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V prvem letu izvajanja tega predmeta so si študenti 
sami izbrali vsebino za dan dejavnosti. Izkazalo se je, 
da je bila najpogosteje vsebina bolj ali manj povezana 
z odpadki in onesnaževanjem okolja. Da bi se temu 
izognili, smo pri skupini »naravoslovje, glasba in lut-
ke« študentom osrednjo vsebino določili. Pri tem smo 
izhajali iz ideje, da medpredmetno povezovanje pove-
žemo z aktualnim dogajanjem. Leto 2014 je European 
Brain Council imenoval za Evropsko leto možganov, 
evropski parlament in Svet EU pa sta leto 2015 razgla-
sila za evropsko leto za razvoj. Tako smo se odločili, da 
za dneve dejavnosti izberemo naslove »Možgani« in 
»Razvoj«.

Študenti so dan dejavnosti načrtovali samostojno, v 
manjših skupinah, ob pomoči mentorjev s Pedagoške 
fakultete. Tisti, ki so načrtovali za 3. oziroma 4. ra-
zred, so se ukvarjali z možgani, tisti, ki so načrtovali za 
5. razred, pa z razvojem. 

Dan dejavnosti so izvajali konec novembra 2014 na 
Osnovni šoli Ledina in na Osnovni šoli Milana Šu-
štaršiča. Ti šoli smo izbrali zato, ker obe sodelujeta z 
nami pri izvajanju nastopov v okviru specialnih didak-
tik in smo se jim želeli na ta način nekoliko oddolžiti. 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj zanimivih za-
misli nekaterih skupin.

razvoj

Skupine, ki so si izbrale temo »Razvoj«, so se dela 
lotile zelo različno. Ena skupina se je osredotočila na 
Razvoj odkrivanja ognja. Začeli so z lutkovno pred-
stavo, v kateri Homo erectusi naključno odkrijejo 
ogenj, ko udari strela v drevo. Sledila je kratka razlaga, 
pri kateri so bili učenci izzvani, da povedo, na kakšne 
načine bi lahko zakurili ogenj. V razredu so učenci 
naredili raziskavo, s katero so ugotavljali, katero tkani-
no je najbolj varno nositi, kadar smo v bližini ognja 
(Slika 1). Razvoj ognja so povezali z doživljajskim in 
analitičnim poslušanjem pesmi E. Griega: V dvorani 
gorskega kralja. Z likovnim izražanjem so učenci pri-
kazali lastno doživljanje razvoja skladbe. Sledilo je 
ustvarjanje in izvajanje lastnih ritmičnih in melodič-
nih motivov na ritmične in melodične Orffove instru-
mente ob fotografiji požara in zimske idile. Zaključek 
dneva dejavnosti je potekal na šolskem dvorišču. 
Učenci so najprej nabrali material (Slika 2) in različne 
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načine poskušali zakuriti ogenj: s palico, ki so jo vrteli 
z lokom in z različnimi kresilnimi pripomočki (Sliki 3 
in 4). Če skupini ni uspelo, so lahko ogenj zakurili z 
vžigalico, a na voljo so imeli le eno. To jim je predsta-
vljalo poseben izziv. Med prižiganjem so jih ostali 
učenci spodbujali s pesmijo Fire child (Slika 5). Čisto 
na koncu si je na posebnem večjem kurišču vsak uče-
nec spekel krhelj jabolka in ga pojedel (Slika 6). Lutka 
je učence nagovorila tudi ob koncu dneva dejavnosti. 

Druga skupina se je »razvoja« lotila precej drugače. 
Za rdečo nit so si izbrali piščal, ki je bila najdena v 
Divjih babah in velja za najstarejši instrument na sve-
tu, dan dejavnosti pa so poimenoval Čarobna piščal. 
Na začetku so učenci poslušali zvočni posnetek igranja 
na paleolitsko piščal in ob poslušanju likovno izražali 
svoja občutja. Sledil je pogovor z doma narejeno lutko 
Shrek, v katerem so se učenci seznanili z življenjem v 
prazgodovini in to na humoren način primerjali s se-
danjostjo. Shrek je učencem pokazal piščal, narejeno 
iz medvedove kosti, učenci pa so jo umestili v čas (na 
časovni trak) in prostor (določili so najdbo na zemlje-

