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I 

IZVLEČEK 

Interaktivna tabla je napredno didaktično orodje, občutljivo na dotik, ki s kombinacijo različnih 

tehnologij omogoča projekcijo slike z računalniškega zaslona. Poleg premikanja, spreminjanja 

velikosti, poudarjanja elementov in predvajanja posnetkov je mogoče s prstom ali pisalom tudi 

pisati besedilo, ga shraniti in nato natisniti. Dopisovanje, barvanje, obkroževanje in drugo 

poudarjanje omogoča tudi aktivno učenje tujega jezika. Učitelji imajo na voljo ogromno 

računalniškega gradiva, ki otrokom omogoča interakcijo z računalnikom, pri kateri se včasih sploh 

ne zavedajo, da se učijo. Nezavedno učenje, pri katerem učenci nimajo občutka, koliko časa se že 

učijo, je učinkovit način za pridobivanje znanja tujega jezika. Pri založbi Oxford University Press 

so izdali učbeniško zbirko Explorers za učenje angleščine od 2. do 7. razreda. Učbeniku, delovnemu 

zvezku in priročniku za učitelje so priložili interaktivno gradivo, v katerem so na voljo različni 

posnetki, igre in rešitve za vsako nalogo. Program olajša delo učitelju in omogoča, da se otroci ob 

aktivnem učenju tudi igrajo. Animacije vključujejo zvoke, slike pa so podkrepljene z napisanimi 

besedami in s posnetim govorom v britanski angleščini. Med predvajanjem pesmi, rim (ang. chant) 

in dialogov se prikaže besedilo, pri katerem je obarvana tista poved, ki jo trenutno pojejo oziroma 

govorijo. Učenci s klikom na določene slike sprožijo različne odzive interaktivnega programa.  

V empiričnem delu sem analizirala interaktivno gradivo za učenje tujega jezika od 2. do 6. razreda 

učbeniških zbirk First Explorers 1 in 2, Young Explorers 1 in 2 ter World Explorers 1. Analizirala 

sem usklajenost ciljev iz učnih načrtov za angleščino z i-učbeniškim gradivom, teme in vsebine v  

i-učbeniških gradivih ter kako so le-te nadgrajene. Ugotovila sem, da je vsebina v i-učbeniških 

gradivih povezana in se nadgrajuje, teme v i-gradivih pa se povezujejo s temami, ki so predlagane v 

učnih načrtih. Poleg tega sem anketirala 123 učencev jezikovne šole v Ljubljani, ki so se v šolskem 

letu 2016/17 učili angleščino z uporabo omenjenih učbenikov in interaktivnega gradiva, ki ga učitelj 

uporablja na interaktivnem zaslonu. Večina učencev želi i-učbeniško gradivo uporabljati vsako uro 

angleščine in ves čas učne ure, interaktivne naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti pa so med 

učenci enako priljubljene.  

Predstavljene prednosti in slabosti interaktivnega gradiva Explorers v osnovnih šolah po Sloveniji 

prispevajo k lažji izbiri i-učbenikov za navedene razrede. Z rezultatom anket učencev so učitelji 

angleščine dobili povratne informacije o interaktivnem gradivu in uporabi interaktivne table, kar 

jim bo olajšalo odločitev glede izbire gradiva za poučevanje angleščine kot tujega jezika v prvem in 

drugem triletju.  
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II 

ABSTRACT 

 

Title: Analysis of Interactive Tools - Explorers - for Teaching English in the 1st and 2nd Triad of 

Primary School  

 

The interactive board is an advanced touch-sensitive didactic tool that enables the projection of 

images from a computer screen by using a combination of different technologies. In addition to 

moving, resizing, highlighting various elements and streaming videos, it allows you to write a text 

with your finger or stylus, save it, and then print it. Since you are also able to encircle data, add text 

or color and so forth, it makes it possible for you to become an active participant in learning a 

foreign language. Teachers have a very large amount of i-tools at their disposal, which allows 

children to interact with a computer, without even realizing that they are learning. This so-called 

subconscious learning, during which the learners lose the feeling of time spent studying, is an 

effective way of acquiring foreign language skills. Oxford University Press has published a 

collection of textbooks, known as Explorers, to teach English at elementary level. The textbook, 

workbook and the teacher manual have been provided with i-tools in which various recordings, 

games and solutions are available for each task. The program makes the teacher's job easier and 

allows children to play while being actively involved in the learning process. Animations include 

sounds, and images are supported with written words and speech that is recorded in British English. 

During songs, chants and dialogues, a text appears, in which the sentence that is currently sung or 

spoken is colored. By clicking on certain images, the learners trigger various responses from the 

interactive program.  

In the empirical part, I analyzed interactive tools for learning a foreign language from the 2nd to the 

6th grade of the First Explorers 1 and 2, Young Explorers 1 and 2, and World Explorers 1. I also 

analyzed the coordination of objectives from the English syllabus with i-textbooks, topics and 

content in i-textbooks, and how the latter were upgraded. I learned that the content in i-textbooks is 

interrelated while gradually becoming more demanding, and that the topics in i-tools are linked with 

the topics proposed in the syllabus. In addition, I conducted a survey in which 123 learners of a 

language school in Ljubljana participated. All of them studied English in the school year 2016/17 

with the help of the Explorers textbooks and i-tools, used by the teacher on the interactive screen. 

Most learners want to use i-textbooks during every hour of English and through the whole lesson. 

The interactive tasks for developing language skills have proven equally popular.  

The presented advantages and disadvantages of the Explorers i-tools in elementary schools all over 

Slovenia contribute to an easier selection of i-textbooks for the above mentioned classes. With the 

result of the learner survey, English teachers have received a feedback on i-tools and the use of the 

interactive board. This will make it easier for them to decide, which materials to use when teaching 

English as a foreign language in the first and second triads of primary school. 
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JEZIK  KRATICA  POMEN 
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 Učenje jezikovnih navodil s pomočjo tehnologije 

(computer assisted language instruction) 
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 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje  
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 Interaktivna tabla  
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(primary school whiteboard expansion) 

ang.  TELL 
 Tehnološko podprto učenje jezikov  

(technology enhanced language learning) 

slo.  UN 
 

Učni načrt 



1 

UVOD 

Mladi odraščajo s tehnologijo in ta ima velik pomen v njihovem življenju, zato je smiselno, da jo 

uporabljamo tudi v razredu. Učbenikom za učenje tujega jezika je pogosto dodan tudi interaktivni 

učbenik (Dudeney in Hockly, 2007), v katerem so teme povezane z različnimi interaktivnimi 

nalogami. Tehnologija lahko prispeva k učenju tujega jezika, ker imajo učenci občutek, da 

komunicirajo z računalnikom na podoben način, kot komunicirajo s sošolci (Blake, 2008).  

Na tržišču je na voljo več vrst učbeniških gradiv, ki imajo priložene tudi elektronske različice  

(e-gradivo). Digitalizirano gradivo (d-gradivo) vsebuje samo besedilo in slike ter omogoča 

projekcijo učbenika in delovnega zvezka na velikem zaslonu ali tabli, tako da tudi učenci v zadnji 

vrsti dobro vidijo, kaj jim učitelj v d-gradivu  kaže. Interaktivno učbeniško gradivo (i-gradivo) je na 

prvi pogled podobno d-gradivu, vendar so mu dodani tudi interaktivni elementi (Pravilnik o 

potrjevanju učbenikov, 2015), s pomočjo katerih je mogoča neposredna interakcija z interaktivnimi 

nalogami s takojšnjimi povratnimi informacijami. Passey je leta 2004 zapisal, da interaktivne table 

omogočajo izboljšano podajanje informacij za ves razred. Interaktivna tabla ima veliko prednosti za 

učni proces pri poučevanju tujega jezika. Učitelja in učence motivira za učenje, saj lahko ustvarjajo 

ali uporabljajo aktivnosti z uporabo različnih grafičnih funkcij, vključno s premikanjem objektov 

(povleci in spusti), vnosom besedila, navigacijo in s hiperpovezavami. Učencem omogoča, da so 

bolj osredinjeni na učno snov in da več sodelujejo pri reševanju nalog, saj jim ni treba delati 

zapiskov. Pri preverjanju znanja celotnega razreda omogoča hitre povratne informacije. Učenci se 

na različne barve, fotografije in interaktivne funkcije i-gradiv dobro odzivajo. Visoka motivacija 

pozitivno vpliva na njihovo koncentracijo in željo po sodelovanju, kar posledično pomeni tudi 

njihovo izboljšano vedenje v razredu. Nadarjenim učencem uporaba informacijske in 

komunikacijske tehnologije koristi, saj lahko uporabljajo naprednejše funkcije te tehnologije.  

Z večjo svobodo in s fleksibilnostjo jim omogočimo individualiziran izziv, da tudi oni lahko 

napredujejo (Hall, 2010). V teoretičnih izhodiščih sem predstavila mnenje didaktikov in strokovnih 

delavcev o poučevanju angleščine kot tujega jezika z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

predvsem z interaktivno tablo. V učnih načrtih za angleški jezik sem se posvetila napisanim 

didaktičnim priporočilom, ciljem, ki jih morajo učenci doseči, in priporočenim temam, o katerih naj 

bi se učenci učili pri pouku angleščine. Na koncu teoretičnega dela sem opisala ugotovitve več 

raziskav o poučevanju angleščine s pomočjo interaktivne table.  

 

V prvem delu empirične raziskave sem analizirala i-učbeniško gradivo Explorers za učence od 2. do 

6. razreda. Preverila sem usklajenost i-gradiva s cilji in vsebino z učnima načrtoma, povezovanje in 

nadgrajevanje tem v i-učbenikih ter proučila interaktivne naloge za razvijanje posameznih 

jezikovnih zmožnosti. Zanimalo me je, če učenci z interaktivnimi nalogami razvijajo vse jezikovne 

zmožnosti oziroma če je katera izmed zmožnosti bolje zastopana s pogostostjo in divergentnostjo  

interaktivnih nalog, kar sem primerjala med i-učbeniki Explorers.  

Drugi del empirične raziskave je posvečen mnenju učencev, ki so se eno šolsko leto učili angleščino 

s pomočjo i-učbeniškega gradiva na interaktivnem zaslonu. Preverila sem, če so se učenci radi učili 

z interaktivnim zaslonom in z i-gradivom. Učenci so izrazili svoje želje glede pogostosti uporabe  

i-gradiva in mnenje oz. ugotovitve, v katerih fazah pouka se jim zdi nepogrešljiv. Razvoj 

tehnologije redko poteka brez tehničnih napak, zato me je zanimalo, če so učenci med poukom 

opazili težave z uporabo i-gradiva. Glede na to, po katerem i-učbeniku so se učili, so dobili različne 

vprašalnike, v katerih so ocenili mnenje o interaktivnih nalogah za razvijanje posameznih 

jezikovnih zmožnosti, v vsaki kategoriji pa so tudi izbrali svojo najljubšo i-nalogo. Z analizo 

njihovega mnenja sem prišla do ugotovitve, kakšne interaktivne naloge so učencem najbolj všeč.  

Kot pri vsaki drugi metodi poučevanja moramo tudi proces poučevanja z  

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo redno spremljati, ocenjevati in nadgrajevati.  

Po načrtovanju svoj načrt izvedemo ter preverimo prednosti in slabosti izvedenih sprememb. 

Razmislimo, kaj je treba izboljšati, in to dodamo v nov načrt dela (Hall, 2010). Tako poskušamo 

doseči optimalen razvoj pouka, pri čemer se izpopolnjevanje nikoli ne konča.   



2 

TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠOLI 

Pouk je načrten, organiziran in ciljno usmerjen vzgojno-izobraževalni proces poučevanja, učenja in 

vzgajanja, ki poteka znotraj medsebojno povezane skupine. Usmerjajo ga usposobljeni ljudje v za to 

urejenem okolju. Je interakcija različnih subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki vplivajo na 

vsakodnevni potek pouka: učne vsebine, stanja učencev, situacije, v kateri pouk poteka, in akcijskih 

učnih oblik ter metod. Na metodičnem področju pouk prispeva k znanju iskanja in uporabe različnih 

učnih virov, medijev in metod. Učitelj naj zahtevnejšo učno tehnologijo, kot je računalnik, smotrno 

in pestro vključuje v pouk ter dovoli učencem, da s tehnologijo ravnajo čim bolj samostojno, jih 

spodbuja z zanimivimi nalogami in omogoči, da pridobljeno tehnološko znanje vključujejo v pouk 

(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Učenci naj samostojno ali v skupinah 

uporabljajo zahtevnejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), na primer po obravnavi 

nove snovi na svetovnem spletu poiščejo zanimivosti, ki jih učitelj ni omenil. Prav tako lahko 

učenci na začetku ali na koncu učne ure igrajo didaktične računalniške igre, s čimer ponovijo učno 

snov. Take aktivnosti skupini približajo uporabo tehnologije, hkrati pa učenci dosegajo cilje.  

Blažič idr. (2003) so napisali faze, ki so osnova vsake učne ure in učitelju omogočajo, da uspešno 

načrtuje pouk, v katerega vključuje uporabo IKT:  

 Uvodna faza učnega procesa vključuje tri temeljne funkcije: napoved učnih ciljev, ponovitev 

predznanja in izkušenj ter motiviranje.  

 Obravnavanje nove učne vsebine in razvijanje sposobnosti, spretnosti ter vrednot.  

 Preverjanje razumevanja, ki običajno poteka sproti.  

 Utrjevanje, da znanje postane čim trajnejše. 

 Ocenjevanje znanja. 

Dobro je, če učitelj ve, v katerih fazah učne ure so učenci najbolj motivirani za uporabo tehnologije, 

saj tako pouk načrtuje tudi v skladu z interesom učencev, ki so posledično za učenje bolj motivirani. 

Učitelj za vsako fazo pouka pripravi ustrezno okolje, ki učence spodbuja k pridobivanju znanja.  

E. Baloh in A. Burger Muhič (2011) nista pisali le o uporabi tehnologije pri pouku, temveč sta se 

osredotočili na interaktivno tablo. Obe se strinjata, da jo učitelj lahko smiselno uporabi v vseh fazah 

pouka: za preverjanje predznanja, motivacijo, obravnavo snovi, utrjevanje, preverjanje znanja in 

ocenjevanje.  

 

Ljudje imajo različen odnos do uporabe tehnologije. Tehnofobi (ang. technophobe) so odrasli, ki 

niso odraščali z računalnikom in internetom, razvoj nove tehnologije pa jih skrbi. Odrasli, ki se 

nove tehnologije ne bojijo in se jo učijo uporabljati, so digitalni priseljenci (ang. digital 

immigrants). Digitalni domačini (ang. digital natives) so zrasli z uporabo tehnologije, zato so njeni 

samozavestni uporabniki. Med uporabniki se najdejo tudi tehnološki navdušenci  

(ang. technogeeks), ki jim je reševanje problemov in uporaba tehnologije v veselje (Dudeney in 

Hockly, 2007). Ne glede na to, v katero skupino sodi učitelj, se njegov položaj in funkcija pri pouku 

spreminjata. Sodobni učni mediji so preoblikovali učiteljevo vlogo, ki manj poučuje, razlaga, 

pojasnjuje in preverja učne učinke, saj v nekaterih primerih namesto njega to dela tehnologija.  

Ob tem učitelj dobiva nove organizacijske, iniciatorske, animatorske in kreatorske funkcije (Blažič 

idr., 2003).  

Dudeney in N. Hockly (2007) sta ugotovila, da ima mnogo učiteljev odpor do uporabe tehnologije v 

razredu, ker so nesamozavestni uporabniki in se zavedajo, da se včasih celo njihovi učenci bolje 

spoznajo na tehnologijo. Prav tako imajo težave z dostopnostjo tehnologije, ker so računalniške 

učilnice pogosto zasedene. Predavanja o novi tehnologiji pri učiteljih niso priljubljena, zato tudi 

zamudijo pomembne informacije o prednostih, ki jih ta ponuja.   
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Do podobnih sklepov sta prišla tudi S. Crowley in Richardson (2005), ki trdita, da je uporaba IKT 

med poukom pri učiteljih ali priljubljena ali osovražena. Prvi vidijo računalniško tehnologijo kot 

motivacijsko sredstvo in uporaben učni medij, drugi pa imajo s samim delovanjem računalniške 

tehnologije navadno težave, ker ne funkcionira tako, kot bi sami želeli. Ne glede na to, v katero 

skupino sodi učitelj, bi mu zagotovo koristil pomočnik, ki bi pomagal pri uporabi tehnologije. 

Učitelj bi se tako osredotočil na podajanje učne vsebine, pomočnik pa na informacijsko tehnologijo, 

s čimer bi v razredu skupaj ustvarila uspešno učno okolje. Opazila sem, da v slovenskih osnovnih 

šolah ni pogosto, da bi učitelj imel pomočnika, ki bi se ukvarjal samo z IKT, zato mora biti 

tehnološko orodje, ki ga učitelj uporablja med poukom, enostavno za uporabo, hitro odzivno in 

pregledno. Le tako učitelj ne izgublja časa z nastavljanjem tehnologije, temveč se lahko posveti 

usmerjanju učencev.  

Za razliko od nekaterih učiteljev pa večina učencev rada uporablja IKT, zato je zanje dobro 

motivacijsko sredstvo za učenje. Interaktivnost učencem omogoča, da so v učni proces bolj 

vključeni. Dobro pripravljen program učencem poda takojšnje in dinamične povratne informacije o 

pravilnosti njihovih odgovorov, na primer pri povezovanju slike z besedo. Učenci bodo z igro 

vztrajali, da bodo nagrajeni s pohvalo, ki jo lahko spremlja tudi glasba ali dinamična slika, s čimer 

pridobivajo na samozavesti. To jih spodbuja, da igro nadaljujejo na naslednji težavnostni stopnji,  

s čimer prevzamejo kontrolo nad lastnim učenjem (prav tam) in napredujejo v svojem tempu, ne 

glede na uspešnost ostalih sošolcev v razredu. Hall (2010) navaja, da nadarjenim učencem uporaba 

IKT koristi, saj lahko uporabljajo naprednejše funkcije tehnologije. Z večjo svobodo in 

fleksibilnostjo jim omogočimo individualiziran izziv, da tudi oni lahko napredujejo. Tudi A. 

Sambolić Beganović, M. Vičič-Krabonja in V. Šavli (2011) menijo, da uporaba IKT pri pouku ne 

omogoča samo individualizacije in diferenciacije, temveč tudi medpredmetnost, preverjanje in 

utrjevanje znanja ter  ustvarjanje pozitivnega odnosa do pouka.  

 

IKT nam z doseganjem dinamičnosti učnega procesa povečuje učinkovitost posredovanja znanja, 

pri čemer učenci dobijo konkretne in jasne zaznave o zunanjem svetu. Prav tako učna tehnologija 

ustvarja ugoden pogoj za racionalizacijo in ekonomizacijo pouka, saj ob čim manjši porabi časa in 

energije omogoča čim boljše učne rezultate (Blažič idr., 2003).  

Opremljenost s sodobno računalniško tehnologijo sama po sebi ne zagotavlja kakovostnega 

izobraževanja in prav tako ne more nadomestiti učitelja. V klasičnem načinu izobraževanja 

računalnik v določenih fazah res razbremeni učitelja, ostalo pa ostane nespremenjeno. Uporaba IKT 

med poukom odpira povsem nove razsežnosti. Za informacije, ki jih je med poukom šele potrebno 

odkriti, uporabiti in predstaviti drugim, je informacijska tehnologija nepogrešljiv pripomoček, saj 

lahko v trenutku na svetovnem spletu iščemo podatke, komuniciramo preko videokonferenc, 

izmenjujemo elektronska sporočila, uporabljamo multimedijske predstavitve in elektronske 

učbenike ter sprotno preverjamo pravilnost zapisanih besed. Učitelji uporabo informacijske 

tehnologije med poukom še na novo odkrivajo in kritično ocenjujejo, kar je nujno pri vsakem 

spreminjanju izobraževanja, česar bi se morali zavedati vsi strokovni delavci (Wechtersbach, 1999). 

Tudi Hall (2010) trdi, da moramo kot pri vsaki drugi metodi poučevanja proces poučevanja z IKT 

redno nadzorovati, ocenjevati in nadgrajevati, če je to potrebno. Po načrtovanju svoj plan izvedemo 

in preverimo prednosti ter slabosti izvedenega načrta. Razmislimo, kaj je potrebno izboljšati, in to 

dodamo v nov načrt dela. Podobnega mnenja so A. Sambolić Beganović idr. (2011), ki se strinjajo, 

da mora učitelj tehnologijo smiselno vpeljevati v pouk, pri čemer ga vodi želja po doseganju učnih 

ciljev in razvijanje različnih kompetenc učencev. Za kvalitetno izvedbo pouka je nujno, da je 

vpeljava tehnoloških novosti v pouk premišljen in osmišljen proces.   
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1.1 INTERAKTIVNA TABLA 

Interaktivna tabla (ang. IWB – interactive whiteboard) je napredno didaktično orodje, občutljivo na 

dotik, ki prikaže dogajanje na računalniku ali podatkovnem projektorju. Kombinacija tehnologij 

interaktivno tablo spremeni v velik monitor računalnika in omogoči izvajanje mnogo aktivnosti 

učencev in učitelja (Hall, 2010).  

 

 
Slika 1: Shema povezave interaktivne table, računalnika in projektorja (Dražič, Bučar, Jamnik, 2011, str. 37) 

Interaktivne table so razvili v Kanadi okoli leta 1990, predvidene pa so bile za uporabo na sestankih 

in seminarjih večjih podjetij. Naknadno so jih reklamirali tudi za edukacijske namene (Prinsloo in 

Sasman, 2015). V britanskih osnovnih šolah je leta 2003 velik pomen dobila interaktivna tabla, ko 

se je pričel projekt širitve tabel v osnovnih šolah (ang. PSWE – Primary School Whiteboard 

Expansion) in je resorno britansko ministrstvo za izobraževanje (ang. DCSF – Department for 

Children, Schools and Families) doniralo sredstva enaindvajsetim šolam za nakup interaktivnih 

tabel (Hall, 2010).  

Prva interaktivna tabla v slovenski osnovni šoli je bila nameščena leta 2004 (Juričič, 2005), 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je prvič financiralo interaktivne table za osnovne 

in srednje šole leta 2008, ko so jih kupili 190. Naslednje leto so financirali že 313 interaktivnih 

tabel, leta 2010 so jih kupili 1142, sledeče leto pa 760. To pomeni, da so za slovensko šolstvo 

financirali 2405 interaktivnih tabel, približno 100 pa so jih srednješolski ravnatelji kupili iz 

dodatnih sredstev, ki so jih dobili od Ministrstva. V teh letih so na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport zagotovili izobraževanja in svetovanja šolam za pospeševanje rabe interaktivne 

table, ki so  se jih udeleževali strokovni delavci šol.  

Zaradi finančne krize od leta 2012 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni financiralo ali 

sofinanciralo nobene interaktivne table več, ravnatelji šol pa so jih še naprej kupovali sami. J. Čač 

(osebna komunikacija, 28. 8. 2017) ocenjuje, da so vodje šol brez finančne pomoči Ministrstva 

kupili približno 500 interaktivnih tabel.  

 

Da v učilnici nemoteno uporabljamo interaktivno tablo, jo povežemo z računalnikom, tega pa s 

projektorjem. Če želimo od tehnologije izkoristiti čim več, so nepogrešljivi tudi internetna povezava 

in zvočniki. Kadar nam to bolj ustreza, lahko tablo uporabljamo kot navadno belo tablo in 

računalnik ter projektor izklopimo (Dražič, Bučar, Jamnik, 2011). Pri namestitvi interaktivne table 

moramo biti pozorni, da sonce ne sveti direktno na tablo, saj imajo v takem primeru učenci lahko 

težave, da s table ne morejo razbrati slik in zapisov. Problem se lahko reši tudi z namestitvijo zaves 

na okna, s čimer se zmanjša sončna svetloba v učilnici. 

 

Na tržišču je več vrst interaktivnih tabel, ki imajo projektor spredaj ali zadaj, interaktivni prikaz, 

plošče z vgrajenim projektorjem in table z nastavljivo višino, ki so uporabne predvsem takrat, ko 

učenci sedijo na tleh pred tablo, učitelj pa jo tako lahko nastavi tik nad tlemi (Hall, 2010). 
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Nastavljivost višine table se obrestuje tudi, če se v isti učilnici učijo različno visoki učenci, za 

katere želimo, da tablo dosežejo, saj so le tako lahko vsi aktivni udeleženci v procesu dela.  

 

Vse interaktivne table imajo programsko opremo, ki omogoča risanje predmetov in slik, ravnilo, 

diagrame, animacije, različna ozadja, pretvorbe besedil in zajem zaslona (prav tam). Programska 

orodja na interaktivnih tablah omogočajo postopno razkrivanje gradiva in usmerjanje pozornosti z 

razkrivanjem samo določenega dela ter z barvnim označevalnikom. Posnetke se da ustaviti in po 

njih risati ter pisati, kar olajša njihovo sistematično in podrobno analizo (Vičič Krabonja, 2011).  

Z uporabo prstov na interaktivnem zaslonu lahko naredimo vse, kar zmoremo z miško na 

računalniku, vključno z levim in desnim klikom. Prav tako je omogočeno pisanje na zaslon v 

aplikacijah, namenjenih pisanju, in znotraj aplikacij, ki podpirajo funkcijo pisanja. Tako je 

interaktivna tabla idealna za razred, saj lahko tudi učenci v zadnjih vrstah vidijo ogromen monitor.  

 

Passey je leta 2004 zapisal, da interaktivne table omogočajo izboljšano podajanje informacij za ves 

razred, hkrati pa spodbujajo interakcije in razprave, povezane so tudi s povečano motiviranostjo 

učitelja in učenca. Še posebej fantje so očarani nad interaktivno tablo, ker jim je zanimiva in 

ohranja njihovo pozornost (Hall, 2010).  

 

J. Gillen, J. Kleine Staarman, K. Littleton, Mercer in A. Twiner (2007) menijo, da zaradi napredka v 

razvoju tehnologije ne bo prišlo do drastičnih pedagoških sprememb v procesu poučevanja. 

Uporaba interaktivne table po njihovem mnenju ne pomeni revolucije v razredu, temveč učiteljem 

omogoča, da do nekaterih ciljev pridejo hitreje in z manj vloženega truda. Kot prednost interaktivne 

table so navedli dejstvo, da učitelji lahko z nekaj kliki odprejo katerokoli gradivo in jim zato po šoli 

ni treba nositi materiala, da bi ponovili učno snov. Hall (2010) je naštel prednosti uporabe 

interaktivne table za učni proces:  

 Interaktivni zaslon lahko uporabljamo podobno  kot tradicionalno tablo, le da je ni treba čistiti.  

 Učne ure so okrepljene z različnimi multimedijskimi funkcijami.  

 Karkoli na zaslonu je lahko shranjeno in natisnjeno.  

 Učitelj in učenci lahko ustvarjajo ali uporabljajo aktivnosti z različnimi grafičnimi funkcijami, 

vključno s premikanjem objektov (povleci in spusti), vnosom besedila, navigacijo in 

hiperpovezavami.  

 Učencem omogočajo, da si zaradi povečane motivacije hitreje zapomnijo informacije.  

 Spodbujajo večje sodelovanje učencev, saj jim ni potrebno delati zapiskov.  

 Učencem dovolijo, da sodelujejo pri nalogah.  

 Pri preverjanju znanja celotnega razreda omogočajo hitre povratne informacije.  

 Možna je povezava z drugo programsko opremo (na primer MS PowerPoint) in posledično z 

dodatnimi funkcijami.  

 Dobro so podprte z velikim izborom interaktivnega gradiva.  

 Poleg samih računalniških funkcij omogočajo tudi dodatne napredne lastnosti, kot je snemanje 

celotne učne ure.  

 So ekstremno motivirajoče za učitelja in učence.  

 

Uporaba interaktivnih tabel ima seveda tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih je Hall (2010) zapisal:  

 Sama namestitev interaktivne table ni dovolj za uspešno izvedbo učnih ur. Strokovni delavci si 

morajo želeti, da se z vajo naučijo čim bolje izkoristiti interaktivni zaslon.  

 Nekateri učitelji uporabljajo interaktivno tablo tudi ob priložnostih, ko bi dejavnost lahko bolj 

učinkovito izvedli kako drugače.  

 Nekateri učitelji interaktivno tablo tako radi uporabljajo, da učencem ne omogočijo, da bi tudi 

oni klikali nanjo.  

 Interaktivne table so dražje od tradicionalnih tabel in projektorjev.  

 Zaslon se lahko poškoduje, kar zahteva drago popravilo.  
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 Pri projektorjih, ki imajo vir svetlobe spredaj, lahko uporabnik prekrije snop svetlobe in 

posledično naredi senco na zaslonu.  

 Pogled direktno v projektor je lahko škodljiv za zdravje oči. Otrok zato ne smemo pustiti 

nenadzorovanih ob prižganem projektorju.  

 Table, pri katerih ne moremo spreminjati višine, včasih niso primerno velike oziroma na 

primerni poziciji za projektor, zato zgornji ali spodnji del slike nista vidna. 

 

Da bi učitelj lahko povečal pozitivni vpliv interaktivne table, mora dobro poznati njene funkcije.  

Ne glede na to, kaj je na zaslonu, je mogoče dopisovati podatke, jih pobarvati z različnimi barvami, 

vse spremembe je mogoče shraniti in natisniti ali pa jih v enem koraku izbrisati (prav tam).  
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2 INTERAKTIVNA GRADIVA PRI POUKU ANGLEŠČINE KOT TUJEGA 

JEZIKA 

2.1 UČNI CILJI IN VSEBINA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OŠ  

Učni cilji so predstava o izobraževalnih in vzgojnih namenih celotne učne organizacije, zato so 

sestavni del splošnega učnega načrtovanja in najpomembnejši regulator pouka (Blažič idr., 2003). 

Splošni cilj pri pouku angleščine kot tujega jezika (ang. EFL – English as a foreign language) je v 

prvem triletju razvijanje celostne medkulturne podobe učenca in zmožnosti medjezikovnega 

sporazumevanja, pri čemer se učenci usposobijo za zmožnost vključevanja v enostavne in njim 

primerne pogovore. Učenci razvijajo jezikovne zmožnosti poslušanja, govora, branja in pisanja, pri 

čemer se cilji prepletajo in uresničujejo celostno. Pri pouku angleščine učenci z opazovanjem, 

raziskovanjem in sklepanjem dosegajo cilje tudi drugih učnih predmetov (Učni načrt za tuji jezik v 

2. in 3. razredu, 2013). V drugi triadi učenci nadgrajujejo svoje sposobnosti komuniciranja v 

enostavnih pogovorih in se tudi intenzivneje učijo branja ter pisanja v angleškem jeziku. Učenci 

razvijajo pozitivna stališča do izobraževanja, sposobnost za samostojno in skupinsko učenje ter 

medkulturno strpnost (Učni načrt Angleščina, 2016).  

Operativni učni cilji so najkonkretnejši in usmerjajo pedagoške odločitve ter ravnanje učitelja, saj 

so vezani na konkretne učne situacije. Med njimi so našteta tudi merila za minimalne učne rezultate, 

ki jih morajo učenci doseči za napredovanje (Blažič idr., 2003). V drugem in tretjem razredu se od 

učencev več pričakuje na področju slušnega razumevanja in zmožnosti govornih sposobnosti v 

angleškem jeziku, ko prepoznavajo in preizkušajo značilnosti jezika, na katerega se odzivajo 

nebesedno in besedno z uporabo nebesedne podpore v govoru. Učenci že uporabljajo osnovne 

vzorce socialne interakcije, pri čemer uporabljajo angleški jezik v novih okoliščinah. Ob koncu 

prvega triletja začnejo razvijati tudi zmožnosti branja in pisanja v angleškem jeziku (Učni načrt za 

tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). V drugem triletju učenci nadgrajujejo slušne in govorne 

zmožnosti, da razumejo glavne misli besedil, na katera se znajo besedno odzvati s tvorjenjem 

kratkih sporočil. V tej fazi osnovne veščine bralnega razumevanja še razvijajo do zmožnosti 

dekodiranja in razumevanja preprostih besedil, za katera znajo predstaviti svoje stališče. Poleg 

branja se učenci usposabljajo tudi v pravilnem zapisovanju in pisnem sporazumevanju v angleščini, 

pri čemer usvajajo procese tvorjenja različnih vrst stvarnih in domišljijskih besedil (Učni načrt 

Angleščina, 2016). 

 

Učna vsebina je širok in kompleksen pojem, saj predstavlja sredstva, s katerimi vzgajamo in 

izobražujemo. Če učenci vzpostavijo kritične in svobodne stvarne odnose do učne vsebine, dobijo 

učni predmeti nova težišča, saj učenci spoznajo, da posamezna vsebinska dejstva niso namenjena 

zgolj védenju, temveč zavedanju povezave s celoto življenjskih situacij. Učenje postane 

zanimivejše, pridobljeno znanje pa je zato trajnejše in uporabnejše, saj se učimo modelov, ki nam 

pomagajo dojemati podobe vsebine (Blažič idr., 2003). 

Vsebina pri pouku angleščine v 2. in 3. razredu se povezuje z vsebinami drugih šolskih predmetov, 

tako da učenci najprej pridobivajo znanje v slovenskem jeziku, to pa nato medjezikovno nadgradijo 

pri pouku angleščine. (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). V drugem triletju je vsebina 

pri angleščini predvsem iz osebnega in izobraževalnega področja, teme pa učitelj izbira na podlagi 

kognitivnega razvoja učencev in njihovega interesa. Pri pouku angleščine se določena tema ne 

obravnava samo enkrat, temveč se pojavlja v več razredih, tako da je vse bolj poglobljena in 

abstraktna, z več besedišča in nalogami na višjem kognitivnem nivoju, hkrati pa se uporabljajo vse 

kompleksnejše jezikovne strukture (Učni načrt Angleščina, 2016). Ko učitelj izbira dodatno 

učbeniško gradivo, mora preveriti, če se v nadaljnjih učbenikih za višji razred teme nadgrajeno 

ponavljajo in če so usklajene z navedenimi okvirnimi temami v učnem načrtu (UN), saj bodo le 

tako učenci lahko sledili začrtanim ciljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.  

Pri pouku angleščine se poleg tem iz osebnega in izobraževalnega področja obravnavajo tudi 

interdisciplinarne teme (ang. cross-curricular), katerih namen je ozaveščanje in usposabljanje za 

kritično razmišljanje in razvijanje vrednot o vsakdanjih temah.  
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Ob izidu novega učnega gradiva člani pristojnega strokovnega sveta določijo recenzente, ki 

preverijo, če gradivo ustreza vsem kriterijem, da ga lahko potrdijo. Na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015) so 

navedeni kriteriji, med katerimi piše, da mora biti gradivo usklajeno s cilji in z vsebino iz 

veljavnega učnega načrta ter da mora biti estetsko ustrezno oblikovano. Gradivo je lahko tiskano ali 

v elektronski obliki, dovoljena pa je tudi kombinacija obeh možnosti.  

 

 

2.2 TEORIJE UČENJA  

Wechtersbach (1999) meni, da človek za uspešno in učinkovito življenje v družbi potrebuje znanje. 

Tega ne dobimo z rojstvom, temveč z učenjem, ki je nepogrešljiv proces pri človeku. Z učenjem 

človek pridobiva znanje in se osebnostno ter kulturno oblikuje. Pečjak (2001) je pisal o treh glavnih 

teorijah učenja, ki skušajo s temeljnimi načeli razložiti učenje:  

1. Za teorije stičnosti je na prvem mestu stik med brezpogojnimi in pogojnimi dražljaji ter med 

dražljaji in reakcijami. Da se stik utrdi, se mora ponoviti večkrat. 

2. V sodobni psihologiji prevladujejo kognitivne teorije, odgovor na dražljaj pa je posledica 

notranjega stanja ali procesa, na primer pričakovanja.  

