nekaj časa, da se privadi. Zato smo bili zelo veseli, da je izbrala ravno nas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slika 4: Fotografija učencev pri igri Stol na moji desni je prost (Maksić, 2015). 

Sledilo je branje  zgodbe o deklici Jeti. Učenci so bili poslušni in zelo zgovorni. Hitro so  ugotovili, o 
kateri pravici govorimo in kakšne so naše dolžnosti. Otroci so  dvigovali roke, kdo bo prišel pred tablo, 
in pravici, o kateri smo se pogovarjali, našli ustrezno dolžnost. Ker je bilo veliko kandidatov, so to nalogo 
reševali trije otroci, rešitev pa našli v nekaj minutah (2–3 min). 
Po koncu dejavnosti smo odšli v garderobo. Za preoblačenje učenci niso porabili veliko časa, saj smo 
jih vzpodbujali, naj malo pohitijo, ker bomo tako dlje časa zunaj.  Nato smo šli na igrišče in se postavili 
v vrsto. Učenci so bili obrnjeni stran od sonca, da se jim ni bleščalo. Povedali smo navodila, učiteljica 
Desi pa nam je pomagala oblikovati skupine, da so bile le-te heterogene.  Vsaka skupina je dobila list, 
na katerem je bila napisana igra vlog, ki je predstavljala določeno pravico, za pripravo so imeli  deset 
minut časa. 
Vsaka skupina je nato predstavila svojo temo. Igralci so bili zelo domiselni in jasno predstavili svojo 
pravico, zato so ostali učenci hitro ugotovili, o kateri pravici govorimo. 
 

Sliki 5, 6: Fotografiji učencev pri pripravi in predstavljanju igre vlog na temo pravice (Maksić, 2015). 
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Po odigrani igri vlog, ki prikazuje pravico izražanja svojega mnenja, in po pogovoru smo se šli igro 
Govoreča palica. Palica je imela tako moč, da vsi poslušajo tistega, ki govori. Vsak učenec je izžrebal 
listek s povedjo, ki jo je moral dokončati. Ker nekaj učencev ni upoštevalo pravil Govoreče palice, sem 
jih opozorila, da s tem ko klepetajo, kršijo pravice ostalih otrok, sami pa se ne držijo svojih dolžnosti. 
Opozorilo je pomagalo, saj tisto uro pouka s klepetanjem niso več motili. 
 

   
Sliki 7, 8: Fotografiji otrok pri igri Govoreča palica (Mramor, 2015). 

Uro smo nadaljevali z igro vlog o pravici do zdravja. Ker k zdravju pripomoremo tudi z gibanjem, je vsak 
učenec pokazal eno gibalno nalogo. Bili so zelo motivirani in veseli, da so lahko nekaj minut telovadili.  
Nato smo odšli v razred in dokončali nalogo na tabli. 
 

 
Slika 9: Fotografija otrok pri razporejanju listkov s pravicami in dolžnostmi (Maksić, 2015). 

Pri učni uri ne bi spremenili ničesar, saj so bili učenci ves čas motivirani in so pozorno sodelovali pri 
aktivnostih. Učna enota je trajala toliko časa, kot smo načrtovali.  
 
 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 14: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 17 85,0 
Se strinjam. 2 10,0 
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Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri tretji učni uri na prostem je 19 učencev odgovorilo, da so se počutili prijetno (85,0 % + 10,0 % = 95,0 
%), en učenec (5,0 %) pa je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 15: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem. 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 19 95,0 
Se strinjam. 1 5,0 
Se ne morem odločiti. 0 0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Vsi učenci so odgovorili (95,0 % + 5,0 %), da jih vreme ni motilo. Predvidevam, da zato, ker je bil takrat 
zelo lep, topel sončen dan. 
 
Tabela 16: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 0 0 

Se ne morem odločiti. 2 5,0 

Se ne strinjam. 1 0 

Se popolnoma ne 
strinjam. 17 95,0 

SKUPAJ 20 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Nihče od učencev se pri učni uri na prostem ni dolgočasil, saj je 18 učencev zanikalo trditev (85,0 % + 
5,0 % = 95,0 %), da so se pri uri dolgočasili. Dva učenca (10,0 %)  sta ostala neopredeljena. 
 
Tabela 17: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 17 85,0 
Se strinjam. 2 10,0 
Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
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Kar 85 % učencev se popolnoma strinja, da so pri pouku na prostem izvedeli nove informacije, dva 
učenca (10,0 %) se s tem strinjata, eden (5,0 %) pa je ostal neopredeljen in je odgovoril »se ne morem 
odločiti«. 
 
Tabela 18: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 0 0 

Ne. 18 90,0 

Ne vem. 2 10,0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Skoraj vsi učenci (90,0 %) učne ure ne bi raje imeli v učilnici, dva (10,0 %) pa sta pri tem vprašanju ostala 
neopredeljena. 
 
Tabela 19: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

20 100,0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Vsi učenci (100 %) so izvedeno učno uro ocenili z najboljšo oceno.   
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so napisali, da so se naučili, da poznamo pravice in dolžnosti, da se moramo do sošolcev lepo 
obnašati, da jih kličemo po imenih oz. tako, kot jim je všeč, da poznamo pravice do imena, do varnosti, 
do prijateljev in igre ter do drugačnosti, da smo ljudje različni in da ima vsak svoj prstni odtis, da smo 
vsi enakovredni, tudi če smo različni, da se iz sošolcev ne norčujemo in da moramo drug drugega 
poslušati. 
 

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČITELJICE 

Učiteljica je bila mnenja, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da vreme ni vplivalo na 
uspešnost ure. 
Prav tako se je popolnoma strinjala, da so bili učenci motivirani in da so bile pripravljene aktivnosti 
zanimive. Menila je,  da učna enota ne bi bolje potekala v učilnici.  
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Kot dobro je izpostavila sistematičnost pouka ter pripravljene igre vlog, ki so jih morali učenci odigrati. 
Ocenila je, da vreme ni vplivalo na dosego zastavljenih ciljev. Učenci so bili po njenem mnenju bolj 
motivirani za delo kot v učilnici.  
 

 

3.7.4 ČETRTA UČNA ENOTA 

To je bila učna ura na temo Promet in je potekala 24. marca 2015, tretjo šolsko uro. Bilo je precej hladno 
in vetrovno, zato smo si skušali poiskati zavetje. Učna ura je potekala tako, kot je bila načrtovana v učni 
pripravi. Ker so imeli učenci pred tem na igrišču  športno vzgojo, nismo izgubljali časa s preoblačenjem. 
Učenci so sedeli na podlogah,  na stopnicah pred telovadnico, kjer smo prebrali nekaj ugank o prometu. 
Bili so motivirani in razigrani. Rešili so večino ugank. Nato smo se pogovarjali o tem, ali hodijo v šolo 
peš ali jih pripeljejo starši. Ugotovili smo, da večino otrok v šolo pripeljejo starši, iz šole pa odidejo sami. 
Nato smo šli na sprehod okrog šole.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slika 10: Fotografija otrok pri reševanju ugank (Mramor, 2015). 

Učenci so bili opozorjeni, naj bodo pozorni na cesto in prometne znake. Prosili smo jih, naj pomagajo s 
prečkanjem ceste. Cesto smo želeli prečkati na mestu, kjer ni prehoda, a učenci so nas opozorili, da 
moramo to storiti na prehodu za pešce, ki je bil le nekaj metrov stran. Na ta način smo preverili njihovo 
znanje. Ko smo prišli do prehoda, smo ponovili, kako pravilno prečkamo cesto. Pazili smo na dovolj 
glasen govor, da so nas slišali tudi učenci v zadnjem delu kolone. Med daljšim pogovorom smo se vedno 
ustavili, da so bili pozorni na nas in ne na okolico. Na poti smo razložili tudi pomen prometnih znakov, 
ki smo jih srečali. 
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Sliki 11, 12: Fotografiji otrok pri prečkanju ceste na prehodu za pešce in pri razlagi prometnih znakov 
(Maksić, 2015). 

 
Nato smo šli na igrišče, kjer so učenci v parih iskali pomen prometnih znakov. Čeprav bi morali 
prometne znake že vsi poznati, so imeli nekateri kar nekaj težav. Slike in listki z razlago prometnih 
znakov so bili zaščiteni s folijo, da jih dež ne bi mogel uničiti. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Slika 13: Fotografija otrok pri iskanju parov (Mramor, 2015). 

Nato smo se igrali kviz. Po posvetovanju z učiteljico smo se odločili, da bodo imele vse skupine možnost 
odgovarjanja na isto vprašanje. Vsaka skupina je s kredo na tla napisala svoje ime, nato pa smo se  
pogovorili o pravilih igre in začeli s prvim vprašanjem.  
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Sliki 14, 15: Fotografija skupine »Stop« in »Prometni znaki« (Mramor, 2015). 

Učenci so bili zelo tekmovalni. Poznali so odgovore na vsa vprašanja. Pri vprašanju o vidnosti v mraku 
so si pomagali s škatlo vidljivosti, ki smo jo izdelali doma.  Uporabili smo škatlo od čevljev in jo z notranje 
strani pobarvali s črno tempera barvo. Vanjo smo prilepili listke različnih barv (oranžna, rdeča, siva, 
modra, črna, rjava in zelena) ter pritrdili odsevni trak. Učenci so ugotovili, da se najbolje vidi rumeno 
barvo, oranžno in rdečo. Nato smo pokrov škatle odkrili in spoznali, da je bil rumeni predmet odsevnik.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Slika 16: Fotografija otrok pri opazovanju škatle vidljivosti (Maksić, 2015). 

Naredili smo tudi poskus z jajcem in čelado ter ugotovili,  da se jajce ob padcu na tla ni razbilo. Učenci 
so si čelado pogledali od blizu in opazili, da je le-ta popraskana. Sledil je pogovor o tem, kaj mislijo, 
kakšna bi bila glava tega dečka/deklice, če ne bi nosil/a čelade. Rekli so, da bi bila opraskana, da bi iz 
nje tekla kri in da bi bolela.  
Po končanem kvizu smo razglasili zmagovalno skupino in odšli v razred, kjer so rešili matematične teste 
in anketni vprašalnik. Učna ura je tako potekala pet minut dlje od načrtovane. Nad učenci sem imela 
dober nadzor pri delu v naravi. Učencem je bil najbolj všeč kviz, saj radi tekmujejo, opazovanje škatle 
vidljivosti ter poskus z jajcem. Do nesporazumov med učenci in nenačrtovanega medsebojnega 
sodelovanja ni prišlo. Naslednjič bi namesto ene učne ure načrtovala dve, saj je bilo aktivnosti kar 
veliko, poleg tega pa smo več časa porabili tudi pri izvajanju poskusov in pogovoru.  
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ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 20: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 17 89,4 
Se strinjam. 0 0 
Se ne morem odločiti. 1 5,3 
Se ne strinjam. 1 5,3 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 19 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Več kot polovica učencev (89,4 % + 5,3 % =  94,7 %) je odgovorila, da se je pri pouku na prostem počutila 
prijetno. En učenec (5,3 %) je ostal neopredeljen, enemu pa pri učni uri ni bilo prijetno. 
 
Tabela 21: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem. 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 16 84,1 
Se strinjam. 1 5,3 
Se ne morem odločiti. 1 5,3 
Se ne strinjam. 1 5,3 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 19 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
. 
Večino učencev (84,2 % + 5,3 % = 89,5 %) vreme ni motilo, eden (5,3 %) je ostal neopredeljen, enega 
(5,3 %) pa je vreme pri učni uri motilo. 
 
Tabela 22: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 1 5,3 

Se ne morem odločiti. 1 5,3 

Se ne strinjam. 1 5,3 

Se popolnoma ne 
strinjam. 16 84,2 

SKUPAJ 19 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri tem vprašanju se je večina učencev popolnoma strinjala, da se pri uri niso dolgočasili (84,1 % + 5,3 
% = 89,5%), eden (5,3 %)  je ostal neopredeljen, en (5,3 %)  učenec pa je odgovoril, da se je pri pouku 
dolgočasil. 
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Tabela 23: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 14 73,7 
Se strinjam. 1 5,3 
Se ne morem odločiti. 1 5,3 
Se ne strinjam. 3 15,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 19 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev je odgovorila (73,7 % + 5,3 % = 79,0 %), da so pri pouku na prostem izvedeli nove 
informacije, eden je ostal neopredeljen, trije učenci (15,8 %) pa se niso strinjali, da so pri pouku izvedeli 
nove informacije. Vzrok za to je po mojem mnenju ta, da je bila ura namenjena ponavljanju  in 
utrjevanju snovi. To učno snov so namreč že obravnavali z učiteljico.  
 
Tabela 24: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici?  f f % 

Da.  1 5,3 

Ne.  16 76,2 

Ne vem.  2 10,5 

SKUPAJ  19 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
76,2 % učencev je odgovorilo, da pouka ne bi raje imeli v učilnici, en učenec (5,3 %)  je izrazil željo po 
pouku v učilnici, dva učenca (10,5 %) pa sta se nista mogla odločiti.  
 
Tabela 25: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

16 76,2 

 

 
 

2 10,5 

 

 
 

1 5,3 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 19 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri vprašanju o oceni učne ure je 16 učencev (76,2 %) učno uro na prostem ocenilo z najboljšo oceno, 
dva učenca (10,5 %) s prav dobro. En učenec (5,3 %) je pri tem vprašanju ostal neopredeljen. 
 
 
 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

39 
 

Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so napisali, da so se naučili, da se moramo v avtu vsakič pripeti, da moramo upoštevati 
prometne znake, da moramo cesto prečkati pri »zebri«, kdaj lahko prečkamo cesto ter kaj določeni 
prometni znaki pomenijo. Ena izmed učenk je napisala, da si je zapomnila prometni znak za prehod za 
pešce in kolesarje ter prometni znak stop. Med odgovori je bil tudi ta, da hodimo po notranji strani 
pločnika in da moramo pri prečkanju ceste pogledati levo, desno in spet levo. Nekaj učencev je 
napisalo, da so se naučili, kako se igra kviz. Veliko učencev je tudi napisalo, da morajo v mraku nositi 
odsevnike, da so v temi bolj vidni. 
Trije učenci so napisali, da so že vse vedeli in da se niso ničesar naučili. Sklepam, da zaradi tega, ker je 
bila to ura ponavljanja in so res nekatere stvari že vedeli. Predvidevam pa, da ne ravno vsega, kar sta 
pokazala tudi kviz in igra s prometnimi znaki. 

 

MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI NA PROSTEM 

Učiteljica se je popolnoma strinjala, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da vreme ni 
vplivalo na uspešnost ure. Prav tako se je popolnoma strinjala, da so bili učenci motivirani in da so bile 
pripravljene aktivnosti zanimive. Menila je,  da učna ura ne bi bolje potekala v učilnici. 
Pri učni enoti ne bi ničesar spreminjala. Kot dobro je izpostavila sistematičnost učne enote ter 
pripravljene aktivnosti, še posebej kviz ter škatlo vidljivosti. 
Po njenem mnenju vreme ni vplivalo na dosego zastavljenih ciljev, učenci pa so bili bolj motivirani za 
delo kot v učilnici.  
 

 

3.7.5 PETA UČNA ENOTA 

Učna ura je potekala v torek, 31. marca 2015, tretjo šolsko uro. Namenjena je bila ponavljanju snovi o 
geografskih pojmih  in zemljevidih. Bilo je oblačno vreme, z močnimi sunki vetra. Nekaj dni pred izvedbo 
pouka je učno pripravo pregledala tudi učiteljica in  svetovala, naj bodo namesto štirih postaj samo tri, 
da bodo imeli učenci več časa za reševanje nalog. Na začetku ure smo odšli na stopnice pred šolo. S 
seboj smo imeli podlage za sedenje. Tam smo si ogledali globus in se pogovarjali o tem, kaj ponazarja, 
kaj si lahko na njem pogledamo, koliko držav  je na svetu ter kaj pomenijo barve na globusu. Učenci so 
zelo veliko vedeli in bili radovedni, ko smo iskali lego Slovenije. Nekateri so bili presenečeni, da je  tako 
majhna in se s tem  niso strinjali.  Nato smo si ogledali še zemljevid Slovenije, ki predstavlja nadmorske 
višine. Tudi tu smo ponovili, kaj pomenijo določene barve, in na zemljevidu poiskali Cerknico. Nato je 
vsak par dobil satelitski posnetek dela Cerknice, kjer leži šola. Takoj so prepoznali tekaški krog na igrišču 
šole. Pogovarjali smo se o tem,  kakšno površje je okoli Cerknice ter kakšno je rastlinstvo. Takoj so 
ugotovili, da je tam, kjer so gozdovi, svet višji, njive in polja pa so na ravninah. Nato smo odšli na bližnji 
travnik. Začela je pihati zelo močna burja. Učenci so postali klepetavi, zavijali so si šale okrog vratu in 
se smejali. Komaj so držali zemljevide v svojih rokah, enega pa je celo odpihnilo stran. Zaradi tega smo 
to aktivnost izpustili in zemljevide pospravili v vrečko. Potrebovali smo nekaj minut, da so se učenci 
umirili in zbrali. Nato je sledila igra Ali vidiš?. Večina učencev je hitro opazila določen geografski pojem. 
Največ težav jim je povzročala Slivnica, saj niso vsi vedeli, kje leži, zato smo se vsi obrnili v smer Slivnice. 
Poimenovali smo tudi potok Cerkniščico in Cerkniško jezero. Nato smo odšli na igrišče pred šolo. Sledilo 
je delo po postajah. Na šolskem igrišču so bile že pripravljene tri oštevilčene postaje z navodili in vsem 
potrebnim materialom. Razdalja med dvema postajama je bila približno 20 m. S tem smo omogočili 
dinamično uro, saj so učenci od postaje do  naslednje postaje tekli, sami pa smo imeli dober pregled 
nad njimi ter smo lahko sproti preverjali njihovo delo. Bili so zelo veseli in motivirani. Videlo se je, da 
jih zanima, kaj jih na postajah čaka. Na prvi postaji so iz peska oblikovali določene geografske pojme. 
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Zelo dobro je bilo, da so imeli navodila prilepljena na škatli, saj tako ni bilo težav z vetrom. Prav tako so 
imeli navodila ves čas na vidnem polju.  Na koncu ure je večina učencev odgovorila, da jim je bila najbolj 
všeč prva postaja, kjer so iz peska oblikovali geografske pojme.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sliki 17, 18: Fotografiji otrok pri izdelovanju geografskih pojmov iz peska (Mramor, 2015). 

 
Na drugi postaji so morali učenci s pomočjo načrta dela Cerknice in legende odgovoriti na zastavljena 
vprašanja. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 19: Fotografija otrok pri reševanju nalog na drugi postaji (Mramor, 2015). 

Ta postajala je bila pri učencih tudi zelo priljubljena in je bila po številu glasov na drugem mestu. Na 
tretji postaji so postavljali zastavice geografskih pojmov na ustrezno mesto. Na tej postaji učenci niso 
imeli težav. 
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Sliki 20, 21: Fotografiji učencev na tretji postaji (Mramor, 2015). 

Njihovo delo smo ves čas sproti preverjali. Za vsako postajo so potrebovali nekaj manj časa, kot je bilo 
načrtovano. Ko so vse skupine končale s svojim delom, so postaje pospravili in odšli v garderobo. Ko 
smo prišli v razred, je ravno zvonilo.  
Naslednjič bi pri tretji postaji naredili večjo sliko, da bi imeli učenci še več prostora za postavljanje 
zastavic. Namesto plastelina bi na sliko že prej prilepili koščke stiropora, v katere bi učenci zapičili 
zastavice iz zobotrebcev. Tako bi bila postaja primerna tudi za zelo vetrovno vreme. Menimo, da bi 
učna ura še bolje uspela, če ne bi začelo močno pihati, saj bi lahko izvedli tudi dejavnost, pri kateri bi 
morali učenci na zemljevidu Cerknice ugotoviti, kje se nahajamo (to smo načrtovali v učni pripravi).   
 

 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 
Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 

 
Tabela 26: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 16 80,0 
Se strinjam. 2 10,0 
Se ne morem odločiti. 2 10,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
Več kot polovica učencev (80,0 % + 10,0 % =  90,0 %) je podala odgovor, da se je pri pouku na prostem 
počutila prijetno. Dva učenca (10,0 %) sta ostala neopredeljena. 
 
Tabela 27: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 13 65,0 
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Se strinjam. 2 10,0  
Se ne morem odločiti. 2 10,0 
Se ne strinjam. 3 15,0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Večino učencev (65,0 % + 15,0 % = 80,0 %) vreme ni motilo, dva učenca (10,0 %)  sta ostala 
neopredeljena, tri učence (15,0 %) pa je vreme pri učni uri motilo. 
 
Tabela 28: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 0 0 

Se ne morem odločiti. 1 5,0 

Se ne strinjam. 1 5,0 

Se popolnoma ne 
strinjam. 18 90,0 

SKUPAJ 20 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri tem vprašanju se je večina učencev popolnoma strinjala, da se pri uri niso dolgočasili (90,0 % + 5,0 
% = 85,0 %), eden (5,0 %) je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 29: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 15 75,0 
Se strinjam. 4 20,0 
Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0       0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev je odgovorila (75,0 % + 20,0 % = 95,0 %), da so pri pouku na prostem izvedeli nove 
informacije, eden (5,0 %)  je ostal neopredeljen.  
 
Tabela 30: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 3 15,0 

Ne. 14 70,0 

Ne vem. 3 15,0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
76,2 % učencev je odgovorilo, da pouka ne bi raje imeli v učilnici, en učenec (5,3 %) je izrazil željo po 
pouku v učilnici, dva učenca (10,5 %) pa sta se nista mogla odločiti.  
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Tabela 31: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

18 90,0 

 

 
 

1 5,0 

 

 
 

1 5,0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri vprašanju o oceni učne ure je 18 učencev (90,0 %) učno uro na prostem ocenilo z najboljšo oceno, 
en učenec (5,0 %) s prav dobro. Prav tako je en učenec (5,0 %) pri tem vprašanju ostal neopredeljen. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so odgovarjali, da so se naučili, kako izgledajo različni zemljevidi, kaj je gora, hrib in grič. Nekaj 
učencev je napisalo, da niso vedeli, da je Slovenija tako majhna ter da je grič nižji od hriba. Nekateri so 
napisali, da so se naučili, kaj pomenijo določeni znaki na zemljevidu, npr. znak za most, frizerski salon 
in gostišče ter da je globus pomanjšana različica Zemlje.  Šest odgovorov pa je bilo »vse sem že vedel« 
in »nič se nisem naučil«. Kot sem že omenila, je bila to ura ponavljanja in utrjevanja snovi.  

 
ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČITELJICE 

Učiteljica je ocenila, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji. Strinjala se je, da vreme ni 
vplivalo na uspešnost učne enote ter na motiviranost učencev in njihovo disciplino. Odgovorila je, da 
so bili učenci motivirani za delo, vendar pa so ob močnih sunkih vetra in opazovanju okolice preusmerili 
pozornost na veter. Enkrat jim je odpihnilo list, ki so ga lovili, in se pri tem zabavali.  
Popolnoma se je strinjala, da so bili učenci motivirani za delo, le ob sunkih vetra je pozornost popustila, 
saj je bila usmerjena na veter. Menila je, da so bile aktivnosti zanimive, zelo dobra pa se ji je zdela 
skupinska oblika dela ter to, da so bili učenci ves čas dejavni. Pohvalila je tudi naloge, ki so jih imeli 
učenci na postajah, saj so bile zanimive. Pri učni enoti ne bi ničesar spreminjala, saj je bila ta dobro 
načrtovana in uspešno izvedena. 
 
 

3.7.6 ŠESTA UČNA ENOTA 

Učna ura o poklicih je potekala v četrtek, 16. aprila 2015, prvo šolsko uro. Zunaj je bilo toplo, jasno 
vreme, tako da le-to ni vplivalo na izvedbo učne ure. Uvodna motivacija je potekala v razredu. V krogu 
smo se pogovarjali, v čem so učenci dobri in kaj najraje počnejo. To so z zanimanjem poslušali. Nato 
smo odšli ven, na igrišče. Za preoblačenje smo porabili približno štiri minute. Na igrišču so se učenci 
usedli na stopnice tako, da so bili obrnjeni stran od sonca. Tam je vsak  učenec s pantomimo pokazal, 
kaj bi rad postal, ko odraste. Učenci so vsi naenkrat želeli kazati, zato smo jim morali večkrat povedati, 
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da bodo vsi prišli na vrsto. Nekateri so z gibi zelo nazorno ponazorili določen poklic in smo rešitev hitro 
ugotovili, drugi ne.  Nato je sledil pogovor o tem, kdo nam izbere poklic in dejavnosti, ki jih delamo v 
prostem času, zakaj je potrebno hoditi v šolo ter zakaj se moramo izučiti za določen poklic. Ogledali 
smo si predmete, ki pripadajo ljudem različnih poklicev. Učenci so imeli veliko zanimivih idej. Ker so 
imeli poleg nas učenci višjega razreda športno vzgojo, so jih nekateri učenci pri tem opazovali. Le-te 
sem skušala motivirati z vprašanji. Dejavnost, da poiščejo poklice, ki se začnejo s črkami k, p in s, smo 
preskočili in prešli na nalogo drži/ne drži. Pri tej nalogi so učenci hopsali po polovici igrišča,  a vseeno 
pozorno poslušali  trditve, ki smo jih prebrali. Če je bila trditev pravilna, so obstali mirno, če pa je bila 
napačna, so počepnili.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 22: Fotografija učencev pri igri Drži/ne drži (Maksić, 2015). 

