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POVZETEK
V diplomskem delu z naslovom Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku
družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju sem v teoretičnem delu opisala
pojem kakovostnega pouka, kjer sem poleg učenja in poučevanja opisala spoznavnokonstruktivistični model učenja in pouka ter ga kratko primerjala s tradicionalnim modelom
učenja in transmisijskim modelom pouka. Za kakovosten pouk je pomembno tudi učno
okolje, v katerem učitelj poučuje in učenec uči. Učitelj predstavi učencu z novo učno vsebino
tudi nove pojme, ki jih mora učenec poznati za uspešno osvajanje nove učne snovi. Oba
uporabljata didaktične pripomočke, med katerimi pri pouku družboslovja uporabljata tudi
časovni trak.
V eksperimentalnem delu so sodelovali štirje učenci sedmega razreda prilagojenega
izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom iz CVIU Velenje. Izvedla sem
dvanajst učnih ur družboslovja, kjer sem intenzivno uporabljala časovni trak, ki sem ga
opremila s tipnimi in zvočnimi oznakami. Pred in po zaključenem izvajanju sem učence
testirala na področjih časovnega zaznavanja in časovne orientacije ter preko vprašalnika
pridobila podatke o njihovi motivaciji za pouk družboslovja. Vse podatke sem združila v
opisne ocene in jih primerjala med seboj. Primerjava je pokazala, da je bil napredek v razvoju
časovnega zaznavanja in časovne orientacije minimalen, motivacija učencev za pouk
družboslovja pa se je povečala.

Ključne besede:

 kakovosten pouk,
 časovni trak,
 učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju,
 prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.
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ABSTRACT
In the theoretical part of my diploma thesis entitled Evaluation of the effectiveness of using a
timeline when teaching social sciences to the pupils with mild disabilities in mental
development, a concept of the quality instruction which includes both teaching and learning is
described. I have also added a description of the cognitive and constructivist model of
instruction that is briefly compared with the traditional model of learning and the transmission
model of instruction. In order to provide quality instruction, the learning environment where a
teacher teaches and a pupil learns also plays an important role. With new learning content, the
teacher acquaints the pupil with new teaching concepts, with which the pupil must be
familiar to successfully acquire new learning matter. When attending lessons of social
sciences, both of them use didactic materials, such as timeline.

The participants in my experimental part were four pupils with mild disabilities in mental
development. At the time of my research they were attending the 7th class of the school with
adapted educational program with a lower educational standard from the CVIU Velenje. I
have performed 12 teaching lessons of social sciences with an intensive usage of a timeline
with special tactile and audible tags. Before and after the lessons all pupils were tested in the
time perception and time orientation. The data about their motivation when attending the
lessons of social sciences were provided by a questionnaire and put into the descriptive form.
Finally, all the results were compared with each other. The comparison showed a minimal progress

in the time perception and time orientation, whereas the motivation of the pupils enlarged
when attending the lessons of social sciences.

Keywords:
 quality instruction,
 timeline,
 pupils with mild disabilities in mental development,
 adapted educational program with a lower educational standard.
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1 UVOD
Pouka družboslovja ali natančneje zgodovine si ne moremo predstavljati brez uporabe
časovnega traku. Po učnem načrtu za družboslovje v prilagojenem izobraževalnem programu
z nižjim izobrazbenim standardom se s pojmom časovnega traku učenci srečajo v šestem
razredu, s spoznavanjem pa nadaljujejo v sedmem. Učenci z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju, ki obiskujejo omenjeni program, imajo težave na področju časovne percepcije in
razumevanja abstraktnih pojmov, zato je razumevanje časovnega traku zanje svojevrsten
izziv.
V teoretičnem delu sem se posvetila pojmu kakovostnega pouka, ki zajema medsebojno tesno
povezana procesa učenja in poučevanja. Učenje je zahtevna dejavnost, kjer učeči se
posameznik spoznava stvari, pojave in svet okoli sebe. Učitelj izvaja posredno in neposredno
pomoč pri učenčevemu osvajanju spoznanj, razvijanju sposobnosti in spretnosti, razvijanju
vrednot in izkušenj, pri čemer učence vodi k čim bolj aktivnemu in samostojnemu učenju.
Vse to je mogoče v ustreznem učnem okolju, ki mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj ne
le na kognitivnem, temveč tudi na fizičnem, socialnem in čustvenem področju. Znotraj
učnega okolja učitelj in učenec uporabljata didaktične pripomočke, ki se med seboj
razlikujejo po značilnostih in funkcijah. Z različnimi didaktični sredstvi lahko izboljšamo in
racionaliziramo mnoge informacije, ki jih posredno ali neposredno posredujemo učencem.
Tako pri pouku družboslovja pri časovni opredelitvi zgodovinskih obdobij učitelji uporabljajo
časovni trak.
V empiričnem delu me je zanimalo, ali uporaba časovnega traku, ki ima poleg vizualnih
elementov tudi tipne in zvočne elemente, vpliva na razvoj časovnega zaznavanja in časovne
orientacije pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter na učenčevo motivacijo za
pouk družboslovja.
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2 KAKOVOSTEN POUK
Pouk je pojem, ki označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in
doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Poteka znotraj učnih skupin, usmerjajo pa ga
zanj usposobljeni ljudje v za to urejenem okolju. Poleg pojma pouk se pojavljajo tudi druge
oznake. V šolski praksi in didaktični teoriji je najbolj pogosta raba oznake vzgojnoizobraževalni proces. V visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju se pojavlja oznaka
študijski proces, oznaka izobraževalni proces pa se pojavlja v izven šolskem okolju pri
pridobivanju znanja v procesu izobraževanja odraslih (Kramar, 2009).

2.1 Pouk

V zgodovini so se izoblikovali štirje najpomembnejši učni koncepti:
1. pouk kot prevzemanje,
2. pouk kot odkrivanje,
3. pouk kot doživljanje,
4. pouk kot delovanje, ravnanje.
Avtorji koncepte združujejo v definicijah, znotraj katerih eni poudarjajo antropološki pomen
pouka, torej osebnosti razvoj učencev, drugi socialne odnose, tretji poudarjajo znanje in
analitično-gnoseološke učne procese, spet drugi celovitejše oblikovanje svetovnega in
življenjskega nazora.
Vsem definicijam je skupno, da je pouk načrten, organiziran in smotrn vzgojno izobraževalni
proces poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka znotraj sorazmerno koherentne učne
skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik,
2003).
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Kramar (2009) dodaja, da je pouk namerna in načrtna dejavnost učencev in učiteljev,
usmerjena k uresničevanju posameznikovih in skupnih namenov ter k doseganju s tem
povezanih posameznikovih in skupnih družbenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. K temu Jank
in Meyer (2006) dodajata pouk kot načrtno interakcijo učiteljev in učencev znotraj določene
institucije, ki je dolgoročno usmerjen ne le k poučevanju, temveč tudi k vzgoji in oblikovanju
stvarnih, socialnih in osebnostnih kompetenc. Ob tem skupina avtorjev (Glöckel, 1990; Kron,
1994; Adl Amini, 1994; in drugi, v Kramar, 2009) vidi pouk kot večdimenzionalni proces, v
katerem se prepletata namerna in načrtna aktivnost njegovih subjektov, usmerjena k
doseganju določenih ciljev.
Strmčnik (2001) izpostavlja pouk kot sintezo treh enakovrednih temeljnih dejavnosti:
poučevanja, učenja in vzgajanja. Schulz (Strmčnik, 2001) k temu dodaja pouk kot vse
intencionalne, smotrne, praviloma profesionalizirane in institucionalizirane procese
socializacije.
Ob vseh definicijah, ki v ospredje postavljajo različne ključne pomene pouka, bi skupno točko
vseh definiciji lahko našli v obrazcu D. Boscha (Kron 1994, v Blažič idr., 2003):
Pouk = uv + su + si + ak
Uv = učna vsebina, stvari spoznavanja
Su = stanje učencev (individualne dispozicije, izkušnje, motiviranost, odnos do učenja)
Si = situacija (kraj, čas, socialni odnosi, urnik)
Ak = akcijske učne oblike in metode
Blažič in sodelavci k temu posebej dodajajo vlogo učitelja (Blažič idr., 2003). Ta naj bi vse
štiri elemente uspešno združil v kakovosten pouk. V okviru uspešnega združevanja za
kakovosten pouk pa Marentič Požarnikova (2003) opozarja, da je pouk lahko:
 transmisija – prenašanje gotovega znanja,
 živa transakcija – mnoštvo miselnih interakcij med učiteljem in učenci ter učenci
samimi,
 transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti.
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Pomembno je, da učitelj zadosti namenom pouka, ki jih Strmčnik (2001) opredeljuje kot:
 spodbujanje samostojnega in aktivnega učenja,
 smotrno in načrtovano socializiranje,
 kvalificiranje in personaliziranje mladih,
 ohranjanje in razvijanje izbranih splošno kulturnih in civilizacijskih dobrin.

S tem tesno povezuje temeljne naloge pouka, ki so:
 zdravstveno-higienske, biološke, rekreativne in vzgojno izobraževalne (telesnozdravstveno področje),
 informativno-deklarativne, formativno-konstrukcijske in samoizobraževalne
(intelektualno področje),
 razvijanje in kultiviranje čustev in vrednot, zlasti socialnih in moralnih, vrednote
senzitivnosti, kritičnosti in ustvarjalnosti ter interesov (vrednostno področje),
 samostojno učenje (Strmčnik, 2001).

Samostojno učenje je temeljni pogoj naravnega učenja in samoizobraževanja. Preko
naravnega in samoizobraževalnega učenja pridobljene predstave, pojme in znanja je potrebno
pri pouku osmišljati, poglabljati in korigirati, da se pomanjkljivosti in napake ne utrdijo in
tako zmotijo šolsko izobraževanje. Prav tako učence usposobimo za pravilno iskanje in
uporabljanje učnih virov, medijev in metod. To najlažje dosežemo skozi učiteljevo pestro in
smotrno vključevanje le-teh v pouk in z omogočanjem, da jih učenci čim bolj samostojno
uporabijo. Vse to moramo nujno povezati v osebnostno oblikovanje učencev, kjer jih
ozaveščamo, prepričujemo o nujnosti samoizobraževanja in jih motiviramo, da razvijejo
potrebne osebnostne lastnosti, kot so pozitivna samopodoba, samozavest, zaupanje vase,
vztrajnost in odgovornost (Blažič idr., 2003).
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Temeljni dejavnosti, ki tvorita pouk, sta učenja in poučevanje (Kramar, 2009). V nadaljevanju
ju bom podrobneje opisala.