3. Za teorije okrepitve so značilne nagrade in kazni, ki okrepijo ali oslabijo vedenje oziroma 

odgovor, kar povzroča zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Tak način okrepitve je pogost tudi v 

računalniških igrah, o čemer sta pisala S. Crowley in Richardson (2005), ki trdita, da vztrajnost 

učencev pri igri lahko povezujemo tudi z željo po nagradi, ki jo spremlja dinamična slika ali 

glasba. Ta pojav je opazil tudi Rugelj (2015), ki trdi, da so igre v začetku razvoja temeljile na 

vedenjski teoriji učenja. Če je igralec izbral pravilni odgovor oziroma naredil pravilno potezo, 

se je pojavila vesela melodija ali vesela figura, če pa je bil odgovor napačen, je to spremljala 

žalostna melodija ali pojav žalostne figure. Opazila sem, da se take metode podkrepitve v 

mnogo računalniških igrah poslužujejo še danes.  

 

Psiholog Jean Piaget je ugotovil, da so otroci na splošno radovedni in so radi v interakciji s 

predmeti ter ljudmi iz okolja, saj si tako osmišljajo svet. Naloga učiteljev je, da učencem omogočajo 

interakcije s predmetom poučevanja, s tem jim namreč olajšajo odkrivanje spoznanj ob spontanih 

dejavnostih. Otroci morajo na konkreno-operacionalni stopnji imeti na voljo pripomočke, ki jim 

omogočajo enostavno vizualizacijo predmetov, s čimer lahko razvijajo sposobnost 

samousmerjevalnega učenja (Labinowicz, 2010). Ti pripomočki so pri pouku angleščine ponavadi 

konkretni materiali, ki predstavljajo besedišče učne teme, kadar pa to ni izvedljivo, se učitelji lahko 

poslužujejo IKT. Na interaktivni tabli učitelji kažejo fotografije ali posnetke učne teme ali pa 

učencem omogočijo igranje interaktivnih iger, pri katerih slike konkretnih predmetov premikajo po 

tabli glede na navodila igre. Uporabljeni posnetki in igre morajo biti primerni predznanju in 

razvojni stopnji otrok.  

Piaget je razdelil mišljenje otrok na štiri stopnje glede na starost. Otroke od sedmega do enajstega 

leta je uvrstil v stopnjo konkretne operacije, pri kateri že znajo logično razmišljati, vendar so 

omejeni na fizično stvarnost. Ti otroci imajo s klasifikacijo oziroma uvrščanjem predmetov v dva 

prekrivajoča se razreda vse manj težav. Sposobni so razumevanja odnosov vrstnega reda in se lahko 

osredotočijo na dva vidika hkrati (prav tam), na primer na zvočni posnetek in na sliko. Piagetovim 

ugotovitvam primerno so narejene tudi interaktivne igre za učence v prvem in drugem triletju, pri 

katerih igralci slike besedišča premikajo v skupine, jih postavljajo v pravilni vrstni red na podlagi 

slušnih posnetkov in izbirajo pravilne slike na podlagi napisanega ali slišanega besedila. Z 

reševanjem takih tipov nalog učenci ne bi smeli imeti težav, če je njihovo razumevanje in znanje 

besedišča ustrezno.  
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Med izobraževalnimi igrami se včasih zgodi, da kateri izmed učencev z ugibanjem poskuša priti do 

pravilnega rezultata. O učenju s poskusi in napakami je pisal Pečjak (2011) ter  ugotovil, da je tako 

spopadanje z izzivi značilno predvsem za majhne otroke in za starejše pri reševanju zanje pretežkih 

nalog. Oseba izvaja različne gibe, dokler eden od njih ne privede do okrepitve, zaradi česar se ta gib 

utrdi, ostali pa odpadejo. Menim, da se morajo tega zavedati tudi učitelji angleščine, kadar kateri 

izmed učencev tako rešuje interaktivne naloge. Učitelju je to znak, da mora preveriti razumevanje 

besedišča učenca in ugotoviti, ali je tip naloge zanj še prezahteven ali je problem v pomanjkanju 

znanja učenca.   

 

 

2.3 RAČUNALNIŠKE IZOBRAŽEVALNE IGRE 

V 21. stoletju otroci veliko prostega časa preživijo ob računalniških igrah, o teh pa se z vrstniki tudi 

radi pogovarjajo. Uporaba računalnika in računalniške igre omogočajo učencem, da se naučijo 

razmišljati inovativno in kreativno (Mawer in Stanley, 2011). Michael in Chen igro definirata kot 

prostovoljno, domišljijsko, družabno in poglobitveno dejavnost. S premagovanjem ovir in 

upoštevanjem pravil poskuša igralec v določenem času doseči cilj. Povratne informacije so sprotne 

in omogočajo, da se igralec preko njih uči. Pisatelj, učitelj in didaktik Marc Prensky meni, da je igra 

dejavnost, ki vsebuje pravila, cilje in nalogo, izide, povratne informacije, konfliktne situacije 

(tekmovanje, izziv, nasprotje), interakcijo in zgodbo (Rugelj, 2014). 

V raziskavi so ugotovili, da skoraj tretjina otrok, starih med 12 in 17 let, vsak dan igra računalniške 

igre, 75 % pa jih igra vsaj enkrat tedensko. Povprečen igralec je star 34 let in jih igra že 12 let, kar 

pokaže, da so igre dolgo del naših prostočasnih dejavnosti, zato je povsem logično, da jih 

uporabimo tudi v šoli (Mawer in Stanley, 2011). Razredni učitelj Tim Rylands v pouk angleščine 

vključuje video igre, ker meni, da izboljšajo učenčeve zmožnosti kreativnega pisanja in 

sporazumevanja. Igre so močan motivator in pobudnik za vključevanje otrok v učni proces. Prizori, 

scenarij in izzivi znotraj iger so osnova za nadaljevanje učne ure po principu sodelovalnega učenja, 

učenci se aktivno odzivajo, pišejo ali se pogovarjajo. V. Šavli in T. Lotrič Komac (2011) se strinjata 

z mnenjem učitelja Rylandsa, da morajo biti izbrane igre del dobro strukturiranega kurikula, če jih 

želimo vključiti v pouk.  

Mawer in Stanley (2011) ugotavljata, da se vse več učiteljev pritožuje, da so učenci težko dolgo 

skoncentrirani, zato sta precej presenetljiva visoka vztrajnost in trud za doseganje ciljev pri 

računalniških igrah, ki so med otroki popularne. Iz tega sklepata, da je tudi učenje lahko zabavno in 

je mogoče, da učence celo zasvoji, če je predstavljeno pravilno . Občutek zabave lahko učencem 

ustvarimo s tem, da dodamo elemente skrivnostnosti in monotone vaje spremenimo v spodbujajoče 

uganke. Hall (2010) priznava, da lahko računalniške igre zasvojijo igralca, ki porabi ogromno časa 

pri igranju, lahko vključujejo nepotrebno nasilje in so stereotipne, vendar meni, da imajo igre tudi 

pomembne prednosti. Večina iger je narejena za zabavo, vendar so tudi te lahko same po sebi 

izobraževalne in gradijo igralčev karakter: odzivanje na izziv, doseganje ciljev, logično mišljenje in 

presojanje, reševanje problemov ter včasih celo razvijanje pismenosti, vse to pa spremlja visoka 

motiviranost igralca. Rugelj (2014) meni, da se otroci preko iger že v zgodnjem otroštvu seznanijo z 

osnovnimi koncepti, idejami in relacijami v svetu ter si okrepijo zmožnost prilagajanja na 

spreminjajoče se okoliščine. Z igranjem razvijajo sposobnost pridobivanja znanja, kreativnost, 

domišljijo, socialne veščine, čustveno inteligenco, miselne zmožnosti in psihofizične sposobnosti. 

Mawer in Stanley (2011) se strinjata, da so igre naravnejši način učenja kot tradicionalni način, ki 

ga spremlja nižja motiviranost učencev. Igre niso dobre samo za otroke, temveč tudi za odrasle, saj 

razvijajo našo fleksibilnost in kreativnost. 

 

Z visoko motiviranostjo in vztrajnostjo udeleženca v procesih ter dejavnostih povezujemo termine 

»flow« oz. tok, »game play« in »being in the zone«, ki so uporabljeni za različne mentalne in 

fizične aktivnosti, vendar imajo podobno skupno prednost: visoko interaktivnost osebe pri 

dejavnosti, ki jo izvaja in v katero usmeri vso pozornost, tako da celo pozabi na čas. Po mnenju 
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psihologa Csikszentmihalyija je tako stanje najprimernejše za učenje, saj je oseba absolutno 

skoncentrirana na nalogo. Pogojev za tako doživljanje je več: naloga mora biti tako težka, da je 

osebi v izziv, in ne pretežka, da ta ne obupa. Cilji aktivnosti morajo zato biti jasno zastavljeni (prav 

tam) in dosegljivi.  

 

Že mnogo let se uporablja izraz izobraževalna igra (ang. serious game) za igre, ki niso bile 

ustvarjene samo zaradi zabave, temveč tudi za obrambo, zdravstveno oskrbo, načrtovanje mesta in 

znanstveno raziskovanje. Take igre so namenjene reševanju problemov v resničnem življenju, saj z 

manj stroški omogočajo simulacijo resničnega procesa in dogodkov (prav tam). Rugelj (2014) je 

glede na zvrst razdelil igre na akcijske, arkadne, vojaške, strateške, namizne, športne, pustolovske 

in na simulacije. Mawer in Stanley (2011) sta naštela različne tipe računalniških iger, med drugimi 

sledeče, ki jih lahko uporabimo tudi pri pouku v izobraževalne namene:  

 Igre skritih predmetov (ang. hidden objects) vključujejo seznam na sliki skritih predmetov, ki 

jih mora igralec najti, pogosto v omejenem času. Težavnost igre se stopnjuje tako, da se poveča 

število iskanih predmetov in zmanjša čas za igranje (prav tam). Pri pouku angleščine lahko 

učenci med igranjem predmete poimenujejo in pri sledečih aktivnostih izhajajo iz teh 

predmetov. Mlajši lahko o predmetih povedo nekaj povedi, starejši pa te povedi tudi zapišejo.  

 Igre točke in klika (ang. point and click) vsebujejo premikanje miške na določeno območje 

monitorja in pritisk enega ali več gumbov na miški (prav tam). Pri takih interaktivnih igrah za 

učenje angleščine učenci pri eni igri s klikom na sliko sprožijo zvočni posnetek, pri drugi pa po 

poslušanju ali branju kliknejo na pravilno sliko. S klikom in držanjem klika na sliki to 

premaknejo na ustrezno mesto, da slike razvrstijo v pravilno zaporedje na podlagi zvočnega 

posnetka ali pa jih razvrstijo v skupine. V tem principu deluje tudi interaktivna igra, pri kateri 

učenci s klikom in držanjem premaknejo besede na ustrezno mesto pod sliko ali v poved.  

 Igre sestavljanja (ang. puzzle) pogosto vključujejo abstraktne oblike, ki sestavljene v pravilnih 

potezah prikažejo sliko. Pri tem sta na preizkusu igralčeva pozornost in kratkotrajni spomin, 

reakcijska hitrost pa pri večini takih iger ne predstavlja velikega pomena (prav tam). Pri pouku 

angleščine učenci po pravilno postavljenih delih sestavljanke objekte na sliki poimenujejo, 

aktivnost pa lahko nadaljujejo s pogovorom ali pisanjem o objektih.  

 V kvizih (ang. quiz) igralec poskuša pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobi čim več točk. Cilj 

igre je imeti več točk od sotekmovalcev (prav tam). Vse igre kviza za učenje angleščine niso 

programirane tako, da učenci ob igranju tudi zbirajo točke, temveč samo prikažejo, če je izbira 

učencev pravilna ali napačna. Pri tem učenci zaradi neuspeha ne izgubijo volje, temveč napačne 

rezultate popravijo, da so vsi odgovori pravilni.  

 Tekmovalna igra petja ob glasbi (ang. singing and music) omogoča igralcu s pravočasnim in 

pravilnim petjem zbirati točke, ob tem pa mu je pogosto v pomoč vizualna grafična podpora ali 

kar besedilo pesmi. V razredu so take igre primerne za sproščanje med dejavnostmi in za 

pozorno branje besedila, ki ob pozorni izbiri pesmi vsebuje ključno besedišče učne teme (prav 

tam). Pri pouku angleščine tudi pri tem tipu interaktivne igre učenci ne zbirajo točk za pravilno 

petje, temveč pripevajo pesmi, pri kateri je mogoče brati besedilo, ki je ob trenutku petja tudi 

označeno, najpogosteje z barvo.  

 Besedilna dogodivščina (ang. text adventure) je tip igre, pri katerem je glavni element besedilo, 

slike pa so pogosto dodane samo zaradi estetskega vidika in v podporo temi besedila. Igralci z 

igro krepijo zmožnosti branja in pisanja, saj po branju besedila vstavijo manjkajoče besede. Te 

so lahko že navedene in igralec izbira med njimi ali pa jih zapiše. Ko igralec shrani svoje 

izbrane besede, se generira zgodba, na katero vplivajo ravno igralčeve izbrane besede (prav 

tam). Tak tip naloge je primeren za učenje besedišča in jezikovnih struktur pri pouku 

angleščine, podobna interaktivna naloga pa je tudi vstavljanje besed v povedi, ki jih učenec s 

klikom in potegom povleče na ustrezno mesto, ali pa jih zapiše.  

Da je računalniška igra izobraževalna, morajo učenci z igranjem doseči učne cilje, kljub temu pa se 

morajo ob igranju zabavati (Rugelj, 2015). Izobraževalne računalniške igre igralcem omogočajo, da 

so aktivni udeleženci učnega procesa. Igre imajo zato velik doprinos k učenju, saj so otroci v stiku z 
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igro, kar spodbuja razvoj koncentracije, empatije, sočutja in domišljije (Beavis, O’Mara in 

McNeice, 2012). Dondlinger trdi, da izobraževalne igre od igralca zahtevajo oblikovanje strategij, 

preverjanje hipotez in reševanje problemov. Igralec mora uporabiti višje nivoje mišljenja, ne zgolj 

pomnjenje dejstev ali preprosto razumevanje. Pri izobraževalnih igrah je posebej pomembna 

privlačna vsebina, ki pritegne igralčevo pozornost in ga vzpodbudi k igranju in posledično učenju. 

Igra ne sme zasvojiti igralca, zato ta ne sme imeti občutka pripadnosti, igranje ne sme biti obvezno 

in igralec naj ne dobiva nagrad ob rednem igranju. Interaktivnosti pri igranju računalniških iger 

lahko potekajo preko interakcije z računalnikom, nasprotnikom ali soigralci (Rugelj, 2014). 

 

 

2.4 UČENJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA Z IKT 

Rezultat učenja so navade, spretnosti in znanje, slednje pa temelji na pomenu in je besedno. Izraziti  

ga je mogoče s pojmi, besednimi opisi, sodbami, sklepi in definicijami. Na pridobivanje znanja v 

šolah vplivajo načini učenja, o katerih je pisal Pečjak (2001), z njimi lahko povečamo učni učinek. 

Pogoj za učenje je visoka pozornost na učno gradivo ali dejavnost s čim manj distrakcijami. Menim, 

da na pozornost učencev vpliva več dejavnikov: gradivo jim mora biti vizualno všeč, ne sme biti 

prezahtevno ali premalo zahtevno, učna tema jih mora zanimati in v gradivu morajo videti izziv. 

Aktivno učenje spremlja miselni napor, učenci namreč premišljujejo o učnem gradivu, odkrivajo in 

skušajo reševati probleme, primerjajo besedila in iščejo povezave. Če je učenec aktiven in učno 

dejavnost izvaja, je učenje učinkovitejše. Prav tako mora učenec pri besednem učenju o gradivu 

razmišljati in se truditi, da si vsebino zapomni. Učencu se mora gradivo zdeti smiselno, hkrati pa 

mora biti za učenje tudi motiviran (prav tam). Tudi Rugelj (2015) meni, da morajo tradicionalni 

transmisijski didaktični model poučevanja v sodobnem času zamenjati aktivnosti, usmerjene na 

učenca. Učiteljeva naloga je priprava ustreznega okolja in nalog za samostojno ter aktivno učenje. 

Njegova vloga v procesu učenja je tako usmerjanje in dajanje povratnih informacij. V UN za 

poučevanje angleščine v drugi in tretji triadi (2016) navajajo, da je sodobni jezikovni pouk 

nadgraditev komunikacijskega prisotopa v naravno poučevanje preko dejavnosti in zmožnosti za 

vseživljenjsko učenje. Jezik je le sredstvo za usvajanje kompetenc in učnih vsebin za 

sporazumevanje ter razvijanje medkulturnih zmožnosti z medosebnim razumevanjem in 

spoštovanjem. 

 

Otroci so že pred vstopom v šolo izpostavljeni tujim jezikom v medijih in ob srečanju z ljudmi iz 

drugih jezikovnih ter kulturnih okolij, zato jim vsebina v tujem jeziku ni popolnoma neznana (prav 

tam). Ker je angleščina globalni jezik, ki ga kot prvi ali tuji jezik govori več kot 1.5 milijarde ljudi 

na svetu (ST George International – The Language Specialist, How many people in the World speak 

English?, b.d.), velja za jezik, ki ga otroci, poleg prvega jezika, najpogosteje slišijo v medijih. 

Znanje angleškega jezika omogoča boljše razumevanje sveta, saj je večina pisnih in slušnih 

poljudnih, književnih in znanstvenih besedil v angleščini. Ta jezik se tudi najhitreje razširja na 

svetovnem spletu in omogoča mobilnost na osebni, poklicni in geografski ravni (Učni načrt 

Angleščina, 2016).  

Učenje tujega jezika je intenzivna aktivnost, za katero je potrebnega veliko časa. Inštitut tujih 

storitev (ang. FSI – Foreign Service Institute) ocenjuje, da je za dosego visoke pismenosti potrebnih 

od 700 do 1320 ur intenzivnega učenja. Pri učenju tujega jezika je za učence pomembna čim večja 

izpostavljenost jeziku, kar je najbolj učinkovito uresničeno, če gremo na področje, kjer je uradni 

jezik ravno ta, ki se ga mi želimo naučiti (Blake, 2008), vendar tega ne moremo zagotoviti 

osnovnošolcem za dlje časa, zato je naloga učiteljev, da jim omogoči poslušanje avtentičnih 

pogovorov in interakcijo z avtentičnim jezikom. M. Dagarin Fojkar (2004) je učenje angleščine kot 

tujega jezika primerjala z učenjem prvega jezika, pri obeh procesih je učenec namreč izpostavljen 

jeziku. Sama izpostavljenost pa za razvoj jezika ni dovolj, saj se mora učenec v obeh ciljnih jezikih 

tudi truditi sporazumevati, ne glede na napake, ki jih lahko pri tem naredi.  
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Zgodnje učenje tujega jezika v osnovnih šolah poteka po modelu vseživljenjskega učenja, ki 

učencem daje temelj za vsa področja učenja in jih vzgaja v odrasle, ki so se v več jezikih sposobni 

sporazumevati, sprejemati jezikovne in kulturne podobosti ter različnosti in kritično prispevati k 

demokratični družbi. V znanstvenih raziskavah so ugotovili, da imajo večjezični posamezniki bolj 

razvito divergentno mišljenje, metajezikovne zmožnosti, v kompleksnih situacijah se lažje 

osredotočijo na izbrano nalogo in so bolj zaposljivi, saj imajo večje možnosti stikov z avtentičnimi 

viri (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). B. Kogoj (1999) trdi, da učenje tujega jezika 

pozitivno vpliva na razvoj učnih strategij pri vseh predmetih. Jezikovne zmožnosti, ki so pri učenju 

tujega jezika pomemben cilj, so pri ostalih predmetih le funkcionalna znanja, saj je tam poudarek na 

vsebini. Medtem ko učenec pri pouku tujega jezika razvija jezikovne zmožnosti, mu je lažje 

omogočeno razumevanje vsebin in ustrezno izkazovanje znanja s pravilnim izražanjem in širokim 

besednim zakladom. Jezikovne zmožnosti, pridobljene pri učenju tujega jezika, se zaradi 

pozitivnega jezikovnega transfera prenašajo tudi na prvi jezik, kar pomeni, da učenec uspešneje 

pridobiva informacije in z njimi manipulira ter jih posreduje v govorni ali pisni obliki tudi pri 

drugih učnih predmetih.  

 

Usvajanje tujega jezika je ponavadi zgoščeno in časovno omejeno na šolsko uro, zato mora učitelj 

dosledno uporabljati tuji jezik in premišljene didaktične pristope (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. 

razredu, 2013). Če se učenci tuji jezik učijo samo v formalnem okolju, je to po mnenju Cumminsa 

(Blake, 2008) pogosto neuspešno, ker je tak jezik osiromašen in nezadosten. V takih primerih lahko 

pravilna uporaba tehnologije učenje tujega jezika okrepi in učence postavi v realnejše situacije, v 

katerih pridobivajo novo znanje.  

Učenje jezikov s tehnologijo ni nova stvar. Blake (2008) je pisal o začetkih učenja jezikov s 

pomočjo tehnologije, ki segajo že v leto 1960, ko so po principu Skinnerjevega behaviorizma 

izdelali računalniške igre za pomnjenje besedišča, uporabnega v pogovoru. Učenje jezika so enačili 

s pomnjenjem odzivov na različne življenjske situacije, ki jih učenec lahko uporabi v pogovoru. 

Prvi računalniški program za učenje ruskega jezika so izdelali na Univerzah Stanford, Essex in 

Dartmouth. Aktivnosti v programu so bile napisane na podlagi resničnih situacij in oblikovane 

podobno kot naloge v delovnih zvezkih. Tak pristop učenja jezikovnih navodil s pomočjo 

računalnika (ang. CALI – computer-assisted language instruction) danes povezujemo z učenjem z 

mehaničnim ponavljanjem oziroma urjenjem.  

Dudeney in Hockly (2007) sta za začetek učenja jezika s pomočjo tehnologije  

(ang. CALL – Computer Assisted Language Learning) označila igre, ki so bile programirane okoli 

leta 1980, ko so učenci vpisovali manjkajoče besede, povezovali povedi in izbirali pravilne 

odgovore med več nepravilnimi. Ena najbolj znanih začetnih aktivnosti je rekonstrukcija besedila, 

ki je po branju popolnoma izginilo, igralec pa je vpisoval besede iz besedila, ki so se tako ponovno 

pojavile. Že pri teh aktivnostih je igralec dobil povratno informacijo, če je na vprašanja odgovoril 

pravilno ali napačno in če je pri vpisani besedi naredil napako.  

Okoli leta 1990 se je pojavilo tehnološko podprto učenje jezikov (ang. TELL – Technology 

Enhanced Language Learning) zaradi vse več možnosti, ponujenih s pojavom interneta in 

komunikacijske tehnologije. Kljub temu da se informacijska in komunikacijska tehnologija  

(ang. ICT – Information and Communications Technology) med učitelji jezikov ni razširila, bo 

uporaba tehnologije v razredu vedno pomembnejša. Mladi odraščajo s tehnologijo in ta predstavlja 

pomemben del njihovega življenja. Natisnjenemu gradivu je prav zaradi interesa mladih pogosto 

dodano tudi elektronsko gradivo (prav tam).  

 

V učnih načrtih za angleški jezik so med didaktična priporočila dodali tudi uporabo računalnika kot 

učnega sredstva ob obravnavi ustreznih vsebin pri pouku angleškega jezika. Učiteljem je s tem 

omogočena možnost izbire z izvajanjem učnih ur s pomočjo računalnika. Poznavalci uporabe 

računalnika vedo, da je zelo primeren kot učno sredstvo pri učenju tujih jezikov, saj imamo za 

učenje angleščine na voljo veliko računalniških programov, ki so dostopni na zgoščenkah ob 

učbeniškem gradivu in na spletu. Vsebine se razlikujejo po zahtevnosti, obsegu, tematiki in po 
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osredotočenosti na določene jezikovne zmožnosti. Računalniški programi omogočajo urjenje 

zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govora, kar lahko posplošimo kot komuniciranje z 

računalnikom. Učiteljeva naloga je, da izmed množice programov najde najprimernejše za 

posamezne nivoje znanja in izbrana računalniška gradiva uskladi z vsebinami v učnem načrtu 

(Matič, 1999). Računalniška sredstva za razvoj pismenosti vključujejo barvite fotografije, animacije 

in zvoke, ki stimulirajo čute. Govorjene povedi so pogosto tudi napisane, trenutna govorjena beseda 

pa obarvana. Kadar so programi interaktivni, je omogočen klik na fotografijo, da dobimo dodatne 

informacije ali sprožimo predvajanje zvoka. Govor je pogosto britanski, vendar je vseeno potrebno 

biti pozoren, da ni posnet s sintetičnimi glasovi (Hall, 2010).  

Vključevanje IKT v pouk angleščine je smiselno, kadar ta prispeva k lažjemu razumevanju učnih 

vsebin, ohranjanju motivacije in izboljšanju učnih dosežkov. Učitelj mora pred uporabo IKT 

razmisliti o prednostih in pomanjkljivostih učne metode, opredeliti cilje, učno vsebino in načine 

preverjanja znanja ter zmožnosti. Učenci pri pouku tujega jezika razvijajo tudi digitalno zmožnost, 

saj iščejo, zbirajo in obdelujejo podatke, komunicirajo in sodelujejo preko spleta, izdelujejo in 

objavljajo gradiva, s čimer se učijo varne rabe in upoštevanja pravnih ter etičnih načel uporabe IKT 

(Učni načrt Angleščina, 2016). Razvita digitalna zmožnost prispeva k razvoju znanja, ustvarjanju 

novih načinov razmišljanja in pripravlja ter vzgaja učence za življenje v sodobni informacijski dobi 

(Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  

Z uporabo IKT pri pouku angleščine spodbujamo zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku, splošno 

razgledanost z iskanjem informacij po spletu, razvijanje medkulturne zmožnosti, spoznavanje 

izvirne okoliščine drugih kultur, predstavljanje in objavljanje izdelkov, sodelovalno ustvarjanje v 

projektih in razvijamo besedno, glasovno ter vizualno ustvarjalnost učencev z izdelavo različnih 

izdelkov (Učni načrt Angleščina, 2016).  

 

IKT pri pouku angleščine učencem pomaga, da govorijo, berejo in pišejo z namenom. Učenci s 

tehnologijo organizirajo in predstavljajo informacije na različne načine. Tehnologija jim lahko 

pomaga opredeliti ključne značilnosti in posebnosti besedila. Prav tako jim pomaga pri razvoju in 

razumevanju jezika. Učenci s pomočjo tehnologije raziskujejo jezik, saj jim omogoča, da sestavijo, 

predstavijo, berejo in preuredijo besedilo. Tehnologija je postala ključna pri raziskovanju različnih 

informacij. Poleg vseh navedenih prednosti pa otroci z uporabo miške in tipkovnice razvijajo tudi 

finomotorične sposobnosti (Hall, 2010). Tehnologija seveda ne more nadomestiti učiteljev in 

medvrstniške interakcije pri učenju tujega jezika. Računalniške igre, zvočni posnetki in 

videposnetki so lahko dobro dopolnilo k učiteljevi metodi dela, če jih zna uporabiti. Učitelji tujih 

jezikov morajo izkoristiti prednosti, ki jih ponuja tehnologija, s čimer bodo ogromno prispevali k 

dinamičnemu poteku učnih ur in posledično izboljšanju znanja učencev (Blake, 2008). Hall (2010) 

trdi, da je uporaba tehnologije v učnem okolju učinkovita, samo če imajo učitelji jasno predstavo o 

njenih prednostih, in če so dovolj samozavestni v svoje sposobnosti, da jo uporabijo.  

N. Hockly in Clandfield (2010) verjameta, da je priložnosti za uporabo interneta pri učenju tujega 

jezika veliko. Mladi učenci vedo veliko o tehnologiji in uporaba te jih motivira. Učitelj tako lahko 

predvaja krajše videoposnetke in izseke filmov. Prav tako otroke spodbuja, da za domačo nalogo 

uporabljajo tehnologijo, tako da pišejo blog ali posnamejo svoj krajši film. Za izkazovanje svojega 

znanja na zabaven način oziroma z metodo »pokaži, kaj znaš« lahko otroci predvajajo 

svojevideoposnetke ali pokažejo, kaj so sami fotografirali.  
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3 UČENJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA Z INTERAKTIVNO 

TABLO  

Interaktivna tabla se je kot tehnološka novost množično začela uporabljati v šolah, predvsem pri 

pouku angleščine kot tujega jezika. Zdi se nenavadno, da tehnologijo prvotno povezujemo s 

šolstvom, vendar ima interaktivna tabla, za razliko od druge napredne tehnologije, tudi pedagoški in 

kulturni status. Mnogo učiteljev, ki imajo interaktivno tablo v razredu, je navdušenih nad njenimi 

prednostmi, tisti, ki je nimajo, pa jo želijo dobiti in preizkusiti (Albaaly in Higgins, 2012). 

Interaktivna tabla pri pouku angleščine prinaša funkcionanosti vseh prejšnjih pripomočkov: tabla, 

televizija, projektor, radio in računalnik (Hall in Higgins, 2005). Dudeney je kot glavno razliko med 

računalnikom s projektorjem in interaktivno tablo izpostavil, da se pri slednji zdi, kot da je 

računalnik neviden, saj sta strojna in programska oprema združeni v eni vidni komponenti – tabli 

(Cutrim Schmid, 2008).  

V šolah po svetu so interaktivne table pri pouku angleščine dobile pomen v začetku 21. stoletja, za 

kar je poskrbela organizacija British Council (Hockley, 2013), mednarodna dobrodelna organizacija 

za medkulturne odnose in priložnosti v izobraževanju, ki ima sedež v Veliki Britaniji, 

predstavništvo pa v več kot sto državah na šestih kontinentih (British Council – O nas, b. d.). 

Ob posodobitvi tehnološke opreme se sprva znanje učencev ni pretirano spremenilo, saj učitelji za 

delo z novo tehnologijo niso bili primerno usposobljeni, zato niso znali izkoristiti potenciala, ki ga 

interaktivna tabla ponuja. Ta problem aktivno rešujejo s projektom Učenje jezikov z interaktivno 

tehnologijo (ang. Interactive Technologies in Language Teaching), ki ga financira Evropska unija. 

Da učiteljem pomagajo s predlogi in idejami, na spletno stran nalagajo navodila in nasvete za 

uporabo interaktivne table, videoposnetke uspešne prakse iz razredov, ustrezno gradivo (Hockley, 

2013) in na forumu omogočajo diskusije med učitelji in sodelujočimi v projektu (Interactive 

Technology in Language Teaching, b. d.). V želji, da dosežejo čim večjo množico ljudi, so se 

pridružili tudi socialnim omrežjem Twitter, Facebook in LinkedIn.  

 

Interaktivna tabla ima pri pouku angleščine veliko motivacijsko vlogo pri učiteljih in učencih, ki se 

na učno temo lažje skoncentrirajo, kar vodi v boljše učne rezultate (Prinsloo in Sasman, 2015). 

Hockley (2013) je med najpomembnejše prednosti uporabe interaktivne table pri pouku angleščine 

navedla povečano interakcijo in motivacijo učencev.  

V razredu so pogosto tudi učenci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami ter socialnimi težavami, ti 

se največkrat od razreda izolirajo ali pa povzročajo nemir. Taki otroci so hiperaktivni, se težje 

skoncentrirajo in imajo slabše razvite socialne spretnosti. Hall (2010) je ugotovil, da interaktivne 

table tudi take učence zelo motivirajo in zato želijo sodelovati pri aktivnostih pri pouku angleščine. 

Učenci z navedenimi težavami so ponavadi vizualni ali kinestetični tip učencev, zato se na različne 

barve, fotografije in interaktivne funkcije dobro odzivajo. Na interaktivno tablo zelo radi pišejo ali 

premikajo predmete iz enega konca table na drugega. Visoka motivacija pozitivno vpliva na njihovo 

koncentracijo in sodelovanje, kar posledično pomeni tudi njihovo izboljšano vedenje v razredu.  

 

D. Walker-Tileston (2004) trdi, da je učenje z interaktivno tablo še posebej ustrezno pri mlajših 

učencih, ki se najbolje učijo z uporabo vseh čutil. Y. Coyle, L. Yanez in M. Verdu (2010) so njene 

ugotovitve povezale s poučevanjem angleščine kot tujega jezika: vizualni del je podprt s slikami in 

videoposnetki, slušni del z glasbo, rimami, drugimi glasovi in zvočnimi efekti, učenci pa na 

interaktivno tablo tudi tipkajo pri igranju različnih interaktivnih iger ali pri tipkanju besedila, pri 

čemer razvijajo jezikovne kompetence. Tudi Z. Fojkar (2011) trdi, da uporaba interaktivne table 

spodbuja jezikovne zmožnosti, saj učenci spoznavajo besedišče, komunicirajo in urijo artikulacijo. 

Z igranjem na interaktivni tabli utrjujejo prej pridobljena spoznanja, znanje poglabljajo in ga 

dopolnjujejo, se učijo medsebojnega sodelovanja in se igrivo spoznavajo s sodobno IKT 

tehnologijo, s čimer učitelji pri pouku angleščine obogatijo igro in učenje otrok.  

Učitelji mlajših učencev so pri naravoslovnih predmetih ugotovili, da s pomočjo napredne 

tehnologije učencem lažje predstavijo teorijo, prikažejo posnetke eksperimentov in razložijo 

kompleksne koncepte (Prinsloo in Sasman, 2015). Pri pouku angleščine dobiva pomen 
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medpredmetno poučevanje CLIL (ang. content and language integrated learning), pri katerem se 

učenci učijo naravoslovne teme v tujem jeziku. V upanju, da učencem čim bolje razložijo nove 

koncepte in pojme, se učitelji poslužujejo predvajanja videoposnetkov eksperimentov in dogodkov 

iz narave ter kazanja avtentičnih fotografij. Hall in Higgins (2005) sta prav tako med prednosti 

uporabe interaktivne table pri pouku tujega jezika navedla možnost takojšnje povezave z internetom 

za raziskovanje in predvajanje različnih vrst avtentičnih posnetkov v angleškem jeziku. Hall (2010) 

meni, da je za učenje tujega jezika treba uporabljati veliko avtentičnega gradiva, ki je brez 

tehnoloških sredstev težko dostopno. Na interaktivni tabli ima učitelj shranjena gradiva za 

poučevanje tujega jezika, ki vključujejo fotografije, animacije in zvoke, s čimer lažje omogočimo 

multisenzorno učenje. S klikom na fotografijo dobimo dodatne informacije ali sprožimo predvajanje 

zvoka. Govorjene povedi so v večini primerov tudi napisane, trenutna govorjena beseda pa 

obarvana. 

Z uporabo interaktivne table učitelj lažje sledi toku misli učencev, ki včasih ne gre po predvidenih 

načrtih. Če učitelj v učilnici nima naprednejše tehnologije in učence zanima nekaj o podobni temi, 

ki je učitelj ni predvidel, lahko material pripravi šele za naslednjo učno uro, ko je interes učencev že 

manjši. S pomočjo interaktivne table učitelj takoj ob preusmeritvi teme na svetovnem spletu poišče 

slike, posnetke ali drug ustrezen vir za nadaljevanje učne ure. S tako fleksibilnostjo pri vodenju 

ohrani interes učencev (Baloh in Burger Muhič, 2011), ki so tako v središču poteka učne ure. 

Avtorici verjameta, da s pomočjo interaktivne table lahko učinkoviteje sprožamo učenčeve miselne 

procese in jim z individualizacijo olajšamo spoznavni proces. Programska oprema na interaktivnih 

tablah omogoča uporabo različnih didaktičnih virov, na primer interaktivne prosojnice, didaktične 

igre, spletne aplikacije in spletna učna okolja. Učenje angleščine z interaktivno tablo omogoča delo 

s slikami, diagrami, besedili, grafikoni in zemljevidi, na katere se da pisati in barvati, objekte v 

didaktičnih interaktivnih nalogah pa se lahko povezuje, premika ali kako drugače izpolnjuje. V 

posamezne učne enote je potrebno vključiti čim več različnih dejavnosti, ki učence miselno 

pritegnejo in zadovoljijo različne učne tipe. Ko učenci sodelujejo v aktivnostih in rešujejo 

interaktivne naloge, so vključeni v proces učenja in sami pridejo do novih spoznanj, kar poveča 

možnost trajne zapomnitve znanja, ki je ključen element vseživljenjskega učenja tujega jezika (prav 

tam).  