Razlog za to je bolj razgibana dejavnost, ki vključuje gibanje po igrišču, pozornost učencev pa ne bi bila 
usmerjena na druge.  Učenci so bili veseli in nasmejani. Večina je pravilno ugotovila pravilnost trditev. 
Nato smo se zbrali v krogu, kjer so ugotavljali poklice, ki se začnejo na črke s, p, k, in poimenovali osebe 
ženskega spola. Za konec smo odšli v učilnico, kjer so izpolnili delovni  list (Kaj je moje delo?) in rešili 
anketne vprašalnike. Učna ura je trajala približno deset minut dlje od načrtovane, skupno torej 55 
minut.  

 
ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 32: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 17 81,0 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 2 9,5 
Se ne strinjam. 1 4,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Sedemnajst učencev (81,0 %) se je popolnoma strinjalo, da jim je pri pouku na prostem prijetno, eden 
(4,8 %) se je s trditvijo strinjal,  dva učenca (9,5 %) pa sta pri tem vprašanju ostala neopredeljena. Eden 
(4,8 %) se s trditvijo ni strinjal, kar pomeni, da se pri pouku na prostem ni počutil prijetno.  
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Tabela 33: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 18 85,6 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 1 4,8 
Se ne strinjam. 1 4,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Osemnajst učencev (85,6 %) se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da jih vreme ni motilo, eden (4,8 %) 
se je s trditvijo strinjal, eden (4,8 %) pa je ostal neopredeljen. Enega učenca (4,8 %) je vreme motilo, 
saj se s trditvijo ni strinjal. 
 
Tabela 34: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 1 4,8 

Se ne morem odločiti. 1 4,8 

Se ne strinjam. 1 4,8 

Se popolnoma ne 
strinjam. 18 85,6 

SKUPAJ 21 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev (85,6 % + 4,8 % = 90,4 %) je odgovorila, da se pri pouku niso dolgočasili, en učenec (4,8 
%) je ostal neopredeljen, eden (4,8 %) pa se je pri pouku dolgočasil. 
 
Tabela 35: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 15 71,5 
Se strinjam. 3 14,2 
Se ne morem odločiti. 2 9,5 
Se ne strinjam. 1 4,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Večina učencev  je odgovorila (71,5 % + 14,2 % = 85,7 %), da so pri pouku na prostem izvedeli nove 
informacije, dva učenca (9,5 %) sta ostala neopredeljena, eden (4,8 %) pa se s trditvijo ni strinjal, to 
pomeni, da ni izvedel novih informacij. 
 
Tabela 36: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 2 9,5 

Ne. 17 81,0 
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Ne vem. 2 9,5 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Sedemnajst (81,0 %) učencev učne ure ne bi raje imelo v učilnici, dva učenca  (9,5 %) bi, dva (4,8 %) sta 
ostala neopredeljena. 
 
Tabela 37: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

16 76,1 

 

 
 

3 14,3 

 

 
 

1 4,8 

 

 
 

1 4,8 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
 
Večina učencev (76,1 % + 14,3 % = 90, 4 %) je učno uro ocenilo z odlično in prav dobro oceno, eden se 
ne more odločiti (4,8 %), enemu učencu (4,8 %) pa učna ura ni bila všeč. 
 
 

MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI NA PROSTEM 

Učiteljica se je popolnoma strinjala, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da vreme ni 
vplivalo na uspešnost ure. 
Menila je, da so bili učenci motivirani in da so bile pripravljene aktivnosti zanimive. Ni se strinjala, da 
bi učna ura bolje potekala v učilnici.  
Pri učni enoti sta se ji zdeli dobri raznolikost pouka in medpredmetna povezava s slovenščino. Menila 
je, da vreme ni vplivalo na dosego zastavljenih ciljev. Učenci so bili po njenem mnenju bolj motivirani 
za delo kot v učilnici. Je pa opazila spremembo v vedenju nekaterih učencev, saj so bili  bolj živahni, ko 
so bili zunaj. 
 

3.7.7 SEDMA UČNA ENOTA 

Učna enota je potekala v ponedeljek, 20. aprila 2015, tretjo šolsko uro. Bilo je toplo sončno vreme, s 
temperaturo okrog 20 °C. Obravnavali smo temo čebele. Učenci so s seboj vzeli mape in pisala, se 
preoblekli  in preobuli in odšli na travnik zraven šolskega igrišča. Tam  so se sprehajali po travniku in 
iskali živali. 
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Slika 23: Fotografija otrok pri opazovanju živali na travniku (Mramor, 2015). 

Videli so ose, mravlje, pajke, muhe, hrošče, čmrlja in čebele.  Nato so se usedli na stopnice poleg 
travnika, zaprli oči in poslušali zvočni posnetek brenčanja čebel. Ob vprašanju, kaj slišijo, so imeli  veliko 
idej – od šumenja slapu do brenčanja čebel, os in komarjev. Ob namigu, da je ta žival zelo koristna, saj 
prideluje sladko tekočino,  so hitro uganili, da se bomo pogovarjali o čebelah.  Postavljali smo jih 
vprašanja o tem, kje čebele živijo, zakaj so pomembne, od kod dobimo med, kaj bi bilo, če bi čebele 
izumrle, zakaj pridelujejo med itd.  
Učenci so imeli kar nekaj idej, ki niso bile pravilne. Nekateri so menili, da čebele nabirajo med zato, da 
ga ljudje jemo, da med raste na cvetlicah, ki ga čebele le poberejo, da imajo čebele za nabiranje medu 
nekakšno košarico ter da za izdelavo satja potrebujejo vosek, ki ga dobijo iz sveč.  
Ker so imeli veliko napačnih mnenj o teh vprašanjih, se je pogovor podaljšal z načrtovanih 15 na 25 
minut. Nato je sledilo delo po skupinah. Z učiteljico smo učence razdeli v štiri skupine po pet. Vsaka 
skupina je dobila kozarec za vlaganje, v katerem so bile čebele in satje, na katerem je bil viden med. 
Čebele in satje smo dobili pri sosedu, ki je čebelar. Naloga učencev je bila opazovanje čebeljega telesa, 
za kar so imeli na voljo tri minute časa.  
 

Sliki 24, 25: Fotografiji učencev pri opazovanju čebel (Mramor, 2015). 

 
Nato je sledilo reševanje delovnega lista. Naloge so učenci reševali postopoma, med seboj so si lahko 
pomagali, vsako nalogo pa smo tudi sproti pregledali. Opazili smo velike razlike v znanju. Delo je 
potekalo zelo počasi, zato je učiteljica dovolila, da uro podaljšamo. Pri vprašanju, kaj mislijo, koliko časa 
traja, da se iz jajčec izleže mlada čebela, so učenci odgovarjali zelo različno; od pet dni do treh let. 
Rešitve so  spoti zapisovali na delovni list, za pomoč pri pisanju pa so imeli mapo. 
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Slika 26: Fotografija otrok pri reševanju delovnega lista (Mramor, 2015). 

Za zaključek je vsaka skupina dobila razpredelnico z nalogami, ki jih opravlja čebela delavka, in sliko, s 
katero so si pomagali. Skupine so svoje ugotovitve predstavile sošolcem, ti pa so jih zapisali na delovni 
list.  
 

 
 

 

 

 

 

Slika 27: Fotografija učencev pri predstavljanju nalog čebel delavk (Mramor, 2015). 

Ura se je podaljšala za približno pol ure predvsem zato, ker je uvodna motivacija trajala precej dlje od 
načrtovane ter zaradi tega, ker učenci pišejo še zelo počasi. Po koncu pouka je večina odgovorila, da 
jim je bilo pri učni enoti najbolj všeč reševanje delovnega lista, k čemur je pripomoglo reševanje s 
pomočjo različnih dejavnosti (opazovanje čebel v kozarcu, ogled slik čebelje družine, predstavljanje 
nalog čebel delavk po skupinah). 
Pri učni uri ne bi spreminjali skoraj ničesar. To pa predvsem zato, ker je učna ura zelo dobro uspela. 
Imeli smo veliko konkretnega materiala, ki je učence motiviral, učne dejavnosti pa so bile raznolike. 
Naslednjič bi učno enoto načrtovali za dve učni uri ali pa katero izmed nalog zamenjali z nalogo 
povezovanja in tako skrajšali čas reševanja delovnega lista. 
 
 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 38: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 18 90,0 
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Se strinjam. 1 5,0 
Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Pri sedmi učni uri na prostem je 19 učencev odgovorilo, da so se počutili prijetno (90,0 % + 5,0 % = 95,0 
%), en učenec (5,0 %)  je ostal neopredeljen.  
 
Tabela 39: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 19 95,0 
Se strinjam. 0 0 
Se ne morem odločiti. 0 0 
Se ne strinjam. 1 5,0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
Večina učencev (95,0 %) je podala odgovor, da jih vreme ni motilo. Predvidevam, da je vzrok zelo lep, 
topel sončen dan. Le eden (5,0 %) se s trditvijo ni strinjal.  
 
Tabela 40: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 1 5,0 

Se ne morem odločiti. 0 0 

Se ne strinjam. 1 5,0 

Se popolnoma ne 
strinjam. 18 90,0 

SKUPAJ 20 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
En učenec (5,0 %) se je pri učni uri na prostem dolgočasil, ostali (90,0 % + 5,0 % = 95,0 %) se pri uri niso 
dolgočasili.  
 
Tabela 41: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 18 90,0 
Se strinjam. 1 5,0 
Se ne morem odločiti. 1 5,0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
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Večina učencev je odgovorila (90,0 % + 5,0 % =95,0 %), da so pri pouku izvedeli nove informacije, eden 
(5,0 %) pa je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 42: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 2 10,0 

Ne. 17 85,0 

Ne vem. 1 5,0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
85,0 % učencev pouka ne bi raje imelo v učilnici, dva učenca (10,0 %) da, eden (5,0 %) se ni mogel 
odločiti.  
 
Tabela 43: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

18 90,0 

 

 
 

1 5,0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

1 5,0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Pri tej nalogi je 18 učencev (90,0 %) učno uro na prostem ocenilo z najboljšo oceno, en učenec (5,0 %) 
pa s prav dobro. Enemu (5,0 %) učna ura ni bila všeč in jo je ocenil s slabšo oceno. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so odgovarjali, da so se naučili, katere čebele sestavljajo čebeljo družino in kakšne so njihove 
naloge. En učenec je napisal, da čebele pridelujejo med zase in ne za ljudi ter da so izdelki iz medu zelo 
zdravi. Veliko odgovorov je bilo, da so izvedeli, da se čebela razvija iz jajčeca, ki ga matica izleže v satje. 
Nekateri učenci so napisali, da niso vedeli, da obstaja trot ter da je čebelje telo prekrito z dlačicami, na 
katere se prime cvetni prah. 

 
 

MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI NA PROSTEM 
Učiteljica je menila, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da vreme ni vplivalo na 
uspešnost. 
Ocenila je,  da so bili učenci motivirani in da so bile pripravljene aktivnosti zanimive. Menila je, da učna 
enota ne bi bolje potekala v učilnici.  Pohvalila je veliko konkretnega materiala (čebele in satje), ki so 
ga učenci opazovali. Dober se ji je zdel zelo sistematičen način reševanja delovnih listov, pri katerem 
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so si učenci pomagali z živimi čebelami ter s slikovnim materialom. Predlagala je, da  bi na učni list 
dodala  kakšno nalogo povezovanja, s čimer bi skrajšala čas reševanja. Menila je, da vreme ni vplivalo 
na dosego zastavljenih ciljev. Učenci so bili po njenem mnenju bolj motivirani za delo kot v učilnici. 
 
 

3.7.8 OSMA UČNA ENOTA 

Pri tej učni enoti smo se učili o zaščitni opremi čebelarja, čebelnjaku in o panjskih končnicah. Učna ura 
je potekala v petek, 24. aprila 2015. Bil je zadnji dan pred majskimi počitnicami, zato me je učiteljica 
pred začetkom pouka opozorila, da so učenci zelo živahni in razigrani. Takoj ko smo prišli  ven, je začel 
padati dež.  Ker pa so ga vremenoslovci napovedovali že nekaj dni, so bili učenci temu primerno 
oblečeni in obuti. Odprli so svoje dežnike in se začeli pogovarjati med seboj, gledati, da ne bodo mokri, 
se premikati, zato je bilo pouk nemogoče nadaljevati.  Zavetje smo poiskali pod stopnicami, ki vodijo v 
telovadnico. Tako je bila težava z dežjem rešena. Učenci so zaprli dežnike, se postavili v krog, en 
prostovoljec pa se je oblekel v čebelarsko opremo. 

 

 
Slika 28: Fotografija deklice oblečene v čebelarsko zaščitno opremo (Mramor, 2015). 

Učenci so se začeli smejati in prijemati obleko. Pogovarjali smo se o tem, komu pripada, zakaj jo 
potrebujemo, katere dele telesa zaščiti, ali je pik čebele nevaren ter zakaj nas piči. Nato smo si ogledali 
satje. Satje smo pokazali tako, da smo krožili v krogu, ki pa se je kar naprej podiral. Eni učenci so tako 
zakrili pogled drugim, zato so se pritoževali, da ne vidijo.   
Uro smo prekinili in jim povedali, da pouka tako ne moremo nadaljevati. Trikrat so globoko vdihnili, 
nato pa  nadaljevali s pogovorom. Učenci so takoj ugotovili, da satje zgradijo čebele delavke, niso pa 
vedeli, da čebele same izločajo vosek, ki ga uporabijo pri izgradnji satja, in da sveče izdelujemo iz voska, 
ki ga pridelajo čebele. Ker je bil na satju viden tudi cvetni prah in celice pokrite s pokrovčkom, smo 
učence vprašali, zakaj uporabljajo cvetni prah in kaj se skriva pod temi pokrovčki. 
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Sliki 29, 30: Fotografiji otrok pri ogledovanju satja (Maksić, 2015). 

Ko smo nekaj pokrovčkov odstranili, smo zagledali med in ga povohali.  Učenci so bili ves čas precej 
živahni, zato smo potrebovali kar veliko energije, da so se umirili in poslušali. Ker je začelo še bolj 
deževati, so začeli gledati, kako dežuje, in se pogovarjali. Pouk smo nadaljevali z ogledom slik panjskih 
končnic.  Nato smo odšli v učilnico, kjer smo igrali kviz Male sive celice. Učenci so se razdelili v pet 
skupin. Tudi tu so bili precej živahni, a vedeli so vse odgovore. Po koncu ure smo se z učiteljico 
pogovorili. Povedala nam je, da so učenci že cel dan zelo živahni, saj je zadnji dan pouka in vsi nestrpno 
pričakujejo počitnice. 
Pri učni uri bi spremenili to, da učenci ne bi stali v krogu, saj se ta hitro podre. Namesto pogovora bi 
morali načrtovati drugačne učne oblike, npr. delo po skupinah ali postajah, kjer bi učenci oblekli 
opremo čebelarjev, si ogledali satje in panjske končnice. A žal to ni bilo mogoče tudi zaradi dežja, ki bi 
zmočil čebelarjevo zaščitno opremo. Zdi se nam prav, da smo pouk izvedli pod streho oz.  zavetjem, saj 
bi z dežniki še poslabšali zbranost učencev. 

 
 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 
Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 

 
Tabela 44: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 18 85,7 
Se strinjam. 0 0 
Se ne morem odločiti. 2 9,5 
Se ne strinjam. 1 4,8 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f%– delež vrednosti. 
 
Osemnajst učencev (85,7 %) se je popolnoma strinjalo, da jim je pri pouku na prostem prijetno, dva 
učenca (9,5 %) sta pri tem vprašanju ostala neopredeljena, eden (4,8 %) pa se s trditvijo ni strinjal, kar 
pomeni, da se pri pouku na prostem ni počutil prijetno.  
 
Tabela 45: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 11 52,4 
Se strinjam. 1 4,8 
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Se ne morem odločiti. 2 9,5 
Se ne strinjam. 3 14,3 
Se popolnoma ne strinjam. 4 19,0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f%– delež vrednosti. 
 
Enajst učencev (52,4 %) se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da jih vreme ni motilo, eden (4,8 %) se je 
s trditvijo strinjal, dva učenca (9,5 %) pa sta ostala neopredeljena. Ostale učence je vreme bolj motilo, 
saj se trije učenci (14,3 %) s trditvijo o vplivu vremena niso strinjali, štirje učenci (19,0 %) pa se s trditvijo 
popolnoma niso strinjali. 
 
Tabela 46: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 0 0 

Se ne morem odločiti. 0 0 

Se ne strinjam. 2 9,5 

Se popolnoma ne 
strinjam. 19 90,5 

SKUPAJ 21 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Vsi učenci (90,5 % + 9,5 %) so odgovorili, da se pri pouku niso dolgočasili.  
 
Tabela 47: Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 20 95,2 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 0 0 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Vsi učenci so odgovorili (95, 2% + 4,8 %), da so pri pouku na prostem izvedeli nove informacije.  
 
Tabela 48: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 9 42,9 

Ne. 11 52,3 

Ne vem. 1 4,8 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Devet učencev (42,9 %) bi učno uro raje imelo v učilnici, enajst učencev (52,3%) pa ne. Dva učenca (4,8 
%) sta ostala neopredeljena. 
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Tabela 49: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

15 71,4 

 

 
 

3 14,3 

 

 
 

0 0 

 

 
 

3 14,3 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
 
Večina učencev (71,4 % + 14,3 % = 85,7 %) je učno uro ocenilo z odlično in prav dobro oceno, trem 
učencem (14,3 %) pa učna ura ni bila všeč. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so odgovarjali, da so se naučili, da satje izdelajo čebele delavke, da je na satju med  in cvetni 
prah, da v satje matica odlaga jajčeca in da je narejeno iz voska, ki ga izločajo čebele. Veliko odgovorov 
je bilo o tem, da obstajajo panjske končnice ter kako izgleda čebelarjeva obleka, da ga čebele ne morejo 
pičiti. Eden izmed učencev je napisal: »Čebelar ima zelo velike rokavice«.  
 

 
MNENJE UČITELJICE O IZVEDENI UČNI URI NA PROSTEM 

Učiteljica se je popolnoma strinjala, da je bila učna enota izvedena v skladu z učnimi cilji in da je vreme 
vplivalo na uspešnost pouka. Ocenila je, da so bili učenci slabše motivirani kot pri prejšnjih učnih enotah 
ter da so bile pripravljene aktivnosti zanimive. Popolnoma se je strinjala, da bi učna enota bolje 
potekala v učilnici. Menila je, da je vreme negativno vplivalo na motiviranost učencev in disciplino, saj 
so bili nezbrani in so opazovali, kako dežuje, poleg tega so bili živahni in neposlušni. Menila  pa je, da 
vreme ni vplivalo na dosego zastavljenih ciljev. Pri pouku je pohvalila veliko konkretnega materiala ter 
kviz za ponovitev znanja. 
 
 

3.7.9 DEVETA UČNA ENOTA 

Učna enota je potekala v četrtek,  21. maja 2015, tretjo šolsko uro. Napovedano je bilo suho vreme, a 
je eno uro pred poukom na prostem začelo deževati, sicer le za  okrog 30 minut, zato smo prinesli nekaj 
dodatnih dežnikov, če ga kakšen učenec ne bi imel. Nismo jih potrebovali, saj je bilo v času pouka vreme 
suho. Obravnavali smo učno temo Veter. Pri uvodni motivaciji so učenci prihajali pred tablo in iz vrečke 
jemali stvari. Njihova naloga je bila, da povedo, kdaj ta predmet uporabljamo, v kakšnem vremenu  ter 
zakaj. Med njimi je bila krema za sončenje, dežnik, sončna očala ter kapa. Ko je bila vrečka prazna in je 
na vrsto prišel naslednji učenec, se je začudil, ker v vrečki ni bilo ničesar.  

Nekateri so temu pritrdili, drugi pa so pravilno ugotovili, da je v vrečki zrak. En učenec je to dokazal 
tako, da je vrečko zatisnil in naredil se je balon. Tako so vsi videli, da je v vrečki res zrak. Vprašali smo 
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jih, ali lahko zrak premikano. Nekateri so imeli zanimive ideje, saj so rekli, da to naredimo s tem, ko 
dihamo, če zamahnemo z roko, če tečemo po razredu ter z zvezkom. Vsak je to poskusil tudi s poljubnim 
predmetom. Učenci so odšli k oknom in opazovali, ali piha veter. Vsi so ugotovili, da piha in da to vidijo 
po drevesih, ki se nagibajo, po mreži na košarkaškem igrišču in oblakih. Pogovorili smo se tudi o tem, 
ali močno piha ali ne, o tem, iz katere strani piha ter kako to vemo. Učenci so vedeli večino odgovorov. 
Nato smo odšli v garderobo, kjer so se učenci preobuli in oblekli ter odšli na igrišče. Imeli smo srečo, 
saj takrat ni deževalo. Učenci so se postavili v vrsto in zatisnili oči. Naročili smo jim, naj bodo pozorni 
na to, kaj na svoji koži občutijo in kaj slišijo. Povedali so, da so čutili veter. Vsak je našel vsaj tri stvari, 
po katerih vidi, da piha veter.  Pogovorili smo se tudi o tem, ali vedno piha iz iste smeri ali se smer vetra 
kaj spreminja. To smo jasno videli na zastavah pred šolo, ki so se obračale v smeri vetra. Opazovali smo 
tudi premikanje oblakov in smer, od kod veter prihaja.  Nato smo učence razdelili v štiri heterogene 
skupine. Vsaka je dobila vetromer, s katerim so ugotavljali, kdaj se vrti hitreje. Vetromer smo izdelali iz 
lepenke, plastičnih kozarčkov ter navadnega svinčnika. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sliki 31, 32: Fotografija učencev pri preizkušanju vetromera (Mramor, 2015). 
 
Za to nalogo so imeli štiri minute časa in ker ni bilo ravno vetrovno, smo z učenci odšli pred šolo, kjer 
po navadi najmočneje piha. Ker vetra ni bilo, so začeli v vetrokaze pihati. Ugotovili so, da se ob močnem 
vetru vetromer vrti hitreje, ob rahlem pa počasneje. 
 

 

 
Slika 33: Fotografija učencev pri preizkušanju vetromera pred šolo (Maksić, 2015). 

 
Nato smo odšli v učilnico, kjer smo naredili nalogo v delovnem zvezku. Naloge smo sproti preverjali in 
ugotovili, da večina učencev ni imela težav. Pogovorili smo se tudi o pozitivnih in negativnih učinkih 
vetra. 
Pri učni uri ne bi spremenili veliko stvari, saj so bili učenci ves čas motivirani.  Edino, kar bi še dodali, 
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je to, da bi šli z vetromeri ven še kakšno drugo uro, ko bi bilo vreme bolj vetrovno. Če bi učna enota 
trajala dve učni uri, bi učenci vetromere ali vetrnice izdelali sami. 
 
 

ANALIZA IN RAZLAGA UČENČEVIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
 

Tabela 50: Stopnja prijetnosti pri pouku na prostem 

Pri učni uri mi je bilo prijetno. f f% 

Se popolnoma strinjam. 19 90,4 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 1 4,8 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Devetnajst učencev (90,4 %) se je popolnoma strinjalo, da jim je pri pouku na prostem prijetno, en 
učenec (4,8 %) se je s trditvijo strinjal, eden (4,8 %) pa je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 51: Mnenje o vplivu vremena na uro na prostem 

Vreme me ni motilo. f f % 

Se popolnoma strinjam. 16 76,2 
Se strinjam. 3 14,3 
Se ne morem odločiti. 2 9,5 
Se ne strinjam. 0 0 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f% – delež vrednosti. 
 
Šestnajst učencev (76,2 %) se je s trditvijo popolnoma strinjalo, trije so se strinjali, dva učenca (9,5 %) 
pa sta ostala neopredeljena.   
 
Tabela 52: Stopnja dolgočasja pri pouku na prostem 

Pri uri sem se dolgočasil. f f % 

Se popolnoma strinjam. 0 0 

Se strinjam. 0 0 

Se ne morem odločiti. 1 4,8 

Se ne strinjam. 1 4,8 

Se popolnoma ne 
strinjam. 19 90,4 

SKUPAJ 21 100,0 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Devetnajst učencev (90,4 %) je odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, en učenec (4,8 %) 
se je s trditvijo strinjal, eden (4,8 %) pa je ostal neopredeljen.  
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Tabela 53:  Nove informacije 

Pri pouku sem izvedel nove informacije. f f % 
Se popolnoma strinjam. 17 80,9 
Se strinjam. 1 4,8 
Se ne morem odločiti. 1 4,8 
Se ne strinjam. 2 9,5 
Se popolnoma ne strinjam. 0 0 
SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f %– delež vrednosti. 
Sedemnajst učencev (80,9 %) se je popolnoma strinjalo, da so pri pouku izvedeli nove informacije, en 
učenec (4,8 %) se je s tem strinjal, eden (4,8 %)  pa je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 54: Želja po učni uri v učilnici 

Ali bi imel učno uro raje v učilnici? f f % 

Da. 3 14,3 

Ne. 17 80,9 

Ne vem. 1 4,8 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Sedemnajst učencev (80,9 %) učne ure ne bi raje imelo v učilnici, trije učenci (14,3 %)  pa bi jo.  Eden 
(4,8 %) je ostal neopredeljen. 
 