2.1.1 Učenje

Učenje je človekova psihofizična dejavnost, s katero spoznava stvari, pojave in svet okoli
sebe. Z učenjem si človek razvija kompetence, pomembne za obstoj, delovanje in razvoj. Gre
za naporno in zahtevno aktivnost, ki je izrazito subjektivna intraaktivnost učečega
posameznika (Kramar, 2009). Z učenjem je povezano več samostojnosti in ustvarjalnosti
učenca, vendar tako kot poučevanje strmi tudi učenje k čim bolj samostojnemu, zavestnemu
in kritičnemu obvladovanju znanstvenih, civilizacijskih, kulturnih in duhovnih spoznanj in
izkušenj (Blažič idr., 2003).
Najbolj splošna definicija pravi (Unesco/Isced 1993, v Marentič Požarnik, 2003, str. 10):
»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih,
spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju
podedovanih vedenjskih vzorcev.« Marentič Požarnikova (2003) povzema raziskave, kjer so
klasificirali vrste pojmovanj učenja s perspektive tistega, ki se uči, in sama opredeljuje učenje
kot:
 kopičenje, kvantitativno povečevanje znanja,
 memoriranje posredovanih vsebin z namenom kasnejše reprodukcije,
 ohranjanje, trajnejšo zapomnitev dejstev, metod in postopkov z namenom
kasnejše uporabe,
 luščenje osebnega smisla iz naučenega,
 proces ustvarjanja lastne razlage, da bi bolje razumeli sebe, življenje, resničnost,
 spreminjanje samega sebe kot osebnosti.
S tem opozarja na skupen kvantitativni pogled na učenje med prvimi tremi pojmovanji, ki jih
imenuje nižja pojmovanja, in učenje kot kvalitativno spreminjanje v ostalih pojmovanjih, ki
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jih imenuje višja pojmovanja. Na spremembe opozarjata tudi Rose in Goll (1993, v Blažič
idr., 2003, str. 29), ki učenje opisujeta takole: »Biti pripravljen učiti se, pomeni biti
pripravljen na spremembe. Biti pripravljen na spremembe, pomeni biti pripravljen tvegati.
Biti pripravljen tvegati, pomeni biti pripravljen na kakšen neuspeh. Biti pripravljen na kakšen
neuspeh, pomeni biti pripravljen proučiti svoje napake in jih odpraviti.« S tem sta želela
poudariti, da je učenje naporen in zahteven proces, ki mora biti spodbujen preko notranje
motivacije, da postane sestavina človekove osebnosti. Kajti notranjo motivacijo spremljajo
izzivi, radovednost in interes za samostojno obvladanje nečesa, kjer vsak posameznik določa
kriterije uspešnosti. Vir motivacije je v nas, saj si želimo razviti svoje sposobnosti in je proces
pogosto pomembnejši od rezultata. Tako postane pomembna prednost notranje motivacije
njena trajnost (Marentič Požarnik, 2003).
Notranja in tudi zunanja motivacija nas spremljata v učenju, ki ga razumemo v širšem in
ožjem smislu. V širšem smislu govorimo o naravnem, nenamernem učenju, ki traja celo
življenje, učenje v ožjem smislu pa poteka v šoli, komplementarno s poučevanjem (Blažič
idr., 2003).
Znotraj namernega in nenamernega učenja lahko človek pridobiva različna znanja, zato lahko
učenje razdelimo na (Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, 2011):
 spoznavno učenje (osvajanje dejstev, pravil in zakonitosti),
 psihomotorično učenje (gibalno delovanje, razvoj spretnosti) in
 afektivno učenje (oblikovanje stališč, razvijanje sodb in interesov).

Vsaka oblika učenja je uspešna, če se pojavlja skladno z otrokovim razvojem. Tako učenec
najprej na podlagi lastnih izkušenj spoznava svet okoli sebe, nato z opazovanjem ali
posnemanjem prevzema oblike vedenja in ravnanje v socialnih situacijah od svojih bližnjih.
Pri teh dveh oblikah se otrok ne uči povsem zavestno. Za tem otrok stopi v fazo spoznavnega
učenja, ki se prepleta s simbolnim učenjem. Kasneje od spoznavnega učenja prestopi v
metakognitivno učenje, kjer se zaveda, kako se uči in razmišlja o samem procesu svojega
učenja in njegovem uravnavanju (Marentič Požarnik, 2003).
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Strmčnik (2001) znotraj učenja opozarja na pomen ravni, ki jih učenec doseže. Te so:
 mehanično učenje brez razumevanja,
 reproduktivno učenje s preprostim razumevanjem in reproduciranje s pomočjo
zunanje pomoči,
 produktivno učenje s poglobljenim razumevanjem, lastno urejanje naučenega,
bogatenje predznanja in vrednot, samoiniciativno prenašanje znanja na nove
učne situacije,
 ustvarjalno učenje s sposobnostjo globljih uvidov v učno vsebino, reševanje
zahtevnejših problemov tudi zunaj neposredne učne vsebine,
 metakognicijsko učenje s subjektivno stvarnostjo, kritičnostjo do lastnih
rezultatov.

Na to opozarja tudi skupina avtorjev (Glöckel, 1990; Kron, 1994; Adl Amini, 1994; in drugi,
v Kramar, 2009) v opredelitvi pouka kot aktivnosti njegovih subjektov. Zagovarjajo misel, da
je pomembno, da pri učenčevem aktivnem sodelovanju, učenju na različne načine in
upoštevanju njegovih načinov učenja upoštevamo tudi uresničevanje dobre poučevalne
prakse. Ta vključuje učiteljevo pozitivno in podporno naravnanost, spodbujanje in
omogočanje aktivnega učenja ter jasno strukturiranost učenja in poučevanja, ki pomembno
vpliva na uspešnost pouka (Marentič Požarnik, 2003). Učitelj sproti spremlja učenčev
napredek in mu podaja ustrezno povratno informacijo. Uči po korakih, snov podaja jasno in
razumljivo. Uporablja opore za učenje in veliko časa nameni urjenju veščin za utrjevanja
znanja na različne načine. Učence poučuje učne strategije učinkovitega učenja in jih spodbuja
k samostojnemu iskanju pomoči. V pouk vključuje tudi sodelovalno učenje (Jereb, 2011).
Znotraj tega lahko učenci dosežejo višje ravni učenja.
Sodelovalno učenje opredeljuje metode, uporabljene v procesu učenja, kjer udeleženci
medsebojno sodelujejo pri izvajanju nalog (Slavin, 1987, v Peklaj, 2001). Kagan (1989, v
Peklaj, 2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, kjer vsak učenec
doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo kar najboljše
rezultate.
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Temeljna načela sodelovalnega učenja so:
 pozitivna povezanost (soodvisnost) učencev,
 neposredna interakcija med učenci,
 odgovornost vsakega posameznika,
 uporaba sodelovalnih veščin za delo v skupini (Peklaj, 2001).

Johnson in Johnson (1989, v Peklaj, 2001) sta opredelila razlike med sodelovalnimi in
tradicionalnimi učnimi skupinami.
sodelovalne učne skupine

tradicionalne učne skupine

 pozitivna soodvisnost

 ni pozitivne soodvisnosti

 posameznikova odgovornost

 ni jasne posameznikove odgovornosti

 skupine so heterogene

 skupine so homogene

 vodstvene funkcije so porazdeljene

 določen je vodja

 odgovornost drug za drugega

 odgovornost samo zase

 poudarek na kognitivnih in socialnih

 poudarek na kognitivnih ciljih

ciljih

 predpostavlja se obvladanje

 poučevanje sodelovalnih veščin
 učitelj opazuje sodelovalne veščine in
poseže v delo, kadar je to res potrebno
 skupine analizirajo svoje delovanje

sodelovalnih veščin
 učitelj je usmerjen v vsebino
 ni analize delovanja skupin

Kakovostno delo v šoli omogoča pogoje za razvoj otrokovega socialnega, čustvenega,
duhovnega in spoznavnega razvoja. Sodelovalno učenje lahko pripelje do boljših rezultatov
ravno na teh področjih (Peklaj, 2001).
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2.1.2 Poučevanje
Poučevanje pomeni učiteljevo neposredno pomoč mladim pri osvajanju spoznanj,
sposobnosti, spretnosti, vrednot in izkušenj, pri čemer jih vodi k čim bolj aktivnemu in
samostojnemu učenju (Blažič idr., 2003). Predstavlja interakcijo med udeleženci pouka
(Strmčnik, 2001) oz. različne aktivnosti, ki se kažejo v učiteljevem delovanju. V rabi so tudi
oznake posredovanje učne snovi ali podajanje znanja. Vsebinsko je poučevanje zelo široko
zastavljeno in poteka v raznolikih učiteljevih dejavnostih, njihov glavni namen pa je učenčevo
pridobivanje znanja (Kramar, 2009). To ne pomeni, da je poučevanje enosmerno,
transmisijsko, kjer bi učenci preko verbalno-demonstracijskih pristopov bolj ali manj pasivno
spremljali pouk in pridobljene informacije slabo skladiščili. V učencih so že znanje, ideje in
določene predstave, ki jih s čim bolj svobodnim, demokratičnim, multimedijskim in
multimetodičnim poučevanjem razvijemo ter tako damo učencem priložnost za razvoj
samostojnega učenja (Blažič idr., 2003).
Kramar (2009) dodaja, da je poučevanje v pouku vidno kot:
 učiteljevo didaktično ravnanje, usmerjeno k doseganju vzgojno-izobraževalnih
ciljev,
 vezava na konkretno vsebino, ki je predmet obravnave in spoznavanja,
 usmerjanje v delovanje učencev in prepletanje z njim,
 izvajanje v različnih didaktičnih oblikah in urejenem didaktičnem okolju ter
 ustrezna didaktična sredstva.
Vse to naj bi se učencem povezalo v posredovanju učnih predmetov skozi vizualno
prikazovanje, govorno prikazovanje in demonstracijo.
Good in Brophy (1994, v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in
Ajdišek, 2009) poudarjata, da je za doseganje kakovostnega znanja ključnega pomena
poučevanje za razumevanje, ki so mu skupna naslednja izhodišča:
 znanje je konstrukcija;
 mreža znanja se oblikuje okrog sidrnih, pomembnih konceptov;
9
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 predznanje pomembno vpliva na kakovost pridobivanja novega znanja;
 pomembno je preoblikovanje znanja in doseganje konceptualnih sprememb;
 znanje je socialna konstrukcija;
 učimo se v avtentičnih situacijah;
 učitelj mora pouk voditi tako, da učenci prevzemajo odgovornost za učenje.
Pomemben poudarek je na poučevanju kot procesu, ki učence usmerja k samostojnemu in
aktivnemu učenju, kjer učitelj upošteva ideje, predstave, znanje, vrednote in izkušnje učencev
ter spodbuja avtentični in avtonomni razvoj učenca. Svobodno, demokratično, multimedijsko
in multimetodično poučevanje zmore povezovati nižje in višje oblike učenčevih aktivnosti.
Seveda pa je glede na namembnost poučevanje podrejeno učenju, saj poučevanja ni brez
učenja. Smisel poučevanja je pomagati in spodbujati učence pri njihovem samostojnem in
ustvarjalnem učenju. Po drugi strani je učenje onemogočeno brez poučevanja, saj poteka pred
ali vzporedno z učenjem. Poučevanje je tisto, od katerega je odvisna kvaliteta učenja
(Strmčnik, 2001).
Dober didaktični odnos, ki ga predstavljata uspešno povezana poučevanje in učenje, je temelj
kakovostnega pouka. V nadaljevanju bom predstavila dva modela učenja in pouka, katerih
usklajevanje in dopolnjevanje je pot do kakovostnega pouka in posledično do kakovostnega
znanja.
Modela se razlikujeta v pogledih:
 na razvoj posameznika,
 pojmovanja znanja in učenja,
 razumevanja učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku,
 opredelitve učnega načrta in usmerjenosti učnega procesa,
 na motiviranje in ocenjevanje ter
 na raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev (Valenčič Zuljan,
2003).
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3 TRADICIONALNI MODEL UČENJA IN TRANSMISIJSKI
MODEL POUKA
Omenjeni model lahko opišemo kot v učitelja usmerjen model pouka. Izhodišča ima v
behaviorizmu. Učitelj je tisti, ki vse ve, naslovniki pa o dani temi ne vedo ničesar in jih je
potrebno o tem poučiti. Pomembna je zunanja kontrola vedenja. Učitelj ima visoko stopnjo
avtoritete. Znanje je statično, neproblematično in učitelj je zgolj prenašalec znanja. Pri pouku
uporablja metodo razlage, demonstracije in katehetski razgovor. Med oblikami dela
prevladuje frontalno in individualno delo. Učna vsebina predstavlja središče poučevanja,
poudarek je na znanju dejstev, razumevanju definicij in pojmov. Učiteljeva naloga je, da
natančno načrtuje učne ure in jasno definira učne cilje. Učno snov podrobno razčleni in
strukturira, hkrati pa poskrbi za red in disciplino, da lahko nemoteno prenaša novo znanje.
Poudarjeni sta fazi urjenja in ponavljanja ter takojšnje povratno informiranje. Učitelj mora
poskrbeti za zadostno količini vaj in nalog. Učenec je bolj pasiven sprejemnik, od katerega se
pričakuje dober dosežek na ocenjevanju. Motivacija za učenje je predvsem zunanja (Valenčič
Zuljan, 2003).
Kunst Gnamuševa (1985, v Valenčič Zuljan, 2003) opozarja, da s tem, ko se učitelj postavi v
vlogo vsevednega strokovnjaka, zanemari pomemben vir podatkov, ki jih lahko posreduje
otrok sam. Hkrati bo »nevedeče« otroke težko spremenil, če bodo samo pasivno poslušali, saj
se znanje lahko pridobi samo v procesu lastne dejavnosti.
Ta model pouka je primeren za enostavne oblike učenja, ne more pa dati dobrih rezultatov na
področju višjih oblik ustvarjalnega učenja. Modelu se očita, da je urjenje in ponavljanje
največkrat mehanično in reproduktivno (Peklaj idr., 2009).
Brandes in Ginnis (1992, v Valenčič Zuljan, 2003) poudarjata nujnost dopolnjevanja
tradicionalnega, v učitelja usmerjenega pouka, in interakcijskega pristopa, kjer si učitelj in
učenec

delita

odgovornost

za

načrtovanje,

11

izvedbo

in

rezultate

pouka.