Hockley (2013) meni, da je ena večjih pomanjkljivosti uporabe interaktivne table dejstvo, da je to 

ena dražjih tehnoloških investicij v šolah. Prav tako meni, da je za učitelje premalo izobraževanj, ki 

bi jih ustrezno pripravila na poučevanje z interaktivno tablo. Tako menita tudi Prinsloo in  

F. Sasman (2015), ki trdita, da je zaradi menjave tehnologije od učiteljev zahtevanega več časa in 

truda, da se za delo z interaktivno tablo usposobijo in pripravijo nove učne priprave ter nov material 

za poučevanje. Menim, da se ravno zaradi tega, ker morajo učitelji pripraviti in poiskati nov 

material, interaktivna tabla pogosto uporablja le za projeciranje, ne pa kot interaktivno učno 

gradivo. Da učitelji k interaktivni tabli večkrat povabijo učence, pripomorejo tudi založbe, ki 

učbeniškemu gradivu priložijo interaktivno gradivo. Kljub temu da učitelj k interaktivni tabli 

povabi več učencev, nanjo lahko klika le en uporabnik, pri nekaterih interaktivnih igrah pa se lahko 

nekaj učencev izmenjuje, vsi ostali učenci pa so pasivni in dejavnost samo opazujejo. Pri takem 

načinu dela se tudi komunikacija udeleženih zmanjša, saj so osredotočeni na delo z interaktivno 

tablo.  

Y. Coyle idr. (2010) so prišle do nasprotnih ugotovitev, saj trdijo, da učitelji angleščine za priprave 

materiala porabijo občutno manj časa, ves material namreč lahko shranijo na računalniku in 

ponovno uporabljajo več let. Prepričane so, da bo interaktivna tabla nadomestila didaktični material, 

ki je mnogo učiteljem angleščine dobro znan: slikovne kartice, plakate, CD-predvajalnike in celo 

učbenike, ki so nadomestljivi s slikami na interaktivni tabli. Pomembna sprememba, ki jo prinaša 

uporaba interaktivne table, je tudi zmanjšana poraba časa med dejavnostmi. Avtorice verjamejo, da 

uporaba interaktivne table pri pouku tujega jezika pozitivno vpliva na proces poučevanja in 

pridobivanja znanja. E. Baloh in A. Burger Muhič (2011) sta opazili, da nazornost in aktivno delo 

učencev v vseh fazah pouka omogočata procesno spremljanje znanja učencev, ki si ob interaktivni 

tabli sami gradijo znanje.  
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3.1 RAZISKAVE O UPORABI INTERAKTIVNEGA GRADIVA PRI POUKU 

ANGLEŠČINE  

V Avstraliji so po osnovnih šolah izvedli raziskavo o uporabi interaktivne table pri vseh učnih 

predmetih in ugotovili, da so jo učitelji najpogosteje uporabljali ravno pri predmetu angleškega 

jezika, predvsem pri predstavljanju nove vsebine. Z uporabo interaktivne table pri pouku pogosteje 

uporabljajo medmrežje, različno programsko opremo in vizualna sredstva. Če je učitelj motiviran in 

ima izkušnje z uporabo interaktivne table, ga ta pri pedagoškem delu dopolnjuje, učenci pa 

tehnologijo sprejmejo kot uporaben didaktični pripomoček, kar lahko v prihodnosti vpliva na razvoj 

inovativnih didaktičnih pristopov (Bennett in Lockyer, 2008).  

 

V Turčiji so leta 2011 z raziskavo po osnovnih šolah ugotovili, da imajo učitelji in učenci pozitiven 

odnos do uporabe interaktivne table v razredu (Nihat Şad, 2011). Do podobne ugotovitve je prišla 

tudi M. Ražen (2016) z raziskavo pri pouku angleščine v 1. in 2. razredu slovenske osnovne šole. 

Ugotovila je, da uporaba IKT poveča motiviranost otrok, ki bi to tehnologijo radi uporabljali pri 

vsaki učni uri. Učenci so nad uporabo interaktivne table navdušeni in so z njeno pomočjo prepevali 

pesmi, poslušali in gledali zgodbe, povezovali zvočne slike in besede, pisali, risali, barvali ter 

preizkušali zvočne igre, ki se govorno odzovejo. Učiteljice so kot prednost interaktivne table 

poudarile njeno nazornost in se strinjale, da se je z njeno uporabo standard dela izboljšal. 

Tehnologija jim je omogočala komunikacijo s svetom zunaj razreda, kar so uporabljali pri 

obravnavi splošnih tem, ki so jih medpredmetno povezovali.  

Z raziskavo na univerzi v Nemčiji so ugotovili, da so študentje pokazali velik interes za učenje 

angleščine kot tujega jezika z interaktivno tablo, saj so v naprednejši tehnologiji videli potencial za 

boljši uspeh pri učnem predmetu. Študenti, ki so sodelovali v raziskavi, so povedali, da radi delajo z 

računalnikom, kar je sestavni del interaktivne table, le da ima ta večji zaslon. Njihovo motivacijo je 

povečalo tudi dejstvo, da je interaktivna tabla del nove in naprednejše tehnologije, ki je še niso 

poznali, vendar so to želeli spremeniti, kar so dokazali tudi s pogosto uporabo interaktivne table 

med samostojnimi predstavitvami projektov. Interaktivna tabla ni le računalnik z velikim zaslonom, 

temveč s programsko opremo ponuja direktne interakcije z nalogami in med učenci (Cutrim 

Schmid, 2017).  

 

Mathews-Aysinli in Elaziz (2010) sta v Turčiji opravila raziskavo o učenju angleščine kot tujega 

jezika s pomočjo interaktivne table v trinajstih različnih osnovnih, srednjih in jezikovnih šolah ter 

fakultetah. Večina učencev se je strinjala, da se naučijo več, so bolj skoncentrirani in lažje sledijo 

učni snovi, kadar učitelj uporablja interaktivno tablo. Še posebej so bili navdušeni nad lažjim 

razumevanjem učne snovi, predvsem kadar je učitelj uporabil slušne in video posnetke. Kot 

prednost uporabe interaktivne table so učenci navedli takojšnjo možnost uporabe svetovnega spleta 

in programske opreme. Učenci so samozavestno zaupali v svoje sposobnosti uporabe interaktivne 

table, ki se jim za uporabo ni zdela zahtevna. Učne ure so se učencem zdele bolj organizirane, dobili 

so občutek, da je učitelj pri vodenju porabil manj časa med dejavnostmi.  

Čeprav so učenci opazili težave zaradi sončne svetlobe, ki je svetila neposredno na tablo, so bili nad 

vizualnim izgledom grafov, slik, preglednic in besedila bolj navdušeni kot takrat, ko je bilo to 

predstavljeno z drugo tehnologijo. Tretjina učencev se je strinjala, da so občasne ovire pri 

programski opremi moteče in da jih morajo programerji  poskusiti odpraviti.  

Učitelji so se strinjali, da so za pripravo na pouk z interaktivno tablo na začetku sicer porabili več 

časa, pri nadaljnjih učnih urah pa manj, zato se jim zdi dobro nadomestilo ostalih metod poučevanja 

angleščine kot tujega jezika. S to sodobno tehnologijo so učitelji lažje preverili predznanje, ponovili 

učno snov in povzeli vsebino učne teme, ki so jo lahko takoj pokazali na svetovnem spletu. S 

pisanjem na tablo so učitelji porabili manj časa, kar pa so napisali, so tudi shranili in natisnili. 

Dobili so občutek, da so vsebino razložili boljše,  imeli so tudi večjo kontrolo nad učenci. Opazili 

so povečano motivacijo učencev, kar jim je omogočalo uspešnejše, prijetnejše in zanimivejše 

poučevanje, predvsem pa je aktivno sodelovalo več učencev.  
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Približno polovica učiteljev je bila mnenja, da bi potrebovali dodatna usposabljanja za delo z 

interaktivno tablo, druga polovica pa je bila pridelu že dovolj samozavestna in je menila, da 

usposabljanja ne potrebujejo. Razliko v mnenju lahko pripišemo različnim izkušnjam in tehnološki 

pismenosti učiteljev.  

Obe skupini, učitelji in učenci, sta bili nad uporabo interaktivne table navdušeni, še posebej nad 

možnostjo shranjevanja vsebine, ki jo je učitelj lahko kasneje ponovno pokazal ali učencem 

omogočil tiskanje. Možnost uporabe svetovnega spleta, vizualnih in slušnih učinkov se je 

sodelujočim zdela koristna, učenci so lažje in hitreje razumeli koncepte, bili za sodelovanje bolj 

motivirani in si vsebino tudi dlje zapomnili.  

 

E. M. Johnson, Ramanair in Brine (2010) so izvedli raziskavo glede uporabe interaktivne table pri 

pouku angleščine na univerzi v Novi Zelandiji, kjer je angleščina sicer uradni jezik, vendar so v 

raziskavi sodelovali študenti, katerih prvi jezik ni angleščina. Študenti so imeli pozitiven odnos do 

uporabe interaktivne table, ki je izboljšala vizualno podporo učenja, in so bili mnenja, da je njena 

uporaba prispevala k njihovemu znanju. Večini študentov je bilo najbolj všeč to, da so v trenutku 

lahko dostopali do glasbe, posnetkov in fotografij.Motilo pa jih je, da je programska oprema delala 

počasi, za kar seveda ni kriva interaktivna tabla, temveč starejši računalnik, s katerim je bila ta tabla 

povezana. Da je učenje z interaktivno tablo nemoteno, morata biti strojna in programska oprema 

ustrezno vzdrževani ter posodobljeni.  

Študenti in učitelji so opazili, da je uporaba interaktivne table zmanjšala čas učiteljevega pisanja na 

tablo, pri čemer bi študentom kazal hrbet, saj je večino materiala pripravil vnaprej. Ker jih je učitelj 

lahko gledal pozorneje in dlje, so vsi dobili občutek, da je interakcija med njimi boljša. Posebej pri 

učenju angleščine kot tujega jezika je dejstvo, da je učitelj obrnjen proti učencem, pomembno, saj 

se učijo tudi skozi njegovo mimiko, izgovarjavo pa slišijo razločneje.  

Študentom, katerih prvi jezik ne vključuje romanske pisave, je bilo še posebej pomembno, da 

programska oprema na interaktivni tabli na roko pisane črke spremeni v standardno računalniško 

pisavo, saj so tako tudi oni lažje spremljali lekcijo in pri tem tudi sodelovali. Na interaktivno tablo 

so lahko pisali učenci v cirilici in kitajskih pismenkah, kar se je kljub temu spremenilo v 

računalniško romansko pisavo.  

Učitelji so pri pripravi materiala za interaktivno tablo sodelovali preko spleta in na sestankih, na 

katerih so med seboj delili zgodbe uspeha in neuspeha s pripravljenim materialom. Sodelovanje 

učiteljev se je povečalo v primerjavi s sodelovanjem pred delom z interaktivno tablo, kar je 

prispevalo k njihovemu občutku pripadnosti. Učitelji so opazili, da so si študenti hitreje in bolje 

zapomnili jezikovne stukture kot pri drugih metodah učenja. Ker je na interaktivni tabli pri 

interaktivnih nalogah napako mogoče zelo hitro popraviti, študenti ob napačni rešitvi niso dobili 

občutka sramu, ampak so v nekaj klikih poskus ponovili. Tudi to je prispevalo k njihovemu 

povečanemu veselju do reševanja nalog, kljub temu da so jih sošolci opazovali. Kadar so študenti 

na tabli kaj označevali z barvanjem, obkroževanjem ali drugačnim poudarjanjem, so sošolci pogosto 

v angleščini svetovali, kaj naj še označijo. Študenti so med poukom zaradi visokega interesa lažje 

preusmerili način razmišljanja v angleški jezik, ki so ga zato tudi pogosteje in bolj spontano 

uporabljali.  

 

V revnem območju južnoafriških šol so ugotovili, da so bili učitelji in učenci za delo z novo 

tehnologijo motivirani in navdušeni nad kvaliteto slike in zmožnostmi, ki jih delo z interaktivno 

tablo prinaša, kljub temu da vsega potenciala table niso znali izkoristiti zaradi pomanjkanja izkušenj 

z naprednejšo tehnologijo (Prinsloo in Sasman, 2015).  

Podobno so ugotovili leta 2010 v zasebni britanski osnovni šoli v Španiji, ko je bil pri pouku 

angleščine v interakciji z interaktivno tablo predvsem učitelj. Y. Coyle idr. (2010) za vzrok navajajo 

učiteljevo nepoznavanje delovanja interaktivne table in programske opreme, s katero je poučeval. 

Učitelj ni vedel, kako si sledijo interaktivne naloge, zato je z njimi večji del učne ure operiral sam. 

Ko je učencem, ki so bili za delo motivirani, omogočil, da so interaktivne naloge reševali sami, je 

dobil takojšnjo povratno informacijo o njihovem znanju.  
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Delo z interaktivno tablo ima velik potencial za uspešno razredno interakcijo, vendar je pri tem 

pomembno učiteljevo znanje in samozavest pri uporabi tehnologije, poznavanje programske opreme 

in interes za iskanje priložnosti, pri katerih je v središču dejavnosti interakcija učencev z 

interaktivno tablo, in ne samo interakcija učitelja z gradivom na interaktivni tabli. E. Cutrim 

Schmid (2017) trdi, da mora za največjo namensko izpopolnitev interaktivne table učitelj razmisliti 

o spremembah, ki ji bo vpeljal v pouk, da izkoristi ves potencial interaktivnega gradiva.  

Med opazovanjem učnih ur pri pouku angleščine sta Prinsloo in F. Sasman (2015) prišla do 

ugotovitev, da sta dve učiteljici uporabljali več funkcij interaktivne table kot ostali učitelji: točko in 

klik, skrij in razkrij, pobarvaj, uporabo možnosti sence in poudarjanja, povezovanje enakih pojmov, 

animacije in posnetke ter takojšnje povratne informacije. Avtorja sta ugotovila, da sta učiteljici 

uspešno vodili učno uro s pomočjo interaktivne table, ker sta zaupaliv svoje sposobnosti pri delu s 

tehnologijo za razliko od večine ostalih opazovanih učiteljev.  
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EMPIRIČNA RAZISKAVA 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učni načrti (UN) za angleščino v prvem (Učni načrt za neobvezni izbirni predmet tuji jezik v 1. 

razredu, 2013), drugem in v tretjem razredu (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) ter v 

drugem in tretjem triletju (Angleščina, 2016) osnovne šole spodbujajo uporabo informacijske 

tehnologije v razredu. Poleg učenja varne uporabe tehnologije učencem omogoča tudi raziskovanje, 

učenje in sprostitev. Medkulturno zmožnost učencev razvijamo s predvajanjem pristnih posnetkov, 

s čimer razvijamo tudi učenčeve sporazumevalne zmožnosti. Tehnologija prav tako lahko prispeva 

k lažjemu razumevanju vsebine.  

 

Interaktivna tabla postaja vse dostopnejše orodje na področju izobraževanja. Založba Oxford je v 

letih 2012 in 2013 izdala zbirko učbenikov First Explorers 1 in 2, Young Explorers 1 in 2 ter World 

Explorers 1 in 2, pri katerih je mogoča uporaba interaktivnega gradiva, ki omogoča lažji in hitrejši 

dostop do slušnih posnetkov, videoposnetkov in različnih didaktičnih iger. Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport je leta 2016 potrdilo učbenika Young Explorers 1 za poučevanje 

angleščine v 4. razredu osnovne šole in Young Explorers 2 za poučevanje angleščine v 5. razredu 

osnovne šole. Ker sta učbenika na novo potrjena, ju učitelji še ne poznajo tako dobro kot druge 

potrjene učbenike. V empiričnem delu sem preučila interaktivno gradivo Explorers in analizirala 

mnenja učencev o tem gradivu pri učenju angleškega jezika, na osnovi tako zbranih podatkov pa 

razčlenila njegove prednosti in pomanjkljivosti.  

 

 

4.1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji magistrskega dela: 

 Analizirati vsebine, teme, naloge in nadgradnje interaktivnega gradiva Explorers.  

 Ugotoviti mnenje učencev prvega in drugega triletja o interaktivnem gradivu Explorers pri 

učenju angleškega jezika.  

 

Raziskovalna vprašanja:  

 Ali so cilji v UN usklajeni z i-učbeniškim gradivom Explorers? 

 Ali se teme v i-učbeniških gradivih povezujejo s temami, ki so predlagane v UN?  

 Kako je nadgrajena vsebina v i-učbeniških gradivih? 

 Katere interaktivne naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti so na voljo v  

i-učbeniških gradivih?  

 Ali učenci radi uporabljajo interaktivno gradivo pri pouku angleščine in zakaj da/ne?  

 V katerih fazah učne ure učenci najraje uporabljajo interaktivno gradivo? 

 Kako pogosto bi učenci želeli uporabljati interaktivno gradivo? 

 Kako pogosto imajo učenci težave pri uporabi interaktivnega gradiva?  

 Katere interaktivne naloge gradiva Explorers so učencem všeč in katerih ne marajo? 
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4.2 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

Prvi uporabljeni raziskovalni pristop je empirična raziskava s kvalitativno analizo podatkov o 

vsebini, temah, nalogah in o nadgradnjah interaktivne učbeniške zbirke Explorers ter z deskriptivno 

metodo.  

 

Drugi uporabljeni raziskovalni pristop je empirična raziskava skladno s kvantitativno paradigmo 

pedagoškega raziskovanja. Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo. Z mlajšimi učenci 

jezikovne šole v Ljubljani, ki se učijo po učbeniškem interaktivnem programu Explorers in imajo v 

učilnicah interaktivne table, sem opravila ustno anketo, starejši učenci pa so vprašalnik izpolnili 

sami. Soglasje staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi sem pridobila pred izvajanjem 

raziskave.  

 

4.2.1 VZOREC 

Analizirala sem interaktivno gradivo First Explorers 1 (2012) in First Explorers 2 (2012), Young 

Explorers 1 (2012) in Young Explorers 2 (2012) ter World Explorers 1 (2012) založbe Oxford 

University Press. 

 

Drugi vzorec je neslučajnostni in namenski, saj sem anketirala učence v eni izmed jezikovnih šol, 

kjer imajo v učilnicah interaktivni zaslon in se učijo po interaktivni učbeniški zbirki Explorers. 

Anketiranih otrok je 123; stari so od 5 do 13 let. V skupinah so predstavniki obeh spolov.  

 

4.2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Analizirala sem vsebino, teme, naloge in nadgradnje interaktivnih gradiv First Explorers 1 (2012) in 

2 (2012), Young Explorers 1 (2012) in 2 (2012) ter World Explorers 1 (2012) založbe Oxford 

University Press. Ugotovila sem, ali so cilji v UN usklajeni z i-učbeniškim gradivom, ali se teme 

povezujejo z UN za poučevanje angleščine in kako so vsebine nadgrajene. Izpisala sem interaktivne 

elemente za razvijanje jezikovnih zmožnosti, ki so na voljo v i-gradivu, in preverila, kako so 

nadgrajeni.  

 

Vprašanja v vprašalniku so kombiniranega tipa in z ocenjevalno lestvico. Vprašalnik sem sestavila 

sama. Z njim sem pridobila podatke o objektivnih dejstvih in podatke o mnenjih anketiranih oseb. 

Izvedela sem, kaj jim je všeč in kaj jim ni všeč pri interaktivnem gradivu Explorers ter v katerih 

fazah učne ure ga želijo uporabljati.  

 

4.2.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Učbenike sem analizirala z urejanjem gradiva in nato določanjem kodirnih enot. Po kodiranju sem 

oblikovala kategorije, ki sem jih tudi definirala. Na koncu sem oblikovala sklep, do katerega sem 

prišla na osnovi preučevanih primerov.  

 

Za analizo podatkov vprašalnika sem uporabila statistične postopke za deskriptivno analizo 

atributivnih spremenljivk. S frekvenčno in strukturno tabelo sem predstavila vzorec po starosti in 

spolu ter odgovore v vprašalniku. Nespremenjene preglednice iz računalniškega programa za 

obdelavo podatkov SPSS so na voljo pri avtorici magistrskega dela.   
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5 ANALIZA VSEBINE, TEM, NALOG IN NADGRADNJE 

INTERAKTIVNEGA GRADIVA EXPLORERS 

Pri analizi usklajenosti ciljev in vsebin z UN sem i-učbenika First Explorers 1 in 2 primerjala z 

vsebino UN Tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013), preostale i-učbenike pa z vsebino v UN Angleščina 

(2016), poglavje, ki se nanaša na drugo triletje.  

 
Preglednica 1: I-učbeniško gradivo za posamezne razrede v OŠ in Učna načrta za tuji jezik 

I-UČBENIK ŠTEVILO STRANI RAZRED UČNI NAČRT 

First Explorers 1 82 2. Tuji jezik v 2. in 3. razredu 

First Explorers 2 90 3. Tuji jezik v 2. in 3. razredu 

Young Explorers 1 90 4. Angleščina 

Young Explorers 2 90 5. Angleščina 

World Explorers 1 97 6. Angleščina 

 

 

5.1 USKLAJENOST CILJEV V UN Z I-UČBENIŠKIM GRADIVOM 

5.1.1 CILJI ZA TUJI JEZIK V 2. IN 3. RAZREDU 

V UN so cilji razdeljeni glede na jezikovne zmožnosti, kljub temu da se med seboj prepletajo, so 

soodvisni in se razvijajo celostno (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Cilje sem v 

preglednice napisala skrajšano in so povzetek zapisa v UN. Preverila sem usklajenost ciljev iz UN z 

interaktivnimi nalogami za razvijanje jezikovnih zmožnosti, ki so opisane v poglavju 5.4.  

 

5.1.1.1  POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE  

Preglednica 2: Usklajenost ciljev za poslušanje in slušno razumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

OPERATIVNI CILJ 
FIRST 

EXPLORERS 1 

FIRST 

EXPLORERS 2 

Učenci razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo 

značilnosti jezika.    
  

Učenci usvajajo spretnosti slušnega in vidnega 

razločevanja.   
  

Učenci razvijajo osnovne strategije poslušanja in 

slušnega razumevanja.  
  

Učenci razumejo pogosto rabljeno besedišče v 

skladu s predlaganimi vsebinami.  
  

Učenci razumejo pogosto rabljene jezikovne 

strukture in sporazumevalne funkcije.   
  

Učenci se nebesedno in besedno odzivajo.    

Učenci spoznavajo in razumejo osnovna razmerja 

med glasovi in črkami.  
  

Učenci razumejo najosnovnejše jezikovne 

označevalce družbenih razmerij.  
  

Učenci spoznavajo osnovne lastnosti krajših in 

preprostih govorjenih besedil.  
  

Učenci spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku.     
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Graf 1: Usklajenost ciljev za poslušanje in slušno razumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

Učenci s poslušanjem prepoznavajo značilnosti angleščine, besede pa so pogosto tudi napisane, tako 

lahko učenci usvajajo zmožnosti vidnega razločevanja in se učijo razlikovati med izgovorom ter 

zapisom. Nekatere interaktivne naloge je mogoče pravilno rešiti samo s pozornim poslušanjem 

posnetka, s čimer učenci razvijajo osnovne slušne zmožnosti. Besedišče se v i-nalogah ponavlja na 

različne načine, da učencem zanimanje ne bi upadlo, znanje pa sproti usvajajo in utrjujejo. Posnetki 

se začnejo s pozdravi in predstavitvami glavnih junakov, zato lahko učenci utrjujejo znanje pogosto 

rabljenih jezikovnih struktur in sporazumevalnih funkcij. Naloge so strukturirane tako, da se morajo 

učenci odzvati nebesedno, na primer z gibanjem ali kazanjem, ali pa je pričakovan beseden odziv, 

pri katerem učenci ponovijo slišano besedišče.  

 

 

5.1.1.2  BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE  

»Branje je spretnost/zmožnost, ki ji bomo pri pouku tujega jezika namenili več pozornosti šele proti 

koncu tretjega razreda« (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 9).  

 
Preglednica 3: Usklajenost ciljev za branje in bralno razumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

OPERATIVNI CILJ 
FIRST 

EXPLORERS 1 

FIRST 

EXPLORERS 2 

Učenci razvijajo predopismenjevalne in 

opismenjevalne spretnosti ter zanimanje za branje. 
  

Učenci razvijajo tehniko branja.   

Učenci razvijajo osnovne bralne strategije.     

 

 

 
Graf 2: Usklajenost ciljev za branje in bralno razumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

Ob slikah so napisane besede, tudi če se od učencev ne pričakuje, da jih preberejo. S tem se sproži 

njihovo zanimanje za branje, saj se zavedajo, da je napisan opis slike, in se ga trudijo prebrati, če se 

besede ne spomnijo sami. Prav tako so v obeh i-učbenikih interaktivne naloge, pri katerih učenci 

preberejo besede ali enostavčne povedi in jih pripišejo slikam. V enostavčne povedi vstavljajo 

manjkajoče besede. V obeh i-učbenikih sta interaktivni nalogi, pri katerih učenci preberejo 

enostavčne povedi in označijo, če so pravilne ali napačne, s čimer razvijajo osnovne bralne 

zmožnosti.  
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5.1.1.3  GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE  

V i-učbeniku First Explorers 1 ni i-nalog, katerih glavna funkcija bi bila razvijanje govornih 

zmožnosti, v i-učbeniku First Explorers 2 pa so štirje tipi takih nalog. V obeh i-učbenikih so pri  

i-nalogah za razvijanje slušnih zmožnosti pogosto tudi navodila, naj učenci besede ali povedi 

izgovorijo. Pri analizi usklajenosti ciljev sem te naloge upoštevala.  

 
Preglednica 4: Usklajenost ciljev za govorno sporočanje in sporazumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

OPERATIVNI CILJ 
FIRST 

EXPLORERS 1 

FIRST 

EXPLORERS 2 

Učenci se usposabljajo za govorno sporazumevanje 

in sporočanje.  
  

Učenci uporabljajo besedišče z obravnavanih 

vsebinskih področij in osnovne jezikovne vzorce.  
  

Učenci razvijajo in preizkušajo spretnosti 

izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika.  
  

Učenci uporabljajo osnovne vzorce socialne 

interakcije, jezikovne označevalce družbenih 

razmerij in nekatere vljudnostne dogovore.  

  

Učenci se besedno odzivajo na slišano ali prebrano.    

Učenci se preizkušajo v spontanem sporazumevanju 

v tujem jeziku. 
  

Učenci uporabljajo tuji jezik v novih okoliščinah in 

okolju.  
  

 

 

 
Graf 3: Usklajenost ciljev za govorno sporočanje in sporazumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

Učenci ob rimanih pesmih prepevajo ter ponavljajo besedilo po nekaterih slušnih posnetkih.  

V i-učbenikih ni nalog, ki bi učence spodbujale k rabi angleščine v novih okoliščinah, v katerih bi 

razvijali zmožnost uporabe osnovnih vzorcev socialne interakcije in jezikovnih označevalcev 

družbenih razmerij.  

Pod vsakim stripom je napisano navodilo, naj se učenci preizkusijo v igri vlog, s čimer bi 

angleščino uporabljali v novi okoliščini in bi za pomoč pri sporazumevanju uporabljali nebesedno 

podporo v govoru. Prav tako imajo v natisnjenih učbenikih slike z znanim besediščem, ki naj bi jih 

učenci izrezali, namenjene pa so spodbujanju pogovora med sošolci.  
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5.1.1.4  PISANJE IN PISNO SPORAZUMEVANJE  

»Pisanje je spretnost/zmožnost, ki ji bomo pri pouku tujega jezika namenili več pozornosti šele 

proti koncu tretjega razreda« (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 9).  

 
Preglednica 5: Usklajenost operativnih ciljev za pisanje in pisno sporazumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. 

razredu 

OPERATIVNI CILJ 
FIRST 

EXPLORERS 1 

FIRST 

EXPLORERS 2 

Učenci spoznavajo osnovna načela za zapisovanje v 

tujem jeziku in razmerja med glasovi in zapisom.  
  

Učenci ozaveščajo razlike in podobnosti med pisavo 

tujega in učnega jezika.  
  

Učenci zapišejo kratke besedne odzive, zamisli, 

sezname in ustvarjajo preprosta pisna besedila v 

tujem jeziku.  

  

 

 

 
Graf 4: Usklajenost ciljev za pisanje in pisno sporazumevanje z i-učbenikoma v 2. in 3. razredu 

V i-učbeniku First Explorers 1 nisem zasledila interaktivne naloge, ki bi bila namenjena predvsem 

razvijanju zmožnosti pisanja. V i-učbeniku First Explorers 2 je ena interaktivna naloga, pri kateri 

učenci besedišču na slikah pripišejo prvo črko, ki jo vstavijo v pomanjkljivo zapisano besedo. 

Učenci samo s pomočjo i-učbenikov ne razvijajo zmožnosti pisnega sporazumevanja, mnogo  

i-nalog pa je namenjenih razvijanju bralne zmožnosti, ki je povezana z razvijanjem zmožnosti 

pisanja.  

Zmožnost pisanja in pisnega sporazumevanja učenci razvijajo predvsem z nalogami,  

natisnjenimi v učbeniku in delovnem zvezku, pri katerih s pisalom pišejo na papir.  

 

 

5.1.2 CILJI ZA TUJI JEZIK V DRUGEM TRILETJU 

V UN so operativni cilji razdeljeni glede na razvoj sporazumevalnih zmožnosti in so standardi 

znanja, ki jih morajo doseči vsi učenci do konca drugega triletja. Učiteljeva naloga je med poukom 

vsem učencem omogočiti, da dosežejo to stopnjo znanja. Posamezne zmožnosti so v UN natančno 

opredeljene (Učni načrt Angleščina, 2016), jaz pa sem jih za potrebo analize usklajenosti  

z i-učbeniki le naštela.  
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5.1.2.1  POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Preglednica 6: Usklajenost ciljev za poslušanje in slušno razumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 

ZMOŽNOSTI 
YOUNG 

EXPLORERS 1 

YOUNG 

EXPLORERS 2 

WORLD 

EXPLORERS 1 

JEZIKOVNA 

ZMOŽNOST 
   

PRAGMATIČNA 

ZMOŽNOST 
   

SOCIOLINGVISTIČNA 

ZMOŽNOST 
   

MEDKULTURNA 

OZAVEŠČENOST 
   

BESEDILA IN 

OKOLIŠČINE 
   

 

 
Graf 5: Usklajenost ciljev za poslušanje in slušno razumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 

Učenci v vseh treh i-učbenikih z interaktivnimi nalogami ob poslušanju zvočnih posnetkov razvijajo 

slušne in sporazumevalne zmožnosti, saj prepoznavajo glavne misli besedil, spoznavajo pogosto 

rabljene jezikovne strukture in besedišče, osnovne sporazumevalne funkcije, vljudnostne dogovore, 

lastnosti preprostih besedil ter iščejo določene podatke. Učenci s poslušanjem in gledanjem 

posnetkov bogatijo prvine nebesedne podpore v govoru, njihovo razumevanje besedil pa je 

preverjeno z interaktivnimi nalogami. Vsi trije i-učbeniki imajo poglavja namenjena medkulturni 

ozaveščenosti, pri kateri so interaktivne naloge povezane z novim besediščem za razvijanje 

slušnega in bralnega razumevanja.  

 

5.1.2.2  BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE  

Preglednica 7: Usklajenost ciljev za branje in bralno razumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 
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Graf 6: Usklajenost ciljev za branje in bralno razumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 

Učenci razvijajo natančnost branja, razumevanje prebranega in svoje stališče do branja.  

Z interaktivni nalogami spoznavajo in utrjujejo pogosto rabljeno besedišče ter preproste jezikovne 

strukture. V i-učbenikih Young Explorers 1 in 2 učenci z eno izmed i-nalog, pri kateri črke 

postavijo v pravilno zaporedje, da zapišejo besede, spoznavajo razmerje med glasovi in črkami.  

V vseh treh i-učbenikih so interaktivne naloge, pri katerih učenci spoznavajo najosnovnejša 

sredstva medpovednega povezovanja. Osnovne jezikovne označevalce družbenih razmerij 

spoznavajo predvsem pri i-nalogah, ki so kombinacija bralnega in slušnega razumevanja.  

Z interaktivnimi nalogami ne spoznajo glavnih lastnosti različnih pisnih besedil (na primer 

razglednice), spoznavajo pa neumetnostna in umetnostna besedila, ki temeljijo na zgodbah  

(na primer stripi) in opisih (na primer opis kraja).   

 

5.1.2.3  GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE  

Preglednica 8: Usklajenost ciljev za govorno sporočanje in sporazumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 
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Graf 7: Usklajenost ciljev za govorno sporočanje in sporazumevanje z i-učbeniki v drugem triletju  
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Učenci se usposabljajo za osnovno govorno sporazumevanje s tvorjenjem medsebojnih dialogov, 

pripovedovanjem in z odzivanjem na prebrano ali slišano. V i-učbeniku Young Explorers 2 ni  

i-nalog, ki bi bile namenjene predvsem govornemu sporočanju, v i-učbeniku Young Explorers 1 je 

en tip take naloge, v i-učbeniku World Explorers 1 pa sta dva tipa take naloge. V vseh treh  

i-učbenikih so pri i-nalogah za poslušanje pogosto tudi navodila, naj učenci besede ali povedi 

izgovorijo. Pri analizi usklajenosti ciljev sem upoštevala tudi te naloge.  

Interaktivne naloge za razvijanje zmožnosti govornega sporazumevanja učencem ne omogočajo 

iskanja podatkov, izražanja mnenja in tvorjenja krajših preprostih besedil. Od učencev nikakor ni 

preverjeno, če uporabljajo nebesedno podporo v govoru. Z izjemo interaktivne naloge, v kateri 

učenci ponavljajo za slušnim posnetkom dialoga, ni nalog, pri katerih bi se učenci pozdravljali, 

zahvaljevali in opravičevali. Učencem samo interaktivne naloge ne omogočajo ozaveščanja o 

osnovnih medkulturnih značilnostih pri govorjenju v angleščini in odgovarjanja na zastavljena 

vprašanja, kratkega opisovanja in sporočanja v znanih okoliščinah. Pri večini i-nalog učenci tvorijo 

besede ali kratke besedne zveze, ob pesmih in dialogih pa pripevajo oz. ponavljajo tudi povedi. 

 

5.1.2.4  PISANJE IN PISNO SPORAZUMEVANJE  

Preglednica 9: Usklajenost ciljev za pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje z i-učbeniki v drugem 

triletju 
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Graf 8: Usklajenost ciljev za pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje z i-učbeniki v drugem triletju 

V i-učbenikih za drugo triletje nisem zasledila i-nalog, ki bi bile namenje predvsem razvijanju 

zmožnosti pisanja. V i-učbenikih Young Explorers 1 in 2 je i-naloga, pri kateri razvrščajo črke v 

zaporedje, da napišejo besede. Prav tako v i-učbenikih Young Explorers 2 in World Explorers 1 pri 

enem tipu i-naloge razporejajo besede v pravilno zaporedje, da tvorijo poved, pri drugem tipu pa 

povezujejo prvi in drugi del povedi. V vseh treh i-učbenikih učenci v povedi vstavljajo napisane 

besede. Te i-naloge so namenjene razvijanju bralne zmožnosti, ki pa je povezana z razvijanjem 

zmožnosti pisanja. Zmožnost pisanja in pisnega sporazumevanja učenci razvijajo z nalogami, 

natisnjenimi v učbeniku in delovnem zvezku, pri katerih s pisalom pišejo na papir.  
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5.2 POVEZOVANJE TEM V UČBENIŠKIH GRADIVIH Z UN 

V prilogi 1 so preglednice s temami in besediščem za vse izbrane učbenike. Osnovne preglednice so 

na voljo na zadnji strani vsakega i-učbenika, v prilogi pa so preglednice z dodanim besediščem, ki 

sem ga dopisala med pregledovanjem gradiva.  