Tabela 55: Ocena učne ure 

Ocena  učne ure f f % 

 

 
 

18 85,7 

 

 
 

3 14,3 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

 

 
 

0 0 

SKUPAJ 21 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti. 
 
Osemnajst učencev (85,7 %) je učno uro ocenilo z najboljšo oceno, trije (14,3 %)  pa s prav dobro. 
 
Napiši, kaj si se novega naučil. 
Učenci so odgovarjali, da lahko veter opazujemo po premikanju oblakov, drevesih, zastavah in travi, da 
hitrost vetra merimo z vetromerom ter da ta miruje, ko vetra ni. En učenec je tudi napisal, da veter 
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poganja vetrnico, čeprav tega pri pouku nismo omenili. Nekateri so napisali, da je veter lahko nevaren, 
saj lahko podre hišo in premika avte.  

 
ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČITELJICE 

Učiteljica je po opazovanju pouka na prostem odgovorila, da se popolnoma strinja, da je učna enota 
potekala v skladu z učnimi cilji. Strinjala se je, da vreme ni vplivalo na uspešnost učne enote ter da so 
bili učenci motivirani. Aktivnosti so bile po njenem mnenju zanimive, zato je odgovorila da se ne strinja, 
da bi pouk na prostem bolje potekal v učilnici.  Pri pouku bi spremenila to, da bi učenci sami izdelali 
vetrnico ali pa vetromer. Pri učni uri se ji je zdelo dobro to, da so učenci uporabljali svoja čutila ter 
opisovali in utemeljevali svoja občutja. Pohvalila je tudi to, da so učenci sami merili hitrost vetra z 
vetromeri.  Zdelo se ji je, da vreme ni vplivalo na zastavljene cilje, disciplino in motiviranost učencev. 
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4. UGOTOVITVE IN RAZPRAVA 

4.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCEV PO DNEVIH 

V tem delu naloge so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci reševali po pouku 
na prostem.  Naš cilj je bil pridobiti mnenje učencev o izvedenih učnih urah na prostem. 

 
1. Pri učni uri mi je bilo prijetno. 

 
Tabela 56: Primerjava stopnje prijetnosti pri vseh urah na prostem 

 
Iz tabele lahko razberemo, da so se učenci najmanj prijetno počutili prvo učno enoto, saj se je le  
66,0 % učencev s trditvijo o prijetnosti pri pouku popolnoma strinjalo, 28,6 % se jih je s tem strinjalo,  
4,7 % učencev pa je odgovorilo »ne vem«. Nihče se ni počutil neprijetno. Razlog za to je lahko ta, da 
me učenci niso poznali in niso vedeli, kaj naj pričakujejo. Tudi pouk na prostem je bil zanje novost. 
Podatki kažejo, da se je stopnja prijetnosti pouka na prostem z vsako uro  nekoliko povečevala. Najbrž 
zato, ker smo se bolje spoznali, učenci so se privadili na  naš način poučevanja ter na pouk na prostem. 
Izjema je 8. učna enota, ko je stopnja prijetnosti nekoliko padla zaradi dežja. 
Najbolj prijetno so se učenci počutili 7. in 9. učno enoto. Razlog za to bi lahko bile prijetne poletne 
temperature okrog 20 °C, pri sedmi uri morda učna snov. Delo je namreč potekalo s pomočjo čebel, ki 
smo jih prinesli v šolo. Učenci so izrazili tudi veliko zadovoljstvo pri reševanju delovnih listov.  

 
2. Vreme me ni motilo. 

 
Tabela 57: Primerjava mnenj o vplivu vremena pri vseh urah pouka na prostem 

UČNA 
ENOTA 

SE POPOLNOMA 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

NE 
VEM 

SE STRINJAM SE POPOLNOMA NE 
STRINJAM 

1. 81,0 % 4,8 % 9,4 % 4,8 % 0 

2. 90,0 % 5,0 % 5,0 % 0 0 

3. 95,0 % 5,0 % 0 0 0 

4. 84,1 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 0 

5. 65,0 % 10,0 % 10,0 % 15,0 % 0 

6. 85,6 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 0 

7. 84,1 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 0 

UČNA 
ENOTA 

SE POPOLNOMA 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

NE VEM SE NE 
STRINJAM 

SE POPOLNOMA NE 
STRINJAM 

1. 66,0 % 28,6 % 4,7 % 0 0 

2. 85,0 % 0 15,0 % 0 0 

3. 85,0 % 10,0 % 5,0 % 0 0 

4. 89,4 % 0 5,3 % 5,3 % 0 

5. 80,0 % 10,0 % 10,0 % 0 0 

6. 76,1 % 14,3 % 4,8 % 4,8 % 0 

7. 90,0 % 5,0 % 0 5,0% 0 

8. 71,4 % 0 9,5 % 4,8 % 0 

9. 90,4 % 4,8 % 4,8 % 0 0 
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8. 52, 4 % 4,8 % 9,5 % 14,3 % 19,0 % 

9. 76,2 % 14,3 % 9,5 % 0 0 

 
Učence je vreme najbolj motilo osmo učno enoto, saj je 23,3 % učencev (14,3 % + 19,0 %) odgovorilo, 
da jih je vreme motilo. To je največ med vsemi urami na prostem. Med učno enoto je padal dež, zaradi 
česar smo pouk izvedli pod stopnicami, ki vodijo v telovadnico, tako da učencem ni bilo potrebno imeti 
dežnikov. Učencev dež ni mogel zmočiti, a očitno jih je to vseeno motilo. Pouk smo zaradi dežja ves čas 
izvajali na enem mestu, zaradi česar učenje ni bilo razgibano in se glede na prejšnje ure učenci niso 
veliko gibali.  Učence je vreme bolj kot druge učne ure motilo tudi 5. učno enoto, saj se 15,0 % učencev 
s trditvijo »vreme me ni motilo« ni strinjalo. Vzrok za to je najbrž zelo močan veter, ki je začel pihati v 
uvodnem delu ure. Učenci so se začeli pritoževati, zavijali so se v šale, enemu dečku pa je celo odpihnilo 
zemljevid. Pri ostalih učnih enotah, ki smo jih izvedli na prostem, je bilo lepo, toplo sončno vreme. 
Večine učencev, kot kažejo zgornji podatki, tako vreme ni motilo. 
 

 
3. Pri uri sem se dolgočasil. 

 
Tabela 58: Primerjava stopnje dolgočasja pri pouku na prostem 

UČNA 
ENOTA 

SE POPOLNOMA 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

NE VEM SE NE 
STRINJAM 

SE POPOLNOMA NE 
STRINJAM 

1. 0 9,5 % 9,5 % 28,6 % 52, 4 % 

2. 0 0 5,0  % 10,0 % 85,0 % 

3. 0 0 5,0 % 0  95,0 % 

4. 0 5,3 % 5,3 % 5,3 % 84,2 % 

5. 0 0 5,0 % 5,0 % 90,0 % 

6. 0 4,8 % 4,8 % 4,8 % 85,6 % 

7. 0 0 0 5,0 % 95,0 % 

8. 0 0 0 9,5 % 90,5 % 

9. 0 0 4,8 % 4,8 % 90,4 % 

 
Največ učencev je odgovorilo, da so se dolgočasili 1. učno enoto (9,5 %). Razlog zato je  najbrž ta, da je 
bila to prva skupna ura, zaradi česar učenci niso vedeli, kako bo delo potekalo in kaj pričakovati. Učenci 
so se privajali na tak način poučevanja. Vzrok je lahko tudi aktivnost v zadnjem delu učne ure, ko so 
morali po skupinah predstavljati svoje ugotovitve. Takrat smo opazili nezbranost in neposlušnost. 
Najmanj dolgočasja so učenci občutili pri 3. in 7. učni enoti, saj se kar 95,0 % učencev s  trditvijo »pri 
pouku sem se dolgočasil«  popolnoma ni strinjalo. Že pri samih urah so bili zelo motivirani, aktivnosti 
pa so jim bile zelo zanimive. To so izrazili tudi po koncu pouka. Najbrž je k temu pripomogla sama učna 
snov ter pripravljene aktivnosti. Pri tretji učni enoti so bili učenci navdušeni nad igrami vlog, pri sedmi 
učni enoti pa nad opazovanjem čebel in reševanjem delovnega lista. Pri 1. učni enoti sta se dolgočasila 
dva učenca, 4. in 6. učno enoto pa le en učenec. Takrat smo obravnavali učni temi Promet ter Poklici. 
To sta bili uri ponavljanja in utrjevanja snovi, kar bi lahko bil razlog za njihovo dolgočasje. Ostale ure 
učenci niso izrazili veliko dolgočasja pri pouku. 
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4. Pri pouku sem izvedel nove informacije. 
 

Tabela 59: Primerjava mnenj glede količine novih informacij, ki so jih izvedeli pri pouku na prostem 

UČNA 
ENOTA 

SE POPOLNOMA 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

NE VEM SE NE 
STRINJAM 

SE POPOLNOMA NE 
STRINJAM 

1. 66,7 % 19,0 % 14,3 % 0 0 

2. 70,0 % 20,0 % 10,0 % 0 0 

3. 85,0 % 10,0 % 5,0 % 0 0 

4. 73,6 % 5,3 % 5,3 % 15,8 % 0 

5. 75,0 % 20,0 % 5,0 % 0 0 

6. 71,5 % 14,2 % 9,5 % 4,8 % 0 

7. 90,0 % 5,0 % 5,0 % 0 0 

8. 95,2 % 4,8 % 0 0 0 

9. 80,9 % 4,8 % 4,8 % 9,5 % 0 

 
Po mnenju učencev so največ novih informacij izvedeli 7. (90,0 % + 5,0 % = 95,0 %) in 8. (95,0 % + 4,8 
% = 100,0 %) učno enoto, ko smo obravnavali čebele. Učenci so imeli na voljo veliko konkretnega 
materiala (čebele, zaščitna obleka, slike čebelje družine, slike razvoja čebele od jajčeca do odrasle 
čebele, satje, na katerem je bil viden med, itd.) Ob različnih aktivnostih so reševali tudi učni list, pri 
čemer so izrazili veliko zadovoljstva.  Večina učencev je te predmete videla prvič in tako izvedela veliko 
novih informacij. Učna enota, pri kateri so se učenci s trditvijo  »pri uri sem izvedel nove informacije« 
v veliki meri strinjali, je tudi tretja (85,0 % + 10,0 % = 95,0 %),  pri kateri smo utrjevali učno temo o 
geografskih pojmih in zemljevidih. Kljub temu da je bila to ura ponavljanja in utrjevanja snovi, so učenci 
izvedeli nove informacije.  Učenci so najmanj novih informacij izvedeli 4. učno enoto (73,6 % + 5,3 % = 
78,9 %). Razlog je po našem mnenju ta, da je bila to ura ponavljanja in utrjevanja snovi ter da se učenci 
o prometu, pravilnem prečkanju ceste ter hoji po pločniku učijo že od malih nog.  O tem se učijo vsak 
dan, saj večina učencev hodi iz šole peš, v učenje pa so vključeni tudi starši.  
 

 

5. Ali bi imel učno uro raje v učilnici? 
 

Tabela 60: Primerjava mnenj glede želje po pouku v učilnici 

UČNA ENOTA DA NE NE VEM 

1. 9,5 % 76,2 % 14,3 % 

2. 5,0 % 80,0 % 10,0 % 

3. 0 90,0 % 10,0 % 

4. 5,3 % 76,2 % 10,5 % 

5. 15,0 % 70,0 % 15,0 % 

6. 9,5 % 81,0 % 9,5 % 

7. 10,0 % 85,0 % 5,0 % 

8. 42,9 % 52,3 % 4,8 % 

9. 14,3 % 80,9 % 4,8 % 

 
Največ učencev je željo po pouku v učilnici izrazilo 8. učno enoto (42,9 %), kar je po našem mnenju 
povezano s slabim vremenom in tem, da učenci niso bili gibalno aktivni, saj je pouk zaradi dežja potekal 
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le na enem mestu.  Poleg 8. učne enote so učenci večjo željo po pouku v učilnici izrazili tudi 5. učno 
enoto (15,0 %), ko je bilo vreme vetrovno. Očitno se učenci v takih razmerah ne počutijo prijetno oz. 
tega niso navajeni, saj smo v slabem vremenu ponavadi v učilnicah, hišah itd. Tudi učenci so bili 
presenečeni, da bomo kljub dežju pouk imeli zunaj. Ostale učne enote, ko je bil vreme suho, učenci 
niso imeli večje želje po pouku v učilnici. Vzrok za to je po mojem mnenju gibanje na svežem zraku, bolj 
sproščeno vzdušje in sama sprememba okolja. Želje po pouku v učilnici učenci niso izrazili 3. učno 
enoto, ko smo obravnavali temo otrokovo pavice. Vreme je bilo suho in jasno.  

 

6. Ocena učne ure. 
 

Tabela 61: Primerjava ocen učencev o posameznih urah pouka na prostem 

UČNA ENOTA 
  

   

1. 71,4 % 9,5 % 14,3 % 4,8 % 0 

2. 85,0 % 10,0 % 5,0 % 0 0 

3. 100,0 % 0  0 0 0 

4. 76,2 % 10,5 % 5,3 %  0 0 

5. 90,0 % 5,0 % 5,0 % 0 0 

6. 76,1 % 14,3 % 4,8 % 4,8 % 0 

7. 90,0 % 5,0 % 0 5,0 % 0 

8. 71,4 % 14,3 % 0 14,3 % 0 

9. 85,7 % 14,3 % 0 0 0 

 
Učna enota, ki so jo kar vsi učenci (100 %) ocenili z najboljšo oceno, je tretja. Obravnavali smo učno 
temo Otrokove pravice, učna enota pa je trajala dve uri.  Učenci so bili ves čas zelo motivirani, najbolj 
všeč pa so jim bile igre vlog ter igra Stol na moji desni je prost. Tudi vreme je bilo suho in jasno, s 
temperaturami okrog 10 °C.  Aktivnosti so bile raznolike (igra Stol na moji desni je prost, igre vlog, 
govoreča palica, nekajminutna športna vadba), kar je učencem omogočalo veliko gibanja. Več boljših 
ocen sta dobili tudi 5. in 7. učna enota, ki ju je 90,0% učencev ocenilo z najboljšo oceno, 2. učna enota, 
(85,0 %) ter 9. učna enota (85,7 %). Razlog za to je lahko sama učna snov, ki je bila učencem bolj 
zanimiva od drugih, dejstvo, da so bile to učne ure jemanja nove snovi, ter same aktivnosti. Izjema je 
5. učna enota, ki je bila namenjena ponavljanju in utrjevanju snovi, a je po mojem mnenju učence 
prepričala s skupinsko obliko dela – delo po postajah.  Na postajah so imeli učenci različne naloge, kar 
je vzbudilo njihovo motiviranost in radovednost.  
Slabše ocenjeni sta 1. in 8. učna enota.  Pri prvi je razlog najbrž nov način dela za učence, pri osmi pa 
deževno vreme.  
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4.2 REZULTATI IN RAZLAGA MATEMATIČNIH TESTOV 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati matematičnih testov. Ob rezultatih so zapisane razlage. Učenci 
so matematični test reševali desetkrat, od tega petkrat na dan, ko smo imeli pouk na prostem, ter 
naslednji dan, prav tako petkrat, ko pouka na prostem ni bilo. Na voljo so imeli štiri minute časa. Naš 
cilj je bilo ugotoviti, ali se pouk spoznavanja okolja na prostem odraža na zbranosti učencev pri učnih 
urah, ki sledijo. 

 

Tabela 62: Število pravilno rešenih računov glede na čas reševanja 

 

ČAS REŠEVANJA  N Minimum Maximum Aritmetična 
sredina/povprečje 

St. odklon 

PP test1  20 10 29 25,1 5,043 

PP test2  19 12 28 21,89 5,384 

PP test3  19 4 27 19,11 6,226 

PP test4  18 5 28 14,92 6,841 

PP test5  21 11 29 21,05 5,012 

NP test1  20 10 29 23,68 5,894 

NP test2  19 11 29 21,87 5,761 

NP test3  19 5 26 15,63 6,587 

NP test4  18 6 26 15,58 6,095 

NP test5  21 8 26 19,55 6,186 

Legenda: PP – prisotni pri pouku na prostem, NP – neprisotni pri pouku na prostem, N – numerus 
 

Tabela 62 prikazuje minimalno in maksimalno število pravilno rešenih računov na dan, ko so bili učenci 
prisotni pri pouku na prostem, ter na dan, ko niso bili prisotni pri pouku na prostem. Minimalno število 
pravilno rešenih računov, ko so bili učenci prisotni pri pouku na prostem, je: na prvem testu 10, na 
drugem testu 12, na tretjem testu 4, na četrtem testu 5 in na petem testu 11. Če rezultate primerjamo 
s podatki, ko učenci niso bili prisotni pri pouku na prostem, lahko vidimo, da je tam minimalno število 
pravilno rešenih računov na  3., 4. in 5. testu višje (5, 6, 8). Maksimalno število pravilno rešenih računov, 
ko so bili prisotni pri pouku na prostem, je: na prvem testu 29, na drugem testu 28, na tretjem testu 
27, na četrtem testu 28 in na petem testu 29. V primerjavi s podatki, ko učenci niso bili prisotni pri 
pouku na prostem, so le-ti na  3., 4., in 5. testu (26, 26, 26) dosegli višjo maksimalno vrednost. 
Maksimalni vrednosti na prvem testu sta enaki (29, 29), pri drugem testu pa je maksimalna vrednost 
višja (29), ko učenci niso bili prisotni pri pouku na prostem. 
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Povprečno število pravilno rešenih računov učencev na matematičnem testu, ko so bili 

prisotni pri pouku na prostem in ko niso bili prisotni. 

Graf 1: Povprečno število pravilno rešenih računov na matematičnem testu 

 
 
Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da so učenci matematični test trikrat uspešneje rešili takrat, ko so bili 
prisotni pri pouku na prostem. To kažejo rezultati 1., 3., in 5. matematičnega testa. V primerjavi s 
testom, ko učenci niso bili prisotni pri pouku na prostem, so na prvem testu rešili za 1,42 točke več 
računov, na tretjem testu za 3,48 točke več in na petem testu za 1,5 točke.  
Aritmetični sredini drugega matematičnega testa kažeta, da so bili pri reševanju matematičnega testa 
enako uspešni (21, 89; 21,87). Pri četrtem testu so učenci za 0,66 točke pravilno rešili več računov 
takrat, ko niso bili prisotni pri pouku na prostem. 
 
 
Tabela 63: Razlike med testi, ko so bili učenci prisotni pri pouku na prostem in ko niso bili prisotni  

          

  Paired Differences 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

t df Sig. (2-
tailed) Mean Standardni 

odklon 
Std. 

Error 
Mean Lower Upper 

Pair 1 PP 
test1 - 
NP 
test1 

1,425 2,352 0,526 0,324 2,526 2,709 19 0,014 

Pair 2 PP 
test2 - 
NP 
test2 

0,026 1,852 0,425 -0,866 0,919 0,062 18 0,951 

Pair 3 PP 
test3 - 

3,474 3,272 0,751 1,897 5,051 4,627 18 0,00020934 
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NP 
test3 

Pair 4 PP 
test4 - 
NP 
test4 

-0,667 2,595 0,612 -1,957 0,624 -1,09 17 0,291 

Pair 5 PP 
test5 - 
NP 
test5 

1,5 2,214 0,483 0,492 2,508 3,105 20 0,006 

Legenda: t – vrednost t testa, Sig – stopnja tveganja. 

Iz tabele 63 je razvidno, da je statistično najbolj pomembna razlika pri opravljanju 3. testa ter da lahko 
sklepamo, da je velika verjetnost, da je razlika pri opravljanju tega testa statistično pomembna prav 
zaradi prisotnosti učencev pri pouku na prostem. Prav tako je razlika statistično pomembna pri 
opravljanju 1. in 5.  (vendar manj), medtem ko je pri opravljanju 2. in 4. testa verjetnost zelo majhna 
oziroma je skoraj ni. 

 

Povprečno število rešenih računov učencev na matematičnem testu, ko so bili prisotni pri 
pouku na prostem in ko niso bili prisotni. 
 
Graf 2: Povprečno število rešenih računov na matematičnem testu 

 
 

Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da so učenci povprečno več računov rešili tiste dneve, ko so bili 
prisotni pri pouku na prostem. To kažejo rezultati 1., 2., 3., in 5. matematičnega testa. Na prvem testu 
so učenci v primerjavi s testom, ko niso bili prisotni pri pouku na prostem, rešili za 2,9 točk več računov. 
Pri drugem testu je ta razlika 1 točka, na tretjem 2,6 točke, na zadnjem pa 0,9 točke.  To pomeni, da 
pouk na prostem pozitivno vpliva na učenčevo zbranost. Vzrok za to je lahko gibanje na svežem zraku 
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in dobra prekrvavitev možganov s kisikom. Kot kažejo raziskave, narava učence umirja in jih sprosti 
(Korpela idr., 2001),  kar ima pozitivne učinke na njihovo nadaljnje delo. Lahko naredimo zaključek, da 
so učenci rešili več nalog, ko so bili prisotni pri pouku na prostem. 

 

4.3 REZULTATI IN RAZLAGA PREIZKUSA ZNANJA 

Preizkus znanja so učenci pisali sedem dni po zadnji učni enoti pouka na prostem, tj. 28. maja. Obsegal 
je učno snov, ki smo jo pri pouku na prostem obravnavali v devetih urah, od marca do maja. Pregledala 
ga je učiteljica in mi svetovala, kaj je potrebno popraviti. Učenci so imeli na voljo 30 minut časa za 
reševanje. Naloge na preizkusu znanja so bile oblikovane v skladu z učnimi cilji, ki smo jih skušali doseči 
pri devetih učnih urah na prostem. 

 
1. NALOGA: Katero orodje in orožje so uporabljali ljudje v kameni dobi? Obkroži. 

Učna tema: Življenje nekoč in danes 
Učni cilji: 

• učenci vedo, katero orodje in orožje so uporabljali ljudje v kameni dobi 

Št. doseženih točk 0 0,5 1 1,5 

Število učencev 0 2 2 16 

Tabela 64: Število doseženih točk pri prvi nalogi preizkusa znanja. 

Pri tej nalogi je šestnajst učencev doseglo vse točke (1,5), dva učenca sta dosegla eno točko ter dva pol 
točke.  Učenci so največ točk izgubili, ker niso obkrožili vseh orodij in orožja, ki so ga uporabljali ljudje 
v kameni dobi. Največkrat so pozabili obkrožiti četrto sliko, na kateri je kladivo iz kamenja in lesa. Nekaj 
učencev je napačno obkrožilo tudi prvo sliko, na kateri je meč, ki pa ne sodi v to časovno obdobje. Kot 
kažejo rezultati, je večina učencev (16) učni cilj dosegla, dva učenca sta ga  delno dosegla, dva pa sta 
bila neuspešna in učnega cilja nista dosegla.  

 

2. NALOGA: Po čem se je življenje naših babic in dedkov razlikovalo od življenja danes? Naštej vsaj tri 
razlike. 

Učna tema: Življenje nekoč in danes 
Učni cilji:  

• učenci vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno 

• učenci poznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, 
delo, prevoz) 

Št. doseženih 
točk 

0 1 2 3 

Število učencev 1 2 3 14 

Tabela 65: Število doseženih točk pri drugi nalogi preizkusa znanja. 

Pri tej nalogi je štirinajst učencev doseglo vse točke (3), trije učenci so dosegli dve točki, dva učenca 
eno točko ter en učenec nič točk. Največ točk so učenci izgubili s tem, ko niso napisali dovolj podatkov. 
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Nekaj učencev je podalo napačen odgovor, kot npr. »moja babi ima še zmeraj stare stvari«, »včasih 
niso imeli barvnih oblek« in podobno. Ostali so vedeli veliko informacij, ki smo jih pridobili pri pouku 
na prostem. Če povzamem, je štirinajst učencev doseglo učna cilja, trije učenci delno, trije pa učnih 
ciljev niso dosegli. 

 

3. NALOGA: Na črto napiši, kaj pomenijo spodnji prometni znaki. 

Učna tema: Promet 
Učni cilji:  

• učenci poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, 
pomembnih za vedenje učencev 

Št. doseženih točk 0 1 2 3 

Število učencev 0 2 8 10 

Tabela 66: Število doseženih točk pri tretji nalogi preizkusa znanja. 

Pri nalogi o prometnih znakih je deset učencev doseglo vse točke (3), osem učencev dve točki in dva 
učenca eno točko. Učenci so največ točk izgubili pri prometnem znaku, ki opozarja na otroke na cesti  
in se nahaja v bližini šol in vrtcev. Učenci so njegov pomen večkrat napačno razložili, kot npr. »varna 
pot v šolo«, »pot v šolo«, »prehod za pešce« ipd. Površni so bili tudi pri razlagi prometnega znaka stop, 
saj niso napisali, kaj pomeni, temveč so ga le poimenovali »stop«. Skupno je deset učencev učni cilj 
doseglo, osem učencev delno doseglo, dva učenca pa sta bila neuspešna in učnega cilja nista dosegla. 