vidu Slovenije). Sledilo je ugotavljanje, kako nastane 
zvok in kako je višina zvoka odvisna od dolžine cevi, 
ter izdelovanje piščali. Vsak učenec je sam odžagal in 
izdelal eno ali dve piščali iz plastičnih cevi. Enake dol-
žine piščali in s tem enake višine zvoka so označili z 
barvnimi lepilnimi trakovi. S pomočjo barvnega »no-
tnega« zapisa je vsaka skupina na piščali tudi zaigrala. 
Zaigrano so posneli in si posnetek ob koncu dneva 
dejavnosti tudi ogledali. Po malici so učenci v skupi-
nah izdelovali plakate, na katerih so predstavili živali, 
ki so se najpogosteje pojavljale na jamskih risbah. 
Učenci so dobili slike živali in njihovega okostja ter 
osnovne informacije o teh živalih. Vsaka skupina je 
predstavila dve živali, predstavili pa so mamuta, tura, 
jamskega medveda, bizona, jelena, mastodonta, losa 
in dlakavega nosoroga. Predstavitve so posneli, tako 
da so si lahko učenci tudi te posnetke kasneje sami 
pogledali. Sledila je dejavnost »Zanetimo ogenj«. 
Učenci so napovedovali, nato pa tudi preverili, na ka-
kšen način bi lahko prišli do ognja: s pomočjo baterije 
in jeklene volne, ročnega vrtenja lesene palice ali s po-

Slika 1: Raziskava tkanine.

Slika 3: Prižiganje ognja - 1.

Slika 2: Nabiranje materiala.

Slika 4: Prižiganje ognja - 2.
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močjo vrtenja lesene palice z lokom. Pri zadnji dejav-
nosti Šumajski ples so učenci estetsko interpretirali 
ritmično besedilo in izvajali 3 ostinatne motive na la-
stna glasbila in na mala ritmična glasbila. Evalvacija 
dneva dejavnosti je potekala s pomočjo lutke Shreka. 

Možgani

Tudi skupine, ki so imele vsebino »Možgani«, so se 
dela lotile različno. Izjemno izvirno je delo opravila 
skupina, ki je svoj dan dejavnosti poimenovala »Raz-
gibajmo možgane«. Dan so začeli z lutko, poimeno-
vano detektiv Možganko. Na šaljiv način, s prejemom 
telefonskega klica, Možganko, najboljši učitelj za mo-
žgane, učence povabi k reševanju nastalega problema: 
izginotja mačka Mikija. Učenci so se detektivskega 
dela lotili v parih. Dobili so detektivsko beležko in 
svinčnik, vsak pa je dobil tudi detektivsko značko. 
Učenci so morali obiskati 13 prizorišč, pri čemer je 
vsak par začel na drugem prizorišču. Če so nalogo na 
prizorišču pravilno rešili, so dobili besedo, ki je bila 
del končnega gesla. Med opravljanjem detektivskih 
dejavnosti so bili občasno organizirani odmori, v kate-
rih so izvajali Braingym, vaje za telovadbo možganov. 
V nadaljevanju so na kratko opisane dejavnosti, ki so 
jih opravljali učenci.

Prizorišče 1

Učenci so na prizorišču domnevne ugrabitve. Uče-
nec, ki ima zavezane oči, mora po navodilih sošolca po 
sledeh (stopinjah, narisanih na tleh) prehoditi prizori-
šče zločina in se pri tem ne sme dotakniti ovir (škatle, 
stožci), da ne bi uničil dokazov.

Prizorišče 2

Učenci s pomočjo naprave, kodirnega kolesa, dešifrira-
jo skrivno besedilo, ki ga je napisal domnevni ugrabitelj.

Prizorišče 3

Učenci morajo iz delčkov sestaviti sliko, ki je eden 
od dokazov in se je med prevozom poškodovala. 

Prizorišče 4

Učenci samo s tipanjem, ki je pomemben detektivski 
čut za prepoznavanje skrivnostnih predmetov, prepo-
znajo 9 predmetov, ki so v vrečki in so jih našli na kraju 
zločina. Iz prvih črk predmetov morajo sestaviti besedo. 