 

5.2.1 TEME ZA TUJI JEZIK V 2. IN 3. RAZREDU  

V učnem načrtu Tuji jezik za 2. in 3. razred so predlagane medpredmetne povezave za spodbujanje 

celostnega učenja, kar je značilno za model poučevanja po metodi CLIL, zato so vsebine prepisane 

iz UN drugih predmetov za prvo triletje. Vse predlagane vsebine niso obvezne za obravnavo (Učni 

načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). V preglednici sem prikazala usklajenost predlaganih 

vsebin z i-učbenikoma First Explorers 1 in 2.  

 
Preglednica 10: Povezovanje tem v UN z i-učbenikoma za 2. in 3. razred 

Učni predmet 

predlagane vsebine 

Tematski sklop v UN 

za 2. in 3. razred 
First Explorers 1 First Explorers 2 

Šport 
Naravne oblike 

gibanja 
/ 

Športne aktivnosti 

Spoznavanje okolja 

Človek: redna telesna 

vadba 
/ 

Človek: pomen 

raznovrstne 

prehrane 

Hrana / 

Človek: človeško telo 
Živijo. Sem 

deček/deklica. 
Deli telesa 

Človek: čutila / Čutila 

Jaz: moje navade / Oblačila 

Prostor: osnovni 

geografski pojmi 
Naravni prostor / 

Snovi 
Materiali: les, guma, 

papir 
/ 

Pojavi: vremenski 

pojavi 
Vremenski pojavi Vremenski pojavi 

Živa bitja: 

življenjska okolja 
/ Prostori v hiši 

Živa bitja: 

medsebojna 

odvisnost živih bitij 

Trava – krava – mleko – 

sladoled 
/ 

Živa bitja: nastanek 

novega bitja 
/ Ježevo leto 

Živa bitja: nastanek 

novega bitja 
Kako raste sadje? / 

Živa bitja Živali na kmetiji 
Živali v naravi,  

deli telesa živali 

Skupnost: prazniki 

doma in po svetu 

Božič, pust, poroka, 

vselitev v hišo, rojstni 

dan, rojstvo dojenčka 

Velika noč 

Odnosi: poklic / 
Ljudje, ki nam 

pomagajo 
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Učni predmet 

predlagane vsebine 

Tematski sklop v UN 

za 2. in 3. razred 
First Explorers 1 First Explorers 2 

Spoznavanje okolja 

Odnosi: hobi Igrače / 

Promet: prometna 

sredstva 
/ Prometna sredstva 

Okoljska vzgoja: 

ravnanje z odpadki 
/ Ločevanje odpadkov 

Matematika 

Naravna števila Števila 1–10  Števila 1–20  

Prikaz s stolpci / 
Stolpični diagram: 

Koliko?  

Slovenščina Črke / Angleška abeceda 

Glasbena umetnost 
Prisluhnimo glasbi in 

zaplešimo 
Glasbila / 

Likovna umetnost 
Primarne in 

sekundarne barve 
Barve / 

 

Dva glavna tematska sklopa v učbeniku First Explorers 1 sta preveč osnovna in se zato ne 

povezujeta z učnim načrtom Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Temi se povezujeta z učnim načrtom za 

prvi razred.   

 

 
Preglednica 11: Povezovanje tem v UN za prvi razred z i-učbenikoma za 2. in 3. razred 

Učni predmet 

predlagane vsebine 

Tematski sklop v UN 

za 1. razred 
First Explorers 1 First Explorers 2 

Spoznavanje okolja 

Skupnost: družinski 

člani 
Družinski člani / 

Odnosi: osnovna 

šolska pravila 
Šolski pripomočki / 

 

 

Večina tem v i-učbeniških gradivih First Explorers 1 in 2 se povezuje z UN Tuji jezik za 2. in 3. 

razred. Le dve temi, družinski člani in šolski pripomočki, se povezujeta z UN za prvi razred.  

Vse teme v i-učbeniškem gradivu so usklajene z enim ali obema od UN, ki navajata smernice za 

poučevanje angleščine v prvem triletju. Z uporabo i-učbeniškega gradiva z učenci utrjujemo znanje 

pri predmetih šport, spoznavanje okolja, matematika, slovenščina in glasbena ter likovna umetnost.  
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5.2.2 TEME ZA TUJI JEZIK V DRUGEM TRILETJU 

V učnem načrtu so navedena okvirna tematska področja oz. vsebine, ki jih  učitelj izbira glede na ustreznost teme, čustveni in kognitivni razvoj 

učencev ter njihovo zanimanje (Učni načrt Angleščina, 2016). 

 
Preglednica 12: Povezovanje tem v UN z i-učbeniki za drugo triletje 

Tematski sklop v UN za 

drugo triletje 

Vsebina v UN za drugo 

triletje 
Young Explorers 1 Young Explorers 2 World Explorers 1 

JAZ 

Predstavitev sebe 
Kako ti je ime? Sem ... 

Rojstni dan 
Moj dan Moj dan 

Predstavitev videza Oblačila Frizure, brki, visok, mlad Oblačila 

Predstavitev značaja / / Čustva 

Predstavitev svojih 

interesov in konjičkov 
Preživljanje prostega časa 

Preživljanje prostega časa,  

dejavnosti v centru za 

mlade 

Preživljanje prostega časa, 

šport, zbirke 

MOJ DOM Prostor 
Predmeti v hiši,  

prostori v gradu 
/ Prostori in predmeti v hiši 

MOJA ŠOLA 

Šola / / Gozdarska šola 

Drugi šolski predmeti Barve / / 

Dejavnosti Glasbila / / 

Poklici / Gasilec Poklici 

MOJ SVET 
Zabava Zabava v kostumih / / 

Odnosi Kako si? Dobro. / / 

MOJE OKOLJE 

Mesto / Lokacije v mestu Zemljevid 

Dejavnosti/storitve 
Kampiranje na podeželju, 

od pšenice do moke 

Ustanove v mestu,  

čarovniška predstava 
Ustanove v mestu 

Živali 

Insekti in njihove barve, 

divje živali, sesalci,  

deli telesa živali 

Morske živali,  

deli telesa živali 

Živali okoli nas,  

gozdne živali,  

ptičja jajca,  

živalski vrt 

Naravni pojavi / Kroženje vode / 
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Tematski sklop v UN za 

drugo triletje 

Vsebina v UN za drugo 

triletje 
Young Explorers 1 Young Explorers 2 World Explorers 1 

MOJA DRŽAVA (tudi 

sosednje in druge države) 

Zgodovinske značilnosti / / 
Transportni muzej, 

srednjeveški grad 

Kulturne značilnosti Obroki, hrana / / 

MEDKULTURNA 

DIMENZIJA (stvarnosti v 

različnih kulturnih okoljih) 

Življenje v mestu in na 

deželi 

Hiša (Antarktika, 

Amazonski pragozd, 

Afrika, Japonska) 

 

Glavna mesta (Stockholm, 

Pariz, Praga, Lima),  

življenje v Turčiji 

Hiše iz lesa (Švedska, 

Tajska), hiše v različnih 

podnebjih,  

mesto (Brazilija, Japonska), 

nenavadni kraji 

(Nizozemska, Kitajska),  

znamenitosti mesta London 

Naravno okolje 
Avstralija (narava, živali), 

Maroko (živali) 

Tajska (morske živali), 

Južna Afrika (živali) 

Ogrožene živali (Kanada, 

Vzhodni Kongo) 

Kulturna dediščina 

Naravna glasbila v različnih 

državah (Indija, Južna 

Amerika, Nigerija) 

Slikar Pablo Picasso (tri 

znane slike) 

Slikar Vincent Van Gogh 

(štiri znane slike),  

zbirka (ZDA, Mehika) 

Prazniki Božič Svetovni dan knjige 
Božič,  

svetovni dan vode 

Praznovanja 

Indija (poroka),  

festivali (Indija, Kitajska, 

Japonska) 

Festival (Italija) Festival (Maroko, Nemčija) 

Značilne jedi Ekvador (hrana) / / 

Prosti čas Popularni športi v ZDA 
Popularni športi (Argentina, 

Irska, Švica) 

Vodni športi  

(Turčija, Avstralija) 

Jeziki Angleška abeceda 
Angleška abeceda, 

črkovanje v angleščini 
/ 

INTERDISCIPLINARNE 

TEME 

(ang. cross-curricular) 

Okoljska vzgoja in vzgoja 

za trajnostni razvoj 
/ / 

Recikliranje  

(Modbury - Avstralija) 
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Preglednica 13: Vsebina v i-učbenikih za drugo triletje, ki ni usklajena z UN 

Vsebina, ki ni prisotna v UN za 

drugo triletje 
Young Explorers 1 Young Explorers 2 World Explorers 1 

Števila Števila  1–20  Števila 1–100  Vrstilna števila: 1.–31. 

Čas 
Meseci,  

letni časi 

Dnevi v tednu,  

deli dneva, ura,  

časovni pasovi (Španija, Mehika, 

Kitajska) 

Ura  

Predlogi Predlogi za lokacijo Predlogi za lokacijo / 

Prikaz podatkov / / 
Stolpični diagram: Koliko ...? 

Kateri dan ...?  

 

 

Večina tem v učbeniških gradivih Young Explorers 1 in 2 ter World Explorers 1 se povezuje z UN Angleščina za drugo triletje. Štiri vsebine iz 

učbeniških zbirk niso usklajene z UN za drugo triletje, saj jih učenci predelajo pri drugih predmetih že v prvem triletju. Vse teme v i-učbeniškem 

gradivu so usklajene z enim ali obema od UN, ki navajata smernice za poučevanje angleščine v drugem triletju ali v 2. in 3. razredu.  
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5.3 NADGRADNJE VSEBINE V I-UČBENIŠKIH GRADIVIH 

Poleg tega, da morajo biti teme v i-učbeniških gradivih povezane z UN, se morajo te tudi nadgrajevati, saj le tako učenci vsako leto pri angleščini 

napredujejo, jim je učenje v izziv in se ob prelahki učni snovi ne dolgočasijo. V i-učbeniškem gradivu Explorers se besedišče že v vsakem i-učbeniku 

posebej med sabo prepleta, da učenci ponavljajo učno snov prejšnjih tem, tudi iz prejšnjih i-učbenikov. Pri analizi nadgrajevanja sem bila pozorna tudi 

na vsebino, ki ni bila osrednja tema poglavja, temveč le ponovitev.  

 
Preglednica 14: Nadgradnja vsebine v i-učbenikih od 2. do 6. razreda 

Vsebina First Explorers 1 First Explorers 2 Young Explorers 1 Young Explorers 2 World Explorers 1 

Števila 1–10 1–20 1–20 1–100 
1 – ∞ 

Vrstilna števila: 1.–31. 

Prikaz podatkov / Stolpični diagram: Koliko? / / 
Stolpični diagram: Koliko? 

Kateri dan ...? 

Jeziki / 

Angleška abeceda (besede, 

ki se začnejo na prvo črko 

v zaporedju abecede) 

Angleška abeceda  

(ponovi abecedo) 

Angleška abeceda (pesem), 

črkovanje v angleščini 
/ 

Primarne in sekundarne 

barve 

Na primer rumena, siva, 

bela, črna, roza 
/ Vijolična Zlata / 

Slikarstvo / / / 
Slikar Pablo Picasso (tri 

znane slike) 

Slikar Vincent Van Gogh 

(štiri znane slike) 

Prazniki 
Božič (darilo, jelka, 

zvezda, snežak) 

Velika noč (zajec, košara, 

piščanec, jajca) 

Božič (nogavica, mesna 

pita, jelen, korenje, kamin) 
/ 

Božič (piškoti, krofi, 

božični puding, piščančja 

obara, riž, božične pesmi) 

Svetovni dan / / / 

Svetovni dan knjige (avtor, 

književni junaki, kostumi, 

zaznamek, knjižni žeton, 

zgodba) 

Svetovni dan vode (led, 

jezero, sol, snežinka, 

četrtina, pol, odstotek) 

Praznovanje v kostumih 
Pust (dinozaver, plesalec, 

kavboj, klovn, zajec) 
/ 

Zabava v kostumih (Koliko 

stane ta kostum? Pevec, 

pirat) 

Festival v Benetkah 

(maska, krona, kljun, 

oblačila) 

/ 

Praznovanja 

Poroka, vselitev v hišo, 

rojstni dan, rojstvo 

dojenčka 

/ 

Festivali:  

Indija (sveče),  Kitajska 

(ognjemet), Japonska (čaj) 

/ 

Festival: Maroko (konjska 

predstava),  

Nemčija (sejem) 

Čas / / 
Meseci, 

letni časi 

Dnevi v tednu,  

deli dneva (na primer 

jutro), ura (15-minutni 

interval), časovni pasovi 

(zadaj, naprej) 

Koledar, 

rojstni dan, 

ura (30-minutni intervali) 
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Glasba 
Kitara, boben, violina, 

flavta, trobenta 
Petje 

Koncert, klavir, petje; 

naravna glasbila: Indija 

(sitar), Južna Amerika  

(flavta, boben), Nigerija 

(ropotulja) 

/ / 

Predlogi za lokacijo / V, na Pod, ob, za Pred, med, nasproti / 

Pridevniki Velik, majhen, star, nov Počasen, hiter, dolg, kratek / / 
Ogromen, visok, trd, daljši, 

mlad, mehak 

Čustva in značaj 
Vesel, žalosten, utrujen, 

jezen 
Vroče, mrzlo, lačen, žejen / Prijateljski, nevaren 

Prestrašen, navdušen, 

sramežljiv, pogumen, 

hudoben, pohlepen, hrupen 

Čutila / 
Vid, sluh, okus,  

tip, vonj 
/ / / 

Družinski člani 
Mami, oči, babica, dedek, 

sestra, brat 
Mati, oče / 

Teta, stric, 

bratranec/sestrična 

Ali imaš kaj bratov ali 

sester? 

Človek: predstavitev 

videza 
Deček, deklica / 

/ 

 

Skodrani, valoviti, ravni in 

blond lasje, očala, čop, 

brki, brada; 

visok, nizek, močan, suh, 

star, mlad 

/ 

Oblačila / 

Obleči/sleči, jakna, majica, 

obleka, kapa, kratke hlače, 

čevlji, krilo 

Sončna očala, sandali, 

kopalke, kavbojke, šal, 

dežni plašč, volnena kapa, 

rokavice; 

poroka v Indiji (plašč, 

zapestnica, prstan) 

Čarovniška predstava 

(klobuk, ogrinjalo, čarobna 

palica),  

 obleči se 

Tekaški čevlji 

Redna telesna vadba / 

Telovadba, tek, skakanje, 

plezanje, ples, rolanje, 

vožnja s kolesom, 

pretegniti se, skloniti se, 

skakljati, hoditi, plavati 

Nogomet, košarka, tenis, 

rolkanje, potapljanje, 

drsanje, jahanje 

Podajanje frizbija, igranje 

golfa, izvajanje športnih 

vaj, preskakovanje 

kolebnice 

Deskanje na snegu, 

plavanje, namizni tenis, 

odbojka, karate, 

badminton, gimnastika 

Popularni športi 

(medkulturna dimenzija) 
/ / 

ZDA: baseball, ameriški 

nogomet 

Argentina (pato),  

Irska (hurling), Kanada 

(lacrosse), Švica (smučanje 

in sankanje v Alpah), 

Tajska (potapljanje z 

masko, plavanje) 

Turčija, Avstralija 

(deskanje na vodi, 

potapljanje) 
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Športni izrazi / / Kij, čelada, stadion 

Ročaj, gol, vreči, zadeti, 

palica, mreža, sanke, 

smuči, žičnica, gora, sneg, 

očala, škornji, maska 

Maska, potapljaška obleka, 

ekipa, trener, trenirati, 

tekmovanje, zmagati, 

izgubiti 

Interesi Igrače: žoga, punčka, avto / / / 

Zbirke: nalepka, magnet, 

plakat, razglednica, značka, 

obesek za ključe, kartica, 

model avtomobila, maska 

Preživljanje prostega časa / / 
Igrati računalniške igrice, 

risati, slikati 

Vstati, iti v šolo, umiti 

zobe, stuširati se, brati, 

fotografirati, poslušati 

glasbo, telefonirati, igrati 

družabne igre in karte, 

pogovarjati se, pospravljati 

Poslušati  

MP3-predvajalnik,  

smejati se, jesti, spati, 

napisati opombo, brati 

revijo, kričati 

Prometna sredstva Skiro, kolo, avto, traktor 

Vlak, letalo, avtobus, 

(gasilski) tovornjak, motor, 

taksi 

/ / 
Transportni muzej: avto, 

motor, kolo, volan, avtobus 

Poklici / 
Policist, voznik avtobusa, 

gasilec, poštar 
/ 

Gasilec (gasilska postaja in 

tovornjak, delo, uniforma, 

čelada, oprema, maska, 

svetilka) 

Čuvaj v živalskem vrtu, 

veterinar, znanstvenik, 

kuhar, kmet, natakarica, 

študent, pevec, plesalec, 

igralec, pripovedovalec, 

delavec 

Lokacije v mestu Trgovina z igračami / Trgovina 

Park, center mesta, 

(železniška) postaja, 

bolnišnica, šola, most, 

banka, restavracija, bazen, 

kino, kip, vodnjak 

Nakupovalni center, 

knjižnica, gledališče, 

veleblagovnica, hotel, 

cerkev, kavarna, šola, 

muzej, vodni park, safari 

park, znanstveni center, 

zabaviščni park 

Znamenitosti mest 

(medkulturna dimenzija) 
/ / / 

Stockholm (muzej), 

Pariz (stolp), 

Praga (živalski vrt, grad), 

Lima (katedrala, trg, 

palma) 

Nizozemska (kanal, hiša na 

čolnu, krov), 

Kitajska (ropotija, 

plavajoča vas), 

Brazilija (kip), 

Japonska (obok, češnja), 

London (Tower Bridge, 

Millennium Bridge, 

Westminister Bridge) 
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Stanovanjski objekti 

(medkulturna dimenzija) 
Hiša / 

Antarktika (iglu), 

Amazonski pragozd (koli, 

les, listje), 

Afrika (baraka, blato, 

trava) 

Stanovanje, zgradba 

Nebotičnik, Švedska (hiša 

iz lesa), Tajska (hiša na 

drevesu, naravni rezervat), 

različna podnebja (ravna in 

strma streha, tkanina, 

palice, blatne opeke) 

Srednjeveški grad / / 
Velika dvorana, spalnica, 

stranišče 
/ 

Vojaški objekt, straža, 

jarek, reka, dvižni most, 

obzidje, stolp 

Stanovanjski prostori / 

Kopalnica, spalnica, 

kuhinja, hodnik, dnevna 

soba, vrt 

/ / 

Podstrešje, garaža, balkon, 

klet, tuš, lopa, 

zgornje/spodnje nadstropje 

Predmeti v stanovanju Stol 
Omara, škatla, miza, 

postelja 

Ogledalo, radio, koš, 

garderobna in knjižna 

omara, slika, svetilka, 

hladilnik, štedilnik, kavč, 

sveča, telefon, TV, futon 

(Japonska)  

Akvarij 

Stena, blazina, odeja, 

zavesa, lestev, polica, 

skodelica, cvetlični lonček, 

preproga 

Šola 

Pripomočki (peresnica, 

nalivno pero, svinčnik, 

torba, radirka, knjiga, 

zvezek, ravnilo, voščenka), 

izrazi (odpri/zapri knjigo) 

Učitelj, vrata, okno, tla / / 
Gozdarska šola, 

pouk športne vzgoje 

Dogodki in atrakcije / / Festival 

Čarovniška predstava,  

Južna Afrika  

(vodnik, turist, džip) 

Živalski vrt, glasbeni 

festival, trampolin, visoka 

žica, akrobat, vlak smrti 

Raznovrstna prehrana 

(medkulturna dimenzija) 

Banana, jabolko, pecivo, 

paradižnik, klobasa, 

hruška, breskev, melona, 

oliva, pomaranča, sladoled, 

sir, maslo, mleko 

/ 

Obroki (na primer zajtrk), 

solata, toast, sendvič, 

marmelada, testenine,  

jajce, zelenjava, šunka, 

mesna pita, korenje, 

sladkarije, sadna solata, riž, 

ananas, limona, čebula, 

meso, piščanec, Ekvador 

(kozice, ocvrta banana), 

voda, čaj, sok 

Piškoti, čaj, jajce, pecivo, 

sliva, breskev, kebab, žar 

 

Katera je tvoja najljubša 

hrana? 

Juha, riba, čokoladne 

jagode, hrenovka v žemlji, 

rezanci, piškoti, krofi, 

božični puding, piščančja 

obara, riž, sol, kokice 
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Okoljska vzgoja in vzgoja 

za trajnostni razvoj 

Materiali 

(les, guma, papir) 

Ločevanje odpadkov 

(recikliranje, kovina, 

plastika, steklo, papir) 

/ / 

Projekt recikliranja v mestu 

Modbury (zeleno mesto, 

okolje, smeti, plastične in 

bombažne vreče), elektrika 

Vremenski pojavi Senca, oblačno, sončno 
Deževno, vetrovno, snežno, 

megleno 
Sneg 

Kroženje vode (ledenik, 

nebo, 

potok, podzemlje) 

Snežinka, valovi, 

zmrzovanje, led 

Narava 
Gora, drevo, roža, jezero, 

reka 
/ 

Narava, slap, 

Avstralija 

(deževni gozd), rastlina 

Morje, obala 

Gozdni habitat: zemeljska 

plast (rastline, cvetje), 

grmovnica (grmičevje), sloj 

krošnje (zeleni listi); 

gozd, gozdar, ogenj, 

zavetje, most 

Dejavnosti v naravi Šotor, čoln / 

Kampiranje na podeželju 

(nahrbtnik, ura, kompas, 

svetilka, fotoaparat, 

zvezek, daljnogled, 

zemljevid) 

/ 
Zemljevid: simboli, 

legenda, merilo 

Na kmetiji 
Od trave do sladoleda (na 

primer mleko) 
/ 

Od pšenice do moke (na 

primer seme, mlin) 
Hlev / 

Nastanek novega bitja 

Kako raste sadje?  

(na primer seme, rastlina, 

cvet, sadež) 

Ježevo leto  

(na primer se zbudi, ima 

mladiče, gnezdi, spi) 

/ / / 

Živa bitja / / 
Sesalci (mleko, hrbtenica, 

kri) 

 

Samec, samica 

Ogrožene živali: Kanada 

(metulj monarh), Vzhodni 

Kongo (šimpanz) 

Živali na kmetiji 
Kokoš, krava, konj, koza, 

ovca, raca, zajec 
Piščanec / / / 

Domače živali Pes, mačka / / / 
Hrček, morski prašiček, 

činčila 

Ptice Ptica / Papiga, plamenec  / 

Ptičja jajca (valiti, izvaliti, 

beljak, rumenjak, lupina), 

noj, kanarček, sova, taščica 

Gozdne živali / 
Netopir, jež, 

miš, žaba 
Jelen, lisica / Veverica 

Divje živali / / 

Zebra, lev,  

opica, gorila;  

Avstralija (kenguru), 

Maroko (kamela) 

Polarni medved,  leopard;  

Afrika (galago) 
/ 
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Morske živali Riba / / 

Morski pes, hobotnica, 

morska zvezda, želva, 

jegulja, morski sadež, 

delfin, kit, tjulenj, rak,  

Tajska (korala, kozica, 

morski konjiček) 

/ 

Plazilci / Kača Krokodil, kuščar, piton / Plazilci, legvan, dinozaver 

Žuželke in pajkovci / / 

Kobilica, mravlja, čebela, 

metulj, hrošč; 

barve (maskirna, 

opozorilna, strupena) 

Črv 
Gosenica, paličnjak, 

škorpijon, pajek 

Živalski deli telesa / 

Krila, glava, zobje, rep, 

noge, roke, ušesa, nos, usta, 

oči 

Perje, dlaka, brčice, 

kremplji, luske 
Prsti, telo / 

 

 

Pri analizi v preglednico nisem vpisovala besedišča, ki se je ponovilo z enako besedo. Ob pogledu na preglednico je jasno razvidno, da se pri vseh 

temah vsebina nadgrajuje, vsaj v dveh učbenikih. Kadar je pri posamezni temi napisanih več nadgraditev, pomeni, da je bilo v i-učbeniku celo poglavje 

namenjeno tej temi, kadar pa je med nadgraditvami besedišča le nekaj besed, so avtoji i-učbenika te besede vstavili v druge teme in s tem poskrbeli za 

nadgraditev znanja iz drugih nepovezanih tem.   
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Vsebina First Explorers 1 First Explorers 2 Young Explorers 1 Young Explorers 2 World Explorers 1 

Celine / / 

Afrika, Antarktika, 

Avstralija,  

Južna Amerika 

Afrika, Azija, Evropa Avstralija 

Države Afrike / / Maroko, Nigerija 
Republika Južna 

Afrika 

Maroko, Vzhodni 

Kongo 

Države Azije / / 
Kitajska, Japonska, 

Indija 

Kitajska, Tajska, 

Turčija 

Kitajska, Japonska, 

Tajska, Turčija 

Države  

Južne Amerike 
/ / Ekvador Argentina / 

Države  

Severne Amerike 
/ / ZDA  Mehika, Kanada ZDA, Mehika, Kanada 

Države Evrope / / / Irska, Švica, Španija 
Švedska, Nizozemska, 

Nemčija 

Glavna mesta / / / 

Stockholm (Švedska), 

Pariz (Francija),  

Praga (Češka),  

Lima (Peru), 

Brasilia (Brazilija), 

London (Združeno 

kraljestvo VB in SI), 

Mesta in kraji / / 
Amazonski pragozd 

(Brazilija) 

Benetke (Italija), 

Alpe (Evropa) 
Modbury (Avstralija) 

 

 

V i-učbenikih se vsebina prepleta tudi z različnimi kraji, tako da so opisane značilnosti in posebnosti specifičnih krajev. V nekaterih tematskih sklopih 

so opisane značilnosti enega območja, v drugih pa so narejene primerjave med različnimi kraji. Med drugim so tudi primeri, ko kraj ne predstavlja 

pomembne informacije v temi, ampak je samo del osnovnega podatka.  V i-učbeniku Young Explorers 1 je pri opisu stanovanja, kjer je osrednja tema 

pohištvo, Japonska samo omenjena kot kraj prebivališča osebe, ki opisuje njihovo stanovanje. Z izjemo tradicionalne japonske postelje futon se ostalo 

omenjeno pohištvo pojavlja tudi v stanovanjih druge kulture.  

V istem i-učbeniku je opisana tudi tradicionalna hiša v Amazonskem pragozdu, ki se nahaja v Braziliji, in je v taki obliki ne vidimo nikjer drugje po 

svetu. V tem primeru je omemba kraja pomembna tudi s stališča njegovega opisa.  
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5.4 INTERAKTIVNE NALOGE ZA RAZVIJANJE JEZIKOVNIH 

ZMOŽNOSTI V I-UČBENIŠKIH GRADIVIH 

V interaktivnih programih Explorers so dostopni vsi analizirani i-učbeniki in i-delovni zvezki: 

First Explorers 1 in 2, Young Explorers 1 in 2 ter World Explorers 1. S klikom na simbole 

odpremo rešitve, dodatne vaje in različne vrste posnetkov.  

 

Funkcija Simbol 

Dodatne interaktivne vaje 
 

Slušni posnetki 
 

Video posnetki 
 

Rešitve 
 

 

Pri analizi sem interaktivne naloge razdelila glede na to, katere jezikovne zmožnosti učenci 

razvijajo s svojim reševanjem. S posnetkom zaslona v i-učbenikih sem posamezne tipe  

i-nalog shranila in jih opisala. V prilogi 2 so preglednice, kjer so navedene vse številke strani, 

na katerih so posamezne interaktivne naloge. 

 

 

5.4.1 POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Za razvijanje poslušanja in slušnega razumevanja pri angleščini je v interaktivnih gradivih 

Explorers sedem različnih tipov nalog. Pri nekaterih se posnetki sprožijo s klikom, pri ostalih 

pa so slikam priloženi zvočni predvajalniki, v katere je dodan posnetek.  

 

 
Slika 2: Izgovori (First Explorers 1, 2012, str. 6) 

Pri prvi nalogi (slika 2) se ob kliku na sliko sproži zvočni posnetek narisane besede ali 

dejanja. Pod sliko je z malimi tiskanimi črkami napisana beseda, ki jo je mogoče skriti s 

klikom na gumb abc. S klikom na puščico levo ali desno se igralec premika na predhodno ali 

naslednjo besedo. Naloga je na voljo v vseh i-učbenikih na začetku novega poglavja in 

občasno na sredini poglavja, ko so dodane nove besede.  
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Slika 3: Izberi sliko (First Explorers 1, 2012, str. 8) 

Pri drugi nalogi (slika 3) je nad dvema ali več slikami gumb predvajalnika zvočnega posnetka, 

ki ga igralec začne predvajati s klikom na simbol puščice, obrnjene v desno stran. Med 

predvajanjem je mogoče posnetek začasno ustaviti s klikom na isti gumb ali pa ustaviti in 

prestaviti na začetek s klikom na manjši kvadrat. Po poslušanju učenec izbere ustrezno sliko 

in klikne gumb za preverjanje rešitev (ang. check answer), ki ob pravilnem odgovoru sproži 

zeleno puščico in zvok, ki asocira na veselje, ob napačnem odgovoru pa rdeč križ in zvok, ki 

asociira na žalost. 

 

 
Slika 4: Pesmi (First Explorers 1, 2012, str. 10) 

Pri pesmih (slika 4) je mogoče predvajati celotno pesem ali pa s klikom sprožiti samo 

posamezne vrstice pesmi. Poleg poslušanja učenci besedilo tudi vidijo, trenutna peta vrstica 

pa je obarvana.  

 

 
Slika 5: Izberi sliko (animacija) (First Explorers 1, 2012, str. 16) 

Interaktivna naloga (slika 5) temelji na poslušanju besed, ki so na slikah. Učenec klikne na 

sliko, ki prikazuje slišano besedo. Če izbere pravilno sliko, se risani junak prestavi nanjo. Igra 

se stopnjuje s povečanim številom možnosti, saj sta najprej samo dve sliki, nato so tri, štiri 

slike in nazadnje jih je pet. Ko risani junak pride do konca, se ob zvoku izpiše zmagovalno 

sporočilo.  
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Med igro se predvajane besede ne da ponoviti, kar pomeni, da če učenec besede ne sliši ali ne 

razume, ponovno predvajanje ni mogoče. S klikom na gumb Ponovi (ang. Retry) se celotna 

igra začne znova.  

 

 
Slika 6: Zaporedje slik (First Explorers 1, 2012, str. 6) 

V slušnem posnetku so posnete besede, ki so tudi na slikah (slika 6). Naloga učencev je, da 

slike razvrstijo v pravilno zaporedje. S preverjanjem rešitev se ob vsaki pravilno postavljeni 

sliki pokaže zelena kljukica, ob napačno postavljeni sliki pa rdeč znak dveh prekrižanih črt.  

 

 
Slika 7: Rime (First Explorers 1, 2012, str. 6) 

Podobno kot pri predvajanju pesmi je tudi pri predvajanju rim (slika 7). Rime spremlja 

ploskanje, ki med besedilom ni napisano, temveč samo predvajano v slušnem posnetku. 

Predvidevam, da bi učenci lažje sledili rimam tudi s ploskanjem, če bi bilo to označeno tudi v 

besedilu.  

 

 
Slika 8: Skupine (First Explorers 2, 2012, str. 8) 

Učenci pri slednji interaktivni nalogi (slika 8) na podlagi slušnega posnetka razvrstijo slike v 

skupine. Pri tem morajo imena skupin prebrati.  

 

Preverila sem, kako pogosto se v vseh i-učbenikih pojavlja teh sedem i-nalog za razvijanje 

zmožnosti poslušanja in slušnega razumevanja. V preglednici 16 so i-naloge napisane v 

enakem zaporedju, kot so zgoraj navedene, dopisano pa je število i-nalog v celotnem i-

učbeniku.  
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Preglednica 16: Frekvenčna preglednica i-nalog za poslušanje in slušno razumevanje v i-učbenikih 

Explorers 

Interaktivna 

naloga 

First 

Explorers 1 

First 

Explorers 2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Izgovori 14 6 15 14 7 

Izberi sliko 17 5 4 24 6 

Pesmi 15 20 7 7 7 

Izberi sliko 

(animacija) 
4 1 0 0 0 

Zaporedje slik 6 9 0 0 0 

Rime 7 0 0 0 0 

Skupine 0 1 0 0 0 

Skupno 

število nalog 
63 42 26 45 20 

 

Največ različnih nalog za razvijanje slušnega razumevanja je v i-učbenikih First Explorers 1 

in 2, v katerih je šest različnih tipov nalog, od tega se dve med i-učbenikoma razlikujeta.  

V preostalih i-učbenikih se ponavljajo trije isti tipi nalog, ki so tudi v i-učbenikih First 

Explorers 1 in 2.  

 

 

 
Graf 9: Število i-nalog za poslušanje in slušno razumevanje v i-učbenikih Explorers 

Glede na število je največ posameznih i-nalog v i-učbeniku First Explorers 1 (63 i-nalog). 

Sledita mu i-učbenika Young Explorers 2 (45 i-nalog) in First Explorers 2 (43 i-nalog). Manj 

takih i-nalog je v i-učbenikih Young Explorers 1 (26 i-nalog) in World Explorers 1  

(20 i-nalog).   
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5.4.2 POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE TER BRANJE IN BRALNO 

RAZUMEVANJE 

V i-učbenikih je deset i-nalog, s katerimi učenci razvijajo zmožnosti slušnega in bralnega 

razumevanja. Tako kot pri i-nalogah poslušanja se pri nekaterih posnetki sprožijo s klikom, 

pri ostalih pa so slikam priloženi zvočni predvajalniki, v katere je dodan posnetek. 

 

 
Slika 9: Izberi sliko (First Explorers 1, 2012, str. 3) 

Interaktivna naloga (slika 9) učencem omogoča, da po poslušanju posnetka kliknejo na sliko, 

s čimer sprožijo prikaz napisanega besedila, ki so ga pred tem poslušali. Učenci besedilo tudi 

glasno preberejo.  

 

 

Slika 10: Preberi (First Explorers 1, 2012, str. 60) 

Pri naslednji interaktivni nalogi (slika 10) učenci s klikom na dele slike sprožijo zvočni 

posnetek in prikaz napisane besede. Tako besedo slišijo in vidijo, njihova naloga pa je, da jo 

preberejo.  

 

 
Slika 11: Vstavi besedo (First Explorers 1, 2012, str. 37) 

Učenci ob poslušanju zvočnega posnetka berejo povedi (slika 11) in vstavljajo manjkajoče 

besede, ki se ne morejo ponoviti. Ko preverijo rezultate, se ob pravilno vstavljeni besedi 

prikaže zelena kljukica, ob napačni pa rdeč križec.  
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Slika 12: Besede s sliko (ni animacije) (First Explorers 2, 2012, str. 10) 

Na sliki 12 je interaktivna naloga, pri kateri učenci s klikom na sliko sprožijo zvočni 

posnetek, ki jim pomaga, da sliko povežejo z napisano besedo.  

 

 

Slika 13: Izberi (P ali N) (First Explorers 2, 2012, str. 44) 

Pri i-nalogah, ko učenci označujejo, če so povedi pravilne ali napačne (slika 13), pred tem 

poslušajo posnetek z informacijami. Iz slušnega posnetka morajo razbrati ključne podatke, ki 

so napisani v trditvah.  

 

 

Slika 14: Zaporedje povedi (First Explorers 2, 2012, str. 11) 

Na sliki 14 je interaktivna naloga, pri kateri učenci po poslušanju zvočnega posnetka povedi 

preberejo in jih razvrstijo v pravilno zaporedje, tako kot so slišali na posnetku.  
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Slika 15: Besede s sliko (animacija) (Young Explorers 1, 2012, str. 71) 

Interaktivna naloga na sliki 15 je podobna interaktivni nalogi na sliki 12, le da je pred 

začetkom animacija, s katero se slike prikažejo v črnem okvirju. Tudi pri tej nalogi učenci 

besede slišijo in preberejo.  