 

4. NALOGA: Nariši hrib, grič, goro in dolino. 

Učna tema: Geografski pojmi 
Učni cilji:  

• učenci poznajo osnovne geografske pojme (hrib, grič, gora, dolina) 

Št. doseženih točk 0 1 2 3 4 

Število učencev 0 0 2 6 12 

Tabela 67: Število doseženih točk pri četrti nalogi preizkusa znanja. 

Pri tej nalogi učenci niso imeli težav. Od dvajsetih učencev jih je štirinajst doseglo vse točke (4), šest 
učencev tri, dva pa dve točki. Presenetljivo so največ točk izgubili pri risanju doline. Po mojem mnenju  
razlog za to ni  neznanje, temveč težave pri risanju, saj so dolino ponazorili s hišami. Najbrž jih beseda 
dolina asociira na naselja oz. mesta. Kljub vsemu je dvanajst učencev učni cilj doseglo, osem učencev 
delno, nihče pa ni tak, ki učnega cilja ne bi dosegel.  
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5. NALOGA: Maja dela družinsko drevo. Pomagaj ji tako, da najprej prebereš spodnje besedilo in 
družinske člane razporediš na pravilno mesto. 

Učna tema: Babica pripoveduje 
Učni cilji:  

• učenci ponazorijo razporeditev družinskih članov z drevesnim diagramom 

Št. doseženih 
točk 

0 0,5 1 1,5 2 3 

Število 
učencev 

       1 1 1 0 2 15 

Tabela 68: Število doseženih točk pri peti nalogi preizkusa znanja. 

Pri nalogi o družinskem drevesu je petnajst učencev doseglo vse točke (3), dva učenca sta dosegla dve 
točki, en učenec je dosegel eno točko, eden pol točke, eden pa je bil neuspešen in ni dosegel nobene 
točke. Učenci s to nalogo niso imeli veliko  težav. Le nekaj učencev je nalogo rešilo, a napačno, saj 
družinskih članov niso pravilno umestili na družinsko drevo, eden pa je nalogo pustil prazno.  Vzrok za 
to je lahko pomanjkanje časa ali pa neznanje. Skupno je petnajst učencev doseglo učni cilj, dva učenca 
sta ga delno dosegla, trije pa učnega cilja niso dosegli. 

 

6. NALOGA: Obkroži živali, ki sestavljajo čebeljo družino. 

Učna tema: Čebele 
Učni cilji:  

• učenci vedo, da imajo živali potomce, ki izhajajo iz samca in samice, in jih poimenujejo 

Št. doseženih točk 0 1 2 3 

Število učencev 1 2 2 15 

Tabela 69: Število doseženih točk pri šesti nalogi preizkusa znanja. 

Pri nalogi o čebelji družini je petnajst učencev doseglo vse točke (3), dva učenca sta dosegla dve točki, 
prav tako sta dva, ki sta dosegla eno točko, eden pa ni dosegel nobene točke. Učenci so največ točk 
izgubili, ker so kot člana čebelje družine obkrožili čmrlja. Naloge ni nihče pustil prazne. Skupno je 
petnajst učencev doseglo učni cilj, dva učenca sta ga delno dosegla, trije pa učnega cilja niso dosegli.   

 

7. NALOGA: Zakaj so čebele pomembne? Napiši vsaj dve stvari. 

Učna tema: Čebele 
Učni cilji: 

• učenci poznajo vlogo in pomen  čebel za  ljudi in živali 

Št. doseženih točk 0 1 2 

Število učencev 2 6 12 

Tabela 70: Število doseženih točk pri sedmi nalogi preizkusa znanja. 
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Pri nalogi o čebelah so morali učenci napisati vsaj dve stvari, zakaj so čebele pomembne. Od tega je 
dvanajst učencev doseglo vse točke (2), šest učencev je doseglo eno točko, dva učenca pa nista dosegla 
nobene točke. Večina učencev je odgovorila, da čebele pridelujejo med ter oprašujejo drevesa in 
rastline in nam na ta način zagotavljajo hrano, ter da iz čebeljih pridelkov izdelujemo zdravila.  Nekateri 
so podali nepopolne odgovore kot: »za drevesa« ter »da pomagajo rastlinam rasti«. Skupno je dvanajst 
učencev učni cilj doseglo, šest učencev je učni cilj delno doseglo, dva pa učnega cilja nista dosegla. 

 

8. NALOGA: Poveži pravice z dolžnostmi. Za koga veljajo človekove pravice? 

Učna tema: Otrokove pravice 
Učni cilji:  

• učenci vedo, za koga človekove pravice veljajo 

Tabela 71: Število doseženih točk pri osmi nalogi preizkusa znanja. 

Pri nalogi,  pri kateri so morali učenci pravilno povezati pravice z dolžnostmi in napisati, za koga le-te 
veljajo, je bilo možnih pet točk. Od tega je devet učencev doseglo vse točke (5), sedem učencem je 
doseglo štiri točke, dva učenca tri točke, eden je dosegel dve točki, eden pa ni dosegel nobene točke. 
Največ napak so učenci naredili pri povezovanju pravice do drugačnosti in pravice, da poveš svoje 
mnenje, z njunimi dolžnostmi. Vsi pa so pravilno odgovorili, da človekove pravice veljajo za vse ljudi. 
Skupno je devet učencev učni cilj doseglo, devet učencev je učni cilj delno doseglo, dva pa učnega cilja 
nista dosegla. 

 

9. NALOGA: Gaja je na avtobusu. Ali je njeno vedenje pravilno? Utemelji. 

Učna tema: Promet 
Učni cilji:  

• učenci poznajo pravila obnašanja v prevoznih sredstvi 

Št. doseženih točk 0 1 2 3 

Število učencev 1 6 8 5 

Tabela 72: Število doseženih točk pri deveti nalogi preizkusa znanja. 

Pri tej nalogi je le pet učencev doseglo vse točke (3), osem učencev je doseglo dve točki, šest učencev 
eno točko, eden pa ni dosegel nobene točke. Naloga je zahtevala učenčevo poznavanje pravil v 
prevoznih sredstvih in vrednotenje vedenja deklice Gaje, ki je na avtobusu nepripeta klečala na sedežu. 
Pri tej nalogi so imeli učenci kar nekaj težav, saj večina ni napisala dovolj  podatkov. Veliko izmed njih 
jih je napisalo, da njeno vedenje ni pravilno, niso pa utemeljili, zakaj. Skupno je tako pet učencev učne 
cilje doseglo, sedem jih je delno doseglo, prav tako sedem učencev pa učnih ciljev ni doseglo. Glede na 
to, da je bila to ura ponavljanja in utrjevanja snovi, sem pričakovala boljše rezultate, saj so učenci 

Št. doseženih 
točk 

0 1 2 3 4 5 

Število učencev 1 0 1 2 7 9 
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vsakodnevno udeleženi v prometu. Predvidevam, da morajo vsi v avtu sedeti privezani, torej bi lahko 
sklepali, da enako velja tudi pri vožnji v avtobusu.   Vzrok za slabše reševanje te naloge so lahko težave 
z utemeljevanjem, pisanjem, ne pa neznanje učencev. 

 

10. NALOGA: S puščico označi, iz katere smeri piha veter. Obkroži sliko, na kateri piha veter 
najmočneje.  

Učna tema: Veter  
Učni cilji:  

• učenci določijo hitrost in smer gibanja vetra 
 

Tabela 73: Število doseženih točk pri deseti nalogi preizkusa znanja. 

Pri tej nalogi so bile možne štiri točke. Enajst učencev je doseglo vse točke (4), trije učenci so dosegli 
dve točki,  dva učenca dve točki, štirje učenci pa so dosegli eno točko. Najpogostejše napake so bile pri 
določanju smeri vetra. Napak pa ni bilo pri določanju slike, na kateri piha veter najmočneje. Od vseh 
učencev, jih je enajst učne cilje doseglo. Pet učencev je učni cilj delno doseglo, štirje pa so bili neuspešni 
in učnega cilja niso dosegli. Razlog za to je mogoče površnost ali pa neznanje.  

 

11. NALOGA:  

Učna tema: Kaj bom, ko bom velik? 
Učni cilji:  

• učenci vedo, da je za različne poklice potrebno različno znanje, veščine, sposobnosti 

• vedo, da si poklice izberemo sami v skladu z našimi željami in interesi 

Tabela 74: Število doseženih točk pri enajsti nalogi preizkusa znanja. 

Pri zadnji nalogi je sedemnajst učencev doseglo vse točke (2), trije učenci so dosegli 1,5 točke. Pri tej 
nalogi učenci niso imeli težav. Večina izmed njih je napisala, da želijo postati zdravniki, pevci, gasilci in 
učitelji. Le nekaj učencev ni napisalo dovolj podatkov o tem, kakšna dela opravlja oseba z določenim 
poklicem. Skupno je sedemnajst učencev učna cilja doseglo, trije učenci pa so ju delno dosegli. Vzrok 
za to je lahko pomanjkanje časa ali pa površnost, naveličanost pisanja, ne pa neznanje.  

Ker imajo učenci v drugem razredu opisne ocene, so tudi naslednji rezultati v skladu z njimi. Od 
dvajsetih učencev, ki so preizkus znanja pisali, je 14 učencev dobilo oceno dosega, 5 učencev delno 
dosega, ena učenka pa je dobila oceno ne dosega. Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli na 
preizkusu znanja, je 26,5 od 33,5 možnih točk. Največ točk so učenci izgubljali pri deveti nalogi (priloga 

Št. doseženih 
točk 

0 1 2 3 4 

Število učencev 0 4 2 3 11 

Št. doseženih 
točk 

0 0,5 1 1,5 2 

Število učencev 0 0 0 3 17 
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21), saj večina ni utemeljila, zakaj vedenje deklice na avtobusu ni pravilno.  Nekateri učenci so točke 
izgubljali tudi pri nalogi 6 (priloga 21), pri kateri so obkrožili rešitev, da čebeljo družino sestavlja matica 
čistilka. Glede na rezultate smo ugotovili, da s poukom na prostem lahko uresničimo zastavljene učne 
cilje. 
 

4.4. INTERVJU Z ŽIVO PEČAVAR IN DRAGICO RADOJEVIĆ 

 

Ime in priimek: Živa Pečavar 

Št. let delovnih izkušenj:  13, od tega sedem v CŠOD in eno v šoli v naravi v ZDA 
Razred, v katerem poučujete: večinoma od 1. do 4., občasno 5. 
 
1. Zanima me, kdaj in zakaj ste začeli s poučevanjem na prostem. 
Kot otrok sem bila tabornik, pri šestnajstih sem začela poučevati smučanje, rada sem hodila po hribih, 
potovala s kolesom itd. Že med študijem (razredni pouk) sem vedela, da bi mi mnogo bolj kot delo v 
razredu ustrezalo delo v CŠOD. Od diplome naprej sem iskala način, kako se jim pridružiti in po nekaj 
letih mi je to uspelo. 
2. Kje ste dobili potrebne informacije, ki so Vam pomagale pri načrtovanju in izvajanju pouka na 
prostem? (seminarji, knjige itd.) 
Mnogo idej dobim pri opazovanju drugih. Eno leto sem med podiplomskim študijem v ZDA delala v šoli 
v naravi, od koder sem prinesla mnogo idej in didaktičnih iger. Poleg tega pogosto iščem ideje po 
internetu, naročam knjige, ki se nanašajo na to tematiko. Vse te ideje potem po navadi nekoliko 
prilagodim svojim željam ali potrebam. 
3. Kakšni so po Vašem mnenju pozitivni učinki tega pri učencih? 
Otroci so vse bolj odmaknjeni od narave in nimajo praktično nobenega znanja o okolju. Še večjo težavo 
vidim v tem, da nimajo odnosa do narave – ne le, da je ne spoštujejo, ampak je sploh ne opazijo, nimajo 
čustvenega odnosa do nje. Če ljudje do nečesa ne čutimo nič, ne bomo čutili potrebe, da bi to zaščitili. 
Če pa nam neka stvar veliko pomeni, bomo vse svoje moči vložili v to, da tej stvari, osebi, kraju 
pomagamo. Če učencem ne omogočimo ustvariti čustvene povezave z okoljem, je vse naše 
»nakladanje« o varovanju okolja brezpredmetno. Če pa se učenci navežejo naravo, sploh ne bodo 
potrebovali naše spodbude, naj naravo varujejo – potrebovali bodo morda le nasvete, kako naj to 
storijo. 
Če se imajo učenci pri učenju in ostalih dejavnostih v naravi prijetno, je večja verjetnost, da si bodo 
morda tudi v svojem prostem času želeli iti v gozd, na travnik itd. S tem se bo razvijal tako njihov odnos 
do narave kot znanje, opazovalne sposobnosti in vrednote. 
Še en pozitivni učinek je ta, da v razredu po navadi učitelji veliko več razlagamo, v naravi pa poskrbimo, 
da so učenci aktivni pri učenju ali raziskovanju. Iz tega se seveda več naučijo. 
Če postavimo učenje v nek kontekst, bo imelo več smisla, ne bo namenjeno le samo sebi. 
Moje delo ni le v naravi, ampak v šoli v naravi. Tukaj gre za večdnevno izkušnjo, ki vpliva na učenčevo 
samostojnost, samozavest, socializacijo itd. Menim, da ima šola v naravi mnoge dodatne pozitivne 
učinke poleg samega znanja, ki ga tu pridobijo. 
4. S kakšnimi težavami ste se  oz. se še srečujete pri tem? (organizacijske, vsebinske, disciplinske itd.) 
Učenci so pri nas le nekaj dni, tako da jih ne poznam. To je tako prednost (nimam vnaprej ustvarjenega 
mnenja o tem, kdo bo vedel odgovor, kdo se skriva za drugimi, kdo nima denarja in s tem manj možnosti 
...) kot tudi slabost. 
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Ne vem, kakšno je predznanje učencev. Z večletnimi izkušnjami približno predvidevam, kaj lahko 
pričakujem od njih, vendar seveda nimam vedno prav. 
Z učenci sem le nekaj dni. To mi ne da možnosti, da bi z njimi kasneje gradila na znanju, ki so ga pridobili. 
Včasih imam občutek, da tega tudi šolske učiteljice ne bodo počele, da je šola v naravi za nekatere 
zaprta celota, ločena od siceršnjega dela v šoli. To, da sem z učenci le kratek čas, pomeni tudi, da ne 
morem spremljati dolgoročnih učinkov šole v naravi na njih. 
5. Koliko časa prej načrtujete pouk na prostem? Je to bolj spontano ali npr.  že na začetku leta 
določite, pri katerih učnih vsebinah boste izvedli dejavnosti na prostem? 
Večino dejavnosti imam približno pripravljenih. Učiteljice kakšen dan pred izvedbo vprašam, čemu želijo 
dati poudarek in temu potem prilagodim aktivnosti. Ker imam kar širok nabor dejavnosti, mi to po 
navadi vzame le tistih nekaj minut, da pripravim prave potrebščine. 
Kadar razvijam kakšno novo dejavnost, mi to vzame kar nekaj časa, saj raziskujem, berem, razmišljam, 
morda vprašam koga za mnenje – torej lahko priprave trajajo kjerkoli od kakšne ure do dneva ali dveh, 
odvisno od dejavnosti in pripomočkov, ki jih je potrebno pripraviti. 
6. Kolikokrat na teden/mesec/leto izvajate pouk na prostem in pri katerih predmetih? 
Dnevno pri skoraj vseh dejavnosti. Malo pa se seveda prilagajamo tudi vremenu. 
7. Pri katerih učnih vsebinah najpogosteje izvajate pouk na prostem? 
V učilnici izvajamo nekatere likovne dejavnosti, elektriko in nekatere večerne dejavnosti (kviz, zaključni 
ples). Če je le možno, ostale dejavnosti izvajamo zunaj, tudi na primer na poletnem taboru pouk 
angleščine. 
8. Ali izvajate pouk na prostem tudi v slabem vremenu in  kako temu prilagodite dejavnosti in učni 
material, ki ste ga načrtovali? Ali to vpliva na zbranost učencev, motivacijo ipd.? 
Naša izvedba programov je močno odvisna od želja učiteljic s šole. Če se one nikakor ne strinjajo z delom 
na prostem v slabem vremenu, ostanemo notri. A po navadi gremo tudi v dežju vsaj enkrat ali dvakrat 
na dan ven (če bodo cel dan zaprti notri, bodo zaradi viška energije težave ...). Učence ustrezno 
opremimo – škornji, pelerine ali dežniki. Kar se tiče motivacije in zbranosti, je to zelo odvisno od vremena 
– če dežuje, a je toplo, učenci uživajo, saj doma v takšnem vremenu ponavadi ne smejo ven, vsaj ne v 
naravo ali na igrišče. Ta možnost se jim zdi vznemirljiva. Če pa je poleg dežja še mraz, je to za učence 
bolj moteče. V tem primeru po potrebi dejavnosti na prostem nekoliko skrajšano in aktivnosti 
dokončamo v učilnici. 
9. Če izvajate pouk na prostem v slabem vremenu, ste imeli kakšne težave s starši, pomisleke, so se 
strinjali glede tega? 
Neposrednega stika s starši nimamo, nismo pa slišali, da bi bile kdaj težave s tem. Se pa zgodi, da 
učiteljice šole zadnji dan ne želijo, da bi šli učenci ven v deževnem ali pa sicer suhem, a blatnem dnevu 
– da jih ne bodo slučajno domov pripeljale umazanih. 
10. Kaj bi svetovali učiteljem, ki bi tudi sami želeli izvajati pouk na prostem, pa nimajo dovolj 
spodbude/volje/konkretnih informacij ipd., KAKO naj začnejo? (Kot neka »mini« priporočila.) 
Skoraj vsako učno uro se da izvesti na prostem enako kot v učilnici. Ko se učenci na tak način dela 
navadijo, po večih takšnih obiskih v naravi, se bodo umirili, tudi če so na začetku vznemirjeni. 
Predvsem pa seveda priporočam dejavnosti, ki so ustrezne posebej za pouk na prostem, ne glede na 
predmet – štetje, merjenje razdalj, površin ali obsegov pri matematiki, spoznavanje narave in naravnih 
pojavov, fizikalni pojavi, kakšna kemijska analiza okolja, literarno, likovno ali glasbeno ustvarjanje, 
šport ...  
Priporočam kakšno knjigo na to temo, obisk konference ali pogovor z učitelji, ki to že počnejo in bodo z 
navdušenjem »okužili« tudi kolege. Poleg tega učiteljem, ki jih takšno poučevanje zanima, svetujem 
obisk CŠOD-ja s svojim razredom – pri nas lahko dobijo ideje, na katerih potem gradijo svoje dejavnosti. 
Poleg tega preko pogovora z nami, učitelji, ki smo za takšno delo »specializirani«, dobijo dodatne 
nasvete ali ideje. 
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Ime in priimek: Dragica Radojević 

Št. let delovnih izkušenj:  19 
Razred, v katerem poučujete:  v letošnjem letu poučujem 3. r. 

1. Zanima me, kdaj in zakaj ste začeli s poučevanjem na prostem. 
Na začetku je bila to le želja, da se na konkreten način učimo (VIDIMO, TIPAMO, OKUŠAMO –če je le to 
mogoče, …). Ker sem videla uspehe pri učno šibkejših ter nemirnih otrocih, se mi je zdelo vredno, da se 
še bolje izpopolnim na tem področju in nadaljujem s tem delom. 
S poučevanjem na prostem sem začela že 18 let nazaj. Moja prva služba je bila v podaljšanem bivanju. 
Pred učilnico smo imeli majhen vrtiček z rožami in zelišči. Skrbeli smo zanj: pleli, kuhali metin čaj, 
opazovali rože, ki so zrasle, se pogovarjali o zeliščih, vohali, okušali, tako da smo se ob delu učili in  
zabavali.  
Naslednjih 13 let sem poučevala na podružnični šoli, ki je bila obdana z naravo. Tam sem poučevala 
kombinirani pouk (različne kombinacije 1. in 2. r., 2. in 3. r., 3. in 4. r.). Sama narava dela takšnega 
pouka je od mene zahtevala ogromno organizacijskega dela in s tem nenehne diferenciacije pri samem 
pouku kot tudi usklajevanje različnih tem. Podobne teme sem poučevala skupaj (ista tema  v 2. r. in 3. 
r.,  npr. travnik). Razlika je bila le v obširnosti in globini teme. Naloge sem sestavila diferencirano. Všeč 
mi je bilo, ker so se učenci imeli prijetno, se povezali med seboj in si pomagali. Boljši učenci so imeli 
možnost poglabljati snov, učenci s slabšim znanjem pa so bili zadovoljni z opravljenim delom. Ocene in 
rezultati so bili boljši. Učenci so se med seboj povezali, se učili drug od drugega. Pa še sama sem uživala.   
Zadnja štiri  leta sem poučevala 5. r., zdaj pa sem v 3. r. 
 
Poleg svoje radovednosti in navezanosti na naravo so me najprej navdušili sami profesorji na fakulteti 
pri naravoslovju. Imeli smo odličen kader, čeprav se včasih nismo ravno strinjali z vsem. Danes, ko 
gledam nazaj, pa je pustilo veliko stvari velik pečat.  
Drugi impulz so bila strokovna srečanja z učitelji kombiniranih oddelkov na različnih podružnicah, ki jih 
je vodila ga. Fani Nolimal. Tam smo si izmenjale primere dobre prakse in spodbujale druga drugo k 
inovativnosti.  
Do odhoda na seminar v Islandijo sem učenje v naravi povezovala le z naravoslovjem. Po seminarju pa 
sem ugotovila, da se lahko odpravim v naravo tudi pri drugih predmetih (SLJ, MAT, LUM). Odlično se 
obnese. 

 
2. Kje ste dobili potrebne informacije, ki so pomagale pri načrtovanju in izvajanju pouka na prostem? 
(seminarji, knjige itd.) 
Knjige, ki sem jih uporabljala:  
–VESELJE Z ZNANOSTJO – različne knjige (Zvok, Rast, Kemija, Letni časi …), ki so jih soustvarili tudi 

nekateri naši profesorji s pedagoške fakultete 
–Joseph Cornell:  Potovanje v srce narave; Približajmo naravo otrokom, Veselimo se z naravo 
– Cevc, Marjeta in Remškar, Ana : Dvigni peruti: priročnik za skavtske voditeljice in voditelje 
– Društvo mladinski ceh:  izdalo je različne majhne brošure z različnimi naslovi, kot so: Igre za 

spoznavanje, Igre za na pot … 
– Jan White: Playing and learning outdoors  
– različne spletne strani o team bilding aktivitis, games 
– različne spletne strani z outdoor learning science activities 
– različne knjige iz knjižnice, v katerih so naravoslovne ideje za različne poskuse in delo v naravi 
– letošnje tekmovanje Kresnička 
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 Tempusovo snopje 
Seminar v Islandiji: Outdoor education 
Projekt Učilnica v naravi z Norvežani 
 
3. Kakšni so po Vašem mnenju pozitivni učinki takšnega pouka pri učencih? 
Učenci: 
- pomembna je izkušnja, zato so bolj odgovorni, 
- ker so več zunaj, so bolj zdravi, 
- boljša koncentracija, 
- so boljši  pri izražanju svojih mnenj, pisanju analiz in vrednotenju dela, 
- sami razmišljajo, iščejo strategijo za reševanje problema,  
- vedo, da je lahko več poti do končnega cilja, 
- večje je medpredmetno povezovanje, 
- znanje je trajnejše, 
- učenci so se med seboj povezali, 
- so bolj samostojni, 
- več kot je pozitivnih izkušenj, bolj uživajo v učenju, učenje je zabavno. 
 
4. S kakšnimi težavami ste se  oz. se še srečujete pri tem? (organizacijske, vsebinske, disciplinske itd.) 
Organizacijske: 
 Časovna omejitev.  
Če dobro  poznaš učni načrt posameznega razreda, ki ga uči, lažje organiziraš medpredmetno 
povezovanje in s tem pridobiš več časa za obravnavano temo (npr. Opis rastline pri SLJ in gozd SPO …). 
Dobro je, če več let učiš v istem razredu. 
 
Disciplina: 
Na začetku,  ko vpeljujemo učenje v naravi, je nekaj težav z disciplino. Za učence je asociacija biti v 
naravi kot biti prost ( igra, lovljenje, igre na prostem …vse, samo učenje ne).  Začeti je treba s kratkimi 
vajami, kjer je vključena igra, timsko delo. S kratkimi vajami v naravi dosežemo, da učenca pri delu ne 
zmotijo različni faktorji in tudi zbranost je boljša.  Začnemo z igro (kakšno team building games), sledi 
naloga v naravi (največ 20 minut), nato pa zopet skupinska igra.  
 
Pri uvajanju v takšen način dela potrebujejo učenci veliko vodenja in spodbude, da delo opravijo dobro. 
Postopno jih učimo: 

• kako se lotiti dela, 

• izražanja pri raziskovanju, 

• končna predstavitev.  
 

Učenci sčasoma želijo čim več takšnega učenja in dela. 
Na koncu je pomembna refleksija. Na začetku vsak par ali skupinica predstavita delo, nato odgovorijo 
na vprašanje: Kaj ti je bilo všeč, kaj bi spremenil ali dodal? 
 
Postopno je vedno manj učencev, ki bi rušili dobro začeto delo.  
 