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

4 SPOZNAVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL UČENJA
IN POUKA
Omenjeni model je poznan tudi kot transformacijski ali interakcijski model pouka. Temelji na
Piagetovi razvojni teoriji, Posnerjevem modelu konceptualnih sprememb, na Vigotskem ter na
raziskovanju prijemov in strategij procesov reševanja problemov pri pouku (Valenčič Zuljan,
2003).
Resnick (1985, v Valenčič Zuljan, 2003, str. 9) spoznavno-konstruktivistično pojmovanje
pouka opisuje takole: » Pouk mora biti oblikovan tako, da ne postavlja znanja v učenčeve
glave, temveč da oblikuje tako okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi pomoči
konstruirajo dobro znanje.«
Podporniki konstruktivizma v ospredje postavljajo učenca oz. subjekt spoznavanja. Učenje
pojmujejo kot proces, ki spodbuja intuicijo in logično analitično razmišljanje. Poudarjajo
kompleksno reševanje aktualnih težav in ustvarjalno predvidevanje in razreševanje neslutenih
izzivov in prihodnjih problemov.
Ernst von Grasersfeld (1995, v Marentič Požarnik, 1999, v Valenčič Zuljan, 2003, str. 9),
eden izmed vodilnih teoretikov konstruktivizma, ugotavlja, da je pouk usmerjen v dajanje
pravih odgovorov in ne v »rojevanje« razumevanja pojmov in povezav. »Učimo se z
aktiviranjem, sprejemanjem in kritičnim raziskovanjem pogledov drugih.«
Različni avtorji so v ospredje postavili različne ključne točke pouka (Marentič Požarnik,
2004).
1. Radikalni konstruktivisti postavljajo v ospredje vprašanje, ali se lahko na podlagi
nekega znanja ustrezno znajdemo v zunanjem svetu.
2. Konstruktivizem iz epistemološke podmene zagovarja posameznikovo lastno
konstruiranje znanja. Vsak sam postopno oblikuje in gradi svoje znanje v
procesu osmišljanja svojih izkušenj.
3. Implicitni konstruktivizem je utemeljil Dewey, ki v ospredje postavlja otrokovo
izkušnjo. Pouk se mora organizirati tako, da pomaga otroku njegove prvotne,
neosmišljene izkušnje spremeniti v osmišljeno »reflektirano« izkušnjo.
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4. Kognitivni konstruktivizem je utemeljil Piaget s pojmom učenja kot procesom
prilagajanja svetu. Učenje vsebuje pojmovne spremembe, ki jih sproži kognitivni
konflikt oz. neskladne izkušnje.
5. Socialni konstruktivizem je utemeljil Vigotski in poudaril vlogo socialne
interakcije. Znanje se gradi, ko se posamezniki pogovarjajo ob reševanju zanje
smiselnega problema oz. naloge; učitelj samo pomaga ustvariti stik med
učenčevim neformalnim znanjem in znanstvenimi spoznanji.
Marentič Požarnikova (2004) zajame vsa pojmovanja v konstruktivizem kot celosten pogled
na učenje, kjer se povezuje čustvena, motivacijska in socialna razsežnost človeka s
spoznavno-kognitivnim delovanjem. Pri tem ima večji vpliv metoda in način podajanja
novega znanja, ki vključuje tudi pretekle izkušnje posameznika. Rogers in Freiberg (1994, v
Valenčič Zuljan, 2003) dodajata, da se učni proces ne konča, ko se učenec nauči predvidene
učne vsebine, temveč ko se pojavi napredek na področju učenja o učenju.
Marentič Požarnikova (2004) opozarja, da konstruktivistično zasnovan pouk ne zanemarja
učiteljevega vodenja. Pomembno je, da se učitelj primerno odziva na pomanjkljive izkušnje in
napačne ideje učencev ter najde pravi trenutek, da strne njihove ideje ali jim poda ustreznejšo
razlago.

4.1

Glavne značilnosti modela

Omenjeni model v primerjavi s tradicionalnim modelom usmerja pozornost v učenčevo
aktivno vlogo pri pouku skozi vse etape učnega procesa ter k načrtnemu učenčevemu
osamosvajanju. Poudarek je na notranji motivaciji učencev. Znanje je dinamično in se
oblikuje skozi proces identifikacije določenega problema (Valenčič Zuljan, 2003).
Učitelj namenja osrednjo pozornost spoznavanju kvalitete učenčevega predznanja, pogledov
in izkušenj. Analizira učenčeve pomanjkljive, nepopolne in napačne pojme ter spodbuja in
izziva učenčeva vprašanja, ideje in predloge. Učenci tako oblikujejo

predpostavke o

povezanosti med pojavi in predvidenih posledicah določenega dejanja (Yager, 1991, v
Valenčič Zuljan, 2003).
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Učitelj spodbuja kognitivni konflikt. To je mogoče z upoštevanjem naslednjih učnih metod in
strategij:
 z metodo hevrističnega in problemskega razgovora (Strmčnik, 1992, v Valenčič
Zuljan, 2003),
 z diskusijo in moralnim razsojanjem o dilemah (Habinc in Kaučič, 1996, v
Valenčič Zuljan, 2003),
 z recipročnim učenjem (Skerbinek, 1989, v Valenčič Zuljan, 2003) in drugimi
modeli kognitivnega vajeništva (Garner, 1991, v Valenčič Zuljan, 2003),
 z učenčevim aktivnim eksperimentiranjem (Labinowicz, 1989, Piciga, 1989, v
Valenčič Zuljan, 2003).
V didaktičnem smislu je ključnega pomena zavedanje o pomenu dopolnjevanja posameznih
učnih metod za pridobivanje kakovostnega znanja (Valenčič Zuljan, 2003, Peklaj idr. 2009).
Učiteljeva fleksibilnost omogoča kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod tako z vidika
razvojnih značilnosti in individualnih posebnosti učencev kot z vidika narave učne snovi.
Učitelj spodbudi kognitivni konflikt tako, da sooči učenčeve ideje in razmišljanja z njihovo
nepopolnostjo in konfliktnostjo. Zato mora skrbno pripraviti zbirko podatkov, informacij in
materialov za dobro argumentiranje in preoblikovanje učenčevih idej v luči novih spoznanj in
ugotovitev (Yager, 1991, v Valenčič Zuljan, 2003 in v Peklaj idr., 2009). Zelo pomembna
faza je torej razreševanje kognitivnega konflikta. Wood, Bruner in Ross (1976, v Wang in
Paliscar, 1989, v Valenčič Zuljan, 2003 in v Peklaj idr., 2009) zagovarjajo poučevanje z
začasno podporo ali scaffolding. To najlažje opišemo s prispodobo zidarskega odra, saj gre za
prilagodljivo in začasno podporo, ki jo učitelj ponudi učencu tako, da v dialogu modelira in
pojasnjuje spoznavne procese, ki so ponavadi prekriti (Wang in Paliscar, 1989, v Peklaj idr.,
2009). Posamezniku tako pomagamo pri napredovanju od trenutnih zmožnosti k zastavljenim
ciljem (Peklaj idr., 2009).
Model posebej podpira skrbno načrtovanje pouka, kjer se prepletajo cilji in procesi ter se
stalno osmišljajo z dolgoročnimi temeljnimi cilji predmeta in šolskega znanja. Osrednji cilj je
načrten razvoj metakognitivnih sposobnosti. Ocenjevanje je sestavni del pouka. Poudarek je
na učenju spretnosti, raziskovanju in izkustvenosti, razvija pa se tudi socialne in
komunikacijske spretnosti. Vse to poteka v sproščeni razredni klimi (Valenčič Zuljan, 2003).
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Reich (2002, v Marentič Požarnik, 2004) poudarja, da so dobri odnosi, odnosi zaupanja in
spoštovanja med učiteljem in učenci ter učenci samimi bistveni sestavni del konstruktivizma.
Peklajeva idr. (2009) izpostavljajo, da je pomembno, da učitelj:
 oblikuje partnerski odnos z učencem;
 spodbuja učenje in razvoj metakognitivnih spretnosti;
 skuša biti fleksibilen, da kombinira in dopolnjuje metode in oblike dela s
postavljenimi učnimi cilji, hkrati pa vključi razvojne značilnosti in individualne
potrebe posameznika;
 ni pozoren samo na kvantitativno dimenzijo znanja, temveč namenja osrednjo
pozornost kakovosti učenčevega predznanja, pogledov in izkušenj;
 gradi znanje na učenčevih izkušnjah in predznanju;
 analizira učenčeve pomanjkljive, nepopolne in napačne pojme, stališča in
predsodke in jih sooča z nepopolnostjo in konfliktnostjo ter različnostjo mnenj;
 spodbuja in poziva učenčeva vprašanja, ideje in predloge že pred obravnavo
učne snovi;
 potrebuje določeno stopnjo občutljivosti in zaznavanja za odkrivanje učenčevih
potreb in je sposoben divergentnega mišljenja; potrebuje obzirnost, spretnost,
humor in pripravljenost za sprejemanje tveganja za spodbujanje medsebojne
komunikacije;
 za podajanje znanja uporablja metode razgovora, diskusije, eksperimenta,
izkustvenega učenja, projektnega dela in problemskega pouka;
 organizira skupinske oblike dela, vključuje tudi sodelovalno učenje in
individualizacijo;
 spodbuja socialni-spoznavni konflikt;
 prilagaja količino in način podpore lastnostim in potrebam učenca.
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Dodajajo, da mora učenec:
 čim bolj aktivno sodelovati v procesu učenja;
 prevzemati odgovornost za proces učenja in vzpostaviti notranjo kontrolo
vedenja;
 biti notranje motiviran za učenje, saj je v središču učnega procesa, ki ga usmerja
sam in ima kontrolo nad lastnim učenjem;
 imeti s sošolci in učiteljem sodelovalni odnos.
Tako v sodobni šoli učitelj prerašča poučevalno vlogo v smislu transmisijskega posredovanja
znanja in se vključuje v delo na področju osebnostnega oblikovanja učencev (Peklaj idr.,
2009).
Za uresničitev kakovostnega učenja in poučevanja skozi omenjene modele potrebujeta učitelj
in učenec ustrezno učno okolje.

5 UČNO OKOLJE
»Učinkovito učno okolje je varovalni dejavnik za učence z učnimi težavami.« (Magajna,
2008, v Jereb, 2011, str. 69)
Učno okolje mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj, a ne le na kognitivnem, ampak tudi na
fizičnem, socialnem in čustvenem področju. V spodbudnem šolskem okolju učenci doživljajo
varnost, sprejetost, so uspešni, ustvarjalni in samoiniciativni. Allodi (2010, v Jereb, 2011)
ugotavlja, da učinkovito učno okolje spodbuja izzive in zmanjšuje stres. Učitelj lahko
zmanjšuje stres s spodbudnim odnosom do učencev, z uporabo različnih materialov in
pripomočkov, z diferenciacijo in individualizacijo pouka.
Učno okolje lahko razdelimo glede na šolsko okolje, šolsko učno okolje in glede na sistemski
model razvoja inkluzivnega izobraževanja . V nadaljevanju bom opisala šolsko učno okolje.
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Šolsko učno okolje delimo na:
 fizično,
 didaktično,
 kurikularno in
 socialno (Jereb, 2011).
Osredotočila sem se na didaktično in kurikularno učno okolje.
Učinkovito kurikularno okolje predstavljajo kakovost in ustreznost šolskega kurikuluma ter
prilagoditve pri vsebini snovi in načinu posredovanja le-te. Z uporabo raznolikih metod
poučevanja učencem omogoča aktivno sodelovanje pri pouku, dopušča učenje na različne
načine ter upošteva njihove načine učenja (Jereb, 2011).