 

 
Slika 16: Skupine (Young Explorers 1, 2012, str. 72) 

Pri sledeči interaktivni nalogi (slika 16) učenci poslušajo zvočni posnetek in na podlagi tega 

besede razvrstijo v pravilne skupine. Naloga je podobna interaktivni nalogi slušnega 

razumevanja na sliki 8, le da so pri tisti učenci razvrščali ilustracije, pri tej pa je potrebno že 

znanje branja besed.  

 

 
Slika 17: Izberi odgovor (Young Explorers 1, 2012, str. 57) 

Učenci pri interaktivni nalogi na sliki 17 s klikom na sliko sprožijo zvočni posnetek, pri 

katerem izvedo podatke o določeni temi. Po poslušanju preberejo vprašanje in izberejo 

pravilen odgovor.  

 

 

Slika 18: Dialog (World Explorers 1, 2012, str. 15) 

Učenci med poslušanjem dialoga (slika 18) obarvano besedilo tudi berejo. Posneti pogovor se 

odvija tako počasi, da imajo dovolj časa, da slišane in prebrane besede tudi glasno izgovorijo.   
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V preglednici so i-naloge napisane v enakem zaporedju, kot so zgoraj naštete. Preverila sem, 

kako pogosto se v posameznih i-učbenikih pojavlja deset naštetih i-nalog.  

 

 
Preglednica 17: Število i-nalog za poslušanje in slušno razumevanje ter branje in bralno razumevanje v 

i-učbenikih Explorers  

Interaktivna 

naloga 

First 

Explorers 1 

First 

Explorers 2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Izberi sliko 2 1 0 0 0 

Preberi 1 2 1 0 1 

Vstavi besedo 1 1 0 0 9 

Besede s sliko 

(ni animacije) 
0 7 1 0 0 

Izberi  

(P ali N) 
0 1 6 13 6 

Zaporedje 

povedi 
0 1 12 1 2 

Besede s sliko 

(animacija) 
0 0 2 2 7 

Skupine 0 0 1 1 0 

Izberi 

odgovor 
0 0 1 0 1 

Dialog 0 0 0 0 7 

Število nalog 

skupaj 
4 13 24 17 33 

 

Največ različnih tipov i-nalog za razvijanje poslušanja in slušnega razumevanja ter branja in 

bralnega razumevanja je v i-učbenikih Young Explorers 1 in World Explorers 1, v katerih je 

sedem različnih tipov takih i-nalog. V i-učbeniku First Explorers 2 je za razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja šest različnih tipov i-nalog, v i-učbeniku Young Explorers 2 pa so 

štirje. Najmanj jih je v i-učbeniku First Explorers 1, v katerem so trije različni tipi i-nalog za 

razvijanje poslušanja in branja.  
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Graf 10: Število i-nalog za poslušanje in slušno razumevanje ter branje in bralno razumevanje v  

i-učbenikih Explorers 

 

Tudi glede na število i-nalog za razvijanje zmožnosti poslušanja in branja je na prvem mestu 

i-učbenik World Explorers 1 (33 i-nalog). Po številu nalog je na drugem mestu i-učbenik 

Young Explorers 1 (24 i-nalog), od tega jih je pol namenjenih razvrščanju povedi v pravilno 

zaporedje. Razvijanju slušnega in bralnega razumevanja v i-učbeniku Young Explorers 2  

(17 i-nalog) je namenjenih trinajst i-nalog in so zasnovane tako, da učenci po poslušanju 

preberejo povedi in označijo, če so te pravilne ali napačne. V i-učbeniku First Explorers 2  

(13 i-nalog) pri sedmih nalogah učenci povezujejo besede s slikami, pri čemer ni animacije. 

Najmanj i-nalog za razvijanje teh dveh zmožnosti je v i-učbeniku First Explorers 1  

(4 i-naloge).  

 

 

5.4.3 BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE 

V i-učbenikih je štirinajst različnih i-nalog za razvijanje zmožnosti branja in bralnega 

razumevanja. Vse besede so napisane z malimi tiskanimi črkami.  

 

 
Slika 19: Besedilo (First Explorers 1, 2012, str. 7) 

Na sliki 19 je interaktivna naloga, pri kateri učenci preberejo besede in jih povežejo s pravilno 

sliko. Naloga je podobna interaktivni nalogi na sliki 12, le da je pri tisti dodan tudi slušni 

posnetek besedišča.  
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Slika 20: Izberi sliko (First Explorers 1, 2012, str. 9) 

Interaktivna naloga na sliki 20 je zasnovana tako, da učenci preberejo besedilo in na podlagi 

tega izberejo ustrezno sliko.  

 

 

 
Slika 21: Besede (ne ponovi) (First Explorers 1, 2012, str. 8) 

Učenci pri interaktivni nalogi na sliki 21 prebrejo povedi in vstavijo besede, ki so tudi na 

sliki. Besede, ki jih izbirajo, se ne morejo ponoviti, v nekaterih primerih pa je na voljo več 

besed, kot je povedi.   

 

 

 
Slika 22: Besede (ponovi) (First Explorers 1, 2012, str. 11) 

Interaktivna naloga na sliki 22 je podobna prejšnji nalogi, le da program omogoča ponavljanje 

besed, kar pomeni, da učenci nalogo težje rešijo z izločanjem. Kadar se besede lahko 

ponovijo, je pisava rdeče barve.  
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Slika 23: Skupine (First Explorers 1, 2012, str. 11) 

Tip i-naloge na sliki 23 je podoben i-nalogama za razvoj slušnega razumevanja na sliki 8, pri 

kateri so na podlagi slušnega posnetka učenci razvrščali ilustracije, in i-nalogi na sliki 16, ki 

je kombinacija slušnega in bralnega razumevanja, saj pri i-nalogi na podlagi slušnega 

posnetka učenci razvrščajo napisane besede.  

Pri tej i-nalogi, katere glavni cilj je razvijanje bralnih zmožnosti, učenci po branju besedila 

slike razvrstijo v primerne skupine.  

 

 

Slika 24: Označi (P ali N) (First Explorers 1, 2012, str. 13) 

Učenci po ogledu posnetka preberejo trditve (slika 24) in označijo, če so pravilne ali napačne.  

 

 

Slika 25: Zaporedje črk (Young Explorers 1, 2012, str. 35) 

Interaktivna naloga na sliki 25 je zasnovana tako, da že na začetku učenci izberejo, če želijo 

igrati sami ali v dveh skupinah, ki ju lahko tudi poimenujejo. Če igrajo sami (ang. single 

player), je na voljo ena težavnostna stopnja, pri kateri črke v poljubni hitrosti razvrstijo v 

pravilno zaporedje, da napišejo besedo, ki je ponazorjena tudi na sliki. Ko je beseda pravilno 

napisana in kliknejo gumb za preverjanje rešitve, se sproži zvočni posnetek, da učenci 

napisano besedo tudi slišijo. Če so naredili napako, se pri preverjanju okoli napačno 

postavljene črke kvadrat obarva rdeče.  

Pri skupinski igri (ang. team game) učenci izbirajo med tremi težavnostnimi stopnjami, ki se 

razlikujejo po času, ki ga imajo ekipe na voljo. Pri enostavni stopnji imajo učenci na voljo 30 

sekund, po pretečenem času pa je na vrsti druga skupina. Pri vmesni težavnostni stopnji imajo 

učenci na voljo 25 sekund, pri napredni pa 20 sekund.  
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Slika 26: Slovnica (Young Explorers 1, 2012, str. 69) 

Na sliki 26 je interaktivna naloga, pri kateri učenci s klikom sprožijo, da se prikaže ključni del 

slovnične strukture, ki jim omogoča, da preberejo povedi.  

 

 

 
Slika 27: Izberi odgovor (Young Explorers 1, 2012, str. 14) 

Na sliki 27 je interaktivna naloga, pri kateri učenci preberejo vprašanje, ki se pogosto nanaša 

na sliko, in izberejo ustrezen odgovor.  

 

 

 

Slika 28: Izberi dele povedi (Young Explorers 1, 2012, str. 36) 

V vseh treh pravokotnikih se z animacijo prikažejo deli povedi (slika 28). Učenci na podlagi 

slike spreminjajo posamezne dele povedi, dokler vsi trije ne opisujejo slike. Pozorni morajo 

biti na moški in ženski spol, barve in oblačila. Naloga je na voljo v enem učbeniku in se 

pojavi le enkrat.  
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Slika 29: Izberi besedilo (Young Explorers 2, 2012, str. 25) 

Učenci izberejo poved, ki opisuje sliko v interaktivni nalogi (slika 29). I-naloga je podobna  

i-nalogi na sliki 27, le da pri prvi odgovarjajo na vprašanja, pri drugi pa izbirajo trdilno poved. 

 

 
Slika 30: Razvrsti besede (Young Explorers 2, 2012, str. 22) 

Naloga učencev je, da besede razvrstijo v pravilno zaporedje in tako izpišejo poved (slika 30).  

 

 
Slika 31: Vstavi besedno zvezo (World Explorers 1, 2012, str. 32) 

Na sliki 31 je interaktivna naloga, pri kateri učenci na podlagi slike izbirajo pravilni del 

povedi. Slovnične strukture, ki so na voljo, so v vseh primerih pravilne, zato morajo biti 

učenci pozorni na sliko ob besedilu.  

 

 

Slika 32: Poveži dela povedi (World Explorers 1, 2012, str. 15) 

V interaktivni nalogi (slika 32) učenci prvemu delu povedi pripišejo drugi del.  
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V preglednici so i-naloge navedene v istem zaporedju, kot so navedene zgoraj. Preverila sem 

pogostost pojavljanja štirinajstih i-nalog za razvoj bralnega razumevanja v imenovanih petih  

i-učbenikih.  

 

 
Preglednica 18: Število i-nalog za branje in bralno razumevanje v i-učbenikih Explorers 

Interaktivna 

naloga 

First 

Explorers 1 

First 

Explorers 2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Besedilo 8 7 7 9 12 

Izberi sliko 6 8 3 4 9 

Besede  

(ne ponovi) 
4 9 1 4 9 

Besede 

(ponovi) 
1 2 0 0 9 

Skupine 2 1 0 0 0 

Označi  

(P ali N) 
6 7 12 1 0 

Zaporedje črk 0 0 2 1 0 

Slovnica 0 0 6 6 0 

Izberi 

odgovor 
0 1 4 0 5 

Izberi dele 

povedi 
0 0 1 0 0 

Izberi 

besedilo 
0 1 0 5 0 

Razvrsti 

besede 
0 0 0 8 3 

Vstavi 

besedno 

zvezo 

0 0 1 0 2 

Poveži dela 

povedi  
0 0 0 0 7 

Število nalog 

skupaj 
27 36 37 38 56 

 

Največ različnih tipov i-nalog za razvijanje zmožnosti branja in bralnega razumevanja, kar 

devet, je v i-učbeniku Young Explorers 1. Najmanj različnih tipov i-nalog za razvijanje 

zmožnosti branja je v i-učbeniku First Explorers 1, in siceršest. V preostalih i-učbenikih je 

osem različnih tipov i-nalog za razvijanje zmožnosti bralnega sporazumevanja.  
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Graf 11: Število i-nalog za branje in bralno razumevanje v i-učbenikih Explorers 

Za razvijanje zmožnosti bralnega razumevanja je največ interaktivnih nalog v i-učbeniku 

World Explorers 1 (56 i-nalog), od teh jih je dvanajst takih, da učenci povezujejo besedilo s 

sliko. V i-učbeniku Young Explorers 2 (18 i-nalog) je pol i-nalog za povezovanje besedila s 

sliko, in sicer devet. V i-učbeniku Young Explorers 1 (37 i-nalog) je dvanajst i-nalog 

označevanja, če so povedi pravilne ali napačne. Za razvoj bralne zmožnosti je v i-učbeniku 

First Explorers 2 ena i-naloga manj (36 i-nalog), najmanj pa jih je v i-učbeniku First 

Explorers 1 (27 i-nalog). Tudi v slednjem i-učbeniku prevladujejo interaktivne naloge, v 

katerih se povezuje besedilo s slikami.   

 

 

5.4.4 GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE 

Za razvijanje predvsem zmožnosti govornega sporočanja in sporazumevanja je v i-učbenikih 

šest tipov i-nalog.  

 

 
Slika 33: Postavi dele sestavljanke (First Explorers 2, 2012, str. 7) 

Na sliki 33 je interaktivna naloga, pri kateri učenci dele sestavljanke postavljajo na pravilna 

mesta v moder pravokotnik, da sestavijo sliko. Ko vidijo končni izdelek, glasno povedo, kaj je 

na sliki.  
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Slika 34: Obrni dele sestavljanke (First Explorers 2, 2012, str. 15) 

Učenci s klikanjem na dele sestavljank (slika 34) obračajo dele slike in razkrivajo motiv.  

Ko ugotovijo, kaj je na sliki, to glasno poimenujejo.  

 

 
Slika 35: Izstopajoča slika (First Explorers 2, 2012, str. 34) 

Učenci imajo na voljo štiri slike in izberejo tisto, ki ne sodi med ostale tri (slika 35). Besede 

glasno izgovorijo. Tip take interaktivne naloge je na voljo v enem i-učbeniku in se ne ponovi.  

 

 
Slika 36: Manjkajoča črka (First Explorers 2, 2012, str. 60) 

Učenci glasno poimenujejo objekte na slikah (slika 36), nato pa izberejo prvo črko in jo 

postavijo na začetek besede, da je ta napisana v celoti.  

 

 
Slika 37: Preberi (ni animacije) (World Explorers 1, 2012, str. 19) 
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Na sliki 37 je interaktivna naloga, pri kateri učenci glasno govorijo, kaj vidijo na slikah.  

Da preverijo svoje znanje, nato s klikom na sliko sprožijo zvočni posnetek, v katerem je 

povedano, kar je na sliki. I-naloga spominja na i-nalogo za razvoj slušnega razumevanja (slika 

2), le da je pri tisti i-nalogi primarna naloga učenca poslušanje in nato govor, pri čemer je 

možno prebrati tudi besedilo, pri tej pa je primarna naloga učenca govor in je poslušanje le za 

preverjanje.  

 

 
Slika 38: Preberi (animacija) (World Explorers 1, 2012, str. 67) 

V interaktivni nalogi na sliki 38 učenci vidijo sliko, iz katere izhajajo črte in pravokotniki s 

prostorom za besedilo. Učenci dele na sliki glasno poimenujejo in nanje kliknejo, s čimer 

sprožijo prikaz napisane besede. Na koncu predvajajo posnetek, v katerem so razložene 

funkcije posameznih delov na sliki. Tak tip interaktivne naloge je na voljo v enem i-učbeniku 

in se ne ponavlja.  

 
Preglednica 19: Število i-nalog za govorno sporočanje in sporazumevanje v i-učbenikih Explorers 

Interaktivna 

naloga 

First 

Explorers 1 

First 

Explorers 2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Postavi dele 

sestavljanke 
0 4 2 0 0 

Obrni dele 

sestavljanke 
0 2 0 0 0 

Izstopajoča 

slika 
0 1 0 0 0 

Manjkajoča 

črka 
0 1 0 0 0 

Preberi  

(ni animacije) 
0 1 0 0 9 

Preberi  

(animacija) 
0 0 0 0 1 

Število nalog 

skupaj 
0 9 2 0 10 

 

V preglednici so i-naloge navedene v istem zaporedju, kot so naštete zgoraj. Preverila sem 

pogostost pojavljanja šestih i-nalog za razvoj govornega sporazumevanja v imenovanih petih 

i-učbenikih. Najmanj i-nalog je namenjenih izključno razvijanju zmožnosti govornega 

sporazumevanja, in sicer en tip interaktivne naloge v i-učbeniku Young Explorers 1, dva 

različna tipa v i-učbeniku World Explorers 1 in pet različnih tipov v i-učbeniku First 

Explorers 2.  
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Graf 12: Število i-nalog za govorno sporočanje in sporazumevanje v i-učbenikih Explorers 

Največ i-nalog za razvijanje zmožnosti govornega sporazumevanja je v i-učbeniku World 

Explorers 1 (10 i-nalog), ena manj pa je v  i-učbeniku First Explorers 2 (9 i-nalog).  

V i-učbeniku Young Explorers 1 sta dve taki i-nalogi, v i-učbenikih First Explorers 1 in 

Young Explorers 2 pa take i-naloge ni.  

 

5.4.5 POSNETKI 

V i-učbenikih so na voljo slušni in vizualni posnetki.V nekaterih primerih se slušni posnetki 

povezujejo z nalogo v učbeniku, v drugih primerih pa so del i-nalog, ki sem jih opisala v 

prejšnjih poglavjih. Analizirala sem slušne in vizualne posnetke, ki se nanašajo na umetnostna 

in neumetnostna besedila.  

 

 
Slika 39: Strip in slušni posnetek (First Explorers 1, 2012, str. 9) 

V vseh petih i-učbenikih so stripi (slika 39), od tega so v i-učbeniku First Explorers 1 samo 

slike, v ostalih pa vse več napisanega besedila. Učenci ob gledanju slik in branju besedila 

poslušajo zvočni posnetek pogovora risanih junakov.  
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Slika 40: Risani film (First Explorers 1, 2012, str. 9) 

Na podlagi stripov so narejeni risani filmi (slika 40) z enako temo in identičnim pogovorom 

risanih junakov. Učenci v tem primeru izgovorjenih besed ne vidijo tudi napisanih, razen v  

i-učbeniku World Explorers 1, v katerem je pod risanim filmom napisano tudi govorjeno 

besedilo, ki ga je možno skriti ali pustiti prikazanega.  

 

 
Slika 41: Film (First Explorers 1, 2012, str. 11) 

V i-učbenikih so filmi z neumetnostno temo (slika 41), ki se nanaša na CLIL poglavja. 

Posneti so s kamero in niso narejeni izključno v računalniškem programu.  

 

 
Slika 42: Oblika knjige (First Explorers 1, 2012, str. 22) 

Pri zadnjem tipu posnetkov (slika 42) je mogoča izbira med tremi možnostmi: poslušanje 

zvočnega posnetka in branje besedila, samo poslušanje posnetka ali samo branje besedila.  

V vsakem primeru so ob samodejnem predvajanju tudi ilustracije dogodkov v zgodbi.   
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Preglednica 20: Število posnetkov z vizualno podporo v i-učbenikih Explorers 

Posnetki 
First 

Explorers 1 

First 

Explorers 2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Strip in slušni 

posnetek 
6 6 13 13 11 

Risani film 6 6 7 7 9 

Film 12 12 12 12 14 

Oblika knjige 3 3 0 6 3 

Skupaj 27 27 32 38 37 

 

V preglednici so posnetki navedeni v istem zaporedju, kot so predstavljeni zgoraj. Samo v  

i-učbeniku Young Explorers 1 ni enega tipa posnetkov, in sicer tistega, ki je v obliki knjige, 

vseh posnetkov pa je dvaintrideset. V ostalih i-učbenikih so vsi tipi posnetkov. Največ jih je v  

i-učbeniku Young Explorers 2, v katerem jih je osemintrideset, v i-učbeniku World Explorers 

1 pa je eden manj. V i-učbenikih First Explorers 1 in 2 je sedemindvajset posnetkov.  

 

 

 
Graf 13: Število posnetkov z vizualno podporo v i-učbenikih Explorers 

V i-učbenikih First Explorers 1 in 2 je enako število posameznih posnetkov, največ pa je 

filmov (12). V i-učbenikih Young Explorers 1 in 2 je prav tako število posameznih posnetkov, 

z izjemo tistega v obliki knjige, saj je v drugem i-učbeniku teh posnetkov šest, v prvem pa ni 

nobenega. Tudi v teh dveh i-učbenikih je dvanajst filmov, trinajstkrat pa imajo učenci 

možnost poslušanja zvočnega posnetka ob branju stripa. V i-učbeniku World Explorers 1 je 

največ filmov (14), po številu nalog pa sledijo stripi z zvočnimi posnetki, ki jih je enajst.  
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5.4.6 SKUPNO ŠTEVILO INTERAKTIVNIH NALOG ZA RAZVIJANJE 

POSAMEZNIH JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI IN POSNETKOV 

Zanimalo me je, koliko posnetkov in interaktivnih nalog za razvijanje posameznih jezikovnih 

zmožnosti je v posameznih interaktivnih gradivih. Pri tem se je treba zavedati, da je i-učbenik 

First Explorers 1 krajši od i-učbenika World Explorers 1. Število strani v posameznih  

i-učbenikih je napisano v preglednici 1.  

 
Preglednica 21: Skupno število i-nalog v i-učbenikih Explorers 

Interaktivne 

naloge 

First 

Explorers 

1 

First 

Explorers 

2 

Young 

Explorers 

1 

Young 

Explorers 

2 

World 

Explorers  

1 

Skupaj 

Poslušanje in 

slušno 

razumevanje 

63 42 26 45 20 196 

Poslušanje in 

slušno 

razumevanje ter 

branje in bralno 

razumevanje 

4 13 24 17 33 91 

Branje in bralno 

razumevanje 
27 36 37 38 56 194 

Govorno 

sporočanje in 

sporazumevanje 

0 9 2 0 10 21 

Pisanje in pisno 

sporazumevanje 
0 0 0 0 0 0 

Skupaj  94 100 89 100 119 / 

 

Največ i-nalog je v i-učbeniku World Explorers 1 (119 nalog), sledita i-učbenika First 

Explorers 2 (100 nalog) in Young Explorers 2 (100 nalog). V i-učbeniku First Explorers 1 je 

nalog manj (94 nalog), v i-učbeniku Young Explorers 1 pa jih je najmanj (89 nalog). Največ 

posnetkov je v i-učbeniku Young Explorers 2 (38 posnetkov), najmanj pa jih je v i-učbenikih 

First Explorers 1 in 2 (27 posnetkov).  

 

V vseh petih i-učbenikih ni niti ene naloge, katere glavni cilj bi bil razvijanje zmožnosti 

pisanja in pisnega sporazumevanja. Najmanj je interaktivnih nalog za razvijanje zmožnosti 

govornega sporazumevanja (21 i-nalog), od tega jih je največ v i-učbeniku World Explorers 1 

(10 i-nalog). I-naloge za razvijanje slušnega in bralnega razumevanja so po številu pojavljanja 

dobro zastopane.  

 



61 

 

 
Graf 14: Skupno število i-nalog in posnetkov v i-učbenikih Explorers 

I-nalog za razvijanje zmožnosti poslušanja in slušnega razumevanja je največ v i-učbeniku 

First Explorers 1 (63 nalog), najmanj pa v i-učbeniku World Explorers 1 (20 nalog).  

Za razliko od i-nalog za razvijanje slušnega razumevanja pa je v i-učbeniku World Explorers 

1 največ i-nalog za razvijanje govornega sporazumevanja (10 nalog), bralnega razumevanja  

(56 nalog) in i-nalog za razvijanje slušnega ter bralnega razumevanja (33 nalog).  

V i-učbeniku First Explorers 1 je najmanj i-nalog bralnega razumevanja (27 nalog) in i-nalog, 

ki so kombinacija slušnega in bralnega razumevanja (4 naloge).  
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6 MNENJE UČENCEV PRVEGA IN DRUGEGA TRILETJA O 

INTERAKTIVNEM GRADIVU EXPLORERS PRI UČENJU 

ANGLEŠKEGA JEZIKA 

Anketirala sem učence v jezikovni šoli v Ljubljani, ki so se v šolskem letu 2016/17 učili po 

enem izmed analiziranih i-učbenikov Explorers. Anketiranje je potekalo od 22. maja do  

2. junija 2017. V prilogi 3 so anketni vprašalniki, ki so jih učenci izpolnili. Prvi del 

vprašalnika je enak za vse učence, drugi pa se razlikuje glede na uporabljen i-učbenik.  

V vprašalniku je besedilo napisano z velikimi tiskanimi črkami, da ga je znalo prebrati čim 

več učencev. Za lažji pregled so vprašanja oštevilčena in ločena z različnimi barvami 

besedila. Da so učenci lažje ocenili svoje mnenje, so ob različnih možnostih odgovora 

čustveni simboli. Na tristopenjski lestvici so bili uporabljeni trije simboli.  

 

DA SREDNJE NE 

   
 

Na petstopenjski lestvici sem uporabila pet čustvenih simbolov. Vse simbole sem pridobila na 

spletu. V nekaterih primerih so učenci izrazili všečnost ali nevšečnost elementov v 

vprašalniku, v drugih pa strinjanje ali nestrinjanje s trditvami.  

 

ZELO MI JE 

VŠEČ 
VŠEČ MI JE VSEENO MI JE NI MI VŠEČ 

SPLOH MI NI 

VŠEČ 

     
POPOLNOMA 

SE STRINJAM 
STRINJAM SE 

 NE MOREM 

SE ODLOČITI 

NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

 

 
Preglednica 22: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede na spol 

Spol 

 Število Odstotek 

 Moški 50 40,7 

Ženski 73 59,3 

Skupaj 123 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 123 učencev. Skoraj 60 % anketiranih učencev je bilo ženskega 

spola (73). Moških, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 50. Podatke o spolu imam za vse 

sodelujoče.  
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Preglednica 23: Deskriptivna statistika anketiranih učencev glede na starost  

Starost 

Število Najmanj Največ Aritmetična sredina Mera razpršenosti 

123 5 13 9,25 2,106 

 

Najmlajši anketiranec je bil star 5 let, najstarejši pa 13. V povprečju so bili učenci stari  

9,25 let. Standardni odklon je 2,106.  

 

 
Preglednica 24: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede na uporabljeni 

i-učbenik 

 

 

V raziskavi so sodelovali učenci, ki so se učili po eni izmed petih interaktivnih učbeniških 

zbirkah Explorers. Po vsaki učbeniški zbirki se je učilo od 21 do 30 učencev.  

Od vseh sodelujočih se jih je po učbeniški zbirki First Explorers 1 učilo 24 (19,5 %), po 

učbeniški zbirki First Explorers 2 pa 21 (12,1 %). Učencev, ki so se učili po učbeniški zbirki 

Young Explorers 1, je bilo 30 (24,4 %), Young Explorers 2 pa 23 (18,7 %). Po učbeniški 

zbirki World Explorers 1 se je učilo 25 (20,3 %) anketiranih učencev.  

 

 
Preglednica 25: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede odnosa do učenja 

angleščine  

Ali se rad učiš angleščino? 

 Število  Odstotek  

 Da 100  81,3  

Srednje 23  18,7  

Skupaj 123  100,0  

 

Izmed vseh anketiranih se jih je 100 (81,3 %) rado učilo angleščino, 23 (18,7 %) pa jih je 

odgovorilo, da se srednje radi učijo angleščino. Nihče (0 %) izmed anketiranih ni odgovoril, 

da se ne mara učiti angleščine.   

  

I-učbenik 

 Število  Odstotek  

 First Explorers 1 24  19,5  

First Explorers 2 21  17,1  

Young Explorers 1 30  24,4  

Young Explorers 2 23  18,7  

World Explorers 1 25  20,3  

Skupaj 123  100,0  
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6.1 VŠEČNOST UPORABE INTERAKTIVNEGA GRADIVA PRI POUKU 

ANGLEŠČINE 

Zanimalo me je, če učenci radi uporabljajo interaktivno gradivo pri pouku angleščine in 

kakšni so razlogi, da imajo gradivo radi oziroma ga ne marajo.  

 
Preglednica 26: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede všečnosti uporabe 

interaktivnega zaslona  

Kako ti je všeč, da pri pouku angleščine uporabljate interaktivni zaslon? 

 Število  Odstotek  

 Zelo mi je všeč 104  84,6  

Všeč mi je 15  12,2  

Vseeno mi je 4  3,3  

Skupaj 123  100,0  

 

 
Graf 15: Všečnost uporabe interaktivnega zaslona 

Večini anketirancev je bilo zelo všeč (84,6 %) ali všeč (12,2 %), da so pri pouku angleščine 

uporabljali interaktivni zaslon. Štirim učencem (3,3 %) je bilo za to vseeno. Nihče izmed 

anketiranih (0 %) ni izbral odgovora, da mu ni bila všeč uporaba interaktivnega zaslona pri 

pouku angleščine. 

 
Preglednica 27: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede všečnosti uporabe  

i-učbenika 

Kako ti je všeč, da pri pouku angleščine uporabljate i-učbenik? 

 Število  Odstotek  

 Zelo mi je všeč 87  70,7  

Všeč mi je 23  18,7  

Vseeno mi je 12  9,8  

Ni mi všeč 1  0,8  

Skupaj 123  100,0  
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Graf 16: Pregled samoevalvacije odnosa do uporabe i-učbenika 

Večini anketirancev (70 %) je bilo zelo všeč, da so pri pouku angleščine uporabljali i-učbenik. 

Skoraj petini (18,7 %) anketiranih je bila uporaba i-učbenika všeč. Dvanajstim učencem  

(9,8 %) je bilo vseeno, če pri pouku angleščine uporabljajo i-učbenik. Enemu učencu (0,8 %) 

uporaba i-učbenika pri pouku angleščine ni bila všeč.  

 
Preglednica 28: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o zanimivosti 

i-učbenika 

I-učbenik je zanimiv. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 75  61,0  

Strinjam se 37  30,1  

Ne morem se odločiti 10  8,1  

Sploh se ne strinjam 1  0,8  

Skupaj 123  100,0  

 

Večini učencev (61,0 %) se je i-učbenik zdel zelo zanimiv, tretjini (30,1 %) pa zanimiv. Deset 

učencev (8,1 %) se ni moglo odločiti, če jim je i-učbenik zanimiv, en (0,8 %) pa je bil mnenja, 

da i-učbenik ni zanimiv.  
Preglednica 29: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o prispevanju  

i-učbenika k njihovemu znanju 

I-učbenik mi pomaga, da se več naučim. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 73  59,3  

Strinjam se 37  30,1  

Ne morem se odločiti 7  5,7  

Ne strinjam se 4  3,3  

Sploh se ne strinjam 2  1,6  

Skupaj 123  100,0  
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Več kot pol učencev (59,3 %) se je popolnoma strinjalo, da jim je i-učbenik pomagal, da so se 

več naučili, tretjina (30,1 %) pa se je s trditvijo strinjala. Sedem učencev (5,7 %) se ni moglo 

odločiti, če je i-učbenik prispeval k njihovemu znanju. Da je i-učbenik pomagal, da so se več 

naučili, se štirje učenci (3,3 %) niso strinjali, dva (1,6 %) pa sta bila odločno proti.   

 

 
Preglednica 30: Frekvenčna in strukturna preglednica anketirah učencev glede mnenja o številu 

različnih i-nalog 

I-učbenik ima dovolj različnih aktivnosti. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 93  75,6  

Strinjam se 23  18,7  

Ne morem se odločiti 3  2,4  

Ne strinjam se 1  0,8  

Sploh se ne strinjam 3  2,4  

Skupaj 123  100,0  

 

Večina učencev (75,6 %) se je popolnoma strinjala, da ima i-učbenik dovolj različnih 

aktivnosti. Podobno so menili učenci (18,7 %), ki so se s tem strinjali. Trije učenci (2,4 %) se 

niso mogli odločiti, če ima i-učbenik dovolj različnih aktivnosti. En učenec (0,8 %) se s 

trditvijo ni strinjal, trije (2,4 %) pa se popolnoma niso strinjali.  

 

 
Preglednica 31: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede enostavnosti  

i-učbenika za učenje 

I-učbenik je enostaven za učenje. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 84  68,3  

Strinjam se 24  19,5  

 Ne morem se odločiti 11  8,9  

Ne strinjam se 4  3,3  

Skupaj 123  100,0  

 

Večina učencev (68,3 %) se je popolnoma strinjala, da je i-učbenik enostaven za učenje. 

Podobno so trdili tudi učenci (19,5 %), ki so se z večino učencev strinjali. Enajst učencev  

(8,9 %) se ni moglo odločiti, če se jim je i-učbenik zdel enostaven za učenje, štirje (3,3 %) pa 

se s trditvijo niso strinjali.  

 
  



67 

Preglednica 32: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede odnosa do pesmi iz  

i-učbenika 

Pesmi iz i-učbenika so mi všeč. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 65  52,8  

Strinjam se 34  27,6  

Ne morem se odločiti 8  6,5  

Ne strinjam se 6  4,9  

Sploh se ne strinjam 10  8,1  

Skupaj 123  100,0  

 

Pesmi so bile popolnoma všeč več kot pol (52,8 %) učencem in všeč četrtini (27,6 %). Osem 

učencev (6,5 %) se ni moglo odločiti, če so jim bile pesmi všeč. Šestim učencem (4,9 %) 

pesmi niso bile všeč, deset (8,1 %) učencev pa jih ni maralo.  

 

 
Preglednica 33: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede odnosa do zgodb iz  

i-učbenika 

Zgodbe iz i-učbenika so mi všeč. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 93  75,6  

Strinjam se 21  17,1  

Ne morem se odločiti 9  7,3  

Skupaj 123  100,0  

 

Zgodbe so bile popolnoma všeč večini učencev (75,6 %), petini (17,1 %) pa so bile všeč. 

Devet učencev (7,3 %) se ni moglo odločiti, če so jim bile zgodbe všeč ali ne.  

 

 
Preglednica 34: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede odnosa do ilustracij v 

i-učbeniku 

Ilustracije v i-učbeniku so mi všeč. 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek Popolnoma se strinjam 92 74,8 75,4  

Strinjam se 21 17,1 17,2  

Ne morem se odločiti 6 4,9 4,9  

Ne strinjam se 2 1,6 1,6  

Sploh se ne strinjam 1 0,8 0,8  

Skupaj 122 99,2 100,0  

Ni podatka  1 0,8   

Skupaj 123 100,0   
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Večina učencev (75,4 %) je trdila, da so jim bile ilustracije v i-učbeniku zelo všeč, petini 

(17,2 %) pa so bile všeč. Šest učencev (4,9 %) se ni moglo odločiti, če so jim bile ilustracije 

všeč. Dvema učencema (1,6 %) ilustracije niso bile všeč, en (0,8 %) pa jih ni maral. Od vseh 

sodelujočih (123) za enega učenca nimam podatka o njegovem mnenju glede ilustracij v  

i-učbeniku.  

 

 
Preglednica 35: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o rešitvah na 

interaktivnem zaslonu 

Všeč mi je, da so vidne rešitve na interaktivnem zaslonu. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 97  78,9  

Strinjam se 17  13,8  

Ne morem se odločiti 4  3,3  

Ne strinjam se 3  2,4  

Sploh se ne strinjam 2  1,6  

Skupaj 123  100,0  

 

Večini učencev (78,9 %) je bilo zelo všeč, da so bile na interaktivnem zaslonu vidne tudi 

rešitve, sedemnajstim učencem (13,8 %) pa je bilo to všeč. Štirje učenci (3,3 %) se pri tej 

trditvi niso mogli opredeliti. Petim učencem (2,4 %) vidne rešitve na interaktivnem zaslonu 

niso bile všeč, dva učenca (1,6 %) pa rešitev na interaktivnem zaslonu nista marala. 

 

 
Preglednica 36: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o klikanju na 

interakivni zaslon 

Interaktivno gradivo mi je všeč, ker lahko klikam na interaktivni zaslon. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 108  87,8  

Strinjam se 12  9,8  

Ne morem se odločiti 2  1,6  

Sploh se ne strinjam 1  0,8  

Skupaj 123  100,0  

 

Večini učencev (87,8 %) je bilo interaktivno gradivo zelo všeč, tudi zato, ker so lahko klikali 

na interaktivni zaslon. Podobno je menilo tudi dvanajst učencev (9,8 %), ki jim je bilo 

klikanje na interaktivni zaslon všeč. Dva učenca (1,6 %) se nista mogla odločiti, če jima je bil  

i-učbenik všeč v povezavi s klikanjem na interaktivni zaslon, en (0,8 %) pa tega ni maral.  
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Preglednica 37: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o spremljanju 

zaslona in reševanju v učbeniku 

Težko je spremljati aktivnosti na zaslonu in nato reševati vaje v učbeniku. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 8  6,5  

Strinjam se 5  4,1  

Ne morem se odločiti 14  11,4  

Ne strinjam se 19  15,4  

Sploh se ne strinjam 77  62,6  

Skupaj 123  100,0  
 

Večina učencev (62,6 %) ni imela niti najmanj težav s spremljanjem aktivnosti na zaslonu in 

kasneje z reševanjem vaj v učbeniku. Devetnajst učencev (15,4 %) se je z njimi strinjalo, da 

jim to ni povzročalo težav. Desetina (11,4 %) se ni mogla odločiti, če jim je bilo spremljanje 

zaslona in učbenika zahtevno. Osmim učencem (6,5 %) je bilo spremljanje i-gradiva in nato 

reševanje vaj v učbeniku zelo zahtevno, petim (4,1 %) pa zahtevno.  
 