Vsebinska: 
UČITELJ NAJ NEKAJ LET UČI V ISTEM RAZREDU. 
Ker sem 5. r. učila nekaj let, sem učni načrt zelo dobro poznala, zato sem lahko temo iz različnih 
predmetov družila – medpredmetno povezovala.  
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V letošnjem letu sem na lastno željo zamenjala razred. Včasih se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi kakšno 
temo spustili in bi si vzeli več časa za drugo. Npr. v 3. r. se učimo o očesu, prebavilih … (teh vsebin se 
dotaknemo zelo površno), vse to pa se še enkrat bolj podrobno učijo v 4. r.  Menim, da bi bilo bolje, če 
bi se lahko več ustavili ob določeni temi, jo lahko bolj podrobno obdelali iz različnih vidikov. Znanje bi 
bilo utrjeno in boljše. Velikokrat imam občutek, da učenci  o vsem nekaj vedo, pa hkrati nič. 
 
5. Koliko časa prej načrtujete pouk na prostem, je to bolj spontano ali npr.  že na začetku leta določite, 
pri katerih učnih vsebinah boste izvedli dejavnosti na prostem? 
Na podružnični šoli, kjer smo imeli dva kombinirana oddelka in sem učila v različnih kombinacijah (1. in 
2. r, 2. in 3. r. 3. in 4. r), sem začela načrtovati že med počitnicami, ko sem usklajevala kombinirane učne 
načrte. Med seboj sem povezala snovi, ki so se pri SPO-ju nadgrajevale.   
Kaj bom učila v naravi, sem se odločala tedensko glede na temo, ki je bila na vrsti pri spoznavanju okolja. 
S sodelavko, ki je imela isto kombinacijo, sva si izmenjevali ideje kot tudi material.  
 
Danes načrtujeva tedensko.  Včasih se zgodi, da se mi porodi ideja dan prej ali pa tisti dan. Pripravim 
vse potrebno in se z učenci odpravimo v našo učilnico v naravi. Svoje tretješolce uvajam v delo v naravi.  
Zelo dobro je, če imaš tim, ki mu je tak način blizu. Lažje je načrtovati, saj vsak s svojimi idejami 
doprinese k delu, ki je hitreje opravljeno. Po opravljenem delu pa je pomembna refleksija, da se dopolni, 
popravi, zamenja ali obdrži del nalog, način podajanja, način raziskovanja …  (kaj bi ohranili, izboljšali, 
na kaj ne smem pozabiti).Vse to doprinese k boljšemu delu učitelja kot tudi otrok. 
 
6. Kolikokrat na teden/mesec/leto izvajate pouk na prostem in pri katerih predmetih? 
Pred petimi leti sem skoraj vsak teden imela uro pouka v naravi. Pri matematiki smo obdelali 
kombinatoriko, obseg, ploščino; pri SLJ pridevnike, samostalnike, pomanjševalnice, sopomenke, 
protipomenke, priredja (Medtem ko čakam …. Ker sem preskočil hlod, sem ...) opis rastlin; pri LUM 
risanje, slikanje in seveda veliko naravoslovnih tem (zrak, prst, vetrovi, voda teče navzdol ...) 
Letos pa mi je manjkrat uspelo. Mogoče 2-krat na mesec. Vem, premalo. 
 
7. Pri katerih učnih vsebinah najpogosteje izvajate pouk na prostem? 
Najpogosteje pri naravoslovju: letos – gozd, kmetija, zrak, taljenje, sence. V 5. r pa snovi, voda kot 
življenjski prostor, gugalnica in vzvodi, gibanje se prenaša, temperatura, toplota, zemljo segreva sonce, 
zrak, veter. Velikokrat tudi pri slovenskem jeziku: nadpomenke, sopomenke, protipomenke, 
samostalnik, pridevnik,  opis rastlin, priredja (Medtem ko spiš, berem.) in včasih pri LUM slikanje 
pokrajine, detajlov, vzorcev. V tretjem razredu pa tudi pri športu. 
 
8. Ali izvajate pouk na prostem tudi v slabem vremenu in  kako temu prilagodite dejavnosti in učni 
material, ki ste ga načrtovali? Ali to vpliva na zbranost učencev, motivacijo ipd.?  
Če rosi ali pa je hladno, se odpravimo ven. En dan prej otrokom povem, naj se toplo oblečejo in obujejo,  
da bo del pouka potekal v naravi.   
 
9. Če izvajate pouk na prostem v slabem vremenu, ste imeli kakšne težave s starši, pomisleke, so se 
strinjali glede tega? 
S starši še nisem imela večjih težav. Nekaj se jih res oglasi. Se pa spomnim, da smo dve leti nazaj imeli 
športni dan, ko smo šli na  Primoža pri Kamniku. Dež nas je zajel, ko smo bili na polovici poti. V dežju 
smo se tudi vrnili. Od vseh 350 otrok ni bil nihče bolan. Večina otrok je bila navdušena. Vse je odvisno, 
kako to približaš staršem in svojim kolegom. Začeti je treba z majhnimi koraki. Potem pa se daleč pride. 
Če načrtujem delo za tisti dan, pa med delom začne deževati, poskušam najti zavetje in če se le da, delo 
dokončamo. Če pa dežuje že na začetku dneva, pa prestavim uro na naslednji dan. Včasih se zgodi, da 
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zamenjam teden. V lanskem letu smo začeli s projektom Učilnica v naravi. Sodelujemo z Norvežani, ki 
imajo učilnico v naravi kot  podaljšano bivanje. Obiskujejo ga učenci do 4. r. Starši ga v program  prijavijo 
in zanj plačujejo.  
V času našega bivanja smo bili del tega. Podaljšano bivanje je potekalo od 13. do 16. ure. Ti otroci so 
bili zunaj ne glede na to, kakšno je vreme. V tem času so imeli proste aktivnosti kot tudi usmerjene. 
Otroci so se sami vključevali v različne ponujene programe (peka kruha, pice, risanje po snegu, 
tekmovanje v drsanju po zadnjici, igranje predstave …) ali pa so se igrali (delali bunkerje, sestavljali 
hišice …).   
 
10. Kaj bi svetovali učiteljem, ki bi tudi sami želeli izvajati pouk na prostem, pa nimajo dovolj 
spodbude/volje/konkretnih informacij ipd. KAKO naj začnejo? (Kot neka »mini« priporočila.)  
Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem. (Konfucij) 
Za učitelja: 
 Želim si spremembe.  
 Imej pogum in zaupanje vase. 
 Poišči sorodne duše, ki jim je všeč učenje v naravi.  
 V timu je veliko lažje delati in načrtovati. Drug drugega spodbujajo, delo si porazdelijo in se učijo. Po 

opravljenem delu je pomembna refleksija.  
 Udeležiti se kakšne konference,  seminarja v tujini Erazmus plus – Outdoor education (Islandija, 

Škotska, Švedska) 
 Z učenci začni z igro (team building igre), ker igra je magnet. Poveži skupino med seboj, da si bodo 

zaupali med seboj. 
  Navadi otroke, da uživajo v naravi tako, da se bodo vračali vanjo. Šele nato naj se v njej učijo. 
 Poskušaj z enostavnimi stvarmi. 
Če razmišljaš za eno leto vnaprej, posadi seme; za dobo 10 let posadi drevesa; za obdobje 100 let pa 
poučuj ljudi. (Konfucij) 
 

 
Izkušeni učiteljici, Živa Pečavar in Dragica Radojević, sta s poučevanjem na prostem začeli pred več kot 
desetletjem. Prva se je za to odločila zaradi želje po delu v naravi in z naravo, saj se je že v najstniških 
letih pridružila tabornikom, druga pa zaradi želje po izkustvenem učenju. Ker je tak način poučevanja 
prinesel pozitivne učinke pri učno šibkejših in nemirnih otrocih, je svoje znanje še poglobila in 
nadaljevala s poučevanjem na prostem. Svoje ideje in informacije črpata  iz knjig, ki se nanašajo na to 
tematiko, iz različnih spletnih strani, tekmovanj (Kresnička) in seminarjev. Obe sta svoje znanje na tem 
področju obogatili tudi v tujini. Ena v Združenih državah Amerike, druga na Islandiji. 
Za pouk na prostem imata pripravljenega veliko didaktičnega materiala in dejavnosti.  Učiteljica Živa 
Pečavar, ki poučuje v CŠOD-ju, se o tem, kateri učni snovi dati poudarek, kaj je bolj pomembno, nekaj 
dni pred izvedbo pouka posvetuje tudi z učiteljicami iz osnovnih šol. Načrtovanje učnih ur ji vzame le 
nekaj minut, da izbere dejavnosti in prave potrebščine. Kadar razvija novo dejavnost, pa to lahko traja 
od ure do dneva ali dveh. Pouk na prostem izvaja vsak dan, pri vseh dejavnostih, malo pa se prilagaja 
tudi vremenu. V učilnici izvaja le nekatere likovne dejavnosti, učno temo elektrika in določene večerne 
dejavnosti. V poletnem času v naravi poteka tudi pouk angleščine. 
Učiteljica Dragica Radojević, ki je nekaj let učila tudi v kombiniranem oddelku, pa je pouk na prostem 
načrtovala že med počitnicami, saj je morala usklajevati učne načrte različnih razredov. Danes  pouk na 
prostem načrtuje tedensko. Pravi, da je vse veliko lažje, če imaš sodelavce, ki jim je tak način 
poučevanja blizu.  
Včasih je pouk na prostem izvajala skoraj vsak teden,  letos pa ga izvaja približno dvakrat mesečno. Kot 
pravi, se zaveda, da je to premalo. Najpogosteje ga izvaja pri naravoslovju (gozd, kmetija, sence itd.), 
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slovenščini (nadpomenke, sopomenke, opis rastlin, priredja itd.), likovni umetnosti (slikanje pokrajine, 
vzorcev itd.), v tretjem razredu pa tudi pri športu.  Kot organizacijsko težavo pri poučevanju na prostem 
je učiteljica izpostavila časovno omejitev, zato se ji zdi zelo pomembno dobro poznavanje učnih načrtov 
posameznega razreda, saj na ta način lažje organiziraš medpredmetno povezovanje in tako pridobiš 
čas za obravnavo teme. Pri vpeljevanju poučevanja na prostem se srečuje z disciplinskimi težavami, saj 
večina učencev besedo narava povezuje z igro in lovljenjem, samo z učenjem ne. Zato je pomembno, 
da pouk na prostem začnemo s kratkimi skupinskimi igrami, ki preprečijo, da učenci pozornost 
preusmerijo drugam. Igri sledi delo v naravi (največ 20 min), nato pa zopet skupinska igra.   
Učiteljica Živa organizacijskih, disciplinskih in vsebinskih težav ni izpostavila. Omenila je, da učenci v 
CŠOD-ju preživijo le nekaj dni, zato jih ne pozna in ne ve, kakšno je njihovo predznanje. Prav tako ne 
more spremljati dolgoročnih učinkov, ki jih ima šola v naravi. Glede pouka na prostem v slabem 
vremenu pravi, da je močno odvisen od učiteljic s šole. Če se one s poukom v slabem vremenu ne 
strinjajo, ostanejo notri. A tudi v slabem vremenu skušajo izvesti pouk na prostem vsaj enkrat dnevno, 
seveda pa učence ustrezno opremijo (škornji, pelerine, dežniki). Meni, da vreme vpliva na motivacijo 
in zbranost učencev. Če dežuje, a je toplo, učenci uživajo, če pa dež spremlja še mraz, je to zanje 
moteče, zaradi tega dejavnosti največkrat skrajšajo. O pritoževanju staršev zaradi pouka na prostem v 
slabem vremenu še ni slišala, velikokrat pa se zgodi, da učiteljice s šole ne želijo, da bi šli učenci zadnji 
dan  ven v slabem vremenu, da ne bodo domov prišli umazani. 
Učiteljica Dragica v primeru slabega vremena otrokom en dan prej naroči, naj imajo s seboj topla 
oblačila in obutev. Pouk na prostem izvede, tudi če rosi ali je hladno. S starši ni imela nikoli večjih težav. 
Pomembno  se ji zdi, kako to približaš staršem, potrebni pa so tudi majhni koraki. Učiteljem, ki bi radi 
v poučevanje vključili pouk na prostem, s sodelavko svetujeta, naj pomoč poiščejo pri izkušenih učiteljih 
na tem področju, še boljše pa je delo v timu. Učiteljem svetujeta, naj ideje in potrebne informacije 
poiščejo v literaturi, na različnih konferencah in seminarjih doma in v tujini, npr. seminar  Erazmus plus 
– Outdoor education.  Živa Pečavar svetuje tudi obisk CŠOD-ja s svojim razredom, saj lahko tam učitelji 
dobijo veliko zanimivih idej in informacij, na katerih potem gradijo svoje dejavnosti. Učiteljica Dragica 
Radojević svetuje, da uro na prostem začnemo z  igro (team building igre), ker igre učenje motivirajo in 
učence povežejo med seboj, da si bolje zaupajo. Navaja tudi, da je potrebo otroke navaditi, da uživajo 
v naravi tako, da se bodo vračali vanjo, šele nato naj se v njej učijo. 
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5. ZAKLJUČEK 
Po devetih urah na prostem, ki so potekale enkrat tedensko od marca do junija, smo spoznali, da mora 
imeti učitelj veliko idej, pripravljenega veliko didaktičnega materiala in aktivnosti, ki učence motivirajo 
in so zanje zanimive. Učenci lahko na prostem zaradi številnih motečih dejavnikov hitreje izgubijo 
pozornost kot v učilnici. Torej, na pouk na prostem mora biti učitelj dobro pripravljen, pomembna pa 
je tudi fleksibilnost, saj mora v primeru nenapovedanega dežja učno uro na prostem in načrtovane 
aktivnosti temu prilagoditi.  

Ugotovili smo, da vreme vpliva na organizacijo in uspešno izvedbo pouka na prostem. V mislih imamo 
predvsem deževno vreme. Takrat moramo učni material, učne pripomočke in aktivnosti vsaj do neke 
mere prilagoditi vremenu. Ko smo načrtovali pouk na prostem, smo vedno spremljali vremensko 
napoved. V primeru lepega vremena smo razmišljali o veliko razgibanih aktivnostih in o veliko učnih 
pripomočkih. Pri izvedbi pouka v lepem vremenu,smo bili pozorni na to, da so bili učenci obrnjeni stran 
od sonca in se jim ni bleščalo. V primeru napovedanega slabega vremena, to se je pri pouku na prostem 
zgodilo le osmo uro, smo učni material in pripomočke iz papirja plastificirali, saj bi se drugače uničili. 
Tudi ostali učni material smo izbrali tako, da je bil odporen proti vodi.  Aktivnosti smo prilagodili 
vremenu, le-te niso bile tako razgibane, saj se nam je zdelo, da bodo učenci razigrani in da bo 
vzdrževanje discipline in reda zahtevnejše. Dan pred izvedbo pouka na prostem v slabem vremenu je 
učiteljica učencem naročila, da morajo imeti s seboj tudi ustrezno obleko in obutev.  

Spoznali smo, da vreme vpliva na učenčevo počutje, motiviranost in tudi disciplino. Glede na rezultate 
anketnega vprašalnika za učence smo ugotovili, da so se učenci najmanj prijetno počutili pri učnih urah, 
ki so potekale v vetrovnem in deževnem vremenu. Bolj prijetno pa so se počutili v suhem in toplem 
vremenu, takrat so bili za delo tudi bolj motivirani.  Pri deveti učni uri, ki je potekala v dežju, so bili 
učenci nemirni in v primerjavi s prejšnjimi učnimi urami manj zainteresirani in motivirani za učenje. To 
se je zgodilo tudi, če so imeli na voljo veliko konkretnega materiala, ki ga večina učencev po mojem 
mnenju še ni videla (satje, na katerem je bil viden med, čebelarska zaščitna oprema, slike panjskih 
končnic). Ta učna ura je zame predstavljala tudi disciplinski izziv, saj sem disciplino s težavo ohranjala. 
Učenci so bili nemirni in neposlušni. Učno uro so prekinjali s klepetanjem o tem, kako dežuje ter ali 
bodo mokri.  Po mojem mnenju bi učna ura veliko bolje uspela v suhem vremenu.  Vzrok za to je po 
mojem mnenju ta, da učenci učenja v dežju niso navajeni. Če bi želeli izvesti pouk v dežju nemoteno in 
učinkovito, bi morali učence na to postopoma pripraviti in imeti primerno opremo (npr. oblačila, 
obutev in pripomočke). Naslednjič bi v dežju izvedla le del pouka na prostem, npr. uvodni, glavni ali 
zaključni del. Učiteljem svetujem, naj uro na prostem podaljšajo vsaj za 10–15 minut,  saj čas zunaj po 
mojem mnenju mine hitreje kot v učilnici. To pa predvsem zaradi tega, ker učenci nekaj časa 
potrebujejo za preoblačenje, prihod do mesta učenja.  

Pred izvedbo pouka na prostem je potrebno učencem razložiti pravila vedenja in povedati, do kod se 
lahko gibajo. To je je treba storiti zaradi varnostnih in disciplinskih razlogov. Zelo dobro je, da se 
dogovorimo, kaj določena kretnja učitelja pomeni, npr. sama sem učence poklicala in dvignila roko, kar 
je pomenilo, da morajo priti bližje. To je tudi uspešno delovalo. Uporabimo lahko druge predmete, npr., 
zvonček, piščalko, ploskanje ipd. Poleg tega je nujno, da si pred poukom na prostem mesto izvajanja 
ogledamo in preverimo, ali se tam nahajajo predmeti, s katerimi bi se učenci lahko poškodovali.   

Rezultati preizkusa znanja so pokazali, da s poukom na prostem lahko dosežemo zastavljene učne cilje 
in da se pouk na prostem pozitivno odraža na zbranosti učencev pri urah, ki sledijo.   To kažejo rezultati 
desetih matematičnih testov, ki so jih učenci pisala na dan, ko so bili prisotni pri pouku na prostem, in 
ko niso bili prisotni.  
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Vsem učiteljem svetujem, naj poskusijo z izvajanjem pouka na prostem, saj to predstavlja nekakšen 
izziv, po koncu uspešno izvedene učne ure na prostem pa občutiš zadovoljstvo, da ti je uspelo poučevati 
na drugačen način. Kar pa je najbolj pomembno – takšen pouk ima številne pozitivne učinke na učence, 
njihov razvoj ter zbranost pri učnih urah, ki sledijo. Poleg tega se pouka na prostem  učenci veselijo in 
v njem uživajo.  
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7. PRILOGE 

7.1 OBVESTILO ZA STARŠE 

 

OBVESTILO STARŠEM 

Pozdravljeni! 

Sem Špela Mramor, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje na razredni stopnji. 
Pišem magistrsko delo z naslovom  Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem 

razredu. V raziskavi bom ugotavljala, ali je mogoče uspešno izvesti pouk na prostem ne glede na vreme 
ter učno vsebino. 

Za izvedbo pouka na prostem sem se odločila zaradi številnih pozitivnih učinkov, ki jih ima le-ta na 
učence.  Pozitivne spremembe se kažejo kot boljša socialna povezanost, motiviranost, boljše počutje, 
povezanost z naravo itn. Pouk bo potekal v okolici šole ne glede na vreme.  Izvedba pouka na prostem 
bo trajala šest tednov (6 šolskih ur) v mesecu marcu in aprilu.  Učna ura se bo razlikovala le glede na 
učni prostor, ki ne bo učilnica. Z učenci bom obravnavala vsebine, ki jih ima učiteljica predvidene v 
učnem načrtu. 

Ker moram v magistrsko nalogo vključiti tudi fotografije, ki prikazujejo pouk na prostem,  Vas prosim, 
da privolite v objavo fotografij Vašega otroka, a izključno za potrebe raziskave. 

 

Lepo pozdravljeni. 

Špela Mramor 

 

7.2 SOGLASJE O FOTOGRAFIRANJU UČENCEV 

 

SOGLASJE  

Podpisani ___________________________ (ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika) 

dovolim, da so fotografije, na katerih bo ___________________________________ (ime in priimek  

Vašega otroka) pri pouku na prostem, vključene v magistrsko delo študentke Špele Mramor.  

Magistrska dela so javno dostopna. 

 

Datum: _______________         Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: _______________________      
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7.3 UČNE PRIPRAVE 

7.3.1  Učna priprava 1 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 3. 3. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Življenje nekoč in danes 

Učna enota: Prababica pripoveduje 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna 

Učni cilji: 
Učenci: 

• Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje 
ljudi v preteklosti drugačno. 

• Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, 
prevoz). 

• Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za 
opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes. 

Učna sredstva in učni pripomočki: likalnik na oglje, star električni likalnik, petrolejka, star 
fotoaparat, stara knjiga, mlinček za kavo, star ključ, stare fotografije starih staršev; slike ljudi, 
njihovih bivališč, prevoznih sredstev, orodij, oblek in hrane; listki s povedmi 
 

Ključne besede: bivališča, orodja, prevozna sredstva, oblačila, hrana 
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foto.net/modules/Galerija/data/media/7/244712490.jpg  
 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

15 minut 

 

 

OGLED STARIH PREDMETOV 
Z učenci odidemo na igrišče pred šolo. Naredimo krog. Učencem 
povem, da se bomo namesto v učilnici učili na prostem. Razložim 
jim, da ko zazvončkljam, morajo priti na določeno mesto. Nato v 
krog postavim različne predmete, ki so jih uporabljali v preteklosti 
(likalnik na oglje, mlinček za kavo, petrolejka, stara knjiga, star 
fotoaparat, ključ itd.)  
Učence vprašam: 

• Ste že kdaj videli te predmete? 

• Kaj so? 

• Za kaj so jih uporabljali? 

• Kdaj so jih uporabljali?  

• Jih še uporabljamo? 
 

Pokažem stare slike svoje babice in dedka. 
Ogledamo si oblačila, ki jih nosijo. 

• Ali so vaše babice/dedki imeli/e enake igrače, obleke kot vi 
sedaj? 

• So vozili/e avto? 

• So imeli/e računalnik, mobitele? 

• Kaj so jedli? 

• Kje so dobili hrano?  

OSREDNJI DEL 

20 minut 

 

DELO PO SKUPINAH 
Učenci se postavijo v vrsto. S štetjem jih razdelim v pet skupin. 
Vsaka skupina dobi komplet slik in listkov z besedilom. Njihova 
naloga je, da k besedilu poiščejo ustrezno sliko.   
Na koncu vsaka skupina predstavi svoje časovno obdobje (bivališča, 
obleke, hrana, orodja, prevozna sredstva). O vsaki sliki povem tudi 
nekaj zanimivosti.  

RAZVRŠČANJE SLIK NA ČASOVNI TRAK 
Slike skupaj razvrstimo na časovni trak, ki ga predstavlja vrvica/črta 
na tleh. 

ZAKLJUČNI DEL 

10 minut 

Rešimo nalogo v DZ, str. 50. 
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Priloga 1: SLIKE LJUDI RAZLIČNIH ČASOVNIH OBDOBIJ 

Praljudje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostiščarji in koliščarji 
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Rimljani 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ljudje v srednjem veku 
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Ljudje v novem veku 
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Priloga 2:  LISTKI Z BESEDILOM 
 
PRALJUDJE 
PREBIVALI SO V JAMAH, KI SO JIM DAJALE ZATOČIŠČE.  

KO SO ODKRILI OGENJ, SO ZAČELI JESTI KUHANO IN PEČENO HRANO. 

MAMUTE IN DRUGE ŽIVALI SO LOVILI V SKUPINAH MOŽ. SKOPALI SO GLOBOKE LUKNJE. KO SO 
MAMUTA SPRAVILI V LUKNJO, SO GA OBMETAVALI S KAMENJEM IN S SULICAMI. 

MESO ŽIVALI SO POJEDLI, KOŽO SO UPORABILI ZA OBLAČILA, KOSTI IN ZOBJE PA ZA ORODJE IN 
OROŽJE. 

ŽENSKE SO V GOZDOVIH NABIRALE HRANO IN SKRBELE ZA OTROKE. 

PESTNJAK SO UPORABLJALI ZA REZANJE. 

Z IGLAMI IZ ŽIVALSKIH KOSTI SO ŠIVALI OBLAČILA. 

 

KOLIŠČARJI IN MOSTIŠČARJI 

PREŽIVLJALI SO SE S POLJEDELSTVOM, LOVOM IN RIBOLOVOM. 

ŽIVELI SO V HIŠAH, ZGRAJENIH NA LESENIH KOLIH, ZABITIH V JEZERSKO DNO. 

IZDELOVALI SO PRELEPE KERAMIČNE POSODE. 

TOVOR SO PREVAŽALI Z LESENIMI VOZOVI. PRIMER TAKEGA VOZA SO NAŠLI NA LJUBLJANSKEM 
BARJU. 

PO VODI SO SE PREVAŽALI V POSEBNIH ČOLNIH, KI JIM PRAVIMO DREVAKI. NAREJENI SO IZ 
DREVESNEGA DEBLA. 

 

RIMLJANI 

RADI SO ZAHAJALI V JAVNA KOPALIŠČA ALI TERME.  TAM SO SE KOPALI  V BAZENIH Z VROČO IN 
HLADNO VODO IN SI PRIVOŠČILI MASAŽO. 

KOLOSEJ JE BIL VELIK STADION, KJER SO PRIREJALI BOJE MED LJUDMI IN ŽIVALMI. TE BOJE SO 
IMENOVALI GLADIATORSKE IGRE. 

NOSILI SO DOLGE OBLEKE, KI SO JIH IMENOVALI TOGA. 

BOGATI RIMLJANI SO IMELI SUŽNJE, KI SO JIM STREGLI. 