5.1 Didaktično učno okolje
Kramar (2009) razume učno okolje v širšem pogledu kot naravno ali realno »nešolsko« okolje
oz. vključevanje tega v pouk. Pouk izvaja v naravnih okoljih, kjer učenci doživijo pristno
resničnost in pridobijo lastne izkušnje. Šole lahko imajo v ta namen v okviru širšega šolskega
okolja lastne parke, vrtove, ribnike in druge objekte. Med didaktično okolje spada tudi šolski
objekt, kamor je v ožjem smislu zajet učni prostor, kjer poteka pouk. Osnovni notranji učni
prostor so učilnice, ki morajo biti opremljene tako, da omogočajo čim bolj kakovostno in
učinkovito delo učencev.

To vključuje didaktična sredstva, ki jih glede na značilnosti in funkcije delimo na:
 vire, ki predstavljajo stvari, ki imajo lastnost in svojino, ki jih učenci odkrivajo,
spoznavajo in osvajajo;
 prenosnike informacij, ki so lahko sredstva ali osebe, ki dajejo podatke ali
posredujejo obvestilo;
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 snovi za uporabo, ki jih učenci obdelujejo ali potrebuje za izvedbo določenih
procesov;
 delovne pripomočke, ki jih uporabljamo pri različnih šolskih dejavnostih.
Pomembno je, da učitelj pozna značilnosti sredstev, možnosti in načine didaktične rabe ter jih
skladno s tem in z jasnim namenom vključuje v pouk. Pri tem mu je lahko v pomoč
poznavanje funkcij didaktičnih sredstev, ki jih lahko izkoristi za pomoč pri pouku.
Te funkcije so:
 funkcija virov,
 informativna funkcija,
 funkcija zaznavanja,
 motivacijska funkcija (Kramar, 2009).
Različni viri omogočajo opazovanje pristne resničnosti. Kjer to ni mogoče, se v večji meri
uporabljajo nadomestki resničnosti, ki so ustrezno didaktično oblikovani (modeli, makete,
sheme, video in multimedijski prikazi). Z različnimi didaktični sredstvi lahko izboljšamo in
racionaliziramo mnoge informacije, ki jih posredno ali neposredno posredujemo učencem.
Resnične predmete in pojave, ki jih pri pouku ni mogoče opazovati v naravni situaciji,
učencem približamo z uporabo nadomestkov in izvajanjem prirejenega dogajanja. Temu so
namenjena didaktična sredstva, ki so v osnovni opremi učilnic (tabla, grafoskop, računalnik),
s katerimi ponazarjamo stvari, ki jih učenci brez tega ne bi zaznali, razumeli in osvojili.
Z uporabo ustreznih in zanimivih didaktičnih sredstev pouk pomembno popestrimo,
pritegnemo pozornost učencev, ustvarjamo napetost in hkrati ponazorimo, kar si učenci težje
predstavljajo ter pritegnemo učence k sodelovanju (Kramar, 2009).
Ob vseh teh funkcijah Jereb (2011) poudarja, da naj bodo za uspešno uporabo materiali in
pripomočki vsebinsko in oblikovno zastavljeni tako, da bodo ustrezali različnim potrebam
učencev, od vrste zaznav do različnih učnih stilov. V veliko pomoč je računalniška
tehnologija, ki z različnimi programi omogoča učencem lažje spremljanje pouka (Jereb,
2011). Vse to lahko učitelj spretno uporabi skozi različne učne metode.
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5.2 Učne metode
Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med
učitelji in učenci na vseh stopnjah učnega procesa. V celoto povezujejo procesa poučevanja in
učenja, vire znanja in vzgojno-izobraževalne cilje (Tomić, 2003). Učne metode v sebi
povezujejo

različne

spoznavne

miselne

procese,

procese

vrednotenja,

socialnega

strukturiranja, organizacijske okvire in snovne strukturne dele, ki jih učitelji in učenci
prepletajo v zunanjih in notranjih aktivnostih. S tem ko učitelj pozna učne metode, jih med
seboj razlikuje in izbira, med seboj povezuje in ustrezno izvaja svoje delo. Različne povezave
in izbire učnih metod kažejo na njihovo večdimenzionalnost. Glede na to učne metode
opredelimo in razvrščamo po naslednjih vidikih:
 po teoretičnih temeljih: teoretično-deduktivne in empirično-induktivne;
 po prevladujočih procesih v metodah: miselni spoznavni procesi, procesi
vrednotenja, psihomotorni procesi;
 po značilnostih metodoloških pristopov: posredovalni, problemski, raziskovalni;
 po aktivnostih učiteljev in učencev: metode teoretičnega dela, govorne,
tekstualne in praktične;
 po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci: posredne,
neposredne in interakcijske;
 po organizacijskih oblikah: frontalne, skupinske in individualne;
 po rabi različnih didaktičnih sredstev: laboratorijske, eksperimentalne in
multimedijsko podprte;
 po namenih in funkcijah: obravnava in pridobivanje nove snovi, razvijanje
sposobnosti, spretnosti, navad, lastnosti, utrjevanje in ponavljanje (Blažič idr.,
2003).
Nobena klasifikacija ne zajema vseh pomembnih značilnosti metod in vidikov učiteljeve in
učenčeve aktivnosti v izobraževalnem procesu, zato je smiselno razvrščanje metod po njihovi
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funkciji v izobraževalnem procesu in po značilnostih, ki imajo v posamezni metodi bistveni
nosilni pomen (Blažič idr., 2003).
Tomić (2003) zagovarja učni proces kot komunikacijski proces, zato učne metode klasificira
po viru, od katerega prihajajo sporočila do učenca:
 verbalno- tekstualne metode,
 laboratorijsko-eksperimentalne metode,
 metode izkustvenega učenja,
 ilustrativne-demonstracijske metode.

5.2.1 Verbalno-tekstualne metode

Mednje uvrščamo metode ustne razlage, pogovora in dela s tekstom.
Pri metodi ustne razlage govori eden, učitelj ali učenec. Njena prednost je v njeni
ekonomičnosti glede na čas in s pravilno rabo zagotavlja, da je učna snov sistematično in
pregledno obravnavana. Pomanjkljivost se kaže v možnosti, da učence zapelje v pasivnost in
lahko pripelje do verbalizma v znanju. Komunikacija je enosmerna in vsiljena ter ustreza
predvsem učencem, katerih spoznavni stil je avditiven ali slušni. Zato moramo biti pazljivi pri
uporabi metode ustne razlage pri pouku in jo uporabiti samo takrat, ko učenci nimajo
ustreznih izkušenj ali če je učna vsebina preveč abstraktna in ni možno demonstrirati
posameznih predmetov ali procesov. Za dobro umestitev metode razlage v učni proces je
nujna kombinacija omenjene metode z drugimi metodami, kot so pogovor, delo z besedilom
ali z demonstracijsko metodo (Tomić, 2003).
Dialoška metoda ali metoda pogovora je način dela v obliki dialoga med učencem in
učiteljem ali med učenci samimi. Pogoji za uspešen potek metode so: določeno znanje in
izkušnje učencev, razvite komunikacijske spretnosti ter ugodna razredna klima. Glede na
različne vidike uporabe metode pogovora pri pouku lahko razdelimo vrste pogovora glede na
didaktične naloge učnega pogovora, glede na uporabo učnih oblik in glede na vsebino
pogovora. Glede na didaktične naloge klasificiramo učni pogovor na uvajanje ali motiviranje
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učencev za učenje, pridobivanje novega znanja, vadenje, ponavljanje in preverjanje. Glede na
uporabo učnih oblik delimo učni pogovor na pogovor v frontalni obliki, skupinskem delu,
tandemu in pri individualnem delu kot komunikacijo med učencem in besedilom kot virom
znanja. Glede na vsebino pogovora delimo učni pogovor na pogovor pri izmenjavi informacij,
pogovor pri dajanju navodil in izmenjavi podatkov o virih ter pogovor za odpravljanje motenj
pri učenčevem delu. V celoti je vsem skupna glavna pomanjkljivost metode, ki se kaže v
praznem besedičenju, do katerega pripelje obveza učenca, da mora pri pogovoru nujno
sodelovati. To je za občutljive učence lahko huda obremenitev, saj se bojijo, da se bodo
osmešili (Tomić, 2003).
Metoda dela s tekstom se najbolj uporablja za poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje
znanja. Raba te metode pomaga pri razvijanju samostojnosti učencev in usposabljanju za
samoizobraževanje. Pomanjkljivost metode je omejitev njene uporabe na čas, ko učenci
obvladajo tehniko branja, še posebej pa tehniko branja z razumevanjem (Tomić, 2003).

5.2.2 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda
Omenjena metoda omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti
učencev. Prednost te metode je, da lahko pogoje spreminjamo v skladu s cilji preučevanja in
ga zaradi kontrole tudi ponovimo. Tako lahko učenci načrtno opazujejo umetno izzivanje
naravnih pojavov (Tomić, 2003).

5.2.3 Izkustveno učenje
Marentič Požarnikova izkustveno učenje opredeljuje kot proces učenja, pri katerem prihaja do
integracije žive izkušnje z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem. To se povezuje tudi
s kitajskim pregovorom: »Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim,
razumem in znam.« (Marentič Požarnik, 1987, str. 66).
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Po Kolbu ima konkretna izkušnja pomembno vlogo pri učenju, ki ga povezuje v cikličen
proces:
KONKRETNA
IZKUŠNJA

RAZMIŠLJAJOČE

AKTIVNO
EKSPERIMENTRANJE

OPAZOVANJE

ABSTRAKTNA
KONCEPTUALIZACIJA

Učni ciklus se lahko začne na katerikoli fazi. Pomembno je, da ga oblikujemo tako, da
spodbujamo prehajanje med fazami (Marentič Požarnik, 1987).

Walter in Marks (1981, v Marentič Požarnik, 1987) opozarjata, da:
 se učenec zares uči samo, kadar ga učenje zanima,
 morajo učenci sodelovati pri načrtovanju in organiziranju pouka,
 je pravo učenje ponovno ustvarjanje izkušnje,
 se učenec najbolje uči, kadar svobodno oblikuje lastne odgovore,
 je učenje odvisno od tega, da odgovorov ne vemo vnaprej,
 se vsak učenec uči na svoj način,
 je učenje tudi čustvena izkušnja,
 učenje pomeni spreminjati se.
Izkustveno učenje bo za učenca smiselno, kadar bo povezano s konkretno življenjsko
izkušnjo, bodisi da iz izkušnje izhaja ali se nanjo navezuje. To pomeni, da je problem zanj
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osebno pomemben in izhaja iz njegovih življenjskih izkušenj. Seveda pa takšno učenje
zahteva aktivnosti spoznavnih, čustvenih in telesnih zmožnosti učenca, ki skupaj s
sproščenimi odnosi z drugimi udeleženci učnega procesa privedejo do prestrukturiranja
zakoreninjenih spoznavnih shem (Marentič Požarnik, 1987).