Prizorišče 5

Ker morajo detektivi okušati tudi nenavadne in 
skrivnostne snovi, učenci s posebnimi detektivskimi 
slamicami poskušajo različne snovi v kozarcih in dolo-
čijo, v katerem lončku se nahaja snov, ki so jo našli na 
prizorišču ugrabitve.

Prizorišče 6

Detektivi morajo imeti tudi dobro razvit voh. Na 
prizorišču zločina so našli krpico z nenavadnim vo-
njem. Učenci morajo ugotoviti, v kateri škatlici se na-
haja snov, ki diši enako kot je dišalo na prizorišču zlo-
čina.

Prizorišče 7
Včasih si morajo detektivi pomagati s pripomočki. S 

pomočjo periskopa učenci preberejo sporočilo, ki je 
visoko na omari.

Slika 5: Ogenj z eno vžigalico. Slika 6: Pečenje jabolk.
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Prizorišče 8

Spomin je pri detektivskem delu zelo pomemben. 
Učenci si 10 sekund ogledujejo sliko, na kateri je veli-
ko predmetov. Iz kuverte, v kateri je 14 slik predme-
tov, morajo najti tiste 4, ki niso bili na prvotni sliki.

Prizorišče 9

Ker anonimen meščan da namig, da je maček na 
otočku, obkroženim z vodnim jarkom, morajo učenci 
s pomočjo premikanja vžigalic rešiti miselno igro, 
kako priti na otoček.

Prizorišče 10

Iz krogov za prepoznavanje barvne slepote učenci 
izpišejo števila, s katerimi po navodilih računajo in s 
končnim rezultatom odprejo kovček, v katerem najde-
jo pomemben dokaz, ki jim bo pomagal najti osu-
mljenca: del končnega gesla.

Prizorišče 11
Ker ugrabitelji niso nataknili rokavic, učenci s kozarca 

poberejo prstne odtise, jih prilepijo v detektivsko belež-
ko in primerjajo z odtisi, ki so v knjigi osumljencev.

Prizorišče 12

V 12 škatlah se nahajajo dokazi s prizorišča ugrabi-
tve. Učenci morajo samo s sluhom ugotoviti vse pare.

Prizorišče 13

Na prizorišču domnevne ugrabitve so našli las, naj-
bolj pomemben dokaz, ki bo pripeljal do domnevnega 
ugrabitelja in mačka Mikija. Učenci las primerjajo s 
slikami v knjigi osumljencev.

Po zaključeni preiskavi in zbiranju dokazov so učenci 
iz pridobljenih besed sestavili geslo: »Lastniku, ki je iz-
gubil mačka, sporočam, da se mrcina nahaja na okenski 
polici.«. Na koncu maček Miki učencem pove, da ni bil 
ugrabljen, ampak se je izgubil, detektiv Možganko pa 
učence poviša v čisto prave detektivske pomočnike. 

Vse opisane dejavnosti so povezane s ciljem, da 
»učenci vedo, da so čutila sprejemniki podatkov in 
omogočajo razlikovanje zunanjih dražljajev po vrsti in 
količini«. Dan dejavnosti se je nadaljeval z dejavnost-
mi, pri katerih so učenci možgane povezovali s čustvi, 
ta pa z glasbo, športom, slovenščino, družboslovjem in 
likovno umetnostjo.

V nadaljevanju revije predstavljamo prispevek z 
naslovom Možgani: leva in desna – dan dejavnosti 
na Osnovni šoli Ledina, v katerem so študentke opi-
sale še en primer dejavnosti na temo »Možgani«.

Za šolsko leto 2015/16 bomo najverjetneje pri pred-
metu Medpredmetno povezovanje pri skupini za nara-
voslovje in … izbrali temo svetloba, saj so mednaro-
dne organizacije (Združeni narodi in UNESCO) 
razglasile leto 2015 za mednarodno leto svetlobe in 
tehnologij, povezanih s svetlobo.

LIteRatuRa:

n http://www.aston.ac.uk/alumni/events/past-events/2014/brain-lec-
ture/.

n http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/
mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
elr15/kaj_je_evropsko_leto_za_razvoj_2015/.

n http://www.sdr.si/pdf/iyl2015_shortpresentation_slo.pdf.
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