JEDLI SO VELIKO SADJA, MESA IN ŽITARIC. PILI SO VODO IN VINO. 

CESTE SO GRADILI IZ KAMENJA. 

RIMSKI VOJAKI SO OSVAJALI TUJA OZEMLJA. 

 

LJUDJE V SREDNJEM VEKU 

REVNI KMETJE SO GARALI NA POLJIH. PRIDELOVALI SO HRANO ZA SVOJE GOSPODARJE. 

VOJAKOM V SREDNJEM VEKU PRAVIMO VITEZI. NOSILI SO OKLEP, ŠČITE, MEČE IN SULICE. 

Z LADJAMI SO PREVAŽALI TOVOR IN ODKRIVALI SVET.  
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MORJARJI SO UPORABLJALI KOMPASE, DA SO NAŠLI POT. 

BOGATI SO NOSILI LEPE, RAZKOŠNE OBLEKE IZ DRAGIH TKANIN. 

NA GRADOVIH SO ŽIVELI KRALJ IN KRALJICA, PLEMIČI TER DRUGI POMEMBNEŽI. 

 

LJUDJE V 19. IN 20. STOLETJU 

AVTOMOBILI SO BILI ZELO REDKI. IMELI SO JIH LE ZELO BOGATI LJUDJE. 

KMETJE SO SPRAVLJALI SENO S POMOČJO VOLOVSKE VPREGE. 

NJIVE SO ORALI S POMOČJO KONJ, KI SO VLEKLI LESEN PLUG. 

LJUDJE SO NA DOLGE RAZDALJE POTOVALI  Z VLAKI. 

HIŠE SO  IMELE MAJHNA OKNA IN VRATA.  

KER HIŠE ŠE NISO IMELE VODOVODOV,  SO VODO ČRPALI IZ VODNJAKOV. 

NEKATERE BOGATE DRUŽINE SO IMELE HIŠNI TELEFON. 

VOZILI SO SE S KOLESI, KI SO BILA NEKOLIKO DRUGAČNA KOT DANES. (OPIŠI GA) 

ŽENSKE SO NOSILE DOLGE ČRNE OBLEKE IN RAZLIČNA POKRIVALA ALI RUTE. 
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7.3.2 Učna priprava 2 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 10. 3. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Družinsko drevo 

Učna enota: Prababica pripoveduje 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna 

Učni cilji: 
Učenci: 

• Vedo, kdo je otrok in kdo odrasel. 

• Spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce in umrejo. 

• Razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med družinskimi člani in poznajo 
pomen delitve dela med družinskimi člani. 

• Znajo obnoviti zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo z uporabo sličic oziroma s 
kombinacijo sličic in zapisa. 

• Znajo ponazoriti razporeditev slik družinskih članov z drevesnim diagramom. 

Učna sredstva in učni pripomočki: slike družin, družinskih članov,  
priredba pravljice Moja družina, delovni zvezek Mlinček 2. 
 

Ključne besede: družina, družinsko drevo, družinski člani, delitev dela v družini 

Medpredmetna povezava: slovenščina, matematika 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d.d. 

• Coran, P. (1998). Moja družina. Ljubljana: Slovenska knjiga.  

• Družina 1. Pridobljeno 7. 3. 2015 s svetovnega spleta: http://www.casnik.si/wp-
content/uploads/2012/05/drzinca-300x208.jpg 

• Družina 2. Pridobljeno 7. 3. 2015 s svetovnega spleta:  
https://casemed.case.edu/fammed/img/family_131902826.jpg  

• Družina 3. Pridobljeno 7. 3. 2015 s svetovnega spleta: http://www.nasa-
lekarna.si/uploads/RTEmagicC_druzina.jpg.jpg  

• Družina 4: Pridobljeno 7. 3. 2015 s svetovnega spleta: 
http://images0.zurnal24.si/slika-_original-1360137141-847722.jpg  
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Potek učne ure 

 Dejavnosti 

UVODNI DEL 

15 minut 

 

 

POGOVOR OB SLIKAH 
Na tablo prilepim slike družin (priloga 1). 
Učence sprašujem: 
Kdo je na sliki?  
Kdo sestavlja družino? 
Koliko družinskih članov šteje posamezna družina? 
Koliko družinskih članov šteje njihova družina? 
Kdo še lahko sestavlja družino? 
Kdo so naši sorodniki? 
PANTOMIMA 
Po pet učencev skupaj s pantomimo ponazori, kaj prikazujejo slike 
(pomivanje posode, odnašanje smeti, likanje, čiščenje oken, 
sesanje). 
Z učenci se pogovarjamo o hišnih opravilih in delitvi dela, o tem, 
zakaj si moramo dela deliti itd. Pogovorimo se o tem, ali tudi sami 
pomagajo staršem, katera opravila opravljajo, zakaj je potrebno 
dela v družini razporediti med vse družinske člane. Ali morajo doma 
narediti kakšno opravilo, ki ga ne marajo? 

OSREDNJI DEL 

20 minut 

 

OGLED DRUŽINSKEGA DREVESA 
Na tablo obesim plakat, na katerem je družinsko drevo. 
Pogovorimo se o tem, da vsaka veja drevesa predstavlja 
določenega člana družine. Pogovorimo se o tem, da na spodnje veje 
damo mlajše člane družine, bolj kot gremo proti vrhu krošnje, 
starejši so. Pogovorimo se o razmerjih med člani družine. 
(brat/sestra, oče/mama, babica/dedek, vnuk/vnukinja). 
 
RAZPOREJANJE UČENCEV NA DRUŽINSKO DREVO 
Odidemo na igrišče. Tam narišem veliko družinsko drevo. 
Učencem razdelim slike družinskih članov in povedi, ki opisujejo 
enega člana družine. 
Ob branju priredbe zgodbe Coran P., Moja družina, (priloga 2) 
učenci postopoma dopolnjujejo družinsko drevo, tako da se učenec 
z ustrezno sliko postavi na ustrezno mesto na družinskem drevesu. 
(priloga 3)  
Nato se  na družinsko drevo razporedijo še učenci, ki so dobili listke 
s povedmi. (priloga 4) 
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ZAKLJUČNI DEL 

10 minut 

IGRA DAN IN NOČ. 
Če je trditev pravilna, učenci stojijo, če je napačna, počepnejo. 
Sara ima dva brata. (Drži). 
Vili je Sarin vnuk. (Ne drži). 
Zofka in Jakob sta mož in žena. (Drži). 
Sara ima očeta Janeza. (Drži). 
Zofka je Sarina babica. (Drži). 
Liza ima hčerko Anko. (Ne drži) 

 

Priloga 1:   SLIKE DRUŽIN 

    

                   

 

Priloga 2: PRIREDBA PRAVLJICE MOJA DRUŽINA 

Moje ime je Sara. Letalo me je pripeljalo iz daljne dežele. Tam nisem imela družine, tukaj pa so se vsi 
nestrpno pričakovali. Tu sem dobila brata Tomaža in Petra ter sestro Mojco. Moj oče je postal Janez. Je 
lutkar in ima svoje potujoče lutkovno gledališče. Moji mami je ime Anka. Izdeluje lutke in punčke iz cunj. 
Nekoč je punčko iz cunj prodala Janezu in tako sta se zaljubila. Babica Liza je rodila mojega očka Janeza. 
Vedno zelo lepo diši in ima čisto rdeče ustnice. Dedek Vili je bil dreser tjulnov v potujočem gledališču. 
Nekega večera se je zaljubil v Lizo in kmalu sta postala starša mojemu očku Janezu. Babica Zofka in 
dedek Jakob sta dolga leta prodajala otroške vozičke. Enega sta potrebovala tudi zase, ko se jima je 
rodila hčerka Anka. Anka je sedaj moja mamica. 
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Priloga 3: SLIKE DRUŽINSKIH ČLANOV V ZGODBI 

        

• Vir: Coran, P. (1998). Moja družina.  Ljubljana: Slovenska knjiga. 

     

• Vir: Coran, P. (1998). Moja družina.  Ljubljana: Slovenska knjiga. 

 

Mojca 

Vir:  http://previews.123rf.com/images/tigatelu/tigatelu1403/tigatelu140300193/27167151-Little-girl-cartoon-

holding-bear-stuff-Stock-Vector.jpg  

Priloga 5: LISTKI S POVEDMI O DRUŽINSKIH ČLANIH 

Imam hčerko Anko in moža Jakoba.  (Zofka) 
Imam brata Tomaža in dve sestri. (Peter) 
Moji mami je ime Zofka. (Anka) 
Moj oče je Vili. (Janez) 
Z ženo Lizo imava sina Janeza. (Vili) 
Dobila sem dva brata in sestro. (Sara) 
Imam štiri vnuke in moža Vilija. (Liza) 
Sem mož in oče. Hčerki je ime Anka. (Jakob)   
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7.3.3 Učna priprava 3 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 19. 3. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Pravice in dolžnosti 

Učna enota: Otrokove pravice 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, v dvojicah 

Medpredmetna povezava: slovenščina, šport 

Učni cilji: 
Učenci: 

•  Vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka vredno 
življenje. 

• Spoznajo otrokove pravice in dolžnosti. 

Učna sredstva in učni pripomočki: slike otrok, palica, listki z besedilom  

Ključne besede: pravice, dolžnosti 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik na spoznavanje okolja v 2. Razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d.d. 

• Amnesty International Slovenije. (2009). Prvi koraki. Metodični priročnik za 
poučevanje človekovih pravic. Ljubljana. 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

20 minut 

 

 

RAZPOREJANJE LISTKOV S PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI 
Na tablo prilepim  slike in listke s povedmi (priloga 1): na eno stran 
napišem naslov pravice, na drugo stran pa dolžnosti.  Povedi skupaj 
preberemo. Vprašam jih, kaj so to pravice in kaj dolžnosti. Poznate 
kakšno pravico ali dolžnost? Pokažem jim knjigo, v kateri so 
zapisane pravice. Za koga pravice veljajo?  Kaj  moramo narediti, da 
dobimo pravice? Se jih da kupiti? Ali so le-te odvisne od pridnosti 
ipd.? 
IGRA STOL NA MOJI DESNI JE PROST 
Nato se posedemo v krog. Igramo igro Stol na moji desni je prost. 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

98 
 

Po končani igri učence vprašam, kaj smo v tej igri ugotovili, izvedeli 
itd. Povem jim, da sem jaz izvedela njihova imena in da ima vsak 
človek pravico do imena.  
List s to pravico postavimo pod naslov pravice. 
Pogovorimo se tudi, kaj je naša dolžnost (da spoštujemo imena 
ljudi, da jih ne kličemo po vzdevkih, če jim to ni všeč, in jih ne 
žalimo). Poleg pravice na tablo umestimo tudi ustrezno dolžnost. 

OSREDNJI DEL 

60 minut 

 

ZGODBA O DEKLICI JETI IZ INDIJE 
Preberem zgodbo.  
Učence vprašam: 

• O kom govori zgodba? 

• Kaj si je Jeta želela?  

• Zakaj ni mogla hoditi v šolo?  

• Kako se je počutila? 

• Katera otrokova pravica je bila kršena? 
Pravica do izobrazbe 
 

Spet se pogovorimo o dolžnostih, ki jih ta pravica prinese (da 
hodimo v šolo, da delamo domače naloge, se učimo itd). Dva 
učenca na tablo ustrezno razvrstita kartončke z besedilom. 
Nato odidemo na igrišče.  
 
IGRA VLOG: 
Dam navodila za delo v skupinah.  
Vsaka skupina bo morala predstaviti eno od otrokovih pravic, ki jo 
bo imela zapisano na lističu.  To predstavijo z igro vlog (priloga 2). 
Razdelim lističe, na katerih so zapisane otrokove pravice: 

• do zdravnika, 

• do igre in prijateljev, 

• do svojega mnenja in izražanja, 

• do varnosti, 

• do drugačnosti. 
 

1. Pravica do zdravnika. 
Po končani igri vlog vsak učenec pove, kako pazi na svoje zdravje.  
Naša dolžnost je, da se zdravo prehranjujemo, si umivamo roke, ko 
kašljamo, damo roke pred usta, si umivamo zobe,  se veliko gibamo, 
nosimo čelado, ščitnike pri vožnji s kolesom itd. Naredimo pet 
počepov in pet poskokov.  

 
2. Pravica do igre in prijateljev 

Po končani igri vlog vsak učenec pove, s čim se najraje igra in s kom. 
Kdo jim kupuje igrače in kako zanje skrbijo? 
 
Povem, da vsaka pravice prinese tudi dolžnost in da je naša 
dolžnost tudi ta, da  lepo ravnamo z igračami, da smo prijazni do 
prijateljev, da jim pomagamo, jih poslušamo itd. 
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3. Pravica, da povemo, kar mislimo. 

Po končani igri vlog se učenci zberejo v krogu. Vprašam jih, ali tudi 
sami povejo svoje mnenje ali so raje tiho. 

• Na kakšen način povemo svoje mnenje, če se s čim ne 
strinjamo? 

• Kako se počutijo, če jih kdo prekinja, ko govorijo? 

• Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje na svetu nehali poslušati 
drug drugega?  

Igramo se igro  Govoreča palica. Povem, da so jo uporabljali 
Indijanci za poslušanje drug drugega in da je tako vsak imel moč, da 
lahko govori, vsi ostali pa imajo moč, da lahko poslušajo. 
Kdor noče ničesar povedati, poda palico naprej. Naloga učencev je, 
da izžrebajo določen listek in  dokončajo stavke, npr. 
Pri sebi imam najraje …/ Moja najljubša zabava je …/ Dobro se 
počutim, kadar …/ Ne maram …/ Ko bom velik, bom …/ ne maram 
…/ Žalosten/žalostna sem, kadar … 
Govori samo tisti učenec, ki ima v roki govorečo palico. 
Naša dolžnost: Poslušamo tistega, ki govori, in upoštevamo 
njegovo mnenje. 
 
4. Pravica do varnosti 
Po končani igri vlog učence vprašam, če so se že kdaj prepirali? Kje? 
Jih je kdo udaril ali so bili priča nasilju?  

• Kako so spor rešili? 

• Kaj so takrat storili?  

• So komu povedali? 

• Kako so se počutili? 
Naša dolžnost je, da tudi mi ne tepemo drugih, jih ne zmerjamo, 
zasmehujemo in izsiljujemo. 
 

 5. Pravica do drugačnosti. 
Vsak  učenec pove, kaj mu je na njegovem sosedu všeč. 
Igramo se igro Poštar. V krog postavim en obroč manj, kot je otrok. 
Otroci stopijo v obroč. Kdor je brez obroča, reče: »Pismo imam za 
vse tiste, ki imajo modre hlače.« Vsi z modrimi hlačami morajo 
zamenjati položaj, oseba na sredini pa mora izkoristiti priložnost in 
poiskati prost stol. Kdor ostane brez stola, prinese naslednjo pošto. 
Obrok brez obroča izbere skupno značilnost, nekaj, kar imajo radi, 
kar si želijo. Na koncu se pogovorimo o tem, koliko skupnega imajo. 
                                                       ALI 
Igra: Kaj imava skupnega? 
Otroci se združijo v pare in poiščejo, kaj imajo skupnega (oči, lasje, 
roke), v čem se razlikujejo (velikost).  
 
Naša dolžnost: Spoštujemo vse otroke ne glede na to, kakšni so, od 
kod prihajajo, kakšen jezik govorijo. 
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Prirejanje listkov s pravicami in dolžnostmi 
Odidemo v učilnico. Na tabli pravilno razvrstimo listke s pravicami 
in dolžnostmi. 

ZAKLJUČNI DEL 

10 minut 

Rešimo delovni list (Priloga 4). 

 

Priloga 1: LISTKI S PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI 

PRAVICE  

DO IZOBRAZBE 
DO PRIJATELJEV IN IGRE 
DA POVEŠ, KAR MISLIŠ 
 DO VARNOSTI 
DO DRUGAČNOSTI 
DO IMENA 
DO ZDRAVNIKA 

 

DOLŽNOSTI 

• OTROCI SMO ENAKI IN ENAKOPRAVNI NE GLEDE NA BARVO OČI, LAS IN KOŽE. 

• TUDI MI MORAMO POSLUŠATI  DRUGE IN UPOŠTEVATI NJIHOVO MNENJE. 

• SPOŠTUJEMO VSE OTROKE, TUDI TISTE, KI SO NA VIDEZ DRUGAČNI. 

• DELAMO DOMAČE NALOGE IN SE UČIMO. 

• NE NORČUJEMO SE IZ IMEN, NE DAJEMO VZDEVKOV. 

• JEMO VELIKO SADJA IN ZELENJAVE, SI UMIVAMO ROKE IN SE VELIKO GIBAMO. 

• TUDI MI NE TEPEMO DRUGIH,  JIH NE ZMERJAMO, ZASMEHUJEMO IN IZSILJUJEMO. 

• LEPO RAVNAMO Z IGRAČAMI, SMO PRIJAZNI DO PRIJATELJEV, JIM POMAGAMO IN  JIH 
POSLUŠAMO. 
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Priloga 2: ZGODBA O DEKLICI JETI (INDIJA)  

Ime mi je Jeta in imam 14 let. Rojena sem v revni družini na vasi v 
Indiji. Sem najstarejša in imam še pet mlajših bratov in sester. Že ko 
sem bila zelo majhna, so me naučili, kako pomagam mami pri hišnih 
opravilih. Nosila sem vodo, pomivala posodo, pometala. Moje 
prijateljice so se igrale zunaj, jaz pa se jim nisem mogla pridružiti. Ko 
so se rodili bratje in sestre, sem pomagala skrbeti zanje, jih umivala, 
hranila in pazila, saj je mama delala tudi na polju.  Potem so me 
vpisali v šolo, kjer sem bila zelo srečna. Ni mi bilo treba delati in rada 
sem se učila. Vedela sem, da se bom naučila pisati in brati in da bom 
potem morda imela boljše življenje kot moji starši. V šoli sem imela 
veliko prijateljev in učiteljica je bila zelo prijazna. Vendar moja sreča 
ni trajala dolgo. Po dveh letih so me izpisali iz šole, saj starši niso 
imeli več denarja za šolske potrebščine in prevoz. Potrebovali so tudi 
mojo pomoč pri hišnih delih in pri vzgoji bratcev in sestric. Zelo sem 
bila žalostna in razočarana. 

 

Priloga 3: IGRA VLOG 

1. Pravica do zdravnika 
PO VEČERJI MITJA ZAČNE BOLETI ZOB. V SOBO PRIDETA OČE IN MAMA IN POVPRAŠATA MITJA, KAJ 
JE NAROBE. MITJA POTOŽI, DA GA BOLI ZOB. STARŠA MENITA, DA BI BILO NAJBOLJE, DA OTROKA 
ODPELJETA K ZOBOZDRAVNIKU. ZOBOZDRAVNIK GA VPRAŠA, KATERI ZOB GA BOLI. NAREDI MU 
MAJHNO ZALIVKO. MITJA ZATO VESEL ODIDE DOMOV, SAJ GA ZOB NE BOLI VEČ. 
 
2. Pravica do prijateljev in igre 
ANŽE S SVOJIM PRIJATELJEM PETROM IN PRIJATELJICO ANO IGRA NOGOMET. KAR NAENKRAT 
PRIDE STAREJŠA SESTRA NIKA IN MU PREPOVE, DA BI SE ŠE KDAJ IGRAL S PETROM IN ANO. OBA 
POŠLJE DOMOV. TO ANŽETA  ZELO RAZŽALOSTI.  
 

3. Pravica do varnosti 
MARKO IN TINE IZ 5. RAZREDA NADLEGUJETA IN GROZITA TOMAŽU IZ 3. RAZREDA. OD NJEGA 
ZAHTEVATA DENAR. TOMAŽ SE BRANI IN POSKUŠA MARKU IN TINETU DOPOVEDATI, NAJ NEHATA 
IN GA PUSTITA PRI MIRU. DENARJA JIMA NOČE DATI. MARKO IN TINE SE RAZJEZITA IN MARKA 
PORINETA NA TLA. TO VIDI UČITELJICA, KI VSE TRI POVABI NA POGOVOR.  

 
4. Pravica do svobodnega izražanja svojega mnenja 
JANJA IN TJAŠA SKUPAJ S STARŠI ŽIVITA V HIŠI NA VASI, KJER STANUJE TUDI VELIKO NJENIH 
PRIJATELJEV. KAR NAENKRAT SE STARŠA ODLOČITA, DA SE BODO PRESELILI, SAJ JE MAMA DOBILA 
NOVO SLUŽBO. JANJA IN TJAŠA SE S TO ODLOČITVIJO NIKAKOR NE STRINJATA, SAJ TO POMENI, DA 
BOSTA S TEM IZGUBILI SVOJE PRIJATELJE, ZATO STARŠEMA POVESTA SVOJE MNENJE IN JU SKUŠATA 
PREPRIČATI, DA SE NE BI ODSELILI.  
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5. Otroci smo enaki ne glede na barvo oči, las in kože. 
V 2. RAZREDU SO DOBILI NOVEGA UČENCA. IME MU  JE AJMA IN PRIŠEL JE IZ AFRIKE. IMA DOLGE 
ČRNE LASE IN TEMNO POLT. VELIKOKRAT JE BIL ZELO ŽALOSTEN, SAJ SO UČENCI  STRMELI VANJ 
IN ŠEPETALI O TEM, KAKO IZGLEDA.  MED ODMORI SE NISO HOTELI IGRATI Z NJIM.  
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Priloga 4: DELOVNI LIST 

                                                    PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

 

IME IN PRIIMEK ______________________________  

 

 

1. POVEŽI. 

 

                                 PRAVICE                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO IMENA 

DO IZOBRAZBE 

DO VARNOSTI 

DO ZDRAVNIKA 

DA POVEŠ SVOJE MNENJE 

DO DRUGAČNOSTI 

DO PRIJATELJEV IN IGRE 

REDNO SI 

UMIVAM ZOBE. 

NE TEPEM SOŠOLCEV. 

DELAM DOMAČE 

NALOGE. 

POSLUŠAM SOŠOLCA, 

KO TA GOVORI. 

SOŠOLCE KLIČEM PO IMENIH. 

PRIJAZEN SEM DO VSEH NE 

GLEDE, KAKO IZGLEDAJO. 

LEPO RAVNAM Z 

IGRAČAMI. 

JEM VELIKO SADJA IN 

ZELENJAVE. 
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7.3.4 Učna priprava 4 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 24. 3. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Promet 

Učna enota: Promet 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, v dvojicah, didaktična igra 

Medpredmetna povezava: slovenščina, šport 

Učni cilji: 
Učenci: 

• Poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, 
pomembnih za vedenje učencev. 

• Poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih. 

• Razumejo nevarnosti prometa v različnih vremenskih razmerah. 

• Razumejo pomen vidnosti v prometu v povezavi z ustavljanjem vozila in uporabo 
kresničke. 

Učna sredstva in učni pripomočki: prometni znaki, listki z razlago prometnih znakov, škatla 
vidljivosti (listki različnih barv, odsevnik), kreda, semafor, čelada, jajce 

Ključne besede: prometni znaki, prehod za pešce, vidljivost, nevarnost na cesti 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d.d. 

• Glogovec Zmaga, V. (1996). Prometna vzgoja otroka. Ljubljana: Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Slovenije. 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

10 minut 

 

 

UGANKE O PROMETNIH SREDSTVIH.  
 
Za rojstni dan si Jakec ga naskrivaj želi, 
po kolesarski stezi vozilo to brzi - 
kdor z njim zvečer si upa voziti brez luči, 
kazen plača, če policaj v roke ga dobi. (Kolo) 
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Kaj je to?  
Ima rdeče, rumeno in zeleno oko. Če z rdečim te pogleda, takoj 
ustaviš se, ko zeleno se odpre, vsak lahko dalje gre. (Semafor)  
 
Ta hišica iz pločevine 
v željene kraje te pririne. 
Moj očka nanjo budno pazi, 
da je kak norec ne oplazi. (Avto) 
 
Jaz sem avto vsaj za tri,  
saj prevažam kup ljudi. (Avtobus) 
Vprašam jih, ali v šolo hodijo sami, peš, ali jih kdo pripelje.  
Na kaj so pozorni, ko hodijo do šole? Kje prečkajo cesto in kako? 

OSREDNJI DEL 

25 minut 

 

SPREHOD OKROG ŠOLE 
Odpravimo se na kratek sprehod okrog šole. Učence opozorim, naj 
bodo pozorni na prometne znake. Tam ponovimo, kje lahko varno 
hodimo, kje in kako prečkamo cesto, razložimo pomen prometnih 
znakov. Ob vsakem prometnem znaku se ustavimo in ponovimo, 
kaj nam ta sporoča.  
Ko pridemo na igrišče, učence vprašam, zakaj so prometni znaki 
sploh postavljeni. Ali poznajo kakšnega?  
Nato vsak dobi sliko prometnega znaka ali besedilo, ki razlaga, kaj 
določen prometni znak pomeni (priloga 1). Njihova naloga je, da 
poiščejo ustrezen par. Nato vsak par predstavi svoj prometni znak. 
  