5.2.4 Ilustrativno-demonstracijska metoda
Učenci se preko te metode učijo tako, da opazujejo predmete in pojave, ki jih učitelj
demonstrira. Pri pouku se veliko učne snovi demonstrira. Cilj demonstriranja ni gledanje
objektov, ampak opazovanje in zaznavanje bistvenih značilnosti predmetov ali procesov.
Zato mora učitelj z navodili usmerjati učenčevo opazovanje. Da pa bi učencem zagotovili čim
bolj polno spoznavanje objektov in procesov, moramo zagotoviti čim več čutnih dražljajev.
Tako učence usposabljamo, da si pridobijo čim več neposrednih čutnih izkušenj (Tomić,
2003). Blažič s sodelavci (2003) v svoji klasifikaciji opredeljuje učno metodo prikazovanja, ki
bi jo glede na poudarek na čutnem zaznavanju in izkustvenem učenju učencev lahko uvrstili k
ilustrativno-demonstracijski metodi in metodi izkustvenega učenja. V nadaljevanju bom to
učno metodo prikazovanja podrobneje opisala.

5.2.4.1

Učna metoda prikazovanja

Metoda prikazovanja je v izobraževanju zelo pogosta, ker vključuje čutno zaznavanje in
izkustveno učenje učencev.
Tu se prepletata učiteljevo prikazovanje in učenčevo opazovanje, ki prehajata od zaznavanja
in sprejemanja do nadaljnjih faz miselnih aktivnosti.
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Stopnje metode prikazovanja:
ABSTRAHIRANJE
UREJANJE
RAZUMEVANJE
ZAZNAVANJE
PRIKAZOVANJE

APLIKACIJA

SINTEZA

DOJEMANJE

SPREJEMANJE

OPAZOVANJE
ČUTNA AKTIVNOST

MISELNA AKTIVNOST
(Blažič, idr. 2003)

Ker je prikazovanje obsežno in raznoliko, ločimo naslednje vrste prikazovanj:
 prikazovanje, ki obsega ilustrativno prikazovanje in prikazovanje predmetov,
 demonstracijo, ki obsega prikazovanje delovanja in procesov,
 gibalno prikazovanje, ki obsega prikazovanje gibov in telesnih dejavnosti,
 dramatizacijo, ki obsega igranje vlog, negovorno sporočanje z gibi in položajem
telesa,
 uprizarjanje ali izvajanje različnih delovnih procesov,
 prikazovanje fizikalnih, kemijskih, bioloških in tehnoloških procesov, kamor
lahko uvrstimo laboratorijsko prikazovanje eksperimentov.

Glede na način je prikazovanje:
 govorno jezikovno, kjer govorno približamo temo učencem,
 tekstovno jezikovno, kjer vključujemo branje in pisanje,
 zvokovno s petjem, posnemanjem različnih glasov, predvajanjem zvočnih
posnetkov,
 grafično, ki zajema uporabo različnih skic, slik, shem, fotografij, zemljevidov,
 stvarno, kjer prikazujemo resnične predmete, modele ali naprave.
Glede na to, ali se objekt prikazovanja giblje ali ne, ločimo statično in dinamično
prikazovanje.
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Časovni trak lahko uvrstimo pod statično prikazovanje.
S statičnim prikazovanjem prikazujemo predmete in pojave, ki sami niso dinamični, torej
nimajo lastnosti gibanja. Običajno je lažje izvedljivo, saj je na voljo več pripomočkov,
posledično pa je v šoli tudi več statičnega kot dinamičnega prikazovanja.
Pri izbiri metode prikazovanja so pomembni ustrezni:
 izbor in priprava objektov,
 priprava učencev,
 postopek prikazovanja,
 uporaba čutnih zaznav (Blažič idr., 2003).
Učenci so bolj umirjeni in zbrani, ker lahko dlje časa opazujejo pojav ali sliko in se ne bojijo,
da bi dražljaji izginili. Lažje zapisujejo ali kako drugače zadržijo čutne vtise. Vse je seveda
odvisno od dobre pripravljenosti in izvedbe metode. Učitelj ima nalogo, da motivira učence
za opazovanje, spodbudi interes in izzove radovednost. Pri prikazovanju naj se omeji na
prikazovanje samo enega predmeta, da ne bodo učenci sledili njegovemu govoru in pisanju na
tablo, osrednjega predmeta pa sploh ne bodo opazili.
Slabost se kaže v tem, da je statično prikazovanje pogosto slabo pripravljeno, premalo
zanimivo in neprivlačno za učence. (Blažič idr., 2003)
Pomembno je, da so učna gradiva primerno multisenzorno oblikovana, da spodbujajo k
razumevanju snovi, hkrati pa ne zanemarjajo ključnih dejstev učne snovi (Jereb, 2011).
Predmet mora prikazovati glavne značilnosti, ki morajo biti dovolj opazne, da jih učenci
čutno zaznajo. Ne prikazujemo vsega, kar je možno prikazati, temveč samo tisto, kar je
potrebno. Čutni dražljaji morajo biti dovolj močni in trajati dovolj dolgo. Da se učenci
osredotočijo na bistvene značilnosti, je potrebno pripraviti tudi navodila za opazovanje
(Blažič idr., 2003).
Učencem lahko novo učno snov približamo še na tako zanimiv način, a ob tem ne smemo
pozabiti na spoznavanje novih pojmov, ki pojmujejo pojave in lastnosti, ki jih učenci
opazujejo ali čutno zaznavajo.
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5.3 Učenje pojmov
Tvorjenje pojmov je tipična človeška lastnost. Psihologi so razvili vrsto teorij, kako ljudje
oblikujemo pojme, a še danes ni enotne teorije.
Teorija abstrakcije zagovarja oblikovanje pojma z abstrakcijo ali izločanjem bistvenih
skupnih lastnosti iz množice podobnih predmetov. V tem primeru je nujno razlikovanje med
bistvenimi in nebistvenimi lastnostmi oz. učenje razlikovanja. Gagne zagovarja, da s tem ko
učence opozarjamo na različne lastnosti predmetov in jih urimo v razlikovanju med čutnimi
vtisi, oblikujemo zaznavno – perceptivno učenje. Na podlagi svojega izkustva razvrstimo
pojme v kategorije z določenimi skupnimi značilnostmi. Če pojem obvladamo, ga lahko tudi
prepoznamo in poiščemo nove pojme tega pojma. Vse to je nujno, saj so pojmi hkrati enote in
orodja mišljenja, organizirajo naše izkušnje in dajejo temelj za generaliziranje in zahtevnejše
miselne procese. Rosch izpostavlja teorijo prototipa, ki je pomembna za poučevanje
konkretnih pojmov. Pojme oblikujemo na podlagi prepoznavanja prototipa ali predstavnika, ki
združuje več značilnih lastnosti. Novejše raziskave zagovarjajo povezovanje pojmov v mreže
organiziranega znanja, ki so del naših teorij, pojmovanj o svetu in njihovih povezav. Tako
lažje prepoznamo in uvrstimo nove pojme v mrežo splošnega znanja. Ne glede na različne
teorije pa se pri tvorbi pojmov poudarja pomen jezika. Pri tem ločimo učenje besede in učenje
pojma. Pojem lahko obvladamo, tudi če zanj še nimamo ustrezne besede. (Marentič Požarnik,
2003)

Poznamo več vrst pojmov:
 konkretne in abstraktne,
 primarne in sekundarne,
 preproste in zapletene,
 konjuktivne in disjuktivne,
 odnosne (Marentič Požarnik, 2003).
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Pri otrocih je razvoj pojmov tesno povezan z razvojno stopnjo otrokovega mišljenja. Tako
obstajata dve poti:
 samostojno oblikovanje pojmov,
 pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih v procesu asimilacije in akomodacije
(Marentič Požarnik, 2003).

Vsekakor začetna klasifikacija pri otrocih pomeni klasifikacijo zunanje podobnosti, nato po
uporabi ali funkciji in šele kasneje po objektivnih skupnih značilnostih. Po navadi proces
pridobivanja besednih izrazov in pojmov poteka vzporedno. Za uspešno sledenje pouku mora
otrok osvojiti odnosne pojme, kot so podoben, različen, prejšnji, naslednji ipd. Obstaja tudi
možnost, da si otroci spontano in intuitivno ustvarijo napačne ali nepopolne pojme. Iz te
predpostavke se je razvilo poučevanje pojmov s konstruktivističnega vidika. To pomeni, da
pojem ni posnetek neke objektivne resničnosti, ampak je rezultat aktivnega osebnega
izgrajevanja. Učenec mora s samostojnim miselnim delom zgraditi svoj pojem in spoznati
njegov namen (Marentič Požarnik, 2003).

Konstruktivistično poučevanje pojmov poteka približno takole:
1. ugotovitev obstoječih pojmov,
2. na podlagi predznanja rekonstruiranje idej in (socialno) kognitivni konflikt,
3. ubeseditev nove opredelitve pojma (Marentič Požarnik, 2003).

Konkretne pojme običajno poučujemo s primeri, abstraktne pa z definicijami.
Poučevanje pojmov s primeri poteka po naslednjih fazah:
1. določitev cilja,
2. določitev pomembnih značilnosti pojma,
27

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

3. določitev predpogojev za razumevanje novega pojma,
4. ugotovitev stopnje predznanja o določenem pojmu,
5. predstavitev besednega izraza za pojem,
6. predstavitev pozitivnih primerov za pojem (prototipov) in kasneje še negativnih
primerov,
7. utrjevanje in preverjanje (učenčevo samostojno razlikovanje),
8. oblikovanje definicije,
9. umestitev v mrežo sorodnih pojmov (Marentič Požarnik, 2003).

Pri vsem tem je pomembna stopnja nazornosti. To pomeni, da pojme skušamo predstaviti
tako, da jih učenci celovito doživljajo s čim več čutili (Marentič Požarnik, 2003). Tako lahko
učitelj vključi tudi razne multimedijske pripomočke ter druge modele in skice.
Poučevanje pojmov prek definicij običajno poteka takrat, ko so učenci sposobni osnovnega
formalnologičnega mišljenja. Poteka približno po naslednjih fazah:
1. posredovanje definicije,
2. ugotavljanje razumevanja vseh prisotnih pojmov,
3. predstavitev nekaj tipičnih primerov,
4. preverjanje obvladanja pojma na podlagi učenčevega samostojnega navajanja
primerov.
Previdni moramo biti, da se kot učitelji ne zadovoljimo z dobesedno obnovo naučene
definicije, saj to ne zagotavlja razumevanja pojma. Učencu pa lahko pomagamo pri
razumevanju z vzpostavljanjem medpredmetnih povezav, kadar je to mogoče. Razumeti
moramo, da se pojmi razvijajo postopoma in skozi daljše obdobje (Marentič Požarnik, 2003).
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6 ČASOVNI TRAK
Časovni trak je didaktični pripomoček, ki ga najpogosteje uporabljamo pri pouku
družboslovja, natančneje pri pouku zgodovine.
Pri razumevanju časovnega traku morajo imeti učenci razvito primerno časovno zaznavanje in
časovno predstavo, ki jo na nek način razvijejo pri pouku pri izgradnji časovnega traku
njihovega življenja.
Zaznavanje časa v našem organizmu ni vezano na določen organ. Človek se časa zaveda, ker
delujejo dražljaji na čutne organe katerekoli modalnosti manj ali dalj časa. Zelo pomembna so
čutila v notranjih organih, ki jih dražijo procesi v organizmu. Od posameznikove dejavnosti v
okolju je odvisno, kako dolgo in v kakšnih intervalih delujejo dražljaji. Na zaznavanje časa
vplivajo tudi posameznikovi motivi po čim daljšem oz. krajšem trajanju dogodkov.
Postopoma se naučimo ocenjevati potek časa dokaj točno (Pečjak in Musek, 2001).
Pomembno je tudi vizualno zaznavanje, saj je vizualni način zaznavanja prvi, ki ga učenci
uporabijo pri razumevanju časovnega traku. V nadaljevanju poglejmo, kako lahko učitelj
predstavi učno snov s poudarkom na vizualnem zaznavanju.