Preglednica 38: Frekvenčna in strukturna preglednica anketiranih učencev glede mnenja o škodljivosti 

gledanja v zaslon za oči 

Moti me gledanje v zaslon, ker je škodljivo očem. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 9  7,3  

Strinjam se 5  4,1  

 Ne morem se odločiti 12  9,8  

Ne strinjam se 18  14,6  

Sploh se ne strinjam 79  64,2  

Skupaj 123  100,0  
 

Večine učencev sploh ni motilo (64,2 %) in ni motilo (14,6 %) gledanje v zaslon zaradi 

škodljivosti očem. Dvanajst učencev (9,8 %) se ni moglo odločiti, če se jim je gledanje v 

zaslon zdelo sporno zaradi zdravja oči. Devet učencev (7,3 %) se je popolnoma strinjalo, da je 

gledanje v zaslon moteče zaradi zdravja oči, pet učencev (4,1 %) pa se je z njimi strinjalo.  
 

Preglednica 39: Frekvenčna in strukturna preglednica glede mnenja anketiranih učencev o 

računalniških igrah 

Ne maram igric pri angleščini, ker nas lahko zasvojijo. 

 Število  Odstotek  

 Popolnoma se strinjam 10  8,1  

Strinjam se 1  0,8  

Ne morem se odločiti 4  3,3  

Ne strinjam se 13  10,6  

Sploh se ne strinjam 95  77,2  

Skupaj 123  100,0  
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Učenci so v večini odgovorili, da se sploh ne bojijo zasvojenosti z igricami (77,2 %),  10,6 % 

učencev pa  ni strah, da bi jih igrice zasvojile. Deset učencev (8,1 %) se je popolnoma 

strinjalo, da ne marajo igric pri angleščini, ker jih lahko zasvojijo, podobno pa je menil en 

učenec  

(0,8 %), ki se je s trditvijo strinjal. Štirje učenci (3,3 %) niso bili prepričani, če jih igrice pri 

angleščini lahko zasvojijo.  

 

 

6.2 VŠEČNE FAZE UČNE URE ZA UPORABO INTERAKTIVNEGA 

GRADIVA 

Preverila sem, v katerih fazah učne ure učenci najraje uporabljajo interaktivno gradivo.  

 
Preglednica 40: Frekvenčna in strukturna preglednica glede najljubšega časa za uporabo i-učbenika na 

interaktivnem zaslonu 

Kdaj najraje uporabljaš i-učbenik na interaktivnem zaslonu? 

 Število  Odstotek  

 Na začetku učne ure, ko se pogovarjamo, kaj se bomo učili tisto uro. 6  4,9  

Ko se učimo novo snov. 40  32,5  

Ko že znamo snov, ampak vadimo, da utrdimo znanje. 23  18,7  

Interaktivni program želim uporabljati ves čas učne ure. 54  43,9  

Skupaj  123  100,0  

 

 
Graf 17: Pregled mnenja o najljubšem času za uporabo i-učbenika na interaktivnem zaslonu 

Največ anketiranih učencev (43,9 %) je želelo interaktivni program uporabljati ves čas učne 

ure. Tretjina učencev (32,5 %) je interaktivni program najraje uporabljala, ko so se učili novo 

snov. Skoraj petina učencev (18,7 %) je interaktivni program najraje uporabljala za utrjevanje 

znanja, šest anketiranih učencev (4,9 %) pa je ta program najraje uporabljalo za motivacijo na 

začetku učne ure. Nihče izmed anketiranih učencev (0 %) ni izbral odgovora, da 

interaktivnega programa ne mara in ga nikoli ne bi želel uporabljati.   



71 

6.3 POGOSTOST UPORABE INTERAKTIVNEGA GRADIVA 

Zanimalo me je, kako pogosto bi učenci želeli uporabljati interaktivno gradivo.  

 
Preglednica 41: Frekvenčna in strukturna preglednica o mnenju glede pogostosti uporabe i-učbenika 

pri pouku angleščine  

Kako pogosto bi rad/-a uporabljal/-a i-učbenik pri uri angleščine? 

 Število  Odstotek  

 Vsako uro angleščine 91  74,0  

Polovico ur angleščine 25  20,3  

Enkrat na mesec 5  4,1  

Manj kot enkrat mesečno 1  0,8  

Ne bi ga rad/-a uporabljal/-a 1  0,8  

Skupaj 123  100,0  

 

 
Graf 18: Pregled mnenja glede pogostosti uporabe i-učbenika pri pouku angleščine 

Večina anketiranih učencev (74,0 %) je želela i-učbenik uporabljati vsako uro angleščine. 

Petina učencev (20,3 %) bi i-učbenik uporabljala polovico ur angleščine, nekaj (4,1 %) pa 

enkrat mesečno. Dva učenca bi i-učbenik uporabljala manj kot enkrat mesečno (0,8 %) ali pa 

ga sploh ne bi uporabljala (0,8 %).  
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6.4 TEŽAVE PRI UPORABI INTERAKTIVNEGA GRADIVA 

Preverila sem, kako pogosto so učenci opazili težave pri uporabi interaktivnega gradiva. 

Najprej sem jih vprašala, če so imeli kdaj težave pri uporabi i-učbenika, nato sem jih 

opozorila na nekatere možne težave in jih prosila, da so ocenili pogostost pojavljanja teh. Na 

koncu so lahko dopisali druge težave, ki jih jaz nisem omenila.  

 
Preglednica 42: Frekvenčna in strukturna preglednica pojavljanja težav pri uporabi i-učbenika  

Ali imaš kdaj težave pri uporabi i-učbenika? 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek  Pogosto 3 2,4 2,5  

Včasih 33 26,8 27,3  

Nikoli 85 69,1 70,2  

Skupaj 121 98,4 100,0  

Ni podatka  2 1,6   

Skupaj 123 100,0   

 

Večina anketiranih učencev (70,2 %) nikoli ni opazila težav pri uporabi i-učbenika. Tretjina 

(27,3 %) je opazila, da imajo težave pri uporabi i-učbenika včasih, trije učenci (2,5 %) pa so 

težave opazili pogosto. Od vseh sodelujočih učencev (123) za dva nimam podatka o njunem 

opažanju težav pri uporabi i-učbenika.  

 

 
Graf 19: Pregled pojavljanja težav pri uporabi i-učbenika  
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Preglednica 43: Frekvenčna in strukturna preglednica težav pri zaznavanju klika na zaslonu 

Ni zaznati klika na zaslonu. 

 Število  Odstotek  

 Pogosto 6  4,9  

Včasih 56  45,5  

Nikoli 61  49,6  

Skupaj 123  100,0  

 

Pol anketiranih učencev (49,6 %) nikoli ni imelo težav zaradi nezaznavanja klika na 

interaktivnem zaslonu, mnogi (45,5 %) pa so te težave opazili včasih. Šest učencev (4,9 %) je 

imelo pogosto težave, da jim klika na interaktivnem zaslonu ni zaznalo.  

 

 
Preglednica 44: Frekvenčna in strukturna preglednica težav, povezanih z višino zaslona 

Zaslon je previsoko. 

 Število  Odstotek  

 Pogosto 4  3,3  

Včasih 7  5,7  

Nikoli 112  91,1  

Skupaj 123  100,0  

 

Večini učencev (91,1 %) se interaktivni zaslon ni zdel previsoko. Sedem učencev (5,7 %) je 

menilo, da je zaslon previsoko samo včasih, štirje (3,3 %) pa so bili mnenja, da je zaslon 

pogosto previsoko.  

 

 
Preglednica 45: Frekvenčna in strukturna preglednica strahu pri klikanju na zaslon 

Ne upam si klikniti na zaslon, da ne bom česa pokvaril/a. 

 Število  Odstotek  

 Pogosto 4  3,3  

Včasih 8  6,5  

Nikoli 111  90,2  

Skupaj 123  100,0  

 

Večine učencev (90,2 %) ni skrbelo, da bi s klikom na interaktivni zaslon kaj pokvarili. Osem 

učencev (6,5 %) je imelo tak strah včasih, štiri (3,3 %) pa je pogosto skrbelo, da bodo s 

klikanjem na zaslon kaj pokvarili.  
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Preglednica 46: Frekvenčna in strukturna preglednica težav pri klikanju na zaslon zaradi statične 

elektrike 

Ne maram klikniti na zaslon, ker me lahko strese statična elektrika. 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek Pogosto 7 5,7 5,7  

Včasih 10 8,1 8,2  

Nikoli 105 85,4 86,1  

Skupaj 122 99,2 100,0  

Ni podatka  1 0,8   

Skupaj 123 100,0   

 

Na všečnost klikanja na interaktivni zaslon za večino učencev (86,1 %) ob kliku ni vplival 

strah pred morebitnim stresom s statično elektriko. Deset učencev (8,2 %) včasih ni maralo 

klikati na interaktivni zaslon, ker bi jih lahko stresla statična elektrika, sedem učencev (5,7 %) 

pa je imelo iz tega razloga odpor do klikanja na zaslon pogosto. Od vseh sodelujočih (123) za 

enega nimam podatka o njegovi všečnosti klikanja na interaktivni zaslon v povezavi z 

morebitnim stresom s statično elektriko.  

 

Da bi izvedela, če so imeli učenci še kakšne neomenjene težave, sem jim omogočila, da so te 

tudi napisali. Več kot sto učencev (86,9 %) ni imelo drugih težav, povezanih z i-učbenikom 

ali interaktivnim zaslonom.  

I-učbenik je včasih nehal delovati pravilno, zato ga je bilo potrebno izklopiti in ponovno 

vklopiti. Na ta problem je opozorilo devet učencev (7,2 %). Nekateri so napisali, da so se 

medtem zamotili z drugimi aktivnostmi, eden izmed teh učencev pa je poudaril, da je kljub 

temu najrajši klikal na interaktivni zaslon.  

Dva učenca (1,6 %) sta opozorila, da včasih nista dobro videla na zaslon, saj je nanj svetila 

sončna svetloba. V tisti učilnici je bil zaslon obrnjen tako, da je v spomladanskih mesecih ob 

popoldanskem tečaju sončna svetloba svetila neposredno na zaslon. Težavo so v jezikovnem 

centru kasneje odpravili z dodajanjem zavese na okno. Dva učenca (1,6 %) sta imela težave s 

pisanjem na interaktivni zaslon, nihče od njiju pa ni napisal, kakšne so bile te težave.  

En učenec (0,8 %) je napisal, da na zaslon ni videl dobro, če je sedel pri mizi ob strani 

učilnice in tako na zaslon gledal s strani. En učenec (0,8 %) je menil, da je včasih interaktivni 

zaslon zaznal klik, kljub temu da se ga on še ni dotaknil.  

Šest učencev (4,8 %) je bilo mnenja, da je v i-učbeniku premalo filmov, od teh je eden  

(0,8 %) menil, da je tudi premalo pesmi.   
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6.5 INTERAKTIVNE NALOGE IN POSNETKI 

Interaktivne naloge sem razdelila glede na jezikovne zmožnosti, ki se razvijajo s temi 

nalogami. Učenci so v vsaki kategoriji evalvirali priljubljenost nalog in izbrali svojo 

najljubšo. Rezultate najljubših i-nalog sem analizirala za vsak i-učbenik posebej, mnenje o 

všečnosti nalog pa za vseh pet i-učbenikov skupaj.  

 

6.5.1 POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Preglednica 47: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbeniku First Explorers 1 

Slušno razumevanje (First Explorers 1) 

 Število Odstotek  

 Izgovori 1 4,2  

Izberi sliko (animacija) 9 37,5  

Zaporedje slik 14 58,3  

Skupaj 24 100,0  

 

Od vseh učencev, ki so se učili po učbeniku First Explorers 1, jih je več kot pol (58,3 %) za 

najljubšo interaktivno nalogo izbralo nalogo s poslušanjem posnetka in razvrščanjem slik v 

pravilno zaporedje. Več kot tretjina (37,5 %) je izbrala nalogo, pri kateri se posluša besede in 

izbere sliko, po slikah pa z animacijo do cilja potuje risani junak. Le en učenec (4,2 %) je 

izbral nalogo, pri kateri se s klikom na sliko sproži slušni posnetek, naloga učencev pa je bila, 

da ponovijo slišano besedo. 

 

 
Preglednica 48: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbeniku First Explorers 2 

Slušno razumevanje (First Explorers 2) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izgovori 6 28,6 30,0  

Izberi sliko 2 9,5 10,0  

Pesmi 2 9,5 10,0  

Izberi sliko (animacija) 2 9,5 10,0  

Zaporedje slik 8 38,1 40,0  

Skupaj 20 95,2 100,0  

Ni podatka  1 4,8   

Skupaj 21 100,0   

 

Največ učencev (40 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, je za najljubšo 

interaktivno nalogo za razvijanje poslušanja izbralo nalogo z razvrščanjem slik v pravilno 

zaporedje na podlagi slušnega posnetka. Šest učencev (30 %) je izbralo nalogo, pri kateri se s 

klikom na sliko sproži zvočni posnetek, učenci pa besedo ponovijo. Nalogo, pri kateri učenci 

poslušajo besedilo in izberejo primerno sliko, sta izbrala dva učenca (10 %). Dva učenca  

(10 %) sta za najljubšo interaktivno nalogo za razvijanje poslušanja izbrala pesmi.  
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Preostala dva anketirana učenca (10 %) sta izbrala nalogo, pri kateri učenci poslušajo besede 

in izberejo ustrezne slike, po katerih z animacijo potuje risani junak.  

Od vseh sodelujočih učencev (21), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, za enega 

nimam podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za razvijanje slušnega razumevanja.  

 

 
Preglednica 49: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbeniku Young Explorers 1 

Slušno razumevanje (Young Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izgovori 4 13,3 13,8  

Izberi sliko 10 33,3 34,5  

Pesmi 15 50,0 51,7  

Skupaj 29 96,7 100,0  

Ni podatka  1 3,3   

Skupaj 30 100,0   

 

Več kot pol učencev (51,7 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, je za najljubšo 

interaktivno nalogo izbralo pesmi. Tretjina (34,5 %) je izbrala nalogo, pri kateri se po 

poslušanju posnetka izbere pravilno sliko, preostali učenci (13,8 %) so izbrali nalogo, pri 

kateri se ob kliku na sliko sproži zvočni posnetek, njihova naloga pa je bila, da besedo 

ponovijo.  

Od vseh sodelujočih (30), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za razvijanje slušnega razumevanja. 

 

 
Preglednica 50: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbeniku Young Explorers 2 

Slušno razumevanje (Young Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 Izgovori 2  8,7  

Izberi sliko 19  82,6  

Pesmi 2  8,7  

Skupaj 23  100,0  

 

Večina učencev (82,6 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 2, je za najljubšo 

interaktivno nalogo slušnega razumevanja izbrala nalogo, pri kateri so poslušali besedilo in 

nato izbrali pravilno sliko. Dva učenca (8,7 %) sta izbrala nalogo, pri kateri se je s klikom na 

sliko sprožil zvočni posnetek, njihova naloga pa je bila, da besedo ponovijo. Preostala dva 

učenca (8,7 %) sta imela najrajši pesmi.  
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Preglednica 51: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbeniku World Explorers 1 

Slušno razumevanje (World Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izgovori 1 4,0 4,2  

Izberi sliko 22 88,0 91,7  

Pesmi 1 4,0 4,2  

Skupaj 24 96,0 100,0  

Ni podatka  1 4,0   

Skupaj 25 100,0   

 

Skoraj vsi učenci (91,7 %), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, so izbrali nalogo, 

pri kateri se na podlagi slušnega posnetka izbere ustrezno sliko. En učenec (4,2 %) je izbral 

nalogo, pri kateri se s klikom na sliko sproži zvočni posnetek in učenec ponovi slišano 

besedilo, eden (4,2 %) pa je imel najraši pesmi.  

Od vseh sodelujočih (25), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za razvijanje slušnega razumevanja. 

 

 
Preglednica 52: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za poslušanje in slušno 

razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

Slušno razumevanje 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izgovori  14 11,4 11,7  

Izberi sliko 53 43,1 44,2  

Pesmi 20 16,3 16,7  

Izberi sliko (animacija) 11 8,9 9,2  

Zaporedje slik 22 17,9 18,3  

Skupaj 120 97,6 100,0  

Ni podatka  3 2,4   

Skupaj 123 100,0   

 

Večina učencev (44,2 %) je za najljubšo interaktivno nalogo izbrala nalogo, pri kateri na 

podlagi slušnega posnetka izberejo ustrezno sliko. Ta interaktivna naloga je na voljo v vseh 

petih i-učbenikih. Skoraj petina učencev (18,3 %) je izbrala nalogo, pri kateri so ob 

poslušanju posnetka razvrščali slike v pravilno zaporedje, kljub temu da je naloga na voljo 

samo v i-učbenikih First Explorers 1 in First Explorers 2. Dvajset učencev (16,7 %) je imelo 

najrajši pesmi, ki so v vseh i-učbenikih. Štirinajst učencev (11,7 %) je izbralo nalogo, pri 

kateri se s klikom na sliko sproži zvočni posnetek, učenci pa besedo ponovijo, kar je prav tako 

na voljo v vseh i-učbenikih. Desetina učencev (9,2 %) je izbrala interaktivno nalogo, pri kateri 

so na podlagi zvočnega posnetka klikali na slike, risani junak pa se je premikal do cilja. Ta 

interaktivna naloga je na voljo v i-učbenikih First Explorers 1 in First Explorers 2.  
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Nihče izmed učencev (0 %) za najljubšo interaktivno nalogo ni izbral naloge z rimami  

(ang. chant), ki je na voljo v i-učbeniku First Explorers 1. Prav tako nihče izmed učencev  

(0 %) ni izbral naloge z razporejanjem slik v skupine, ki se pojavi v i-učbeniku First Explorers 

2. Od vseh učencev (123) za tri nimam podatka o njihovi najljubši interaktivni nalogi za 

razvijanje slušnega razumevanja. 

 

 
Preglednica 53: Frekvenčna in strukturna preglednica mnenja učencev o i-nalogah za poslušanje in 

slušno razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

Kako so ti všeč aktivnosti slušnega razumevanja? 

 Število  Odstotek  

 Zelo so mi všeč 73  59,3  

Všeč so mi 36  29,3  

Ne vem 10  8,1  

Niso mi všeč 3  2,4  

Ne maram jih 1  0,8  

Skupaj 123  100,0  

 

 
Graf 20: Evalvacija mnenja učencev o i-nalogah za poslušanje in slušno razumevanje v i-učbenikih za 

prvo in drugo triletje 

 

Večini učencev (59,3 %) so bile interaktivne naloge za poslušanje zelo všeč, skoraj tretjini 

(29,3 %) pa so bile všeč. Deset učencev (8,1 %) se ni moglo odločiti, če so jim interaktivne 

naloge poslušanja všeč ali ne. Interaktivne naloge za poslušanje trem učencem (2,4 %) niso 

bile všeč, eden (0,8 %) pa jih ni maral. 

  



79 

6.5.2 POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE TER BRANJE IN BRALNO 

RAZUMEVANJE 

Preglednica 54: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbeniku First Explorers 1 

Slušno in bralno razumevanje (First Explorers 1) 

 Število  Odstotek  

 Izberi sliko 15  62,5  

Preberi 8  33,3  

Vstavi besedo 1  4,2  

Skupaj 24  100,0  

 

Večini učencev (62,5 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 1, je bila najbolj všeč 

naloga, pri kateri so poslušali zvočni posnetek in kliknili na pravilno sliko. S klikom se je 

izpisalo besedilo, ki so ga učenci prebrali. Tretjina učencev (33,3 %) je izbrala nalogo, pri 

kateri se s klikom na sliko sproži zvočni posnetek in izpiše besedilo, ki ga natopreberejo. En 

učenec (4,2 %) je izbral nalogo, pri kateri se posluša zvočni posnetek, nato pa v povedi vstavi 

ustrezne besede, ki se ne morejo ponoviti.  

 

 
Preglednica 55: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbeniku First Explorers 2 

Slušno in bralno razumevanje (First Explorers 2) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izberi sliko 1 4,8 5,0  

Vstavi besedo 1 4,8 5,0  

Besede s sliko (ni animacije) 13 61,9 65,0  

Izberi (P ali N) 2 9,5 10,0  

Zaporedje povedi 3 14,3 15,0  

Skupaj 20 95,2 100,0  

Ni podatka  1 4,8   

Skupaj 21 100,0   

 

Večini učencev (65,0 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, je bila najbolj všeč 

interaktivna naloga, pri kateri se je s klikom na sliko sprožil zvočni posnetek, nato pa so 

učenci napisane besede povezali s sliko, česar ni spremljala animacija. Trije učenci (15,0 %) 

so izbrali nalogo, pri kateri je bilo potrebno na podlagi zvočnega posnetka razvrstiti povedi v 

pravilno zaporedje. Dva učenca (10,0 %) sta izbrala nalogo, pri kateri so po poslušanju 

zvočnega posnetka učenci prebrali povedi in označili, če so pravilne ali napačne. Enemu 

učencu (5,0 %) je bila najbolj všeč naloga, pri kateri so poslušali zvočni posnetek in kliknili 

na pravilno sliko. S klikom se je izpisalo besedilo, ki so ga učenci prebrali. En učenec (5,0 %) 

je izbral nalogo, pri kateri se je poslušalo zvočni posnetek, nato pa v povedi vstavilo ustrezne 

besede, ki se niso mogle ponoviti.  

Od vseh sodelujočih (21), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za slušno in bralno razumevanje.   
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Preglednica 56: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbeniku Young Explorers 1 

Slušno in bralno razumevanje (Young Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Besede s sliko (ni animacije) 2 6,7 6,9  

Izberi (P ali N) 1 3,3 3,4  

Zaporedje povedi 3 10,0 10,3  

Besede s sliko (animacija) 14 46,7 48,3  

Skupine 2 6,7 6,9  

Izberi odgovor 7 23,3 24,1  

Skupaj 29 96,7 100,0  

Ni podatka  1 3,3   

Skupaj 30 100,0   

 

Skoraj polovici učencev (48,3 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, je bila 

najbolj všeč interaktivna naloga, pri kateri se z animacijo prikažejo slike, na katere nato 

kliknejo in s tem sprožijo zvočni posnetek. Po poslušanju je naloga učencev, da besede 

povežejo s slikami. Sedem učencev (24,1 %) je izbralo interaktivno nalogo, pri kateri se s 

klikom na sliko sproži zvočni posnetek. Po poslušanju preberejo vprašanje in izberejo 

pravilen odgovor. Trije učenci (10,3 %) so izbrali nalogo, pri kateri na podlagi zvočnega 

posnetka razvrstijo povedi v pravilno zaporedje. Dva učenca (6,9 %) sta izbrala interaktivno 

nalogo, pri kateri se s klikom na sliko sproži zvočni posnetek, nato pa napisane besede 

povežejo s sliko, česar ne spremlja animacija. Dva učenca (6,9 %) sta izbrala nalogo, pri 

kateri je potrebno po poslušanju posnetka besede razvrstiti v pravilne skupine. En učenec (3,4 

%) je izbral nalogo, pri kateri po poslušanju zvočnega posnetka učenci preberejo povedi in 

označijo, če so pravilne ali napačne.  

Od vseh sodelujočih (30), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za slušno in bralno razumevanje.    

 

 
Preglednica 57: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbeniku Young Explorers 2 

Slušno in bralno razumevanje (Young Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 Izberi (P ali N) 10  43,5  

Besede s sliko (animacija) 13  56,5  

Skupaj 23  100,0  

 

Večini učencev (56,5 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 2, je bila najbolj všeč 

interaktivna naloga, pri kateri se z animacijo prikažejo slike, na katere nato kliknejo in s tem 

sprožijo zvočni posnetek. Po poslušanju s slikami povežejo besede. Preostalih deset učencev 

(43,5 %) je izbralo nalogo, pri kateri po poslušanju zvočnega posnetka preberejo povedi in 

označijo, če so pravilne ali napačne. 
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Preglednica 58: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbeniku World Explorers 1 

Slušno in bralno razumevanje (World Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Vstavi besedo 2 8,0 8,3  

Izberi (P ali N) 6 24,0 25,0  

Zaporedje povedi 3 12,0 12,5  

Besede s sliko (animacija) 12 48,0 50,0  

Dialog 1 4,0 4,2  

Skupaj 24 96,0 100,0  

Ni podatka  1 4,0   

Skupaj 25 100,0   

 

Polovici učencev (50,0 %), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, je bila najbolj všeč 

interaktivna naloga, pri kateri se z animacijo prikažejo slike, na katere nato kliknejo in s tem 

sprožijo zvočni posnetek. Po poslušanju učenci s slikami povežejo besede. Četrtina učencev 

(25,0 %) je izbrala interaktivno nalogo, pri kateri po poslušanju zvočnega posnetkapreberejo 

povedi in označijo, če so pravilne ali napačne. Trije učenci (12,5 %) so izbrali nalogo, pri 

kateri na podlagi zvočnega posnetka razvrstijo povedi v pravilno zaporedje. Dva učenca (8,3 

%) sta izbrala nalogo, pri kateri se posluša zvočni posnetek, nato pa v povedi vstavi ustrezne 

besede, ki se ne morejo ponoviti. En učenec (4,2 %) je izbral interaktivno nalgo, pri kateri se 

predvaja zvočni posnetek pogovora dveh oseb, istočasno pa se obarva trenutno govorjeno 

besedilo, da učenci to spremljajo tudi z branjem.  

Od vseh sodelujočih (25), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za slušno in bralno razumevanje.    
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Preglednica 59: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

Slušno in bralno razumevanje 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Izberi sliko 16 13,0 13,3  

Preberi 8 6,5 6,7  

Vstavi besedo 4 3,3 3,3  

Besede s sliko (ni animacije) 15 12,2 12,5  

Izberi (P ali N) 19 15,4 15,8  

Zaporedje povedi 9 7,3 7,5  

Besede s sliko (animacija) 39 31,7 32,5  

Skupine 2 1,6 1,7  

Izberi odgovor 7 5,7 5,8  

Dialog 1 ,8 ,8  

Skupaj 120 97,6 100,0  

Ni podatka  3 2,4   

Skupaj 123 100,0   

 

Največ učencev (32,5 %) je izbralo nalogo, pri kateri se z animacijo prikažejo slike, na katere 

nato kliknejo in s tem sprožijo zvočni posnetek, s pomočjo katerega povežejo napisane besede 

s slikami. Ta interaktivna naloga je na voljo v i-učbenikih Young Explorers 1 in 2 ter World 

Explorers 1. Podobno nalogo, ki pa nima animacije, je izbralo petnajst učencev (12,5 %), na 

voljo pa je v i-učbenikih First Explorers 2 in Young Explorers 1.  

Na drugem mestu po priljubljenosti je interaktivna naloga, pri kateri po poslušanju posnetka 

učenci preberejo povedi in označijo, če so pravilne ali napačne. To nalogo je izbralo 

devetnajst učencev (15,8 %), na voljo pa je v vseh i-učbenikih, razen v First Explorers 1.  

Interaktivno nalogo, pri kateri učenci po poslušanju posnetka kliknejo na sliko, s čimer 

sprožijo izpis besedila, je izbralo šestnajst učencev (13,3 %), osem učencev (6,7 %) pa je 

izbralo interaktivno nalogo, pri kateri se s klikom na sliko sprožita zvočni posnetek in izpis 

besedila. Obe nalogi so, poleg enega učenca, ki se uči po i-učbeniku First Explorers 2, izbrali 

samo učenci, ki se učijo po i-učbeniku First Explorers 1. Druga navedena naloga je na voljo 

tudi v i-učbenikih Young Explorers 1 in World Explorers 1.  

Devet učencev (7,5 %) je izbralo nalogo, pri kateri na podlagi slušnega posnetka povedi 

razvrstijo v pravilno zaporedje. Naloga je na voljo v učbenikih First Explorers 2, Young 

Explorers 1 in 2 ter World Explorers 1. Izbrali so jo učenci, ki so uporabljali vse učbenike, 

razen učbenika Young Explorers 2.  

Sedem učencev (5,8 %) je izbralo nalogo, pri kateri po poslušanju zvočnega posnetka 

preberejo vprašanje in izberejo odgovor,  izbrali so jo samo učenci, ki se učijo po i-učbeniku 

Young Explorers 1, kljub temu da je na voljo tudi v i-učbeniku World Explorers 1.  

Nalogo, pri kateri po poslušanju posnetka učenci v poved vstavijo besedo, ki se ne more 

ponoviti, so izbrali štirje učenci (3,3 %), uporabniki vseh treh učbenikov, kjer je naloga na 

voljo.  

Od vseh sodelujočih (123) za tri učence nimam podatka o njihovi najljubši interaktivni nalogi 

s poslušanjem.  
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Preglednica 60: Frekvenčna in strukturna preglednica mnenja učencev o i-nalogah za slušno in bralno 

razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

Kako so ti všeč aktivnosti slušnega in bralnega razumevanja? 

 Število  Odstotek  

 Zelo so mi všeč 72  58,5  

Všeč so mi 38  30,9  

Ne vem 9  7,3  

Niso mi všeč 4  3,3  

Skupaj 123  100,0  

 

 

 
Graf 21: Evalvacija mnenja učencev o i-nalogah za slušno in bralno razumevanje v i-učbenikih za prvo 

in drugo triletje 

 

Večini učencev (58,5 %) so bile interaktivne naloge za razvijanje slušnega in bralnega 

razumevanja zelo všeč, skoraj tretjini (30,9 %) pa so bile všeč. Devet učencev (7,3 %) se ni 

moglo odločiti, če so jim bile interaktivne naloge slušnega in bralnega razumevanja všeč ali 

ne. Te interaktivne naloge štirim učencem (3,3 %) niso bile všeč.  
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6.5.3 BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE 

Preglednica 61: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v  

i-učbeniku First Explorers 1 

Bralno razumevanje (First Explorers 1) 

 Število  Odstotek  

 Besedilo 15  62,5  

Izberi sliko 7  29,2  

Besede (ne ponovi) 1  4,2  

Skupine 1  4,2  

Skupaj 24  100,0  

 

Večini učencev (62,5 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 1, je bila najbolj všeč 

naloga, pri kateri povezujejo besedilo s sliko. Sedem učencev (29,2 %) je izbralo nalogo, pri 

kateri preberejo besedilo in nato izberejo ustrezno sliko. En učenec (4,2 %) je izbral nalogo, 

pri kateri se besede vstavljajo v povedi, eden (4,2 %) pa nalogo, pri kateri se slike razvrščajo 

v ustrezne skupine.  

 

 
Preglednica 62: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v  

i-učbeniku First Explorers 2 

Bralno razumevanje (First Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 Besedilo 9  42,9  

Izberi sliko 2  9,5  

Besede (ne ponovi) 4  19,0  

Besede (ponovi) 1  4,8  

Skupine 2  9,5  

Označi (P ali N) 3  14,3  

Skupaj 21  100,0  

 

Večini učencev (42,9 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, je bila najbolj všeč 

interaktivna naloga, pri kateri povezujejo besedilo s sliko. Štirje učenci (19,0 %) so izbrali 

nalogo, pri kateri v povedi vstavljajo besede, ki se ne morejo ponoviti. Trem učencem  

(14,3 %) je bila najbolj všeč naloga, pri kateri po branju povedi označijo, če so trditve 

pravilne ali napačne. Dva učenca (9,5 %) sta izbrala nalogo, pri kateri se izbira ustrezna slika 

na podlagi besedila, dva učenca (9,5 %) pa nalogo, pri kateri se slike razvršča v ustrezne 

skupine. Le enemu (4,8 %) je bila najbolj všeč naloga, pri kateri v povedi vstavlja besede, ki 

pa se lahko ponovijo.  
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Preglednica 63: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v  

i-učbeniku Young Explorers 1 

Bralno razumevanje (Young Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Besedilo 17 56,7 58,6  

Izberi sliko 1 3,3 3,4  

Zaporedje črk 8 26,7 27,6  

Izberi odgovor 2 6,7 6,9  

Izberi dele povedi 1 3,3 3,4  

Skupaj 29 96,7 100,0  

Ni podatka  1 3,3   

Skupaj 30 100,0   

 

Več kot polovici učencev (58,6 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, je bila 

najbolj všeč interaktivna naloga, pri kateri povezujejo besedilo s sliko. Osem učencev (27,6 

%) je izbralo nalogo, pri kateri črke razvrščajo v pravilno zaporedje, da napišejo besedo. Dva 

učenca (6,9 %) sta izbrala nalogo, pri kateri izmed več možnosti izberejo odgovor na 

vprašanje. En učenec (3,4 %) je izbral nalogo, pri kateri na podlagi besedila izberejo ustrezno 

sliko, eden (3,4 %) pa nalogo, pri kateri s pomočjo slike vstavijo dele besedila v povedi.  

Od vseh sodelujočih (30), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za bralno razumevanje.  

 

 
Preglednica 64: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v  

i-učbeniku Young Explorers 2 

Bralno razumevanje (Young Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 Besedilo 10  43,5  

Izberi sliko 4  17,4  

Besede (ne ponovi) 1  4,3  

Zaporedje črk 6  26,1  

Razvrsti besede 2  8,7  

Skupaj 23  100,0  

 

Večini učencev (43,5 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 2, je bila najbolj všeč 

interaktivna naloga, pri kateri besedilo povezujejo s sliko. Šest učencev (26,1 %) je izbralo 

nalogo, pri kateri črke razvrščajo v pravilno zaporedje, da napišejo besedo. Štirje učenci  

(17,4 %) so se odločili za nalogo, pri kateri na podlagi besedila izberejo ustrezno sliko. Dva 

učenca (8,7 %) sta najraje razvrščala besede, da so nastale povedi. En učenec (4,3 %) je izbral 

nalogo, pri kateri v povedi vstavljajo besede.  
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Preglednica 65: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v  

i-učbeniku World Explorers 1 

Bralno razumevanje (World Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Besedilo 8 32,0 33,3  

Izberi sliko 8 32,0 33,3  

Besede (ne ponovi) 1 4,0 4,2  

Besede (ponovi) 4 16,0 16,7  

Razvrsti besede 1 4,0 4,2  

Vstavi besedno zvezo 1 4,0 4,2  

Poveži dela povedi 1 4,0 4,2  

Skupaj 24 96,0 100,0  

Ni podatka  1 4,0   

Skupaj 25 100,0   

 

Tretjina učencev (33,3 %), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, je za najljubšo 

interaktivno nalogo izbrala povezovanje besedila s slikami. Tretjina učencev (33,3 %) je 

izbrala nalogo, pri kateri na podlagi besedila izberejo pravilno sliko. Štirje učenci (16,7 %) so 

izbrali nalogo z vstavljanjem besed v povedi, pri katerih se besede lahko ponovijo. En učenec 

(4,2 %) je izbral nalogo vstavljanja besed v povedi, pri katerih se beseda ne more ponoviti, 

eden (4,2 %) je izbral nalogo razvrščanja besed v pravilno zaporedje, eden (4,2 %) nalogo 

vstavljanja besednih zvez v povedi na podlagi slike in eden (4,2 %) nalogo povezovanje 

prvega in drugega dela povedi.  