KVIZ 
Igramo se kviz (priloga 2). Učence razdelim v štiri skupine. Vsaka 
skupina dobi vprašanje, na katerega mora odgovoriti. Učence 
spodbudim, da morajo vsi dobro poslušati vprašanje tudi za primer, 
če ena skupina ne ve odgovora ali je ta napačen.  
OGLED ŠKATLE »VIDLJIVOSTI« 
Ko pridemo do vprašanja o vidnosti v mraku, učenci pogledajo v 
škatlo vidljivosti, ko je zaslon spuščen in dvignjen. Vsak  naj dobro 
opazuje in si zapomni, kateri predmet oz. barvo je najprej opazil v 
škatli. Nato se pogovorimo o vidnosti v prometu. Kakšna oblačila 
nosimo v temi in v slabem vremenu in zakaj? 
PREIZKUS S ČELADO IN JAJCEM 
Pri vprašanju zakaj nosimo čelado, naredimo preizkus s čelado in 
jajcem. Eden izmed učencev jajce položi v čelado in jo spusti na tla. 
Kot opazimo, se jajce ne razbije.  
 
Pri vprašanju o zaporedju barv na semaforju mora skupina na tla 
pravilno narisati semafor. 
 
Pri vprašanju o pravilnem prečkanju ceste na tla s kredo narišem 
cestišče z zebro. Skupina mora pokazati pravilno prečkanje cest. 
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ZAKLJUČNI DEL 

10 minut 

Igra semafor. Ko držim rdeč listek, učenci mirno stojijo na mestu, 
ko je oranžen, tečejo na mestu, ko pa je zelen, tečejo po igrišču. 

 

Priloga 1 : PROMETNI ZNAKI 

  

   

Vir:  http://www.signaco.si/pznaki.htm  

 

PREHOD ZA KOLESARJE. 

PREHOD ZA PEŠCE. 

USTAVI SE! 

KOLESARSKA STEZA. 

STEZA ZA PEŠČE IN KOLESARJE. 

STEZA ZA PEŠCE. 

POZOR, OTROCI NA CESTI. 

NE SMEŠ PREČKATI CESTE! 

LAHKO PREČKAŠ CESTO! 

POZOR, PRIŽGALA SE BO RDEČA  ALI ZELENA LUČ. 
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Priloga 2 : KVIZ 

1. Zakaj se moramo v avtu pripeti z varnostnim pasom? (Da nas v primeru nesreče zadrži v 

sedežu.) 

2. Pri katerih vratih vstopamo v avtobus? (Pri sprednjih.) 

 

3. Kaj pomeni prometni znak  ? (Steza za pešce.) 

 

4. Kako drugače imenujemo prehod za pešce? (Zebra.) 

5. Kaj pomeni prometni znak ? (Prehod za pešce.) 

 

6. Kako prečkamo cesto na prehoda za pešče? Pokaži. (Stojimo na robu ceste, pogledamo levo, 

desno, levo in  če je cesta prazna, lahko prečkamo cesto.) 

 

7. Kje lahko pešci varno hodimo? (Po pločniku.) 

8. Zakaj moramo pri vožnji s kolesom nositi čelado? (Da si ob padcu zavarujemo glavo.) 

9. Kaj se lahko zgodi, če se žogamo v bližin ceste? (Žoga lahko uide na cesto.) 

10. Kako si sledijo barve na semaforju? Pokaži. (Rdeča, rumena, zelena.) 

 

11. Ali je vedenje te deklice pravilno? Zakaj?  (Ni, ker moramo sedeti in biti pripeti z 

varnostnim pasom, saj lahko ob zaviranju pademo.) 

12. Kakšne barve morajo biti naša oblačila, da nas vozniki hitreje opazijo? (Svetla, rumena, 

oranžna, rdeča, nosimo kresničke, odsevnike.) 

13. Po kateri strani cestišča mora hoditi pešec, kadar ni pločnika? (Po levi.) 

14. Pri katerih vratih izstopamo iz avtobusa? (Pri zadnjih.) 

15. Kako se vedemo pri vožnji z avtom? (Sedimo zadaj in se pripnemo z varnostim pasom.) 

16. Tri očesa en pogled, pa ustavi ves promet. Kaj je to?  (Semafor) 

17.  Zakaj pri prehodu čez cesto dvignemo roko? (Da nas vozniki hitreje opazijo.) 

18. Kaj pomeni rdeča luč na semaforju? (Da ceste ne smemo prečkati.) 
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7.3.5 Učna priprava 5 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ: 

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 31. 3. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Geografski pojmi, zemljevidi, pokrajine 

Učna enota:  Pokrajine so različne 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s slikami 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, v dvojicah 

Medpredmetna povezava: slovenščina 

Učna etapa: ponavljanje in utrjevanje 

Učni cilji: 
Učenci: 

• Spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja (peskovnik, zemljevid, globus). 

• Vedo, da so pokrajine pri nas in po svetu različne. 

• Poznajo osnovne geografske pojme (hrib, gora, ravnina, dolina, reka, potok, morje 
cesta, železnica, obdelovalne površine, gozd). 

• Znajo izražati prostorska  razmerja z ustreznimi predlogi (v, nad, mimo, čez, pred, levo, 
desno). 

Učna sredstva in učni pripomočki: slike doline, reke, gore, hriba in griča, globus, zemljevid 
Slovenije, zemljevid Cerknice, načrt mesta, pesek, škatle od čevljev, slike pokrajin po svetu, 
učni list, zastavice 

Ključne besede: zemljevid, geografski pojmi, pokrajine po svetu 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d. 
 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

15 minut 

 

OGLED GLOBUSA IN ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 
Učencem pokažem zemljevid Slovenije (priloga 1) in globus. Na 
globusu poiščemo Slovenijo, na zemljevidu Slovenije pa najdejo 
Cerknico. 
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 Nato učenci v paru dobijo zemljevid Cerknice (priloga 2). Vprašam 
jih, ali lahko z zemljevida ugotovijo, kakšno površje je v Cerknici in 
njeni okolici. Ali najdejo šolo, kje potekajo ceste? 

ISKANJE OPAZOVALNEGA MESTA NA ZEMLJEVIDU CERKNICE 
Nato odidemo ven, na bližnji travnik. Učencem naročim, naj 
pogledajo okrog sebe in opazujejo okolico. S seboj imajo 
zemljevide Cerknice. Njihova naloga je, da na zemljevidu najdejo 
naše opazovalno mesto.   
 
IGRA ALI VIDIŠ? 
Učence sprašujem po posameznih sestavinah pokrajine. Sprašujem 
jih, če vidijo npr. reko, železnico, goro, cesto, grič, hrib, morje, 
jezero, avtocesto, polje, travnik, gozd. Če učenci to vidijo, 
počepnejo, drugače stojijo.  
Ali vidite ravnino? (Da.) 
S čim je porasla?  (S travniki, ponekod so tudi njive.) 
Ali vidite grič? (Da.) 
Vidite hrib? (Javorniki.) 
S čim so ti hribi in gričevja porasli? (Z gozdovi.) 
Ali vidite goro?  (Ne.) 
Ali vidite potok? (Ne.) 
Ali vidite morje/jezero? (Ne.) 
Učence tudi vprašam, kje v Cerknici bi si lahko ogledali potok in 
jezero. 
Ali vidite dolino? (Ne, pokažem sliko doline (priloga 3).) 
 

OSREDNJI DEL 

30 min 

 

Nato se razdelimo v tri skupine tako, da vsak učenec izžreba listek, 
na katerem je številka skupine. 

DELO PO POSTAJAH 
Začne se delo po postajah (priloga 4). Učencem razložim natančna 
navodila. Povem jim, da bodo na vsaki postaji imeli 10 minut časa, 
nato bodo zamenjali postaje v smeri urinega kazalca. Postaje so 
oštevilčene.  

ZAKLJUČNI DEL 

5 minut 

Učenci rešijo anketne vprašalnike in matematični test. 
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Priloga 1: ZEMLJEVID SLOVENIJE 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.hervardi.com/zemljevidi/slovenija_relief.jpg  

 

Priloga 2: ZEMLJEVID CERKNICE 

Vir:  http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4  
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PRILOGA 3: SLIKE GEOGRAFSKIH POJMOV 

 
Vir: 

http://www.potepuh.si/public/upload/gallery/257/potepuh_izleti_potovanja_slovenija_savinjska_dolina_loga
rska.jpg 

 

 
Vir:  http://matejzalar.si.hosting-14.domovanje.com/wp-

content/uploads/2010/02/5384029_a728a69c1561301d7037b29501770ce5_large.jpg 
 

 
Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Slovensky_raj-Biely_potok.jpg 
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Vir:  http://i1.trekearth.com/photos/63441/dscn1211.jpg 

 

 

    Priloga 4: POSTAJE 

 

1. POSTAJA 

V PESKU OBLIKUJTE: 

�  GRIČ 

�  HRIB 

�  GORO 

�  DOLINO 

�  RAVNINO 

� REČNO STRUGO 
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2. POSTAJA 

OGLEJTE SI ZEMLJEVID IN ODGOVORITE NA    

VPRAŠANJA. 

 

1. DEL KATEREGA MESTA PREDSTAVLJA? 

2. S PRSTOM POKAŽITE, KJE SE NAHAJA OSNOVNA      

           ŠOLA. 

3. KJE SE NAHAJA CVETLIČARNA? 

4. POIŠČITE FRIZERSKI SALON. 

5. KAJ POMENI ZNAK ?   

6. KATERA REKA TEČE POD MOSTOM? 

7. KOLIKO IGRIŠČ VIDITE NA ZEMLJEVIDU? 

8. KJE NA ZEMLJEVIDU BI NARISALI STEZO ZA TEK, KI       

           SE NAHAJA PRI ŠOLI? 
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9. POIŠČI TELOVADNICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POSTAJA 

OGLEJTE SI SLIKO. PREBERITE NAPISE NA 

ZASTAVICAH IN JIH POSTAVITE NA 

MESTO, KI PREDSTAVLJAJO DOLOČENO 

POKRAJINSKO SESTAVINO. 
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7.3.6 Učna priprava 6 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 16. 4. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Kaj bom, ko bom velik? 

Učna enota: Poklici 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, igra vlog 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, 

Medpredmetna povezava: slovenščina 

Učni cilji: 
Učenci:  

• Ugotavljajo in pozitivno doživljajo, da si tako otroci kot odrasli ne glede na spol 
svobodno izbiramo poklic oz. delo. 

• Vedo, da je treba upoštevati tudi lastne interese in potrebe ter interese in potrebe 
drugih. 

• Vedo, da je za različne poklice potrebno različno znanje, veščine, sposobnosti. 

• Poznajo pomen danih besed. 

• Znajo tvoriti ženski par moškemu. 

Učna sredstva in učni pripomočki: kuhalnica, policijska kapa, povoj, glavnik, nit 

Ključne besede: poklici, šolanje, denar 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d.d. 
 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

10 minut 

 

 

POGOVOR V ČEM SEM DOBER IN KAJ ME ZANIMA 
Z učenci se posedemo v krog. Vsak učenec pove, v čem je dober in 
kaj najraje počne, kaj ga zanima. Najprej sama povem primer, da 
sem dobra v gibalnih dejavnostih, najbolj pa me zanimajo ljudje in 
živali.  
Nato učence vprašam, ali so si sami izbrali dejavnosti, ki jih počnejo, 
ali jim jih je kdo določil.  
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Sama povem, da sem že od majhnega rada pazila sosedove otroke, 
se z njimi igrala in jim pomagala pri domačih nalogah.  Zato sem se 
tudi odločila, da bom postala učiteljica.  

OSREDNJI DEL 

25 minut 

 

PANTOMIMA O TEM, KAJ ŽELIŠ POSTATI 
Vsak učenec s pantomimo pokaže, kaj bi rad postal, ko odraste. 
Nato se pogovorimo o tem, ali za to potrebuješ šolo ali ne. (Da.) 
Zakaj je potrebno hoditi v šolo? (Da dobiš potrebno znanje.)  
Zakaj pa je potrebno narediti šolo, zakaj nismo raje doma in igramo 
igrice? (Da se izučiš za poklic.) 
Kdo izbere šolo, ki jo boš obiskoval? 
Kdo se odloči, kaj boš po poklicu? 
 
Ali so tudi vaše mame in očetje hodili v šolo? (Da.) 
Še vedno hodijo v šolo? (Ne.) 
Kam pa hodijo? (V službo.) 
Kaj so po poklicu? 
Ali nosijo posebna oblačila? 
Kako dolg je njihov delovnik? Ali jih delo veseli? 
Zakaj  hodijo v službo? (Da zaslužijo denar.) 
Zakaj pa potrebujemo denar? (Da lahko kupimo hrano, plačamo 
položnice, kupimo zvezke oz. da živimo normalno življenje.) 
Ali radio hodijo v službo? 
Povem, da vsi ne opravljajo  dela, ki ga želijo. 
 
UGANKE O POKLICIH 
Nato povem nekaj ugank (priloga 1) o poklicih. Učenci ugibajo 
rešitev. 
O vsakem poklicu se pogovorimo: 
Kaj dela? 
Kako se imenuje ustanova? 
Kakšne pripomočke uporabljajo pri svojem delu? 
 
Nato pokažem nekaj pripomočkov in oblačil, ki pripadajo 
določenem poklicu, npr. policijska kapa, kuhalnica, povoj, nit, 
glavnik. 
Učenci morajo ugotoviti, kateremu poklicu pripada določen 
predmet, in poimenujejo ženski spol. (npr. voznica) 
 

POKLIC NA ČRKO K: Učenci iščejo poklice na dano črko. (kirurg, kuhar, 

kipar, kemik, ključavničar, knjižničar, kmetovalec ipd.) 

POKLIC NA ČRKO S: Učenci iščejo poklice na dano črko. (sadjar, smetar, 

slaščičar, snemalec, strojevodja, scenarist, socialni delavec ipd.) 

POKLIC NA ČRKO P: (poštar, policist, pilot, plesalec, prodajalec, 

psiholog, paznik, pediater) 

Če učenci ne vedo, kaj pomeni določen poklic, se o tem pogovorimo. 

(npr. pediater, scenarist, strojevodja itd.) 
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NALOGA KAJ JE MOJE DELO?  Pokažem sliko smetarja, kmetovalca, 

arhitekta  in veterinarja (priloga 2). Učenci na delovni list zapišejo, kaj je 

njihova funkcija oz. kakšno delo opravljajo. Kaj bi bilo, če ne bi bilo teh 

poklicev? 

Zaključni del: 10 min IGRA DRŽI ALI NE DRŽI? 

Učencem povem trditev in njihova naloga je, da se vsak sam odloči za 

pravilnost oz. nepravilnost trditve. Ko so vsi učenci opredeljeni, se 

posvetujemo in pojasnimo, zakaj je neka trditev pravilna oz. nepravilna. 

V nadaljevanju so v oklepajih zapisana pomožna vprašanja, ki jih z 

učenci potem razjasnimo. 

POLICIST NA CESTI DELA NERED! (Kaj je naloga policista? Ali res dela 
nered na cesti?) 

GASILEC SE VOZI Z REŠILNIM AVTOMOBILOM! (Ali se gasilec res vozi z 
rešilnim avtomobilom? Ali imajo gasilci posebna vozila?) 

KO KMETOVA KRAVA ZBOLI, POKLIČE ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENI DOM! 
(Že res, da pokliče zdravnika, ampak kakšnega zdravnika, kako se reče 
temu zdravniku, ki zdravi živali?) 

ČE SEM DEČEK, NE MOREM OPRAVLJATI POKLICA FRIZERKE! (Ali to 
drži?) 

PISMONOŠA LEPI ZNAMKE NA PISEMSKE OVOJNICE! (Kaj dela 
pismonoša? Kdo lepi znamke na pisemske ovojnice?) 

UČITELJICA SPRAŠUJE UČENCE ZARADI TEGA, KER SAMA NE VE! (Ali bi 
učiteljica lahko bila dobra učiteljica, če ne bi ničesar znala? Zakaj ne?) 

 

Priloga 1: UGANKE O POKLICIH 

Ni kuhar, niti pek, a odlično peči zna 

slaščice, s katerimi rad vsakdo se sladka. 

 

Če bi njega ne bilo, bi slabo živeli, 

ker mleka, moke, jajc in mesa bi ne imeli. 

 

Belo haljo nosi, vendar kuhar ni, 

ob pogledu nanj boječnež zadrhti, 

v ustih zob pa v hipu več ga ne boli. 

 

Ves bel od moke kruh peče vse noči, 

da z mize lahko nam zjutraj zadiši. 
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PRILOGA 2: Slike poklicev 

 

 

 

Vir: http://samo.blog.siol.net/files/2007/10/b09.jpg 

 

 

 

 

Vir: http://www.deceasedpetcare.com/assets/uploads/images/iStock_000009819502Small.jpg 

 

 

 

 

Vir:  http://previews.123rf.com/images/alexraths/alexraths1010/alexraths101000007/8021369-

Senior-gardener-with-a-basket-of-harvested-vegetables-Stock-Photo.jpg 

 

 

 

 

Vir: http://www.casnik.si/wp-content/uploads/2014/01/arhitekt-nacrt.jpg 
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PRILOGA 3: DELOVNI LIST 

 

                                   POKLICI 

 

1. KAJ SEM PO POKLICU? _______________________ 

            KAJ JE MOJE DELO? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. KAJ SEM PO POKLICU? _________________________ 

            KAJ JE MOJE DELO? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. KAJ SEM PO POKLICU? __________________________ 

            KAJ JE MOJE DELO? _______________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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7.3.7 Učna priprava 7 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 20. 4. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Čebele 

Učna enota: Življenje v čebelnjaku 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, igra vlog 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, 

Medpredmetna povezava: slovenščina, matematika 

Učni cilji: 
Učenci:  

• Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. 

• Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. 

• Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

• Vedo, da živali potrebujejo za življenje zlasti vodo, hrano in zrak. 

• Spoznajo, da imajo živali potomce, ki navadno izhajajo iz samca in samice, in da so  
potomci njim podobni. 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetek brenčanja čebel, steklen kozarec za vlaganje s 
čebelo in koščkom satja, delovni list, slike čebelje družine, slike razvoja čebele, listi z opisi nalog 
čebel delavk 

Ključne besede: čebela je žuželka, življenje čebel delavk, panjska končnica, čebelarski muzej 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Mlaker – Šumenjak, M., (2011). Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel. 
Pridobljeno 18. 4. 2015, s http://www.czs.si/Files/promocija31.pdf.  

• Čebelarstvo Avguštin, pridobljeno 19. 4. 2015 s svetovnega spleta: 
http://www.augustin.si/Si/index.php  

• Božnar hiša medu. Pridobljeno 19. 4. 2015 s svetovnega spleta: 
http://www.boznar.si/cebelja-druzina 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

10 minut 

 

ISKANJE ŽIVALI NA TRAVNIKU 

• Na travniku iščemo živali. Nato predvajam zvočni posnetek, 
na katerem je slišati brenčanje čebel. Učenci morajo 
ugotoviti, kaj je na posnetku. Nato se pogovorimo o tem, 
zakaj so čebele pomembne.  
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• Kaj počnejo? 

• Kje živijo? Kje živijo v naravi? 

• Zakaj so pomembne? 

• Kaj bi bilo, če bi čebele izginile/izumrle?  

• Od kod dobijo med? 

• Kje nastaja med? 
V katero vrsto živali spadajo? Med žuželke.  

OSREDNJI DEL 

25 minut 

 

OPAZOVANJE TELESA ČEBELE 
Učenci se razdelijo v 4 skupine. Vsaka skupina dobi  kozarec, v 
katerem je čebela.  Učenci opazujejo telo čebele (glava, oprsje 
zadek, dlačice itd.). 
Iz koliko delov je sestavljeno njeno telo?  
Kaj imajo na glavi? 
Na oprsju?  
Na zadku?  
Po nogah? (dlačice, na katere se prime cvetni prah) 
Svoje ugotovitve zapišejo na delovni list (priloga 1). 
 
Nato vsak učenec dobi delovni list (priloga 1), ki ga reši, po vsaki 
nalogi pa preverimo rešitve. 
  
Vsaka skupina dobi sliko čebelje družine (priloga 2). Skušajo najti 
trota, matico in čebelo delavko. Po čem se razlikujejo med seboj, 
kaj imajo skupnega?  Pogovorimo se o tem, kaj je naloga matice in 
trota.  
Nato rešijo nalogo na delovnem listu. 
 
Nato učence vprašam, ali vedo, kako se čebele razmnožujejo. 
Povem, da trot oplodi matico, ta pa svoja jajčeca izleže v celice 
satovja (zraven kažem tudi slike, priloga 3).  Jajčece zraste v ličinko, 
čebele dojilje hranijo ličinko. Ta se po nekaj dneh razvije v bubo. Je 
buba kaj podobna čebeli? Da, saj lahko opazimo oči, noge,  zadek 
itd. 
Učenci rešijo delovni list. 

Zaključni del: 10 min Nato vsaka skupina dobi sliko ene izmed čebel delavk (priloga 4) ter 
tabelo z nalogami čebel delavk. 

Njihova naloga je, da ugotovijo, kakšno nalogo ima določena čebela 
in svoje ugotovitve predstavijo sošolcem.  

Dokončanje delovnega lista.  
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PRILOGA 1: DELOVNI LIST 

 

Ime in priimek  ______________ 

 

ŽIVLJENJE ČEBEL 

1. Obkroži. 

Čebela spada med:      sesalce              plazilce                   žuželke.     

Njeno telo je sestavljeno iz treh delov. To so ______________________________. 

 

 

Dopolni.  

Čebela ima   ____  nog  in ____  para kril. 

 

Čebeljo družino sestavljajo TROTI, ČEBELE 

DELAVKE IN MATICA. Poimenuj člane čebelje 

družine. 

1 ____________________ 

2 ____________________ 

3 ____________________ 
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Koliko matic je v eni družini? _________  Kaj je njena naloga? 

____________________________________________________________________ 

Trot je čebelji  _____________ . 

 

RAZVOJ ČEBELE 

Oglej si slike. Na spodnje črte napiši, kaj predstavljajo. 

1. _________________      2.  _________________           3.  __________________ 

Da se iz ličinke razvije mlada čebela, traja   ____________________ . 

 

 

NALOGE ČEBEL DELAVK 

Napiši, kaj je njihovo delo. 

                       
ČISTILKA                                    ____________________          _____________________  

Čisti celice v panju,                              ___________________            _____________________        

odstranjujejo odmrle čebele,            ____________________          _____________________ 

čistijo si telo. 
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                           ______________________               _______________________ 

                          _______________________              _______________________ 

                          _______________________              _______________________ 

 

PRILOGA 2: MATICA, TROT IN ČEBELA  DELAVKA. 

 

Vir:  http://www.czs.si/Images/cebelar_vzrejamatic_medonosnacebela.gif 

PRILOGA 3: SLIKE SATOVJA. 

 

Vir:  http://dobranovica.si/wp-content/uploads/2013/04/satje-cebele.jpg 
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PRILOGA 4: NALOGE ČEBEL DELAVK. 

 

 

� KRMILKA: čebele krmijo ličinke z medom in matice z matičnim mlečkom 

� GRADILKE: čebele izdelujejo satje, prezračujejo panje. 

� STRAŽARKA: čebele ščitijo panj pred sovražniki. 

� DELAVKA:  čebele nabirajo medičino, cvetni prah in vodo. 

 

 

 

7.3.8  Učna priprava 8 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 24. 4. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Čebele in panjska končnica 

Učna enota: Življenje v čebelnjaku 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, igra vlog 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna, 

Medpredmetna povezava: slovenščina, matematika 

Učni cilji: 
Učenci:  

• Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. 

• Spoznajo, da imajo živali potomce, ki navadno izhajajo iz samca in samice, in da so  
potomci njim podobni. 

Učna sredstva in učni pripomočki: čebelarska zaščitna obleka, satovje, slike panjskih končnic, 
vprašanja za kviz 

Ključne besede: čebelnjak, čebelar, panjska končnica, čebelarski muzej 

Literatura:  

• Mlaker – Šumenjak, M., (2011). Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel. 
Pridobljeno 18. 4. 2015, s http://www.czs.si/Files/promocija31.pdf.  

• Čebelarstvo Avguštin, pridobljeno 19. 4. 2015 s http://www.augustin.si/Si/index.php  
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Opombe: Zaradi napovedanega slabega vremena sem vse slike plastificirala.  Dan pred 
poukom na prostem je učiteljica učence opozorila, da morajo imeti s seboj dežnike, dežne 
plašče ter primerno obutev. 

 

Potek učne ure 

 DEJAVNOSTI 

UVODNI DEL 

10 minut 

 

OGLED ZAŠČITNE OBLEKE ČEBELARJA 
Učenci ugibajo, komu pripada in zakaj jo uporablja. 
Zaščitno obleko si učenci lahko tudi nadenejo. 
 
Povem, da pik čebele ni nevaren, le nekoliko boli. Če nas piči čebela, 
odstranimo želo in damo obkladek. Nevarna je za ljudi, ki so na pik 
čebele alergični. 
Povem, da čebela po piku umre.  
Ogled slik notranjosti čebelnjaka in satja. 

OSREDNJI DEL 

20 minut 

 

OGLED SATJA  

Kdo ga zgradi? Iz česa je? Kakšne oblike je? 

Čemu satje služi? Pogledamo si med in cvetni prah, ki je viden. 
 
OGLED PANJSKIH KONČNIC (Priloga 1) 
Pokažem sliko panjske končnice. Učenci ugotavljajo, kakšno 
povezavo ima s čebelarjenjem. 
Učenci si ogledajo panjske končnice in ugotavljajo, kje se nahajajo, 
kaj predstavljajo, na čem so naslikane. 
 