6.1 Vizualizacija
Metode vizualizacije omogočajo učitelju, da predstavi abstraktne pojme učencem na čim bolj
razumljiv način. Vizualizacijski elementi v naravoslovju obsegajo fotografije, slike, sheme,
skice in načrte modelov, ki natančneje predstavljajo naravne elemente in objekte.
Modeli so poenostavljena reprezentacija realnosti (Van Driel in Verloop, 2002, v Vogrinc in
Devetak, 2007) in so le v pomoč, da jih učenci razumejo in si jih tudi zapomnijo. Prav zato
morajo biti modeli za učence enostavni, logični in uporabni (Harrison in Treagust, 1998, v
Vogrinc in Devetak, 2007).
Znotraj različnih delitev modelov Gilbert in Boulterijeva (1998, v Vogrinc in Devetak, 2007)
opredelita tudi šolske modele, ki so posebej dogovorjeni in omogočajo njihovo boljše
razumevanje.
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Dober šolski model mora:
 vsebovati pomembnejše značilnosti dogovorjenega modela, da je možno na
enostaven način poiskati podobnosti med obema modeloma,
 služiti kot uvod za razumevanje dogovorjenega modela, ki ga učenci velikokrat
težje razumejo,
 temeljiti na viru, ki so ga učenci spoznali,
 temeljiti na tem, da ga je mogoče uporabiti skupaj s podobnimi šolskimi modeli.

7 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI Z
NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
7.1 Zakonska opredelitev

Otroci s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011)
so:
 otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
 gluhi in naglušni otroci,
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 gibalno ovirani otroci,
 dolgotrajno bolni otroci,
 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter
 otroci z avtističnimi motnjami,
 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (2. člen).
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Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) imajo otroci s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo program osnovne šole možnost šolanja v:
 vzgojno izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo,
 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim
standardom,
 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim
standardom,
 posebnih programih vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih,
 vzgojnih programih (5. člen).
Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih izvajajo šole v rednih
oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, šole oz. podružnice šol, ki so ustanovljene
oz. organizirane za izvajanje teh programov, in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami (4. odstavek 18. člena ZOUPP1 2011) .
Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju
otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov znanja,
etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje in ovire oz. motnje ter ob upoštevanju
kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi
potrebami (24. člen ZOUPP1 2011).
Tiste, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje ne morejo doseči
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se
sprejme v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (2. odstavek 6.
člena, ZUOPP1 2011).
13. člen pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok
s posebnimi potrebami (2010) predpisuje, da se v prilagojen izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom lahko usmerijo otroci z lažjim motnjami v duševnem razvoju in
otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju.
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7.2 Opis populacije

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so tiste, ki imajo toliko zmanjšane učne
sposobnosti, da potrebujejo posebno vzgojno-izobraževalno pomoč.
Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno
drugačno kognitivno strukturo.
Ta se kaže v:
 počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije,
 omejenih spominskih sposobnostih,
 težavah v diskriminaciji,
 sekvencioniranju,
 omejenem splošnem zanju,
 bolj konkretnem kot abstraktnem mišljenju.
Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena njihova sposobnost reševanja problemov.
Na področju komunikacije imajo težave v artikulaciji in receptivne in ekspresivne težave
(Splošni del programa prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom).
Na področju percepcije imajo primanjkljaje v vidnem zaznavanju, počasi opazujejo in imajo
manjše število predstav, ki so vsebinsko skromne in nepopolne. Imajo slabe prostorske
predstave in odnose med predmeti pogosto izenačujejo. Težave se kažejo tudi v kratkotrajni
pozornosti. Proces pozabljanja je pri njih hitrejši. Socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih,
le prehod iz ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten. Njihova čustva so spontana
in labilna. Imajo slabše razvite socialne spretnosti, so nesamostojni, imajo slabo razvito
iniciativnost in pomanjkljivo samokontrolo. Manj so kritični do drugih in se nagibajo k
nezrelemu presojanju socialnih situacij. V telesnem razvoju se ne razlikujejo od vrstnikov.
Lahko se kažejo primanjkljaji v gibalnem razvoju, natančneje v telesni sposobnosti in
zmogljivosti ter skladnosti gibanja (Novljan, 1997).
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7.3 Družboslovje v 7. razredu osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom
Učenci se pri pouku zgodovine seznanijo z življenjem v različnih časovnih obdobjih:
 zunanji videz naselij in kultura bivanja,
 prehranjevanje v mestih in na deželi,
 delo in tehnologija,
 oblačila,
 družina in vzgoja,
 kulturni, umetniški, znanstveni in gospodarski dosežki.
Zgodovinske vsebine uvajajo učence v osnovno razumevanje življenja, dela, miselnosti in
ustvarjalnosti v preteklosti (Učni načrt).

7.3.1 Splošni cilji pri zgodovinskem sklopu

Učenci:
 spoznavajo nekatere najpomembnejše dogodke iz občinske in nacionalne
zgodovine;
 ob spoznavanju slovenske zgodovine razvijajo zavest o slovenski narodni
identiteti in državni pripadnosti;
 se seznanjajo z življenjem in delom ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih;
 spoznavajo različne kulture, vere, rase in skupnosti;
 spoznajo kulturno dediščino na primerih iz domačega okolja;
 seznanijo se z zgodovinskim dogajanjem v prostoru in času;
 z obiskom v šolski knjižnici se seznanjajo z vlogo virov in literature pri
pojasnjevanju preteklosti;
 spoznavajo pomen arhivov in muzejev;
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 pridobivajo veščine ustnega, pisnega in ilustrativnega sporočanja zgodovinskih
informacij;
 pridobivajo delovne navade: natančnost, sistematičnost, vztrajnost (Učni načrt).

Za sedmi razred so predlagani naslednji tematski sklopi:
1. Ostanki preteklosti,
2. Orientacija v času,
3. Življenje prvih človeških skupin,
4. Današnje slovensko ozemlje pod Rimljani,
5. Kulturna dediščina, šege in navade,
6. Slovenci v srednjem veku (Učni načrt).
V empiričnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na sklope Orientacija v času,
Življenje prvih človeških skupin in Današnje slovensko ozemlje pod Rimljani, zato v
nadaljevanju povzemam vzgojno-izobraževalne cilje in standarde znanja iz učnega načrta za
družboslovje v sedmem razredu prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom.
Vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih opredeljuje učni načrt za sklop Orientacija v času, so:
 Učenec se na podlagi slikovnega gradiva orientira v času.
 Učenec razvršča slikovni material glede na starost.
 Učenec na časovnem traku poišče leto svojega rojstva.
 Učenec se na podlagi slikovnega gradiva orientira v času in določi časovne enote
na časovnem traku.

Temeljni in minimalni standardi znanja za ta sklop so:
 Učenec razvršča osebne fotografije in slikovni material glede na starost.
 Učenec v narisan časovni trak nariše trajanje svojega življenja ter trajanje
življenja staršev, starih staršev.
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Vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih opredeljuje učni načrt za sklop Življenje prvih človeški
skupin, so:
 Učenec na podlagi slikovnega gradiva opiše življenje prvih človeških skupin in
ga primerja z današnjim življenjem.
 Učenec poišče razliko med kameno in kovinskimi dobami.
 Učenec opiše orodje, orožje in bivališča.
 Učenec po slikovni predlogi nariše tipično žival – mamuta.
 Učenec pokaže na zemljevidu Ljubljansko barje.
 Učenec izve posebnosti o življenju mostiščarjev.
 Učenec na podlagi slikovnega gradiva in prebranih odlomkov iz knjige Janeza
Jalna Bobri opiše življenje mostiščarjev.
 Učenec izdela maketo mostišča ali ga nariše.
 Učenec ve, da so bili Iliri in Kelti prvi stalni prebivalci današnjega slovenskega
ozemlja.
 Učenec ob slikovnem gradivu opiše situlo.
 Učenec spozna, kje in kako arheologi odkrijejo predmete iz davnine.

Temeljni in minimalni standardi znanja za ta sklop so:
 Učenec s pomočjo slikovnega gradiva opiše lokalno najdišče.
 Učenec na podlagi slikovnega gradiva opisuje razlike v orodju, orožju,
bivališčih.
 Učenec na podlagi slikovnega gradiva in besedil opiše življenje mostiščarjev,
izdela maketo mostišča ali nariše mostišče.
 Učenec ve, kdo so bili prvi stalni prebivalci na slovenskem ozemlju.
 Učenec zna našteti nekaj arheoloških najdišč in opisati izbrano najdbo.
 Učenec opiše poklic arheologa.
Vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih opredeljuje učni načrt za sklop Današnje slovensko ozemlje
pod Rimljani, so:
 Učenec na podlagi lokalnih značilnosti in lokalnih spomenikov spozna rimsko
zgodovino na Slovenskem.
 Učenec s pomočjo filmov in slikovnega materiala spozna življenje v rimski dobi.
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 Učenec po slikovni predlogi nariše rimskega vojaka, opiše njegova oblačila.

Temeljni in minimalni standardi znanja za ta sklop so:
 Učenec ob slikovnem gradivu, obisku muzeja, ogledu filma opiše življenje v
rimski dobi.
 Učenec opiše čas nastanka krščanstva. (Učni načrt)
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8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Opredelitev problema in cilj
Pouk je pojem, ki označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in
doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pri tem je pomembno didaktično okolje, ki
zajema učne pripomočke in materiale. Slednji naj bi bili vsebinsko in oblikovno zastavljeni
tako, da ustrezajo različnim potrebam in značilnostim učencev, od vrste zaznav do različnih
učnih stilov.
V okviru diplomskega dela sem izdelala časovni trak, ki poleg vizualnega zaznavanja
vključuje tudi slušno in tipno zaznavanje. Poimenovala sem ga multisenzorni časovni trak.
Predvidevam, da bo takšen didaktični pripomoček pomagal učencem v 7. razredu osnovne
šole z nižjim izobrazbenim standardom, da bodo razvijali časovno percepcijo in s tem
pridobili kakovostnejše znanje.
Cilj diplomskega dela je evalviranje učinkovitosti pouka družboslovja pri izbranih temah v
sedmem razredu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom z vključitvijo
multisenzornega časovnega traku, ki bi učencem pomagal pri razvijanju časovne percepcije.

8.2 Raziskovalna vprašanja
 Ali uporaba multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja prispeva k večji
motivaciji učencev za učenje družboslovnih vsebin?
 Ali uporaba multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja prispeva k
razvijanju in izboljševanju časovnega zaznavanja?
 Ali uporaba multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja prispeva k
razvijanju in izboljševanju časovne orientacije?
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8.3 Raziskovalna metoda

Pri raziskovalnem delu sem uporabila deskriptivno metodo.

8.4 Vzorec
Izbrala sem namenski vzorec štirih učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki v
šolskem letu 2011/2012 obiskujejo sedmi razred prilagojenega izobraževalnega programa z
nižjim izobrazbenim standardom na Centru vzgoje in usposabljanja Velenje. Imena učencev
sem spremenila v skladu z varovanjem osebnih podatkov:
1. Dejan je učenec z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kjer je dodatni faktor tudi
nižji social-ekonomski status.
2. Andrej je učenec z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kjer je dodatni faktor tudi
nižji social-ekonomski status.
3. Vesna je učenka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kjer je dodatni faktor tudi
nižji social-ekonomski status.

4. Marko je učenec z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, natančneje otrok s spektroavtistično motnjo. Specialna pedagoginja je ob obravnavi v ambulanti za avtizem
navedla naslednje simptome, značilne za spektro-avtistično motnjo: slabše
razumevanje socialnih pravil, pogosta neustrezna odzivnost in neustrezno vedenje,
enosmerna komunikacija, odsotnost domišljijske in funkcionalne igre, slabši vpogled
v čustvovanje, manjši interes za sovrstnike, v novih situacijah in ob spremembah je
vznemirjen in zaskrbljen, moti ga hrup in množica.
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8.5 Izvedba

Z učenci sem najprej opravila preizkus sposobnosti časovnega zaznavanja in orientacije, ki
sem ga sestavila sama. Za preverjanje motivacije pri pouku družboslovja sem jim razdelila
vprašalnik, kjer so učenci v skladu s svojo motivacijo ustrezno označili izbrani odgovor.