Od vseh sodelujočih (25), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za bralno razumevanje. 
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Preglednica 66: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za bralno razumevanje v i-

učbenikih za prvo in drugo triletje 

Bralno razumevanje 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Besedilo 59 48,0 48,8  

Izberi sliko 22 17,9 18,2  

Besede (ne ponovi) 7 5,7 5,8  

Besede (ponovi) 5 4,1 4,1  

Skupine 3 2,4 2,5  

Označi (P ali N) 3 2,4 2,5  

Zaporedje črk 14 11,4 11,6  

Izberi odgovor 2 1,6 1,7  

Izberi dele povedi 1 0,8 0,8  

Razvrsti besede 3 2,4 2,5  

Vstavi besedno zvezo 1 0,8 0,8  

Poveži dela povedi 1 0,8 0,8  

Skupaj 121 98,4 100,0  

Ni podatka  2 1,6   

Skupaj 123 100,0   

 

Pol učencev (48,8 %) je za najljubšo interaktivno nalogo za razvijanje bralnega razumevanja 

izbralo nalogo, pri kateri povezujejo besedilo s slikami. Ta naloga je na voljo v vseh 

analiziranih i-učbenikih. Petina učencev (18,2 %) je izbrala nalogo, pri kateri na podlagi 

besedila izberejo ustrezno sliko, na voljo pa je prav tako v vseh omenjenih i-učbenikih.  

Štirinajst učencev (11,6 %) je izbralo nalogo z ravrščanjem črk v pravilno zaporedje, da 

napišejo besedo, kljub temu da je na voljo le v i-učbenikih Young Explorers 1 in 2.  

Sedem učencev (5,8 %) je izbralo nalogo, pri kateri v povedi vstavljajo besede, ki se ne 

morejo ponoviti. Ta tip interaktivne naloge je na voljo v vseh i-učbenikih. Podobno nalogo, 

pri kateri se besede lahko ponovijo, je izbralo pet učencev (4,1 %), na voljo pa je v  

i-učbenikih First Explorers 1 in 2 ter World Explorers 1.  

Nihče izmed učencev (0 %) za najljubšo interaktivno nalogo ni izbral naloge s slovnico, ki je 

na voljo v i-učbenikih Young Explorers 1 in 2. Prav tako nihče izmed učencev (0 %) ni izbral 

naloge, pri kateri učenci po ogledu slike izberejo ustrezno besedilo. Ta interaktivna naloga je 

na voljo v i-učbenikih First Explorers 2 in Young Explorers 2.  

Od vseh sodelujočih (123) za dva učenca nimam podatka o njuni najljubši interaktivni nalogi 

za razvijanje bralnega razumevanja.  
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Preglednica 67: Frekvenčna in strukturna preglednica mnenja učencev o i-nalogah za bralno 

razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

Kako so ti všeč aktivnosti bralnega razumevanja? 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Zelo so mi všeč 77 62,6 63,6  

Všeč so mi 31 25,2 25,6  

Ne vem 9 7,3 7,4  

Niso mi všeč 3 2,4 2,5  

Ne maram jih 1 0,8 0,8  

Skupaj 121 98,4 100,0  

Ni podatka  2 1,6   

Skupaj 123 100,0   

 

 
Graf 22: Evalvacija mnenja učencev o i-nalogah za bralno razumevanje v i-učbenikih za prvo in drugo 

triletje 

 

Dvema tretjinama učencem (63,6 %) so bile interaktivne naloge za bralno razumevanje zelo 

všeč, četrtini (25,6 %) pa všeč. Devet učencev (7,4 %) se ni moglo odločiti, če so jim bile 

interaktivne naloge bralnega razumevanja všeč ali ne. Te interaktivne naloge trem učencem 

(2,5 %) niso bile všeč, eden (0,8 %) pa jih ni maral.  
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6.5.4 GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE 

V i-učbenikih First Explorers 1 in Young Explorers 2 ni i-nalog, ki bi bile namenjene 

predvsem govornim sporazumevalnim zmožnostim. V i-učbeniku Young Explorers 1 je na 

voljo ena naloga za razvijanje govornih sporazumevalnih zmožnosti, pri kateri učenci dele 

sestavljank postavljajo na pravilno mesto in nato povedo, kaj je na sliki. Najljubše 

interaktivne naloge za razvijanje govornega sporazumevanja so izbirali učenci, ki so se učili 

po i-učbenikih First Explorers 2 in World Explorers 1.  

 
Preglednica 68: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za govorno sporazumevanje v 

i-učbeniku First Explorers 2 

Govorno sporazumevanje (First Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 Postavi dele sestavljanke  14  66,7  

Obrni dele sestavljanke  2  9,5  

Izstopajoča slika 3  14,3  

Manjkajoča črka 2  9,5  

Skupaj 21  100,0  

 

Dvema tretjinama učencem (66,7 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, je bila 

najbolj všeč interaktivna naloga, pri kateri sestavljajo dele sestavljanke in povedo, kaj je na 

sliki. Trije učenci (14,3 %) so najraje reševali interaktivno nalogo, pri kateri so izbrali sliko, 

ki ne sodi med ostale, in povedali, kaj je na slikah. Dva učenca (9,5 %) sta izbrala nalogo, pri 

kateri se z obračanjem delov sestavljanke razkriva, kaj je na sliki. Predmete na slikah so tudi 

poimenovali. Preostala dva učenca (9,5 %) sta izbrala nalogo, pri kateri je naloga učencev, da 

povedo, kaj je na slikah, nato pa v napisano besedo vstavijo manjkajočo črko.  

 

 
Preglednica 69: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših i-nalog za govorno sporazumevanje v 

i-učbeniku World Explorers 1 

Govorno sporazumevanje (World Explorers 1) 

 Štrevilo Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Preberi (ni animacije) 7 28,0 29,2  

Preberi (animacija) 17 68,0 70,8  

Skupaj 24 96,0 100,0  

Ni podatka  1 4,0   

Skupaj 25 100,0   

 

Večini učencev (70,8 %), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, je bila najljubša 

naloga, pri kateri s klikom sprožijo slušni posnetek in animacijo napisanega besedila, ki ga 

nato preberejo. Tretjini učencev (29,2 %) je bila bolj všeč naloga, pri kateri s klikom na sliko 

sprožijo zvočni posnetek in ponovijo slišano besedo.  

Od vseh sodelujočih (25), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, za enega nimam 

podatka o njegovi najljubši interaktivni nalogi za razvijanje zmožnosti govornega 

sporazumevanja.    
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Preglednica 70: Frekvenčna in strukturna preglednica mnenja učencev o i-nalogah za govorno 

sporazumevanje v i-učbenikih First Explorers 2, Young Explorers 1 in World Explorers 1 

Kako so ti všeč aktivnosti govornega sporazumevanja? 

 Število  Odstotek  

 Zelo so mi všeč 43  56,6  

Všeč so mi 22  28,9  

Ne vem 6  7,9  

Niso mi všeč 4  5,3  

Ne maram jih 1  1,3  

Skupaj 76  100,0  

 

 
Graf 23: Evalvacija mnenja učencev o i-nalogah za govorno sporazumevanje v i-učbenikih First 

Explorers 2, Young Explorers 1 in World Explorers 1 

 

Od učencev, ki so imeli v i-učbeniku vsaj eno interaktivno nalogo za razvijanje zmožnosti 

govornega sporazumevanja, se jih je več kot pol (56,6 %) odločilo, da so jim bile te 

interaktivne naloge zelo všeč, četrtini (28,9 %) pa so bile všeč. Šest učencev (7,9 %) se ni 

moglo odločiti, če so jim bile interaktivne naloge za govorno sporazumevanje všeč ali ne.  

Te interaktivne naloge štirim učencem (5,3 %) niso bile všeč, eden (1,3 %) pa jih ni maral. 
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6.5.5 POSNETKI 

Preglednica 71: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbeniku First 

Explorers 1 

Posnetki (First Explorers 1) 

 Število  Odstotek  

 Risani film 6  25,0  

Film 17  70,8  

Oblika knjige 1  4,2  

Skupaj 24  100,0  

 

Večina učencev (70,8 %), ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 1, je najrajši gledala 

izobraževalne kratke filme. Četrtina učencev (25,0 %) si je najrajši ogledala kratek risani film. 

En učenec (4,2 %) je najrajši gledal ilustracije v obliki knjige in ob tem poslušal posnetek.  

 
Preglednica 72: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbeniku First 

Explorers 2 

Posnetki (First Explorers 2) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Strip in slušni posnetek 2 9,5 10,0  

Risani film 8 38,1 40,0  

Film 8 38,1 40,0  

Oblika knjige 2 9,5 10,0  

Skupaj 20 95,2 100,0  

Ni podatka  1 4,8   

Skupaj 21 100,0   

 

Od učencev, ki so se učili po i-učbeniku First Explorers 2, jih je osem (40,0 %) izbralo risane 

filme, osem (40,0 %) pa filme. Branje stripa ob poslušanju posnetka je bilo najbolj všeč 

dvema učencema (10,0 %), dva učenca (10,0 %) pa sta izbrala ilustracije v obliki knjige s 

spremljavo slušnega posnetka. Od vseh sodelujočih (21), ki so se učili po i-učbeniku First 

Explorers 2, za enega nimam podatka o njegovem najljubšem tipu posnetkov.   

 
Preglednica 73: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbeniku Young 

Explorers 1 

Posnetki (Young Explorers 1) 

 Število  Odstotek  

 Strip in slušni posnetek 2  6,7  

Risani film 17  56,7  

Film 11  36,7  

Skupaj 30  100,0  
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Večina učencev (56,7 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 1, je imela najrajši 

risane filme. Tretjina učencev (36,7 %) je izbrala filme, dva učenca (6,7 %) pa sta najrajši ob 

gledanju stripa poslušala posnetek.  

 
Preglednica 74: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbeniku Young 

Explorers 2 

Posnetki (Young Explorers 2) 

 Število  Odstotek  

 

Risani film 9  39,1  

Film 14  60,9  

Skupaj 23  100,0  

 

Večina učencev (60,9 %), ki so se učili po i-učbeniku Young Explorers 2, je imela najrajši 

filme, preostali (39,1 %) pa so imeli najrajši risane filme.  

 
Preglednica 75: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbeniku World 

Explorers 1 

Posnetki (World Explorers 1) 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Strip in slušni posnetek 1 4,0 4,2  

Risani film 6 24,0 25,0  

Film 17 68,0 70,8  

Skupaj 24 96,0 100,0  

Ni podatka  1 4,0   

Skupaj 25 100,0   

 

Večina učencev (70,8 %), ki so se učili po i-učbeniku World Explorers 1, je imela najrajši 

filme. Četrtina učencev (25,0 %) je imela najrajši risane filme, en učenec (4,2 %) pa je najraši 

ob gledanju stripa poslušal posnetek. Od vseh sodelujočih (25), ki so se učili po i-učbeniku 

World Explorers 1, za enega nimam podatka o njegovem najljubšem tipu posnetkov.   

 
Preglednica 76: Frekvenčna in strukturna preglednica najljubših posnetkov v i-učbenikih za prvo in 

drugo triletje 

Posnetki 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Strip in slušni posnetek 5 4,1 4,1  

Risani film 46 37,4 38,0  

Film 67 54,5 55,4  

Oblika knjige 3 2,4 2,5  

Skupaj 121 98,4 100,0  

Ni podatka  2 1,6   

Skupaj 123 100,0   
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Več kot pol učencev (55,4 %) je najrajši gledalo filme v i-učbeniku, več kot tretjina (38,0 %) 

pa si je rajši ogledala risani film. Pet učencev (4,1 %) je rado bralo stripe, pri čemer so 

poslušali posnetek. Trem učencem (2,5 %) je bila najbolj všeč ilustracija v obliki knjige, pri 

čemer so brali besedilo in poslušali posnetek, vendar ta tip posnetkov ni na voljo v i-učbeniku 

Young Explorers 1. Od vseh sodelujočih (123) za dva učenca nimam podatka o njunem 

najljubšem tipu posnetkov.  

 

 
Preglednica 77: Frekvenčna in strukturna preglednica mnenja učencev o posnetkih v i-učbenikih za 

prvo in drugo triletje 

Kako so ti všeč posnetki? 

 Število Odstotek Veljaven odstotek  

Veljaven podatek 

Zelo so mi všeč 99 80,5 81,1  

Všeč so mi 16 13,0 13,1  

Ne vem 6 4,9 4,9  

Niso mi všeč 1 0,8 0,8  

Skupaj 122 99,2 100,0  

Ni podatka  1 0,8   

Skupaj 123 100,0   

 

 
Graf 24: Evalvacija mnenja učencev o posnetkih v i-učbenikih za prvo in drugo triletje 

 

Večini učencev (81,1 %) so bili posnetki zelo všeč, šestnajstim (13,1 %) pa všeč. Šest 

učencev (4,9 %) se ni moglo odločiti, če so jim bili posnetki všeč ali ne, enemu (0,8 %) pa 

niso bili všeč. Od vseh sodelujočih (123) za enega učenca nimam podatka o njegovem 

mnenju.    
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

I-učbeniško gradivo Explorers je namenjeno učencem od drugega do sedmega razreda.  

V magistrskem delu sem analizirala več aspektov i-gradiv Explorers od drugega do šestega 

razreda ter mnenje učencev o teh gradivih.  

 

Večina tem v i-učbeniških gradivih se povezuje s temami, ki so predlagane v UN za 

angleščino. V i-učbeniškem gradivu First Explorers 1 dve temi nista povezani z UN za drugi 

razred, saj naj bi ju učenci spoznali že v prvem razedu. V i-učbeniških gradivih za drugo 

triletje so štiri krajše teme, ki prav tako niso usklajene z UN za angleščino za drugo triletje, so 

pa usklajene z UN za angleščino za prvo triletje. Teme se v i-učbeniških gradivih ponavljajo, 

vendar je pri ponavljanju vsebina nadgrajena. V i-učbeniku First Explorers 1 učenci na primer 

spoznajo osnovna glasbila, v i-učbeniku Young Explorers 1 pa ponovijo nekaj že znanih 

besed in spoznajo tudi naravna glasbila, značilna za izbrane kraje. V i-učbeniških gradivih za 

drugo triletje se vsebina prepleta s kraji z vsega sveta in tako učenci sočasno spoznavajo 

geografske, kulturne in naravne znamenitosti z različnih področij po svetu.  

 

Interaktivne naloge iz i-učbenikov in usklajenost ciljev v UN za angleščino z i-učbeniškim 

gradivom sem preverila glede na jezikovne zmožnosti. Za razvijanje slušnih zmožnosti je  

i-gradivo vseh petih i-učbenikov v celoti usklajeno s cilji v UN. Učenci že od drugega razreda 

prepoznavajo značilnosti angleškega jezika, pri čemer je slišano besedilo pogosto tudi 

zapisano, kar jim že zgodaj omogoča ozaveščanje o razlikah med zapisom in izgovorom.  

V drugem triletju učenci s poslušanjem prepoznavajo glavne misli besedil, pogosto rabljene 

jezikovne strukture in vljudnostne izraze.  

V prvih letih učenja angleščine kot tujega jezika je poudarek na razvijanju slušnega 

razumevanja, kar se odraža tudi v učbenikih in interaktivnih nalogah. V i-gradivih je sedem 

različnih tipov i-nalog za razvijanje slušnega razumevanja, od tega jih je največ v i-učbeniku 

First Explorers 1 (63 i-nalog), najmanj pa v i-učbeniku World Explorers 1 (20 i-nalog).  

Večini učencev so bile te interaktivne naloge zelo všeč (59,3 %) ali všeč (29,3 %), najrajši 

(44,2 %) pa so imeli i-nalogo, pri kateri so na podlagi slušnega posnetka izbrali ustrezno sliko 

(slika 3). Ta i-naloga je na voljo v vseh petih i-učbenikih, največkrat se pojavi v i-učbeniku 

Young Explorers 2 (24 i-nalog) in First Explorers 1 (17 i-nalog), manjkrat pa v i-učbenikih 

World Explorers 1 (6 i-nalog), First Explorers 2 (5 i-nalog) in Young Explorers 1 (4 i-naloge). 

Menim, da je ta interaktivna igra pri učencih priljubljena, ker je bila njihova naloga tudi 

klikanje na interaktivno tablo. Učencem je predstavljala izziv, ker zahteva pozorno poslušanje 

ključnih besed, saj so slike med sabo zelo podobne.  

 

Interaktivne naloge v i-učbenikih, katerih cilj je razvijanje zmožnosti branja in bralnega 

razumevanja, so usklajene s cilji v učnih načrtih za angleščino za prvo in drugo triletje. Že v 

prvem i-učbeniku so ob slikah in zvočnih posnetkih pogosto zapisane tudi besede, ki v otrocih 

sprožajo zanimanje za črke in branje, kljub temu da so v vseh petih učbenikih besede napisane 

z malimi tiskanimi črkami. Štirinajst različnih tipov i-nalog je namenjenih razvijanju bralnih 

zmožnosti. Kot je bilo pričakovano, je največ teh i-nalog namenjenih najstarejšim učencem v 

i-učbeniku World Explorers 1 (56 i-nalog), število i-nalog pa postopno pada do i-učbenika 

First Explorers 1 (27 i-nalog). Število interaktivnih nalog za razvijanje bralnih zmožnosti torej 

narašča z višjo stopnjo učbeniškega gradiva, kar je tudi v skladu z metodiko poučevanja 

tujega jezika, pri čemer je večji poudarek na branju kasneje, v višjih razredih.  

Dvema tretjinama učencem (63,6 %) so te i-naloge zelo všeč, četrtini (25,6 %) pa všeč. Pol 

učencev (48,8 %) je za najljubšo interaktivno nalogo izbralo nalogo povezovanja besedila s 

slikami (slika 19), ki je voljo v vseh petih i-učbenikih, s tem da se največkrat ponovi v  

i-učbeniku World Explorers 1 (12 i-nalog). V i-učbeniku Young Explorers 2 je takih i-nalog 
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9, v i-učbeniku First Explorers 1 pa 8. V i-učbenikih First Explorers 2 in Young Explorers 1 

jih je enako (7 i-nalog). Menim, da je bila ta i-naloga pri učencih priljubljena, ker vedno 

vključuje slike, ki so učencem že znane iz prejšnjih i-nalog in slik v učbeniku. Kljub temu da 

učenci z reševanjem utrjujejo bralne zmožnosti, od njih ne zahteva veliko branja, saj so 

napisane samo posamezne besede, in ne povedi, kar je redka lastnost pri naštetih i-nalogah. 

Napisanih besed je enako, kot je slik, zato pri zadnjem poskusu vedno lahko ugibajo, saj 

povežejo preostalo besedo s preostalo sliko. Ob preverjanju rešitev se jim ob pravilno 

postavljenih besedah prikaže zelena kljukica, ob napačnih pa rdeč prekrižan znak. Učencem 

ni potrebno ugotoviti, kje so naredili napako, saj to zanje naredi računalniški program.  

Nihče izmed učencev (0 %) ni izbral naloge s slovničnimi strukturami (slika 26), ki je na 

voljo v i-učbenikih Young Explorers 1 in 2. S klikom na prazne dele preglednice se prikaže 

ključni del slovnične strukture, ki učencem omogoča, da preberejo povedi. Menim, da se  

i-naloga učencem ne zdi atraktivna, saj ne vključuje slik in animacij. Prav tako jim ne 

predstavlja izziva, pri katerem bi se pokazalo, če so pred klikom na prazen del pregledenice že 

vedeli odgovor, zato pri tej i-nalogi ne zbirajo točk oziroma števila zelenih kljukic, ki 

predstavljajo pravilen odgovor.  

 

Deset tipov i-nalog v i-učbenikih je zasnovanih tako, da učenci hkrati razvijajo zmožnosti 

slušnega in bralnega razumevanja. Teh nalog je največ v i-učbeniku World Explorers 1  

(33 i-nalog), ki je namenjen starejšim učencem, najmanj pa v i-učbeniku First Explorers 1, ki 

je namenjen najmlajšim učencem (4 i-naloge). Tudi v tem primeru število interaktivnih nalog 

narašča z višjo stopnjo učbeniškega gradiva, saj je večji poudarek na branju v višjih razredih. 

Več kot pol učencem (58,5 %) je bil tak tip nalog zelo všeč, tretjini (30,9 %) pa všeč.  

Za najljubšo interaktivno nalogo so učenci izbrali podobno nalogo kot pri razvijanju bralnih 

zmožnosti (slika 19), le da se pri tej s klikom na sliko sproži tudi zvočni posnetek, ki jim je v 

pomoč pri povezovanju napisane besede s sliko. V treh i-učbenikih je pri taki zasnovani 

nalogi prisotna tudi animacija (slika 15), v dveh pa animacije ni (slika 12). Pri analizi mnenja 

učencev glede na i-učbenik, ki so ga evalvirali, sem ugotovila, da je največji delež učencev za 

najljubšo nalogo izbral eno izmed teh dveh nalog (45 %), v i-učbeniku Young Explorers 1, 

kjer sta na voljo obe, pa je pol učencev (48,3 %) izbralo nalogo z animacijo, le dva učenca 

(6,9 %) pa sta izbrala nalogo brez animacije. Učencem so naloge z animacijo verjetno všeč, 

ker v njih zbudijo zanimanje, saj se slike pokažejo postopno in počasneje, kar pomeni, da 

morajo počakati, da vidijo, katerim slikam bodo lahko pripisali napisane besede. Animacijo 

spremlja zvok, ki so ga učenci radi oponašali.  

 

V i-učbenikih za prvo triletje je polovica ciljev za govorno sporočanje in sporazumevanje 

usklajenih z UN za angleščino, kar je najpogosteje doseženo s ponavljanjem za zvočnimi 

posnetki in pripevanjem ob pesmih ter rimah, ki so skoraj vsem učencem zelo všeč (52,8 %) 

ali všeč (27,6 %). Drugo polovico ciljev je mogoče doseči z nalogami v učbenikih, ki učence 

spodbujajo k uporabljanju angleščine v novih okoliščinah in uporabi nebesednih 

spremljevalcev. Z i-učbeniki za drugo triletje se učenci usposabljajo za osnovno govorno 

sporazumevanje, ostali cilji v UN pa z i-učbenikom prav tako niso usklajeni. Najmanj i-nalog 

je namenjenih zgolj razvijanju zmožnosti govornega sporazumevanja (21 i-nalog), od tega v  

i-učbenikih First Explorers 1 in Young Explorers 2 ni nobene. Šest različnih tipov i-nalog je v 

preostalih treh i-učbenikih, največ nalog pa je v i-učbeniku World Explorers 1 (10 i-nalog).  

Večina učencev (81,1 %), ki so imeli vsaj eno tako interaktivno nalogo, je ocenila, da so jim 

bile zelo všeč, četrtini (13,1 %) pa so bile všeč. Kljub temu da je i-nalog za razvijanje 

predvsem govornega sporazumevanja najmanj, pa učenci utrjujejo govor tudi pri drugih  

i-nalogah, pri katerih je v navodilih pogosto zapisano tudi to, naj besede oziroma povedi 
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izgovorijo. Učenci razvijajo zmožnosti govornega sporočanja tudi z aktivnostmi, ki so 

zasnovane v učbeniku in z dejavnostmi, ki jih pripravi učitelj.  

 

Ciljev v UN za angleščino za pisanje in pisno sporazumevanje se ne da doseči z i-učbeniki, 

ker so vse interaktivne naloge namenjene razvijanju ostalih jezikovnih zmožnosti in učenci v 

i-učbenik ne pišejo. Zmožnost pisnega sporazumevanja razvijajo z nalogami, ki so v učbeniku 

in v delovnem zvezku ter z dejavnostmi, ki jih pripravi učitelj, kar pa je pogosto odvisno od 

posameznega učitelja.  

 

Poleg i-nalog so v i-učbenikih slušni in vizualni posnetki umetnostnih in neumetnostnih 

besedil. V vseh petih i-učbenikih so stripi, ob katerih je mogoče poslušati posnetek pogovora 

glavnih junakov, risani filmi, ki so zasnovani glede na strip in izobraževalni kratki filmi z 

neumetnostno vsebino. V i-učbenikih, z izjemo i-učbenika Young Explorers 1, so tudi kratke 

ilustrirane zgodbe v obliki knjige z napisanim besedilom, ob katerem je možnost tudi 

predvajati slušni posnetek.  

Skoraj vsem učencem so bili posnetki zelo všeč (81,1 %) ali všeč (13,1 %). Več kot pol 

učencev (55,4 %) je za najljubši tip posnetkov izbralo kratke izobraževalne filme, več kot 

tretjina (38,0 %) pa si je rajši ogledala risani film. Učenci imajo radi posnetke, pri katerih jim 

ni treba brati ali se truditi s spremljanjem slušnega posnetka in ugibati, na katero sliko se 

posnetek nanaša.  

 

Skoraj vsi anketirani učenci pri pouku angleščine radi uporabljajo interaktivni zaslon (96,8 %) 

in i-učbenik (88,7 %), za katerega menijo, da je zanimiv (91,1 %) ter enostaven za učenje 

(87,8 %). Večina učencev (92,6 %) trdi, da so jim i-učbeniki všeč, ker lahko klikajo na 

interaktivni zaslon. Mnogo učencev (89,4 %) verjame, da i-učbenik pomaga, da se več naučijo 

in, trdijo (94,3 %), da je v i-učbeniku dovolj različnih aktivnosti. Večini učencev so všeč 

zgodbe (92,7 %), ilustracije (92,6 %) in pesmi (80,4 %). Učenci imajo radi, da so na 

interaktivnem zaslonu vidne rešitve (92,7 %), večina (78,0 %) pa nima težav s spremljanjem 

aktivnosti na zaslonu in nato z reševanjem vaj v učbeniku. Učencev (78,8 %) ne moti gledanje 

v zaslon zaradi škodljivosti očem. Na mnenje glede všečnosti igric pri angleščini za večino 

učencev (87,8 %) ne vpliva strah, da bi jih zasvojile.  

 

Večina učencev (74,0 %) želi interaktivni program uporabljati vsako uro angleščine, nekaj 

učencev (20,3 %) pa polovico ur angleščine. Največ učencev (43,9 %) želi i-učbenik 

uporabljati ves čas učne ure, tretjina (32,5 %) pa, ko se učijo novo snov. Za utrjevanje znanja 

ga najraje uporablja petina učencev (18,7 %).  

 

Mnogo učencev (70,2 %) ni imelo težav pri uporabi interaktivnega gradiva, skoraj tretjina 

(27,3 %) pa je opazila občasne težave. Pol učencev (49,6 %) nikoli nima težav z zaznavanjem 

klika na interaktivni zaslon, ki se jim ne zdi previsoko (91,1 %). Skoraj pol anketiranih 

učencev (45,5 %) je opazilo občasne težave z nezaznavanjem klika na zaslonu. Učenci nimajo 

strahu, da bi s klikom na interaktivni zaslon kaj pokvarili (90,2 %) ali da bi jih stresla statična 

elektrika (86,1 %). Nekaj učencev (7,2 %) je opozorilo na težavo z interaktivnim programom, 

ki včasih neha delovati pravilno in ga je zato potrebno izklopiti in ponovno vklopiti.  
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SKLEP 

Prvotna cilja, ki sem si ju zastavila ob začetku pisanja magistrske naloge, sta empirični del 

razdelila v dve kategoriji: analiza interaktivnega gradiva Explorers za učenje angleščine od  

2. do 6. razreda  ter ugotavljanje mnenja učencev o tem gradivu. Učbeniško gradivo mora biti 

usklajeno z učnim načrtom, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, saj 

lahko le tako z njegovo uporabo učitelj sledi začrtanim smernicam in doseže želene ter nujne 

rezultate.  

 

V UN so podrobno opisani operativni cilji razdeljeni glede na jezikovne zmožnosti in 

predstavljajo minimalne standarde, ki jih morajo učenci doseči na koncu posameznih triad, da 

lahko napredujejo v naslednjo. Z reševanjem interaktivnih nalog učenci lahko dosežejo vse 

operativne cilje za poslušanje in slušno razumevanje, pri čemer so že v prvi triadi nekatere  

i-naloge zasnovane tako, da jih je mogoče pravilno rešiti samo s pozornim poslušanjem. Cilji 

za branje in bralno razumevanje so prav tako dobro zastopani v i-gradivu, z izjemo 

pragmatične zmožnosti, ki je v drugi triadi z i-gradivom ni mogoče doseči. Izključna raba  

i-gradiva ni dovolj za dosego operativnih ciljev za razvijanje govornega in pisnega 

sporazumevanja, slednje je v večjem delu zastopano v nalogah natisnjenega gradiva. Učitelj 

se mora zavedati teh pomanjkljivosti in jih načrtno vključevati v pouk, tudi s pripravo 

dodatnega gradiva. 

 

Vse teme v i-učbeniških gradivih se povezujejo s temami, ki so predlagane v UN, kljub temu 

pa jih je nekaj preveč osnovnih. Dve temi v i-učbeniku First Explorers 1 se povezujeta z UN 

za prvi razred, štiri vsebine v i-učbenikih za drugo triletje pa se povezujejo z UN za drugi in 

tretji razred. Vsebina v i-gradivih je povezana in se nadgrajuje, nekaj vsebine pa se tudi 

ponavlja, saj se v temeljnih poglavjih i-učbenikov pojavlja tudi besedišče prejšnjih tem ali  

i-učbenikov. Vsako prvo poglavje od i-učbenika First Explorers 2 naprej je ponovitev 

celotnega prejšnjega i-učbenika, pri čemer se pojavijo tudi nove besede in izrazi.  

 

Večina učencev želi i-učbeniško gradivo uporabljati vsako uro angleščine in ves čas učne ure, 

saj jim je delo z interaktivno tablo in i-učbeniškim gradivom všeč. Učenci radi klikajo na 

interaktivni zaslon, i-gradivo se jim zdi zanimivo in menijo, da je v njem dovolj različnih 

aktivnosti. Poleg tega, da se jim i-gradivo zdi enostavno za učenje, jim je všeč, da so na 

interaktivni tabli vidne tudi rešitve nalog. Vse interaktivne naloge za razvijanje jezikovnih 

zmožnosti so med učenci enako priljubljene. Prav tako imajo radi posnetke, pesmi in 

ilustracije. Večina učencev ni opazila težav z uporabo i-gradiva in se ne bojijo, da bodo s 

klikanjem kaj pokvarili. Občasno imajo nekateri težave z nezaznavanjem klika, večina pa ni 

opazila težav s statično elektriko ob kontaktu z interaktivim zaslonom.  

 

S predstavitvijo mnenja didaktikov in strokovnih delavcev o poučevanju angleščine kot tujega 

jezika z interaktivno tablo in analizo mnenja učencev o delu z interaktivnih gradivom sem 

opisala prednosti in slabosti uporabe interaktivne table pri pouku angleščine, kar koristi 

ravnateljem, ki razmišljajo o investiciji v tehnološko prenovo učilnic. Z analizo interaktivnih 

gradiv Explorers sem predstavila prednosti in slabosti i-gradiv, kar koristi učiteljem, ki se 

odločajo za uporabo konkretnih i-učbenikov.  
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PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Med raziskovanjem se mi je pojavilo več vprašanj, ki so lahko predmet nadaljnjega 

raziskovanja.  

 

Ob analizi usklajenosti operativnih ciljev v UN z interaktivnim učbeniškim gradivom 

Explorers sem ugotovila, da interaktivne naloge ne razvijajo vseh jezikovnih zmožnosti.  

I-nalog izključno za razvijanje govornega sporazumevanja je zelo malo, i-nalog za razvijanje 

pisnega sporazumevanja pa ni. To ne pomeni, da z gradivom Explorers teh ciljev ni mogoče 

doseči, saj so naloge tudi natisnjene v učbeniku in delovnem zvezku, ki pa jih v analizo nisem 

vključila. Pri nadaljnjem raziskovanju predlagam, da se analizira usklajenost operativnih 

ciljev v UN z i-učbenikom, tiskanim učbenikom in delovnim zvezkom posebej, da se ugotovi, 

katere cilje je mogoče doseči izključno z vsakim posameznim gradivom. Le tako bodo imeli 

učitelji celoten pregled nad usklajenostjo ciljev v UN z vsakim gradivom posebej in se bodo 

lažje odločili, če želijo uporabiti vsa tri gradiva (i-gradivo, učbenik in delovni zvezek) ali 

bodo katerega izmed njih izpustili.  

 

Ko sem z rezultati anket ugotavljala mnenje učencev prvega in drugega triletja o 

interaktivnem gradivu Explorers, sem se vprašala, ali bi bilo učencem to gradivo prav tako 

všeč, če bi ga imeli natisnjenega ali pa v obliki digitaliziranega elektronskega učbenika.  

V primeru, da bi dobili mnenje učencev tudi o tiskanem in d-gradivu, bi ocenili, kolikšno 

vlogo ima pri njihovem navdušenju interaktivna tabla z i-nalogami. Nekatere šole še niso 

uspele investirati v interaktivno tablo, imajo pa računalnike povezane s projektorji, 

projeciranimi na belo tablo, pri čemer bi i-gradivo dobilo funkcijo d-gradiva, interaktivne 

naloge pa bi učenci lahko igrali na računalniku. S tako raziskavo bi tudi učitelji s tehnološko 

manj naprednimi učilnicami dobili ustrezno povratno informacijo, kar bi jim olajšalo 

odločitev pri izbiri učbeniškega gradiva Explorers.  

 

Natisnjene vprašalnike, namenjene učencem, ki so se učili v izbrani jezikovni šoli, so prebrali 

tudi njihovi učitelji, ki so mi takoj začeli dajati povratne informacije o svojem mnenju glede 

interaktivnega gradiva in interaktivnega zaslona. Učitelj je v stiku z i-gradivom pogosto več 

kot sami učenci, saj že med samo učno uro upravlja z interaktivno tablo, lahko pa ima tudi več 

skupin učencev. Ko učitelji izbirajo gradivo za prihajajoče šolsko leto, so lahko eden izmed 

dejavnikov tudi izkušnje ostalih strokovnih delavcev, zato bi bilo smiselno v nadaljnji 

raziskavi ugotoviti mnenje učiteljev, ki so poučevali z izbranim i-gradivom Explorers.  

 

Z uresničitvijo vseh treh predlogov za nadaljnje raziskovanje bi učitelji angleščine v prvem in 

drugem triletju dobili vpogled v prednosti in slabosti tiskanega in interaktivnega gradiva 

Explorers za poučevanje angleščine, kar bi jim olajšalo izbiro gradiva za prihajajoča šolska 

leta, ki bi najustrezneje zadostila potrebam njihovih razredov.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: TEME IN BESEDIŠČE I-UČBENIKOV EXPLORERS 

PRILOGA 1.1: FIRST EXPLORERS 1 

SYLLABUS MAIN VOCABULARY 
MAIN 

STRUCTURES 
TPR CLIL EXPLORE 

Hello! 

Numbers 1–10, girl, boy, 

dog;  

 

Colours: black, blue, grey, 

orange, red, yellow, brown, 

white, pink, green;  

Hello.  

Goodbye.  

I’m …  

/ / / 

1. School 

pencil case, pen, bag, pencil, 

rubber, book, chair, 

notebook, crayon, ruler;  

It’s a …  

Yes.  

No.  

hands up, 

hands 

down;  

Materials: wood, 

rubber, paper;  

First day at 

school:  

Open your books. 

Close your books.  

2. Toys 

scooter, bike, ball, guitar, 

doll, car.  

 

big, small, old, new.  

I’ve got a …  

It’s …  

kick a 

ball, play 

the guitar;  

Make music: guitar, 

drum, violin, flute, 

trumpet;  

Toy shop: Show 

me a ball.  

3. The Farm 

 chicken, cat, cow, horse, 

goat, sheep, farm, tractor, 

duck, rabbit.  

I can see a …  
stand up, 

sit down.  

Milk: milk, ice 

cream, cheese, 

butter, grass; 

The farm: It’s 

time to go. 

Goodbye.  

4. Family 

mum, granny, dad, sister, 

brother, grandad 

 

tired, happy, sad, angry;  

This is my …  

He’s …  

She’s …  

count to 

five, 

dance;  

Celebrations: 

wedding, new 

house, birthday, new 

baby;  

The beach: How 

are you? I’m fine, 

thank you. 

5. Food 

bananas, apples, cakes, 

tomatoes, sausages, pears, 

peaches, melons, olives, 

oranges 

I like …  

I don’t like …  

Wash your 

hands, eat 

an apple.  