KVIZ MALE SIVE CELICE 
Učenci v trojkah odgovarjajo na zastavljeno vprašanje tako, da na 
list papirja napišejo svoj odgovor. Ko se čas izteče, vsaka skupine 
dvigne list z odgovorom. Točko dobi skupina, ki pravilno odgovori 
na vprašanje.  

1. Kdo so člani čebelje družine? 
2. Katere čebele so v družini najmanjše? 
3. Kaj je naloga matice? 
4. Koliko nog ima čebela?  
5. Kakšno zaščitno obleko potrebuje čebelar? 
6. Kaj je naloga čebele na sliki? (da varuje panj pred 

sovražniki) 
7. Kam spada čebela: med sesalce, plazilce ali žuželke? 
8. Naštej vsaj 2 nalogi čebele delavke. 
9. Kaj je to? (pokažem satje)  
10. Katerega spola je trot? 
11. Kam matica odlaga svoja jajčeca? 
12. Kaj je na sliki? (panjska končnica) 
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Zaključni del: 15 min V zvezek narišejo panjsko končnico. Če zmanjka časa, dokončajo   

doma. 

 

PRILOGA 1: PANJSKE KONČNICE 

 

Vir:  http://www.slovenian-alps.com/si/imagelib/magnify/default/kaj-odkriti/image/radovljica-zirovnica-

panjske-koncnice.jpg  

 

Vir: 

http://www.loski.cebelarji.si/images/tinymce/datoteke/slike/Ale%C5%A1%20Dem%C5%A1ar,%20fotografije/F

otografije%20za%20novice/Janez%20Kosircebelnjak.jpg  

 

 

 

 

 

Vir: http://www.etno-muzej.si/files/oc/panjske_koncnice/em2538.jpg  
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Vir: http://www.etno-muzej.si/files/oc/panjske_koncnice/2459.jpg  

 

 

Vir: http://www.cebelarstvo-mlakar.si/wp-content/uploads/2012/06/panjska-koncnica-pticka.jpg 

 

 

 

 

Vir: http://www.skrina.si/items/koncnica5.jpg 

 

 

7.3.9 Učna priprava 9 

Študentka: Špela Mramor 

Mentorica na OŠ:  

Šola:  

Razred: 2. c 

Datum: 21. 5. 2015 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Učna tema: Veter 

Učna enota: Poletna nevihta 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

130 
 

Učni cilji: 
Učenci: 

• Znajo opazovati in opisujejo spreminjanje ter gibanje oblakov. 

• Vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo hitrost in smer gibanja vetra. 

• Naštejejo in opišejo koristne lastnosti vetra. 

• Naštejejo stvari, ki jih veter ne premika. 

• Pojasnijo, kdaj se vetrolov hitri hitreje/počasneje. 

Učna sredstva in učni pripomočki: vetrolov, rjuha, vrečka, krema za sončenje, kapa, sončna 
očala, delovni zvezek 

Ključne besede: veter, hitrost, smer, vetrolov 

Medpredmetna povezava: slovenščina 

Literatura:  

• Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček, Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: Modrijan založba, d. o. o. 

• Krnel, D., Hodnik Čadež T., Kokalj, T., Pristovnik T. (2012). Mlinček 2. Ljubljana: 
Modrijan založba, d. o. o. 

• Skribe Dimec, D., Umek, M., Gostiničar Blagotinšek A., Vrščaj, D., Verbič Šalamon, T., 
Čonč, V. (2013). Raziskujem in razmišljam. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 
osnovne  šole. Ljubljana: DZS d.d. 

•  

 

Potek učne ure 

 Dejavnosti 

UVODNI DEL 

10 minut 

 

 

UGOTAVLJANJE, KAJ JE V PRAZNI VREČKI 
S seboj sem prinesla tole vrečko. V njej je nekaj predmetov.  
Učenec, ki ga bom izbrala, bo potipal predmet v vrečki in sošolcem 
povedal, kaj čuti. Vi pa boste ugibali, kateri predmet je v vrečki. 
Ko zmanjka predmetov, izzovem učenca, naj pove, kaj čuti in ali je 
res prepričan, da v vrečki  ni ničesar. 
Vprašam tudi ostale učence. Povem jim, da je v vrečki zrak.  
Svojo trditev utemeljim s poskusom. 
 
Učence vprašam, če lahko zrak tudi premikamo? To pokažemo z 
veliko rjuho. Zaplapolamo z njo po prostoru in naredimo veter. 
Kako bi rekli premikanju zraka? 
»Danes se bomo pogovarjali o vetru, ki je premikanje zraka!« 

OSREDNJI DEL 

25 minut 

 

UGOTAVLJENJE, ALI ZUNAJ PIHA VETER ALI NE, KAKO TO 
VIDIMO/OBČUTIMO/SLIŠIMO 
Odidemo na igrišče in ugotavljamo, ali piha veter ali ne. Učenci zaprejo 
oči in poslušajo veter, ga občutijo itd. 
HITROST VETRA 
Vprašam jih, po čem vidijo, kako močen je veter. (po upogibanju dreves, 
po odnašanju listja, po migetanju zastav itd.) 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

131 
 

Po čem bi prepoznali, kako močen je veter, če bi bili na morju? (po 
velikosti valov, jadrnica) 
SMER VETRA 
Kako pa ugotovimo, od kod veter prihaja?  (po premikanju oblakov, 
dreves, trave, zastav itd.) 
Povem, da vetrove imenujemo po smeri, iz  katere pihajo. Npr. zahodni 
veter ali zahodnik piha iz zahoda proti vzhodu.  Vprašam, ali vedo, kako 
se imenuje veter, ki je značilen za Primorsko. (burja) 
 
Nato učencem pokažem vetromer in jih vprašam, če vedo, kaj to je. S 
pogovorom jih skušam napeljati na to, da mi bodo odgovorili, da 
vetromer  pokaže hitrost pihanja vetra. 

DELO Z VETROKAZOM 

Učenci v skupinah po pet opazujejo  hitrost premikanja vetrokaza ter 
ugotavljajo, kako je to povezano s hitrostjo vetra. 

 Učence vprašam, zakaj je veter koristen. 

Za sušenje, opraševanje rastlin, poganjanje različnih naprav (letal, 
jadrnic), raznaša semena, poganja mline na veter itd. 

ZAKLJUČNI DEL 

10 minut 

Naredimo nalogo v delovnem zvezku str.  
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7.4  MATEMATIČNI TESTI 

7.4.1 Matematični test 1 

 

SPOL ___                                                       RAČUNANJE 

1. IZRAČUNAJ 

5 + 3 =                            4 + 14 =                           6 + 5 = 

8 + 2 =                            7 + 4 =                             12 + 8 = 

11 + 8 =                         3 + 10 =                            9 + 10 = 

 

19 – 10 =                        12 – 5 =                           20 – 4 =                       

14 – 5 =                          8 – 8 =                            15 – 13 = 

16 – 6 =                          12 – 7 =                           17 – 9 =   

19 – 5 =                          2 – 2 =                            13 – 12 = 

 

2. VPIŠI PREDHODNIK IN NASLEDNIK ŠTEVILA 

 

 14  

 

 7  

   
 

 

3. REŠI NALOGO. 

NIKA JE IMELA V KOŠARI 11 JABOLK. OTROCI SO POJEDLI 5 JABOLK. 

KOLIKO JABOLK IMA NIKA V SKLEDI? 

 

 

 19  

 10  

 16   6  
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7.4.2  Matematični test  2 

 
SPOL ___                                      RAČUNANJE 
 

1. IZRAČUNAJ. 

 

 5 + 3 =                            14 + 4 =                           6 + 5 = 

 14 – 5 =                          8 – 8 =                            15 – 13 = 

  8 + 11 =                         3 + 10 =                            10 + 9 = 

 

 19 – 17 =                        12 – 5 =                           20 – 4 =                       

 11 – 3 =                          2 – 2 =                            13 – 12 = 

 8+ 2 =                            7 + 4 =                             12 + 8 = 

 16 – 6 =                          12 – 7 =                           17 – 9 =   

 

2. VPIŠI PREDHODNIK IN NASLEDNIK ŠTEVILA 

 1  

 

 11  

   
 

 

3. REŠI NALOGO. 

GAŠPER JE IMEL   12  .BABICA IN DEDEK STA MU JIH PRINESLA ŠE 6. 

KOLIKO                         IMA GAŠPER SEDAJ? 

 
 
  

 13  

 7  

 8   19  
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7.4.3 Matematični test  3 

 
 
SPOL ______                                                  PONOVIMO 

                            

1. IZRAČUNAJ 

 7 + 4 – 2 =                           3 + 3 + 5 =                           73 – 2 =                     70 – 40 =  

12 – 4 – 1 =                          8 + 0 – 2 =                           55 – 55 =                   49 – 9 =  

17 – 1 – 6 =                          35 – 3 =                                92 + 8 =                     43 + 10 = 

 

2. DOPOLNI RAČUN. 

 

5 +  = 9  – 3 = 10            20 –             = 4 

 

12 +  =     = 19                       17  –             =  13                      +  11 = 17 

 

 

3. VSTAVI ZNAK 

 

Vstavi znak ˂, ˃, ali =. 

 

54 ___  45                           47 ___ 74                      45 ___ 45 

 

78 ___ 87                           99 ___ 100                     81 ___ 18          

 

 

4. NAPIŠI S ŠTEVILKO. 

 

OSEMINDEVETDESET _______,   TRIINTRIDESET _____,  PETDESET ____ . 

 

 

5.  ZOJA IN NIK ZBIRATA ZNAMKE. ZOJA JIH IMA 52, NIK PA JIH IMA OSEM VEČ KOT  ZOJA. 

KOLIKO ZNAMK IMA NIK? 
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7.4.4  Matematični test  4 

 

SPOL ___                                                      PONOVIMO        

 

1. IZRAČUNAJ 

8 + 8 – 8 =                           4 + 3 + 5 =                       37 – 4 =                     88 – 

88 =  

13 – 3 – 1 =                         3 + 0 – 2 =                       49 – 6 =                     50 +  30 =  

19 – 5 + 2 =                          76  +  2 =                        53 + 10 =                   99 – 9 =                                

 

2. DOPOLNI RAČUN 

 

3 +  = 8  – 5 = 10            8  –             = 4 

 

11 +  =     = 18                       20  –             =  13                      +  13 = 20 

 

 

3. VSTAVI ZNAK 

 

Vstavi znak ˂, ˃, ali =. 

 

32 ___  23                           74 ___ 74                      62 ___ 26 

 

98 ___ 87                            14 ___ 41                       10  ___  100         

 

 

4. NAPIŠI S ŠTEVILKO. 

 

DEVETINDVAJSET _______,   ŠTIRINAJST _____,  ŠESTDESET _____ . 

 

 

5.  V ŠPORTNI TRGOVINI SO PRVI DAN PRODALI 42 TENIŠKIH ŽOGIC, NASLEDNJI DAN PA ŠEST 

VEČ. KOLIKO TENIŠKIH ŽOGIC SO PRODALI NASLEDNJI DAN? 
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7.4.5 Matematični test 5 

 

SPOL ___                                                       ŽE VSE ZNAM?  

 

1. NADALJUJ ZAPOREDJE. 

1, 11, 21, 31, ____, ____, ____, ____, ____. 

5, 10, 15, 20, ____, ____, ____, ____, ____. 

 

2. UREDI ŠTEVILA OD NAJVEČJEGA DO NAJMANJŠEGA. 

47,          12,         74,         99,        6,         21,          54,          89.  

_________________________________________________________________  

    

3. IZRAČUNAJ.         

69 – 7 =                   55 – 4 + 8 =               5 + ____ = 99               100 – 50 =           

13 + 6 =                   37 – 30 =                   24 –  ____ = 1               10 + 70 =  

100 – 10 =               3 - 3 + 3 =                  _____ – 30 = 40           21 + 40 =     

 

4. PREŠTEJ LIKE. 

     

                    KOLIKO JE                      ?  _________ 

                   

                   KOLIKO JE TRIKOTNIKOV?   ___________ 

               

 

5. BABICA JE IMELA 46 METROV VOLNE. KOLIKO VOLNE JE DALA SOSEDI, DA JI JE OSTALO ŠE 5 

METROV VRVICE? 
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7.4.6 Matematični test 6 

 

SPOL ___                                                       ŽE VSE ZNAM?   

 

1. NADALJUJ ZAPOREDJE. 

100, 90, 80 , 70,  ____, ____, ____, ____, ____. 

8, 16, 24, 32,  ____, ____, ____, ____, ____. 

 

2. UREDI ŠTEVILA OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA. 

18,         99,             14,         74,           3,           21,          54,          89.  

_________________________________________________________________  

    

3. IZRAČUNAJ.         

79 – 6 =                  5 + ____ = 99             100 – 50 =                     21 + 40 =     

12 + 8 =                  27 – 20 =                   16 –  ____ = 1               10 + 60 =  

90 + 10 =               35 – 4 + 7 =               8 – 8 + 8 =                  _____ – 70 = 30          

 

4. PREŠTEJ LIKE. 

     

                   KOLIKO JE  KROGOV?  _________ 

                   

                   KOLIKO JE              ?  _________ 

               

5. GAŠPER JE IMEL NA ZAČETKU 19 METROV VRVICE. NATO MU JE SOSEDA DALA NEKAJ SVOJE 

VRVICE, TAKO DA JE IMEL NA KONCU 39 METROV VRVICE. KOLIKO VRVICE MU JE DALA 

SOSEDA? 
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7.4.7 Matematični test 7 

 

 SPOL ___                                            RAČUNANJE 

 

1. IZRAČUNAJ. 

50 – 30 =                        14 +1 – 6 =                             ___  –  40 = 20 

26 – 5 =                          78 – 5 + 7 =                            64  + ____ = 94 

33 + 60 =                        100 – 50 + 2 =                        ___ + 15 =  26 

32 – 5 =                          41 – 1 + 10 =                          37 –____ = 7 

 

 

2. ŠTEVILA UREDI OD NAJVEČJEGA DO NAJMANJŠEGA. 

 

24        3        25       36       49        50       87       94 

 

 

3. NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL. 

     4, 8, 12, 16, ___ , ____, ____ , _____ .  

     23, 33, 43, 53, ____, _____, _____, ______ . 

 

4. VSTAVI ZNAK <, > ALI =. 

 

54  ___ 45                                 87 ___  78            32 ___  23 

99 ___  90                                21 ___ 12              90 ___  100 

 

5. NA KNJIŽNI POLICI JE 43 KNJIG. MED ODMOROM SO UČENCI PRIŠLI V KNJIŽNICO. PO KONCU 

ODMORA JE BILO NA POLICI ŠE  63 KNJIG. KOLIKO KNJIG SO MED ODMOROM VRNILI 

UČENCI? 

 

 

 

 



Špela Mramor: Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 
 

139 
 

7.4.8 Matematični test 8 

 

SPOL ____                                    RAČUNANJE 

 

1. IZRAČUNAJ. 

90 – 60 =                       78 + 2 – 8 =                            92 – ____ = 2 

76 – 5 =                         52 – 1 + 7 =                            66 –  ____ = 16 

44 + 40 =                       100 – 80 + 6 =                        ___ + 15 =  18 

43 – 6 =                          81 – 1 + 10 =                          ___  –  30 = 70 

 

 

2. ŠTEVILA UREDI OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA. 

 

39        14        25       76       16        50       100       94 

 

 

 

3. NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL. 

     50, 55, 60, 65, ___ , ____, ____ , _____ .  

     8, 18, 28, 38, ____, _____, _____, ______ . 

 

4. VSTAVI ZNAK <, > ALI =. 

 

50  ___ 51             87 ___  78               32 ___  23 

21 ___ 12              90 ___  100            38  ___  83                               

 

5. NA KNJIŽNI POLICI JE 75 KNJIG. MED ODMOROM SO SI UČENCI PRIŠLI IZPOSODIT KNJIGE. PO 

KONCU ODMORA JE NA POLICI OSTALO ŠE  55 KNJIG. KOLIKO KNJIG SO SI IZPOSODILI 

UČENCI? 
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7.4.9 Matematični test 9 

 

SPOL ___                                                KAJ ŽE ZNAM? 

 

1. IZRAČUNAJ 

7 + 4 – 2 =                           3 + 3 + 5 =                            73 – 2 =                   90 – 50 =  

8 + 0 – 2 =                           12 – 4 – 1 =                          55 – 55 =                 49 + 2  =  

14 – 5 =                                8 + 4 =                                 15 – 13 =                  19 + 10 =                                   

100  – 50 =                          46 + 20 =                             37 – 30 =                   64 + 30 = 

 

2. DOPOLNI RAČUN 

 

4 +  = 9  – 6 = 10            20 –             = 4 

 

13 +  =     = 19                       17  –             =  13                      +  11 = 17 

 

 

3. NAPIŠI S ŠTEVILKO. 

 

ŠESTINŠTIRIDESET _______,               SEDEMINDVAJSET ______ . 

 

 

4. ŠTEVILA UREDI OD NAJVEČJEGA DO NAJMANJŠEGA. 

 

9                14                41               78               94              87 

 

 

5.  MIA IN GAŠPER ZBIRATA ZNAMKE. MIA JIH IMA 44, GAŠPER PA JIH 

IMA ŠEST VEČ KOT  MIA. KOLIKO ZNAMK IMA GAŠPER? 
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7.4.10 Matematični test 10 

 

SPOL ___                                                  KAJ ŽE ZNAM? 

 

1. IZRAČUNAJ 

4 + 4 – 2 =                             3 + 4 + 3 =                            63 – 2 =                     90 – 50 =  

95 + 1 – 2 =                          18 – 8 – 1 =                          81 – 81 =                   49 – 9 =  

27 – 7 =                                 19 – 7 =                                74 + 6 =                    13 – 12 = 

16 – 6 =                                 12 – 7 =                                17 – 9 =                    13 – 12 = 

 

2. DOPOLNI RAČUN 

 

2 +  = 10  – 4 = 11            20 –             = 3 

 

13 -  =     = 5                      19  –            =  13                            +  12 = 18 

 

 

3. NAPIŠI S ŠTEVILKO. 

 

ENAINSEDEMDESET _______,               OSEMINŠTIRIDESET ______ . 

 

 

4. ŠTEVILA UREDI OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA. 

 

3               34               29             87               92              43 

 

 

5. MONIKA JE IMELA 19 METROV VOLNE. KOLIKO VOLNE JE DALA 

SOSEDI, DA JI JE OSTALO ŠE 6 METROV VOLNE? 
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7.5 PREIZKUS ZNANJA 

 

PREVERJANJE ZNANJA 

IME IN PRIIMEK _________________      

 

1. KATERO ORODJE  IN OROŽJE SO UPORABLJALI LJUDJE V KAMENI DOBI? OBKROŽI. 

   

 

 

2. PO ČEM SE JE ŽIVLJENJE NAŠIH BABIC IN DEDKOV RAZLIKOVALO OD ŽIVLJENJA DANES?  

NAŠTEJ VSAJ TRI RAZLIKE. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. NA ČRTO NAPIŠI, KAJ POMENIJO SPODNJI PROMETNI ZNAKI. 

                                                                       

   __________________                ____________________                       ____________________ 

   __________________               ____________________                        ____________________ 
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4. NARIŠI GRIČ, HRIB, GORO IN DOLINO. 

 

 

 

 

 

 

            HRIB                                      GRIČ                                   GORA                                DOLINA 

 

5. MAJA DELA DRUŽINSKO DREVO. POMAGAJ JI TAKO, DA NAJPREJ PREBEREŠ SPODNJE 

BESEDILO IN DRUŽINSKE ČLANE RAZPOREDIŠ NA PRAVILNO MESTO. 

 

1. MAJA IMA BRATA URBANA IN SESTRO PIO. 

2. NJENI MAMICI JE IME ALENKA, OČETU PA BOŠTJAN.  

3. ALENKINA STARŠA STA JOŽE IN MARIJA.  

4. MAJA IMA TUDI BABICO  ZOFKO IN DEDKA, KI MU JE IME FRANCI. NJUN SIN JE BOŠTJAN. 

 

 

 _____________   +   ______________                      ZOFKA   +  ______________ 

 

 

 

 

                              ALENKA     +        __________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

__________________      +                                                                                +        _________________                          

          

                                                          MAJA 
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6. OBKROŽI ŽIVALI, KI SESTAVLJAJO ČEBELJO DRUŽINO. 

                         ČRMLJ                              ČEBELA DELAVKA                         MATICA 

                                      TROT                     SRŠEN                         OSA                               

 

7. ZAKAJ SO ČEBELE POMEMBNE? NAPIŠI VSAJ DVE STVARI. 

 

     _________________________________________________________________________ 

 

8. POVEŽI. 

 

   DOLŽNOSTI                                                                                       PRAVICE                                                                     

REDNO SI UMIVAM ZOBE 

POSLUŠAM SOŠOLCA, KO TA 
GOVORI. 

DELAM DOMAČE NALOGE. 

PRIJAZEN SEM DO VSEH NE 
GLEDE, KAKO IZGLEDAJO. 

 

 

ZA KOGA VELJAJO ČLOVEKOVE PRAVICE? 

 

 

9. GAJA JE NA AVTOBUSU. ALI JE NJENO VEDENJE PRAVILNO? UTEMELJI.  

 

 

 

PRAVICA, DA POVEŠ SVOJE MNENJE 

PRAVICA DO DRUGAČNOSTI. 

PRAVICA DO ZDRAVNIKA. 

PRAVICA DO IZOBRAZBE 
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10. S PUŠČICO OZNAČI, IZ KATERE SMERI PIHA VETER. 

     

          

 OBKROŽI SLIKO, NA KATERI PIHA VETER NAJMOČNEJE.  

 

10. NAPIŠI. 

1. KAJ ŽELIŠ POSTATI PO POKLICU? 

___________________________________________________ 

2. KAKŠNA DELA OPRAVLJA OSEBA S TEM POKLICEM? (Napiši vsaj dve stvari.) 

_________________________________________________________________________                  

_________________________________________________________________________ 

 

3. KDO IZBERE POKLIC, KI GA ŽELIŠ OPRAVLJATI? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7.6 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

SPOL  _____      STAROST _____ 

 

1. TI JE BILO PRI UČNI URI PRIJETNO?      
 
 

 

 

 

2. TE JE VREME KAJ MOTILO? 

 

3. SI SE KAJ DOLGOČASIL/A?     

       

4. SI IZVEDEL KAJ NOVEGA? 

 

 

5. BI UČNO URO RAJE IMEL/A V UČILNICI? 
 
DA      NE     NE VEM 
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6. KAKO BI OCENIL DANAŠNJO URO? (OBKROŽI) 

       

 

Kaj si se novega naučil/a? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7.7 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJICO 

 

1. Učna ura je bila izvedena v skladu z učnimi cilji.    

se popolnoma strinjam     se strinjam      ne vem     se ne strinjam     se popolnoma ne strinjam 

      

2. Vreme ni vplivalo na uspešnost učne ure. 

se popolnoma strinjam     se strinjam      ne vem     se ne strinjam     se popolnoma ne strinjam 

      

3. Učenci so bili motivirani. 

se popolnoma strinjam     se strinjam      ne vem     se ne strinjam     se popolnoma ne strinjam 

      

4. Aktivnosti so bile zanimive. 

se popolnoma strinjam     se strinjam      ne vem     se ne strinjam     se popolnoma ne strinjam 

 

5. Učna ura bi bolje potekala v učilnici. 

se popolnoma strinjam     se strinjam      ne vem     se ne strinjam     se popolnoma ne strinjam 

      

6. Kaj bi pri učni uri spremenili? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________     
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7. Kaj se vam je zdelo pri uri dobro? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

8. Ali se vam zdi, da je vreme vplivalo na uspešnost izvedene učne ure (zastavljene cilje, 
disciplino, motiviranost učencev)? 

Zastavljeni cilji: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

7.8 VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 
Št. let delovnih izkušenj  _____ 
Razred, v katerem poučujete ____ 
 
1. Zanima me, kdaj in zakaj ste začeli s poučevanjem na prostem? 
2. Kje ste dobili potrebne informacije, ki so pomagale pri načrtovanju in izvajanju pouka na prostem? 
(seminarji, knjige itd.) 
3. Kakšni so po Vašem mnenju pozitivni učinki takšnega pouka pri učencih? 
4. S kakšnimi težavami ste se  oz. se še srečujete pri tem? (organizacijske, vsebinske, disciplinske itd.) 
5. Koliko časa prej načrtujete pouk na prostem? Je to bolj spontano ali npr.  že na začetku leta določite, 
pri katerih učnih vsebinah boste izvedli dejavnosti na prostem? 
6. Kolikokrat na teden/mesec/leto izvajate pouk na prostem in pri katerih predmetih? 
7. Pri katerih učnih vsebinah najpogosteje izvajate pouk na prostem? 
8. Ali izvajate pouk na prostem tudi v slabem vremen in  kako temu prilagodite dejavnosti in učni 
material, ki ste ga načrtovali? Ali to vpliva na zbranost učencev, motivacijo ipd.? 
9. Če izvajate pouk na prostem v slabem vremenu, ste imeli kakšne težave s starši, pomisleke, so se 
strinjali glede tega? 
10. Kaj bi svetovali učiteljem, ki bi tudi sami želeli izvajati pouk na prostem, pa nimajo dovolj 
spodbude/volje/konkretnih informacij ipd. KAKO naj začnejo? (Kot neka »mini« priporočila.) 
 

  