8.5.1 Opis instrumentarija

Preizkus sposobnosti časovnega zaznavanja je sestavljen iz dveh nalog. Pri prvi nalogi je
učenec eno minuto izvajal fizično dejavnost hoje po prostoru. Ko je ocenil, da je ena minuta
potekla, se je usedel na stol.
Pri drugi nalogi je učenec pet minut sestavljal sestavljanko. Ko je ocenil, da je pet minut
preteklo, je z dejavnostjo prenehal.
Kriterij za merjenje je pri obeh nalogah sledeč:
Učenec:
1. preneha z dejavnostjo takoj,
2. preneha z dejavnostjo na polovici določenega časa,
3. izvede dejavnost v približno določenem času,
4. nadaljuje z dejavnostjo tudi po določenem času.

Rezultate sem podala opisno.
Kriterij za ocenjevanje področju sposobnosti časovnega zaznavanja je:
a) neustrezna sposobnost časovnega zaznavanja:
Učenec nobene dejavnosti ne izvede v določenem času.
b) šibka sposobnost časovnega zaznavanja:
Učenec eno dejavnost izvede v določenem času, z drugo dejavnostjo pa preneha takoj
ali pa jo izvaja manj ali samo polovico določenega časa.

39

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

c) zmerna sposobnost časovnega zaznavanja:
Učenec eno dejavnost izvede v določenem času, drugo dejavnost pa izvede v več kot
polovici določenega časa.
d) ustrezna sposobnost časovnega zaznavanja:
Učenec obe dejavnosti izvede v približno določenem času.
Preizkus sposobnosti časovne orientacije je sestavljen iz osemnajstih vprašanj, razporejenih
po področjih:
1. časovna orientacija na uri,
2. časovna orientacija v tednu,
3. časovna orientacija v letu,
4. časovna orientacija letnih časov,
5. časovna orientacija v daljni preteklosti in prihodnosti.
Kriterij za merjenje je:
Učenčev odgovor je bil ustrezen: DA/NE.

Rezultate sem podala opisno.

Kriterij za ocenjevanje:
a) neustrezna sposobnost časovne orientacije:
Učenec se nepravilno orientira na uri, v tednu in letu ter neustrezno opredeli leta v
preteklosti in prihodnosti.
b) šibka sposobnost časovne orientacije:
Učenec se orientira na uri, pozna dni v tednu in mesecev letu ter letne čase, vendar
ima težave pri njihovem zaporedju in neustrezno opredeli leta v preteklosti in
prihodnosti.
c) zmerna sposobnost časovne orientacije:
Učenec se orientira na uri, v tednu in v letu ter skromno opredeljuje leta v preteklosti
in prihodnosti.
d) ustrezna sposobnost časovne orientacije:
Učenec se orientira na uri, v tednu in v letu. Ustrezno opredeljuje leta v preteklosti in
prihodnosti.
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Vprašalnik motivacije pri pouku družboslovja je vseboval trinajst trditev, kjer so učenci
označili svoj odgovor tako, da so pobarvali ustrezen obraz.

Kriterij za merjenje je:
-

če po mnenju posameznega učenca trditev drži, pobarva ,

-

če po mnenju posameznega učenca trditev včasih drži, včasih ne drži, pobarva ,

-

če po mnenju posameznega učenca trditev ne drži, pobarva .

Rezultate sem podala opisno.
Kriterij za ocenjevanje je:
-

motivacija se je zvišala,

-

motivacija je ostala na enakem nivoju,

-

motivacija se je znižala.

Izvajanje je potekalo individualno pred uporabo multisenzornega časovnega traku pri pouku
družboslovja in po njegovi uporabi.
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8.5.2 Rezultati po prvem preizkusu
8.5.2.1 Sposobnost časovnega zaznavanja
B) Rešuj
sestavljanko.
Ko se ti zdi, da je
5 minut mimo,
prenehaj z delom.

UGOTOVITVE:

Trajanje dejavnosti:
10 sekund

Trajanje dejavnosti:
več kot 5 minut

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Po 10 minutah sem ga
vprašala, kako dolgo
je reševal
sestavljanko.
Odgovoril je, da 5
minut.

Dejan ima
neustrezno
sposobnost
časovnega
zaznavanja.

A) Hodi po prostoru.
Ko se ti zazdi,
NALOGA
da je ena
minuta potekla,
UČENEC
se usedi na stol.
DEJAN

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

ANDREJ

VESNA

MARKO

Trajanje dejavnosti:
55 sekund

Trajanje dejavnosti:
2,5 minute

Nalogo ocenjujem kot
uspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Trajanje dejavnosti:
50 sekund

Trajanje dejavnosti:
3 minute

Nalogo ocenjujem kot
uspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Trajanje dejavnosti:
30 sekund

Trajanje dejavnosti:
2 minuti

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Andrej ima
šibko
sposobnost
zaznavanja časa.
Vesna ima
zmerno
sposobnost
časovnega
zaznavanja.
Marko ima
neustrezno
sposobnost
časovnega
zaznavanja.

Glede na rezultate prvega preizkusa lahko razberemo, da se Andrej, Vesna in Marko zavedajo
krajšega ali daljšega trajanja nekega dogodka. Andrej in Vesna sta dobro zaznala čas ene
minute, Marko pa je obe nalogi predčasno zaključil.
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8.5.2.2

Sposobnost časovne orientacije

V razpredelnici sem opisala ugotovitve o sposobnosti časovne orientacije učencev na podlagi
odgovorov, ki so jih ti navedli ob konkretnih vprašanjih, povezanih s časovno orientacijo.

UČENEC

DEJAN

OPISNO PODANI REZULTATI

UGOTOVITVE:

Se ustrezno orientira na uri ob konkretnem pogledu nanjo Dejan ima šibko
v bližnjem času, vendar po tiho šteje ure in minute.
sposobnost
časovne
Dneve in mesece ustrezno poimenuje, vendar ima orientacije.
neustrezne predstave o zaporedju mesecev in letnih časov.
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti
nima. Pozna letnico svojega rojstva in se ustrezno orientira
glede na svoja leta.
Se neustrezno orientira na uri.

ANDREJ

Andrej ima zelo
šibko sposobnost
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje časovne
in ima pravilno predstavo o njihovem zaporedju.
orientacije.
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti
nima. Letnice svojega rojstva ne opredeli ustrezno, a se
ustrezno orientira glede na svoja leta.
Vesna ima šibko
sposobnost
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje, časovne
vendar tiho prešteva po vrsti.
orientacije.
Vesna se orientira ustrezno na uri.

VESNA

Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti
nima. Letnico svojega rojstva opredeli ustrezno in se
ustrezno orientira glede na svoja leta.
Se ne orientira ustrezno na uri.
MARKO

Marko ima zelo
šibko časovno
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje, orientacijo.
vendar zaletavo odgovarja brez razmisleka.
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti
nima. Letnice svojega rojstva ne opredeli ustrezno, a se
ustrezno orientira glede na svoja leta.
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8.5.2.3 Motivacija učencev za pouk družboslovja
V nadaljevanju bom predstavila vprašalnik za učenec o njihovi motivaciji za pouk
družboslovja ter njihove izbrane odgovore .
DEJAN

ANDREJ






VESNA






MARKO

1. Rad/-a sodelujem pri pouku
družboslovja.
2. Družboslovje mi ni všeč. Raje imam
druge šolske predmete.
3. Pri pouku družboslovja z veseljem
poslušam razlago učitelja.
4. Pri pouku družboslovja rad/-a opazujem
demonstracije in praktično preizkušam
stvari.
5. Pri pouku družboslovja uporabljam
učbenik.
6. Pri pouku si pomagam s plakati in
slikami na tabli.
7. V knjižnici si pogosto izposodim knjige,
ki prikazujejo pokrajine, ljudi in
predmete, povezane s preteklostjo.
8. V prostem času rad/-a gledam TV
oddaje, ki prikazujejo življenje v
preteklosti.
9. S prijatelji se rad/-a pogovarjam o
temah, ki jih spoznam pri družboslovju.
10. Pogosto brskam po internetu, da dobim
podatke, povezane z družboslovjem.
11. Pri pouku družboslovja si pomagam s
časovnim trakom.
12. Časovnega traku ne želim uporabljati,
ker ga ne razumem.











13. Če pri pouku družboslovja uporabljam
časovni trak, si več zapomnim.

   

   
   
   
   




















Iz tabele je razvidno, da je Dejan neustrezno rešil vprašalnik, saj je označil vse trditve pod
drži, kar pomeni, da so si trditve 1 in 2 ter trditve 12 in 13 v nasprotju. Andrej, Vesna in
Marko radi sodelujejo pri pouku družboslovja in z veseljem poslušajo razlago učitelja. Andrej
in Vesna včasih rada opazujeta demonstracije in praktično preizkušata stvari, Marko pa tega
ne počne rad. Učbenika ne uporabljajo. Vesna in Andrej si pri pouku pomagata s slikami na
tabli in plakati, Marko pa jih le včasih uporabi kot pomoč. S prijatelji se radi pogovarjajo o
44

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

družboslovnih temah in v prostem času radi gledajo TV oddaje, ki prikazujejo življenje v
preteklosti. Vesna in Andrej pogosto brskata po internetu za družboslovnimi temami, Marko
pa le občasno. Trditve povezane s časovnim trakom so učenci verjetno vezali na poznavanje
časovnega traku iz preteklega šolskega leta, ko so ga spoznali pri družboslovju. V letošnjem
šolskem letu se s časovnim trakom pri družboslovju še niso srečali.

8.5.3 Opis multisenzornega časovnega traku
Časovni trak je sestavljen iz poljubnega števila elementov, ki v dolžino merijo 100 cm in so
široki 30 cm. Sestava časovnega traku je odvisna od konkretnega zgodovinskega časa, ki ga
želimo učencem predstaviti. Vsak element je sestavljen iz:
1 zvočne oznake, 9 tipnih oznak, časovne skale in pomožnih trakov za dodajanje napisov

Slika 1: Element multisenzornega časovnega traku
Element v učnem procesu je izgledal takole:

Slika 2: Element multisenzornega časovnega traku v učnem procesu
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K multisenzornemu časovnemu traku sem dodala tudi slikovne predloge za učne sklope, ki
sem jih obravnavala.

Slika 3: Vse slikovne predloge

8.5.4 Uporaba multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja
8.5.4.1 Sklop ORIENTACIJA V ČASU
8.5.4.1.1 Sestavljanje časovnega traku in pojem desetletje

Po uvajanju v učno snov, ko smo razvrščali slikovne material glede na leta in po pogovoru o
kroženju časa na uri in o kroženju dni v tednu in mesecev v letu, smo prišli do pojma leto.
Obravnavo nove učne snovi sem pričela s vprašanji: »Kako štejemo naša leta? Začnemo pri
našem rojstvu in štejemo 0, 1, 2, 3…«
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Razdelila sem jim lističe s slikami mojega življenja, kjer je poleg vsake slike tudi letnica in
opis slike. Prvih deset lističev je oranžne barve, naslednjih deset pa bele in nato spet oranžni.
Sestavili so časovni trak, ki jih je zelo pritegnil zaradi slik, ki so jih nekaj časa opazovali.
»Kdaj sem se rodila? To je moja začetna točka oz. leto 0. Kdaj sem bila stara 1 leto?« Slike
časovnega traku so polagali ob multisenzorni časovni trak s številčno skalo od 1 do 24. Pri
razvrščanju po letih so imeli težave z
zaporedjem, npr. po letu 1989 sledi leto
2000 ali po letu 1997 sledi 2008. Težko
so razumeli, da je leto našega rojstva
označeno z 0.