How fruit grows: 

seed, plant, flower, 

fruit;  

The market: Here 

you are. Thank 

you.   

6. Outdoors 

mountain, house, tree, 

flower, lake, bird, tent, fish, 

boat, river;   

There’s a …  
walk, 

wave;  

Shadows: It’s 

cloudy. It’s sunny.  

The great 

outdoors: Are you 

ready? Yes.  

Christmas 
Present, Christmas tree, star, 

snowman;  
/ / / / 

Carnival 
Dinosaur, dancer, cowboy, 

clown, rabbit; 
/ / / / 
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PRILOGA 1.2: FIRST EXPLORERS 2 

SYLLABUS MAIN VOCABULARY 
MAIN 

STRUCTURES 
TPR CLIL EXPLORE 

Hello again 

Weather: cloudy, raining, 

windy, snowing, foggy, 

sunny;  

 

Numbers 1–20. 

 

School: bags, chairs, pencils, 

rubbers, books, notebooks, 

pencil cases, rulers; teacher, 

door, window, floor;  

 

Food: oranges, bananas, 

apples, pears;  

It’s …  

pick up, put 

down, read, 

write, count 

to 10;  

/ / 

1. Let’s play 

run, jump, climb, dance, 

rollerblade, ride a bike; 

 

hot, cold, hungry, thirsty; 

I can …  

I can’t …  

 

I’m …  

He’s …  

She’s …  

clap your 

hands, 

stamp your 

feet;  

Exercise is good for 

you: stretch, bend, 

skip, hop, exercise;  

Adventure 

playground:  

Can I have a 

drink, please? 

Thank you.  

2. Let’s go 

train, plane, bus, lorry, 

motorbike, taxi; 

 

slow, fast, long, short 

It’s a (adj+noun) 
drive a car, 

fly a plane;  

People who help us: 

police officer, bus 

driver, fire fighter, 

postman, fire 

engine;  

Bekonscot Model 

Village: I’m 

sorry I’m late.  

3. At home 

bathroom, bedroom, kitchen, 

hall, living room, garden;  

 

cupboard, box, table, bed;  

 

Family members: grandad, 

grandma, father, mother, 

brother, sister 

...’s in/on the …  

In the …  

On the …  

take a 

photo, draw 

a picture;  

Recycle: metal, 

plastic, glass, paper 

Ditchley Park: 

I’ve finished. 

Well done! 

4. In the 

garden 

Snake, bat, fox, hedgehog, 

mouse, frog;  

 

walk, swim, fly, sing.  

It can …  

It can’t …  

sleep, wake 

up;  

A hedgehog’s year: 

wakes up, has 

babies, makes a 

nest, sleeps;  

Wildlife centre: 

Be quiet, please.  

5. The body 

Wings, head, teeth, tail, legs, 

arms, ears, nose, mouth, 

eyes.  

It’s got ..  

It hasn’t got …  

brush your 

teeth, wash 

your face;  

The five senses: 

see, hear, taste, 

touch, smell. 

Natural History 

Museum:  Be 

careful. OK! 

6. Clothes 

jacket, T-shirt, dress, hat, 

trousers, shoes, skirt, boots, 

jumper, shorts 

I’m wearing …  

take off 

your jacket, 

put on your 

hat;  

Bar charts: survey, 

number;  

How many …?  

Victorian 

museum: Can I 

borrow your 

camera, please? 

The 

Alphabet 

English sounds: apple, bus, 

cat …  
/ / / / 

Easter 
Easter bunny, baskets, 

chicks, Easter eggs, flowers;  
/ / / / 
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PRILOGA 1.3: YOUNG EXPLORERS 1 

SYLLABUS MAIN VOCABULARY 
MAIN 

STRUCTURES 
SOUNDS CLIL EXPLORE COUNTRY 

Hello! 

Colours: red, orange, 

yellow, black, white, 

green, blue, purple, pink, 

brown, grey;  

Months 

Numbers 1–20  

Hello. How are 

you? 

I'm fine, thanks.  

What's your 

name? 

I'm (Sophie).  

I see something 

(red).  

Is it (a bike)? 

Yes, it is. 

No, it isn't. 

When's your 

birthday? In 

(June).  

    

1. In the 

country 

Rucksack, watch, compass, 

torch, camera, notebook, 

binoculars, map;  

Insects, grasshopper, bee, 

butterfly, beetle, ant;  

Have you got (a 

compass)?  

Yes, I have. 

No, I haven't.  

C  

(pencils, 

compass) 

Science: 

Insect 

colours 

Tropical 

world 
Australia  

2. Let's play! 

Play computer games, play 

football, play basketball, 

play tennis, play the piano, 

play the violin, play the 

drums, play the recorder;  

Skateboard, dive, draw, 

skate, paint, ride a horse;  

Can you (play the 

piano)? 

Yes, I can. 

No, I can't.  

V (violin),  

B 

(basketball) 

Music: 

World 

music 

A concert 
The United 

States 

3. Clothes 

Sunglasses, sandals, 

swimsuit, jeans, scarf, 

raincoat, woolly hat, 

gloves;  

Summer, autumn, winter, 

spring;  

What's he/she 

wearing?  

He's/She's 

wearing (a scarf).  

 

What's he/she 

doing? 

He's/She's 

(skating).  

S (scarf, 

shoes) 

Geography: 

Festivals 

A fancy 

dress party 
India 

4. My 

bedroom 

Mirror, radio, plant, bin, 

wardrobe, bookcase, 

picture, lamp;  

Fridge, cooker, TV, sofa, 

phone;  

next to 

Where's the 

(lamp)? 

It's (under) the 

(table).  

O (sofa, 

bookcase) 

Geography: 

Houses 

Broughton 

Castle 
Japan 

5. Wild 

animals 

Crocodile, zebra, parrot, 

flamingo, lion, python, 

monkey, gorilla;  

Feathers, hair, whiskers, 

claws, teeth, scales 

Has it got (red 

wings)?  

Yes, it has. 

No, it hasn't.  

Z (zebra),  

S (snake) 

Science: 

Mammals 

A wildlife 

park 
Morocco 

6. Camping 

Salad, toast, water, jam, 

sandwiches, pasta, eggs, 

juice;  

Breakfast, lunch, dinner, 

rice, vegetables, ham 

Do you like 

(salad)? 

Yes, I do. 

No, I don't.  

J (juice),  

Y (yoghurt) 

Science: 

Wheat to 

flour 

Camping in 

the country 
Ecuador 

Christmas 

Eve 

Stocking, Santa Claus, 

presents, mince pies, 

reindeer, carrots, fireplace;  

I can see (a 

stocking).  
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PRILOGA 1.4: YOUNG EXPLORERS 2 

SYLLABUS MAIN VOCABULARY 
MAIN 

STRUCTURES 
SOUNDS CLIL EXPLORE COUNTRY 

Hello again! 

The alphabet 

Days of the week 

Numbers 1–100  

Can you spell 

your name, 

please?  

There are (30 

tadpoles/two 

frogs).  

    

1. At the 

circus 

Curly hair, wavy hair, 

straight hair, blond hair, 

glasses, ponytail, 

moustache, beard;  

Tall, short, strong, thin, 

old, young;  

Has he/she got 

(blond hair)? 

Yes, he/she has. 

No, he/she hasn't.  

E (green),  

Y 

(ponytail),  

I (pink),  

E (pretty)  

Science: 

Animals 

bodies 

A magic 

show 
Italy 

2. At home 

Reading, eating, watching 

TV, listening to music, 

drinking, washing up, 

tidying up, talking on the 

phone;  

Biscuits, auntie, uncle, 

cousin, tea 

What's he/she 

doing? 

He's/She's 

(reading a book).  

N 

(kitchen), 

ING 

(reading) 

Art: a 

famous artist 

A family 

picnic 
Turkey 

3. In the 

town 

Park, station, hospital, 

school, bridge, bank, 

restaurant, shop;  

Stable, in front of, 

between, opposite, behind, 

swimming pool; 

Is there (a shop)? 

Yes, there is.  

No, there isn't.  

CK (black),  

K (park),  

G (big),  

GG (egg) 

Geography: 

Capital 

cities 

A treasure 

hunt 
Peru 

4. At the 

youth club 

Playing Frisbee, playing 

board games, playing golf, 

taking photos, doing 

exercises, skipping, 

playing cards, talking to 

friends;  

In the morning, in the 

afternoon, in the evening, 

at night;  

Do you like 

(playing cards)? 

Yes, I do.  

No, I don't.  

OR 

(horses),  

A (small),  

O (photos), 

OA (boats) 

PE: Popular 

sports 

Activities in 

the park 
Switzerland 

5. My day 

Get up, have breakfast, go 

to school, have lunch, go 

home, have dinner, brush 

my teeth, go to bed;  

Wake up, get dressed, have 

a shower, half past, quarter 

to, quarter past 

What time do you 

(brush your 

teeth)? 

I (brush my teeth) 

at (nine) o'clock.  

U (uncle),  

A (apple) 

Geograph: 

Time zones 

A 

firefighter's 

day 

South 

Africa 

6. Under he 

sea 

Crabs, sharks, octopuses, 

starfish, turtles, eels, 

seahorses, dolphins;  

Friendly, whales, 

dangerous, walruses, seals, 

polar bears 

I was at (the 

aquarium) 

yesterday.  

There was a 

(crab).  

There were 

(sharks).  

ES 

(torches),  

S (cakes) 

Science: 

Water 

At the 

aquarium  
Thailand 

World Book 

Day 

Author, characters, 

costumes, bookmarks, 

book token, stories;  
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PRILOGA 1.5: WORLD EXPLORERS 1 

SYLLABUS MAIN VOCABULARY 
MAIN 

STRUCTURES 
CLIL EXPLORE 

READ 

MORE 

Hello! 
Ordinal numbers 1st–31st 

Review of levels 3 and 4   

It's Alfie's (poster).  

They're Becca's 

(books).  

   

1. In the trees 

Listen to an MP3 player, laugh, 

eat popcorn, sleep, write a note, 

read a magazine, shout, draw;  

 

Scared, tired, hungry, thirsty, 

excited;  

Is Vecca (wearing a 

red jacket)? Yes, she 

is.  

Is Josh (jumping)? No, 

he isn't.  

Is he (hungry)? Yes, he 

is.  

Is she (excited)? No, 

she isn't.  

Are they (scared)? 

Yes, they are.  

Are they (thirsty)? No, 

they aren't.  

Science: 

Woodland 

habitats 

A Rangers 

Centre 

Houses made 

of wood 

2. Let's do 

sport 

Go skateboarding, go swimming, 

go riding, play table tennis, play 

volleyball, play badminton, do 

gymnastics, do karate;  

Win, lose, train, trainer, team;  

Hayley plays (table 

teniss).  

She doesn't play 

(football).  

Present simple 

(questions):  

Does he (eat special 

food)? Yes, he does.  

Does he (live near 

you)? No, he doesn't.  

Maths: 

Understanding 

bar charts 

Sports at 

school 
Water sports 

3. Collections 

Sticker, magnet, figure, poster, 

postcard, badge, keyring, card 

Cushion, carpet, curtains, shelves, 

mug 

There are some 

(cards).  

There aren't any 

(badges).  

Are there any (frogs in 

the bathroom)? 

Yes, there are.  

No, there aren't.  

Art: Studying an 

artist's style 

A transport 

museum 

Interesting 

collections 

4. Animals all 

around 

Tortoise, hamster, iguana, guinea 

pig, spider, canary, stick insect, 

snail;  

 

Shy, brave, fierce, greedy, noisy;  

Which snake is 

(longer)? 

Susan is (longer) than 

Sheila.  

Superlative adjectives: 

Java is the (biggest).  

Caspia is the (fiercest).  

Science: Eggs A zoo 

Helping 

animals in 

danger 

5. Places and 

people 

Shopping centre, library, 

supermarket, theatre, hotel, 

church, cinema, cafe;  

 

Scientist, cook, farmer, waitress, 

student;  

Where were you at 

(eleven o'clock)? 

I was (at the shopping 

centre).  

Where was he at (half 

past twelve)? 

He was (at the hotel).  

Verb to be (past):  

He was (very tall).  

She wasn't (from 

Ireland).  

They were (happy). 

They weren't (rich).  

Geography: 

Understanding a 

map 

Modbury (a 

green town) 
In my city 

6. A day out 

Museum, water park, football 

match, safari park, science centre, 

amusement park, music festival, 

circus;  

 

Did he (gave a pizza)? 

Yes, he did.  

Did she (buy a T-

shirt)? No, she didn't.  

 

History: 

Medieval castles 
London 

A special 

day 
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Clown, trampoline, high wire, 

acrobat, fire eater;  

Past simple 

(affirmative):  

I (laughed).  

They (went to a 

football match).  

We (saw acrobats).  

7. Where's the 

puppy? 

Attic, garage, balcony, basement, 

shower, shed, upstairs, 

downstairs;  

Pick up, wake up, rush, follow, 

save 

What was he doing? 

He was (playing in 

hayley's garden).  

Past Continous with 

when:  

He was (climbing a 

tree) when he (saw a 

fire downstairs).  

Geography: 

Homes and 

climate 

School 

magazine 

Unusual 

homes 

Christmas 

Biscuits, doughnuts, turkey, 

Christmas pudding, chicken stew, 

rice, a Christmas Carol, story,  

    

Water Day 
Float, ice, lake, salt, snowflake, a 

quarter, a half, per cent;  

How much of (our 

water is in the ocean)?  

About (73 %).  

   

 

 

PRILOGA 2: ŠTEVILKA STRANI V I-UČBENIKU POSAMEZNIH 

INTERAKTIVNIH NALOG ZA RAZVIJANJE JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI 

PRILOGA 2.1: POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Interaktivna 

naloga 
First Explorers 1 First Explorers 2 

Young Explorers 

1 

Young Explorers 

2 

World Explorers 

1 

Izgovori 

2, 3, 6, 10, 14, 18, 

24, 28, 32, 36, 42, 

46, 50, 54 

6, 14, 24, 32, 42, 

50 

4, 4, 5, 8, 11, 20, 

23, 32, 35, 44, 47, 

56, 59, 68, 71 

7, 8, 11, 20, 23, 

32, 35, 44, 47, 56, 

59, 68, 71, 88 

8, 18, 30, 40, 52, 

62, 74 

Izberi sliko 

2, 8, 12, 16, 19, 

20, 26, 29, 30, 34, 

38, 44, 47, 48, 52, 

56, 62 

2, 5, 37, 47, 63 8, 12, 20, 69 

5, 13, 14, 18, 24, 

24, 25, 26, 30, 36, 

37, 38, 42, 49, 50, 

54, 56, 59, 60, 61, 

62, 66, 74, 78 

8, 18, 30, 40, 52, 

74 

Pesmi 

2, 10, 12, 18, 20, 

28, 30, 36, 38, 46, 

48, 54, 56, 61, 63 

10, 10, 12, 18, 18, 

20, 28, 28, 30, 36, 

36, 38, 46, 46,  

48, 54, 54, 56, 60, 

63 

5, 11, 23, 35, 47, 

59, 71 

5, 11, 23, 35, 47, 

59, 71 

9, 19, 31, 41, 53, 

63, 75 

Izberi sliko 

(animacija) 
16, 26, 34, 44 62 / / / 

Zaporedje slik 
6, 14, 24, 32, 42, 

50 

3, 6, 11, 14, 24,  

32, 37, 42, 50 
/ / / 

Rime 
4, 6, 14, 24, 32, 

42, 50 
/ / / / 

Skupine / 8 / / / 
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PRILOGA 2.2: POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE TER BRANJE IN 

BRALNO RAZUMEVANJE 

Interaktivna 

naloga 

First Explorers 

1 

First Explorers 

2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Izberi sliko 3, 5 2 / / / 

Preberi 60 16, 52 88 / 13 

Vstavi besedo 37 19 / / 

17, 27, 36, 39, 

46, 49, 61, 71, 

83 

Besede s sliko  

(ni animacije) 
/ 

10, 18, 28, 36, 

43, 46, 54 
7 / / 

Izberi  

(P ali N) 
/ 44 

18, 30, 42, 54, 

66, 78 

13, 14, 26, 37, 

38, 43, 50, 55, 

62,  67, 72, 74, 

79 

5, 14, 24, 58, 68, 

80 

Zaporedje povedi / 11 

6, 10, 16, 22, 28, 

40, 46, 52, 58, 

64, 70, 76 

73 66, 78 

Besede s sliko 

(animacija) 
/ / 47, 71 23, 59 

12, 22, 34, 44, 

56, 66, 78 

Skupine / / 72 49 / 

Izberi odgovor / / 9 / 62 

Dialog / / / / 
15, 25, 37, 47, 

59, 69, 81 

 

PRILOGA 2.3: BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE 

Interaktivna 

naloga 

First Explorers 

1 

First Explorers 

2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Besedilo 
4, 7, 15, 25, 33, 

43, 51, 60 

10, 18, 28, 29, 

36, 46, 54  

11, 23, 32, 44, 

48, 56, 68  

8, 12, 20, 32, 36,  

44, 47, 68, 73 

17, 27, 35, 39, 

45, 49, 57, 61, 

71, 79, 83, 84 

Izberi sliko 
9, 17, 27, 35, 45, 

53 

9, 17, 19, 27, 35, 

45, 52, 53  
13, 45, 59  12, 21, 33, 48  

6, 12, 22, 34, 44, 

44, 54, 56, 85  

Besede  

(ne ponovi) 
8, 19, 52, 55 

8, 12, 20, 26, 30,  

34, 38, 48, 56 
61 7, 19, 31, 61 

4, 13, 20, 23, 35, 

45, 57, 67, 79 

Besede  

(ponovi) 
11 16, 26 / / 

11, 21, 33, 42, 

43, 55, 65, 76, 

77 

Skupine 11, 29 29 / / / 

Označi  

(P ali N) 

13, 21, 31, 39, 

49, 57 

13, 21, 31, 39, 

49, 55, 57 

15, 25, 27, 34, 

37, 39, 49, 51, 

63, 73, 75, 88  

88 / 

Zaporedje črk / / 35, 60 11 / 

Slovnica / / 
9, 21, 33, 45, 57, 

69 

9, 21, 33, 45, 57, 

69 
/ 

Izberi odgovor / 55  14, 24, 33, 57   / 
10, 12, 23, 34, 

64  

Izberi del povedi / / 36 / / 

Izberi besedilo / 47  / 9, 25, 48, 60, 69 / 

Razvrsti besede / / / 
6, 10, 22, 34, 46, 

57, 58, 70  
22, 66, 78 

Vstavi besedno 

zvezo 
/ / 21 / 32, 56 

Poveži dela 

povedi  
/ / / / 

15, 25, 37, 47, 

59, 69, 81 
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PRILOGA 2.4: GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE 

Interaktivna 

naloga 

First Explorers 

1 

First Explorers 

2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Postavi dele 

sestavljanke 
/ 7, 25, 44, 51  13, 61 / / 

Obrni dele 

sestavljanke 
/ 15, 33 / / / 

Izstopajoča slika / 34 / / / 

Manjkajoča črka / 60 / / / 

Preberi  

(ni animacije) 
/ 4 / / 

9, 19, 31, 41, 53, 

63, 75, 84, 86 

Preberi  

(animacija) 
/ / / / 67 

 

 

PRILOGA 2.5: POSNETKI 

Posnetki 
First Explorers 

1 

First Explorers 

2 

Young 

Explorers 1 

Young 

Explorers 2 

World 

Explorers 1 

Strip in slušni 

posnetek 

9, 17, 27, 35, 45, 

53 

9, 17, 27, 35, 45, 

53 

6, 10, 16, 22, 28, 

34, 40, 46, 52, 

58, 64, 70, 76 

6, 10, 16, 22, 28, 

34, 40, 46, 52, 

58, 64, 70, 76 

5, 11, 21, 28, 33, 

43, 50, 55, 65, 

72, 77 

Risani film 
9, 17, 27, 35, 45, 

53 

9, 17, 27, 35, 45, 

53 

6, 10, 22, 34, 46, 

58, 70  

6, 10, 22, 34, 46, 

58, 70  

5, 11, 21, 33, 43, 

55, 65, 77, 87 

Film 

11, 13, 19, 21, 

29, 31, 37, 39, 

47, 49, 55, 57 

11, 13, 19, 21, 

29, 31, 37, 39, 

47, 49, 55, 57  

13, 15, 25, 27, 

37, 39, 49, 51, 

61, 63, 73, 75  

13, 15, 25, 27, 

37, 39, 49, 51, 

61, 63, 73, 75  

13, 15, 23, 25, 

35, 37, 45, 47, 

57, 59, 67, 69, 

79, 81  

Oblika knjige 22, 40, 58 22, 40, 58 / 
16, 28, 40, 52, 

64, 76 
28, 50, 72 
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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK 

PRILOGA 3.1: PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE O I-UČBENIŠKEM GRADIVU EXPLORERS 
 

1. IME IN PRIIMEK (NAPIŠI):  

2. SPOL (OBKROŽI EN ODGOVOR):  DEČEK   DEKLICA 

3. STAROST (NAPIŠI):  

 
4. UČBENIK, KI GA UPORABLJAŠ V JEZIKOVNI ŠOLI LINGULA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

(OBKROŽI EN ODGOVOR):  

a) FIRST EXPLORERS 1  

b) FIRST EXPLORERS 2  

c) YOUNG EXPLORERS 1  

d) YOUNG EXPLORERS 2  

e) WORLD EXPLORERS 1  

 
5. ALI SE RAD/-A UČIŠ ANGLEŠČINO? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

DA SREDNJE NE 

   
 
 
6. KAKO TI JE VŠEČ, DA PRI POUKU ANGLEŠČINE UPORABLJATE INTERAKTIVNI ZASLON? 

(OBKROŽI EN ODGOVOR) 

ZELO MI JE VŠEČ VŠEČ MI JE VSEENO MI JE NI MI VŠEČ 
SPLOH MI NI 

VŠEČ 

     
 
 
7. KAKO TI JE VŠEČ, DA PRI POUKU ANGLEŠČINE UPORABLJATE I-UČBENIK (UČBENIK 

EXPLORERS NA INTERAKTIVNEM ZASLONU)? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO MI JE VŠEČ VŠEČ MI JE VSEENO MI JE NI MI VŠEČ 
SPLOH MI NI 

VŠEČ 
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8. KOLIKO SE STRINJAŠ S TRDITVAMI V TABELI? (ODGOVORE OZNAČI Z ZNAKOM X.)  

 
POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

STRINJAM 

SE 

NE MOREM 

SE 

ODLOČITI 

NE 

STRINJAM 

SE 

SPLOH SE 

NE 

STRINJAM 

 
     

A) I-UČBENIK JE ZANIMIV.      

B) I-UČBENIK MI POMAGA, DA SE 

VEČ NAUČIM.  
  

 
  

C) I-UČBENIK JE ENOSTAVEN ZA 

UČENJE. 
  

 
  

D) I-UČBENIK IMA DOVOLJ 

RAZLIČNIH AKTIVNOSTI.  
  

 
  

E) TEŽKO JE SPREMLJATI 

AKTIVNOSTI NA ZASLONU IN 

NATO REŠEVATI VAJE V 

UČBENIKU.  

  

 

  

F) VŠEČ SO MI PESMI IZ  

I-UČBENIKA.  
  

 
  

G) VŠEČ SO MI ZGODBE IZ  

I-UČBENIKA.  
  

 
  

H) I-UČBENIK JE ZAHTEVEN ZA 

UČENJE. 
  

 
  

I) VŠEČ SO MI ILUSTRACIJE V  

I-UČBENIKU.  
  

 
  

J) VŠEČ MI JE, DA SO VIDNE 

REŠITVE NA INTERAKTIVNEM 

ZASLONU.  

  

 

  

K) INTERAKTIVNO GRADIVO MI JE 

VŠEČ, KER LAHKO KLIKAM NA 

INTERAKTIVNI ZASLON.  

  

 

  

L) MOTI ME GLEDANJE V ZASLON, 

KER JE ŠKODLJIVO OČEM. 
  

 
  

M) NE MARAM IGRIC PRI 

ANGLEŠČINI, KER NAS LAHKO 

ZASVOJIJO. 
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9. KDAJ NAJRAJE UPORABLJAŠ I-UČBENIK NA INTERAKTIVNEM ZASLONU? (OBKROŽI EN 

ODGOVOR.) 

A) NA ZAČETKU UČNE URE, KO SE POGOVARJAMO, KAJ SE BOMO UČILI TISTO URO.  

B) KO SE UČIMO NOVO SNOV.  

C) KO ŽE ZNAMO SNOV, AMPAK VADIMO, DA UTRDIMO ZNANJE.  

D) INTERAKTIVNI PROGRAM ŽELIM UPORABLJATI VES ČAS UČNE URE.  

E) INTERAKTIVNEGA PROGRAMA NE MARAM IN BI BILO BOLJE, ČE GA NIKOLI NE BI 

UPORABLJALI.  

 
 
 
10. KAKO POGOSTO BI RAD/-A UPORABLJAL/-A I-UČBENIK PRI URI ANGLEŠČINE? (OBKROŽI 

EN ODGOVOR.) 

A) VSAKO URO ANGLEŠČINE  

B) POLOVICO UR ANGLEŠČINE  

C) ENKRAT VSAK MESEC  

D) MANJ KOT ENKRAT MESEČNO  

E) NE BI GA RAD/-A UPORABLJAL/-A  
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11. ALI IMAŠ KDAJ TEŽAVE PRI UPORABI I-UČBENIKA? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

POGOSTO VČASIH NIKOLI 
 
 
12. KAKO POGOSTO IMAŠ TEŽAVE, KI SO NAVEDENE V TABELI? (ODGOVORE OZNAČI Z 

ZNAKOM X).   

 POGOSTO VČASIH NIKOLI 

A) NE ZAZNAM  KLIKA NA ZASLONU.  
 

  

B) ZASLON JE PREVISOKO.   
 

  

C) NE UPAM SI KLIKNITI NA ZASLON, DA 

NE BOM ČESA POKVARIL/-A. 

   

D) NE MARAM KLIKNITI NA ZASLON, 

KER ME LAHKO STRESE STATIČNA 

ELEKTRIKA.  

   

 
 
13. NA ČRTE NAPIŠI TEŽAVE, S KATERIMI SE SPOPADAŠ IN NISO NAVEDENE ZGORAJ. ČE 

NIMAŠ DODATNIH TEŽAV, NA ČRTO NAPIŠI /. 
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PRILOGA 3.2: DRUGI DEL VPRAŠALNIKA: I-UČBENIK FIRST EXPLORERS 1 

POSLUŠANJE 
14. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZGOVORI.  
POSLUŠAJ IN SLIKE RAZVRSTI V PRAVILNO 

ZAPOREDJE. 

 

 

 

   

POSLUŠAJ BESEDE IN IZBERI SLIKO.  POSLUŠAJ POVEDI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 

   

RIME  PESMI 

 

 

 

 
 
15. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSLUŠANJE IN BRANJE 
 

16. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZBERI SLIKO. PREBERI.  POSLUŠAJ IN PREBERI. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ IN VSTAVI BESEDO V POVED.   

 

 

 

 
 
17. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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BRANJE 
 

18. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEŽI BESEDO S SLIKO.  PREBERI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 
   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  
(BESEDA SE NE MORE PONOVITI.) 

 PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  
(BESEDA SE LAHKO PONOVI.) 

 

 

 
   

PREBERI IN SLIKE RAZVRSTI V SKUPINE. 
 PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE SO 

PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
19. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSNETKI 
 

20. OBKROŽI TIP POSNETKOV, KI GA IMAŠ NAJRAJE. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

STRIP IN SLUŠNI POSNETEK  RISANKA 

 

 

 

   

SLUŠNI POSNETEK IN NAPISANO BESEDILO, 
ILUSTRACIJE 

 PRAVI POSNETEK 

 

 

 
 
 
21. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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PRILOGA 3.3: DRUGI DEL VPRAŠALNIKA: I-UČBENIK FIRST EXPLORERS 2 

POSLUŠANJE 
 

14. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZGOVORI.  
POSLUŠAJ IN SLIKE RAZVRSTI V PRAVILNO 

ZAPOREDJE. 

 

 

 

   

POSLUŠAJ BESEDE IN IZBERI SLIKO.  POSLUŠAJ POVEDI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 

   

POSLUŠAJ IN SLIKE RAZVRSTI V SKUPINE.  PESMI 

 

 

 

 
 
15. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSLUŠANJE IN BRANJE 
 

16. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZBERI SLIKO. PREBERI.  POSLUŠAJ IN POVEŽI BESEDO S SLIKO. 

 

 

 

   

POSLUŠAJ IN PREBERI.  
POSLUŠAJ. PREBERI POVEDI IN VSTAVI 

BESEDO. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ. PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE 
SO PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 
POSLUŠAJ IN POVEDI RAZVRSTI V PRAVILNO 

ZAPOREDJE. 

 

 

 
 
 
17. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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BRANJE 
 

18. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEŽI BESEDO S SLIKO.  PREBERI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 
   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  
(BESEDA SE NE MORE PONOVITI.) 

 
PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  

(BESEDA SE LAHKO PONOVI.) 

 

 

 
   

PREBERI IN SLIKE RAZVRSTI V SKUPINE.  
PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE SO 

PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
19. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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GOVORJENJE 
 

20. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

SESTAVLJANKO POSTAVI NA PRAVILNO 
MESTO. POVEJ, KAJ JE NA SLIKI. 

 
KLIKNI IN OBRNI SESTAVLJANKO. POVEJ, KAJ 

JE NA SLIKI. 

 

 

 

   

IZBERI SLIKO, KI NE SODI MED OSTALE. 
POVEJ, KAJ JE NA SLIKI. 

 
POVEJ, KAJ JE NA SLIKAH. IZBERI 

MANJKAJOČO ČRKO, DA NAPIŠEŠ BESEDO. 

 

 

 
 
 
21. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSNETKI 
 

22. OBKROŽI TIP POSNETKA, KI GA IMAŠ NAJRAJE. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

STRIP IN SLUŠNI POSNETEK  RISANKA 

 

 

 

   

SLUŠNI POSNETEK IN NAPISANO BESEDILO, 
ILUSTRACIJE 

 
PRAVI POSNETEK 

 

 

 
 
 
23. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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PRILOGA 3.4: DRUGI DEL VPRAŠALNIKA: I-UČBENIK YOUNG EXPLORERS 1 

POSLUŠANJE 
 

14. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZGOVORI.  POSLUŠAJ IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 

   

PESMI    

 

  

 
 
15. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSLUŠANJE IN BRANJE 
 

16. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN POVEŽI BESEDO S SLIKO.  POSLUŠAJ IN POVEŽI BESEDO S SLIKO. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ, PREBERI VPRAŠANJE IN IZBERI 
ODGOVOR. 

 POSLUŠAJ IN BESEDE RAZVRSTI V SKUPINE. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ IN POVEDI RAZVRSTI V PRAVILNO 
ZAPOREDJE. 

 
POSLUŠAJ. PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE 

SO PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
17. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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BRANJE 
 

18. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEŽI BESEDO S SLIKO.  PREBERI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 
   

ČRKE RAZVRSTI V PRAVILNO ZAPOREDJE.  PREBERI VPRAŠANJE IN IZBERI ODGOVOR. 

 

 

 

   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  PREBERI POVEDI. 

 

 

 
   

POGLEJ SLIKO IN IZBERI PRAVILNE DELE 
POVEDI. 

 
PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE SO 

PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
19. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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GOVORJENJE 
 

SESTAVLJANKO POSTAVI NA PRAVILNO 
MESTO. POVEJ, KAJ JE NA SLIKI. 

 

 

 

 
 
20. KAKO TI JE VŠEČ ZGORNJA AKTIVNOST? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO MI JE VŠEČ VŠEČ MI JE NE VEM NI MI VŠEČ NE MARAM JE 
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POSNETKI 
 

21. OBKROŽI TIP POSNETKA, KI GA IMAŠ NAJRAJE. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

STRIP IN SLUŠNI POSNETEK  RISANKA 

 

 

 

   

  PRAVI POSNETEK 
  

 
 
 
22. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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PRILOGA 3.5: DRUGI DEL VPRAŠALNIKA: I-UČBENIK YOUNG EXPLORERS 2 

POSLUŠANJE 
 

14. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZGOVORI.  POSLUŠAJ IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 

 
 

  

PESMI   

 

  

 
 
15. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSLUŠANJE IN BRANJE 
 

16. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN POVEŽI BESEDO S SLIKO.  POSLUŠAJ IN BESEDE RAZVRSTI V SKUPINE. 

 

 

 
 
 

  

POSLUŠAJ IN POVEDI RAZVRSTI V PRAVILNO 
ZAPOREDJE. 

 POSLUŠAJ. PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE 
SO PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
17. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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BRANJE 
 

18. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEŽI BESEDO S SLIKO.  PREBERI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 
   

ČRKE RAZVRSTI V PRAVILNO ZAPOREDJE.  IZBERI POVED. 

 

 

 
   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO.  BESEDE RAZVRSTI V PRAVILNO ZAPOREDJE. 

 

 

 
   

PREBERI POVEDI.   

 

  

 
 
19. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSNETKI 
 

20. OBKROŽI TIP POSNETKA, KI GA IMAŠ NAJRAJE. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

STRIP IN SLUŠNI POSNETEK  RISANKA 

 

 

 

 
 

  

SLUŠNI POSNETEK IN NAPISANO BESEDILO, 
ILUSTRACIJE 

 PRAVI POSNETEK 

 

 

 
 
 
21. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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PRILOGA 3.6: DRUGI DEL VPRAŠALNIKA: I-UČBENIK WORLD EXPLORERS 1 

POSLUŠANJE 
 

14. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN IZGOVORI.  POSLUŠAJ IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 

 
 

  

PESMI   

 

  

 
 
15. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSLUŠANJE IN BRANJE 
 

16. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POSLUŠAJ IN POVEŽI BESEDO S SLIKO.  POSLUŠAJ IN PREBERI. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ IN PREBERI.  
POSLUŠAJ IN POVEDI RAZVRSTI V PRAVILNO 

ZAPOREDJE. 

 

 

 
   

POSLUŠAJ. PREBERI IN VSTAVI BESEDO.  
POSLUŠAJ. PREBERI POVEDI IN OZNAČI, ČE 

SO PRAVILNE ALI NAPAČNE. 

 

 

 
 
 
17. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 

     
  



135 

BRANJE 
 

18. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEŽI BESEDO S SLIKO.  PREBERI IN IZBERI SLIKO. 

 

 

 
   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO. 
(BESEDA SE NE MORE PONOVITI.) 

 
PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDO. 

(BESEDA SE LAHKO PONOVI.) 

 

 

 
   

PREBERI POVED IN VSTAVI BESEDNO ZVEZO.  PREBERI VPRAŠANJE IN IZBERI ODGOVOR. 

 

 

 

   

BESEDE RAZVRSTI V PRAVILNO ZAPOREDJE.  POVEŽI PRVI IN DRUGI DEL POVEDI. 

 

 

 
 
 
19. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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GOVORJENJE 
 

20. OBKROŽI TIP NALOGE, KI GA NAJRAJE REŠUJEŠ. (OBKROŽI ENO NALOGO.) 

 

POVEJ BESEDE. POSLUŠAJ IN POVEJ.  POVEJ BESEDE. POSLUŠAJ IN PREBERI. 

 

 

 
 
 
21. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 
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POSNETKI 
 

22. OBKROŽI TIP POSNETKA, KI GA IMAŠ NAJRAJE. (OBKROŽI ENO NALOGO.)  

STRIP IN SLUŠNI POSNETEK  RISANKA 

 

 

 

   

SLUŠNI POSNETEK IN NAPISANO BESEDILO, 
ILUSTRACIJE 

 PRAVI POSNETEK 

 

 

 
 
 
23. KAKO SO TI VŠEČ ZGORAJ NAVEDENE AKTIVNOSTI? (OBKROŽI EN ODGOVOR.) 

ZELO SO MI 
VŠEČ 

VŠEČ SO MI NE VEM NISO MI VŠEČ NE MARAM JIH 

     
 