V učni pripravi nisem predvidevala
učenja
Slika 4: Sestavljanje mojega časovnega traku

uporabe

multisenzornega

časovnega traku. Na to so me učenci
sami opozorili, ko niso ustrezno prebrali

mojih letnic in jih za to napačno razvrstili. V ta namen sem nato posebej poudarjala branje
letnic in njihov položaj na multisenzornem časovnem traku.
Ko so časovni trak sestavili, smo prešteli moja leta do konca prvih oranžnih lističev do leta
10, kjer sem učencem predstavila pojem desetletje. Ta je označen tudi z zvočno tipko. Na
multisenzorni časovni trak sem dodala napis desetletje, ki je tako dolg kot traja desetletje na
skali in na koncu ima enako tipno oznako kot številčna skala. Razložila sem jim pojem s
sestavo besed: »DESET LET JE skupaj«. Opozorila sem jih tudi na posebno tipno oznako.
Šteli smo dalje po tipnih oznakah in se ustavili pri naslednjem desetletju, ki ima spet posebno
zvočno in tipno oznako. Dodali smo še en napis desetletje. Opazovanje moje demonstracije so
spremljali zelo pozorno, čemur je vzrok nov material in nova učiteljica. Posledično so pojem
desetletje dobro dojeli in razumeli.
»Kaj če sedaj vnesemo še vaša leta? Kdaj ste se rodili in je bilo vaše leto 0? Kdaj ste imeli 1
leto?« Učence sem opozorila na to, da lahko skalo pomaknem tako, da bomo označili njihovo
leto 0. »Kaj pa se takrat zgodi z mojimi leti? Bolj ustrezno bo, če uporabimo letnice mojega
življenja in bomo tako hkrati imeli zapisane tudi vaše letnice.« Na multisenzornem časovnem
traku sem zamenjala številčno skalo od 1 do 24 s številčno skalo od 1988 do 2013 in učence
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povabila, da poiščejo letnico mojega rojstva. Za oporo sem jim premaknila skalo od 0 do 24
na njihovo letnico. Letnico so poiskali na multisenzornem časovnem traku s pomočjo štetja in
tipanja.
V procesu urjenja je vsak učenec iz vreče potegnil listek z eno izmed letnic 1989, 1997, 2003,
1994 ali 2000, jo prebral in jo pokazal na traku. Nato je k tej letnici določil še desetletje.
Vedno sem morala poudarit, da štejemo od 0
dalje. Pri letnici, ki so jo izžrebali, je leto 0 in
nato štejemo dalje. Vsi učenci so si pomagali z
oporo napisa desetletje, ki so ga premaknili k
svoji letnici in nato določili desetletje ali pa so
svojo letnico prestavili k zvočni oznaki in na
skali poiskali letnico, ki je bilo na naslednji
zvočni oznaki. Tukaj bi bilo smiselno, da bi jim
predstavila tudi matematično računanje letnic,
primer 1989 + 10 = 1999. Za ponovitev so
učenci doma izdelali svoj časovni trak in ga
prinesli v šolo. Tudi oni so imeli po 10 lističev
enake barve. To sem povezala v uvajanje v učno
Slika 5: Andrej določa desetletje

snov naslednje učne ure.

Učenci so izpustili kakšno leto ali
za kakšno leto naredili kar dva
lističa, kar lahko vidimo na sliki
pri

zadnjem časovnem

traku.

Manjkajoča leta smo nadomestili
z novimi lističi, ki so jih učenci
doma dopolnili. Učenci so na
multisenzornem časovnem traku
poiskali letnico svojega rojstva in
ji določili desetletje. Pod to
letnico so prilepili svoj časovni
trak.

Slika 6: Časovni trakovi učencev
48

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

V povezavi z obravnavo nove učne snovi sem učence vprašala: »Kakšna je razlika med mojim
in vašimi časovnimi trakovi? Časovni trakovi so različno dolgi in vsak časovni trak se lahko
začne različno, odvisno, kaj natančneje predstavlja. Lahko pa imajo tudi različno označene
številčne skale.«
8.5.4.1.2 Časovne enote stoletje in tisočletje
Preden so pospravili časovne trakove, sem na multisenzorni časovni trak pripela številčno
skalo od 1800 do 2030. Učenci so tako videli različnost časovnih trakov. Ker njihovi časovni
trakovi niso več ustrezali letnicam, smo jih umaknili in pospravili. Učencem sem postavila
izziv, da štejemo po 10 let nazaj od leta 2000 do leta 1900. Opozorila sem jih, da sedaj vsaka
tipna oznaka pomeni deset let. Poudarila sem, da pri letu 2000 začnemo šteti z 0. Ko smo
prišteli do sto, sem jih vprašala: »Kako bi poimenovali obdobje, ki zajema sto let? Obdobje
desetih let smo poimenovali desetletje, torej bo obdobje stotih let stoletje.« Dodala sem napis
in jih opozorila na tipno in zvočno oznako, ki jim lahko pomaga. V procesu urjenja je vsak
učenec iz vrečke izžrebal eno izmed letnic 1930, 1950, 1970 ali 2000. Vsak jo je prebral in jo
pokazal svojo na multisenzornem časovnem traku. S pomočjo napisa je določil stoletje tej
letnici. Učencem sem pokazala, kako iščemo letnice, ki niso označene na časovni skali: npr.
poiščite leto 1998 na časovni skali po 10 od 1900 do 2000. Dva izmed učencev sta pokazala
na letnico 1989, zato smo spet ponovili branje letnic.
V procesu obravnave nove učne snovi sem učencem postavila izziv, da štejemo po 100 nazaj
od leta 2000 do leta 1000. Zamenjala sem skalo na multisenzornem časovnem traku od 0 do
2000. Ko smo prišteli do tisoč, sem učence
vprašala: »Kako bi poimenovali obdobje
tisoč let?« Učenci so pravilno sklepali, da
obdobje tisočih let poimenujemo tisočletje.
Dodala sem napis in jih opozorila na zvočni
in tipni oznaki. V procesu urjenja so učenci
izžrebali eno izmed letnic 1300, 500, 1000,
900

ali

200,

jih

pokazali

na

multisenzornem časovnem traku in jim
določili tisočletje.
Slika 7: Štetje po tipnih oznakah
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Leto, ki so ga morali pokazat in mu določit stoletje ali tisočletje, so najprej postavili na
zvočno oznako in šteli po 10 ali 100 in nato še po letnicah.
Razložila sem jim tudi matematično računanje letnic:
1000
+ 1000
2000
Še enkrat smo ponovili pojme: »Obdobje, ko je deset let skupaj, imenujemo desetletje.
Obdobje, ko je sto let skupaj, imenujemo stoletje. Obdobje, ko je tisoč let skupaj, imenujemo
tisočletje.«

8.5.4.1.3

Pojma pred našim štetjem in po našem štetju

V naslednji učni uri sem v procesu pridobivanja nove učne snovi na multisenzorni časovni
trak postavila skalo od 0 do 2012. »Ali življenje obstaja šele 2012 let? Kako to, da štejemo
leta od leta 0? Kdo je določil to leto 0?« Razložila sem jim pomen Jezusa Kristusa in preko
tega razmejitev štetja. »Zato imenujemo leta od 0 do danes in še dalje kot leta po Kristusu ali
leta po našem štetju.« Opozorila sem jih na zvočno oznako, ki predstavlja mejno leto 0. Na
multisenzorni časovni trak sem dodala napis po našem štetju. »Kaj pa storimo z leti pred
Kristusovim rojstvom?« Načrtovala sem, da bom k multisenzornemu časovnemu traku dodala
številčno skalo od – 1000 do 0, a sem raje dodala skalo od -20 do 0, da jih ne bi zmedla s
prevelikimi števili. Nadomestila sem tudi drugo številčno skalo od 0 do 20. Tako sem tudi
računanje prilagodila manjšim številom. »Ta leta označujemo kot leta pred Kristusom ali kot
leta pred našim štetjem.« Dodala sem napis pred našim štetjem. »Kako pa štejemo leto pred
naši štetjem? Kaj pomeni leto 2 po našem štetju in kaj pomeni leto 2 pred našim štetjem?«
Učencem sem predstavila štetje let pred našim štetjem. Z uporabi tipnih oznak in z zvočno
mejno tipko leta 0 so vsi, razen Vesne, razumeli, kako seštevamo leta. Račun smo zapisali
tudi na tablo.
Pri urjenju smo se bolj poglobili v leta pred in po našem štetju in iskanju le-teh ter računanju
let med eno in drugo letnico. Vsi so si pri tem pomagali s tipno predlogo in štetjem. »Ima kdo
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kakšno idejo, kako bi poiskali leto 10 pred našim štetjem? Če smo leto 10 po našem štetju
iskali desno od leta 0, bomo leto 10 pred našim štetjem iskali levo od letnice 0.« Učence sem
opozorila na napisa. »Štejemo pa enako. Koliko let je med letoma 10 pred našim štetjem in
letom 10 po našem štetjem?« Z učenci smo prešteli, koliko desetletij je med obema letnicama.
Rešitev smo preverili tudi z dolžinama napisov desetletje. Računanje sem podkrepila še
matematično:
10
+ 10
20
Učencem sem ponudila vrečo z mešanimi letnicami in jih povabila, da vsak prebere svojo,
pokaže na časovnem traku in ji določi desetletje, stoletje ali tisočletje. Za pomoč so vsi
uporabili trakove z napisi in zvočne ter tipne oznake. Vsak je določil tudi obdobje pred našim
štetjem in po našem štetju.

8.5.4.2

Sklop ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN

S tem sklopom se pojavi poučevanje pojmov, ki niso konkretno povezani s časovnim trakom,
zato sem želela vzpostaviti povezavo med pojmi in multisenzornim časovnim trakom. Pri
poučevanju novih pojmov je bil ves čas prisoten trak in vse nove pojme smo dodajali ob
njega. Tako so učenci lahko povezali informacijo o času, o katerem smo se pogovarjali, s
konkretnimi letnicami, in jo uvrstili med
druge pojme, ki so jih že poznali.
Za uvajanje v novo učno snov so učenci
razvrstili slikovno gradivo na poglavja
nekoč in danes. Slikovno gradivo je
prikazovalo ljudi in njihove dejavnosti,
orodje, orožje in prehrano. Preteklost
sem najprej povezala z obdobjem pred
letom 0, nato pa z materialom, ki je bil
prikazan na sliki. Tako smo prešli na
proces pridobivanja nove učne snovi.

Slika 8: Uvrščanje kamene dobe
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Obdobje kamene dobe smo opredelili na multisenzornem časovnem traku in pod obdobje
pritrdili nekaj značilnosti tega obdobja. Učencem sem razložila, da ljudje v preteklosti niso
vedno živeli v kameni dobi, ampak da jih je njihova radovednost pripeljala do odkritja novih
materialov.
»Odkrili so različne kovine, zato to obdobje imenujemo doba kovin. Najprej so odkrili baker,
zato se po tem imenuje bakrena doba, ki je trajala nekje od leta 5000 pr. n. št. dalje.«
Obdobje smo označili na časovnem
traku. Številčna skala od 10000 do 0 je
bila tudi barvno raznolika glede na
posamezna obdobja. »Dobe ali obdobja
niso trajala točno do nekega leta, zato
se pojavi obarvana letnica 5000 pr. n.
št.« En del je obarvan v sivo za kameno
dobo, drugi del pa v rjavo-oranžno za
bakreno dobo.
Slika 9: Uvrščanje bakrene dobe
»Nato so odkrili bron. Kako bi se imenovalo obdobje po tej kovini? Bronasta doba.« Dobo
smo spet označili na multisenzornem časovnem traku. »Kaj mislite, da so še odkrili? Železo.
Kako imenujemo dobo? Železna doba.«
V procesu ponavljanja sem vsakega učenca poklicala, da je na traku pokazal določeno dobo in
določil, kako dolgo je trajala. Lahko si je pomagal z barvnimi, zvočnimi in tipnimi oznakami.
Povprašala sem jih tudi, zakaj se dobe tako imenujejo.
Pri pridobivanju nove učne snovi sem učencem predstavila razlike med življenjem v kameni
in kovinskih dobah. »V kovinskih dobah so ljudje živeli v naseljih na vzpetinah. Naselja so
obdali z obzidjem. Ukvarjali so se s poljedelstvom, pojavili pa so se poklici rudarjev, ki so
kopali različne rude, drvarji so sekali drevje, kovači so kovali železo in izdelovali orodje in
orožje. Za obrambo so uporabljali meče in sulice, zaščiteni so bili s čeladami. Pri delu so
uporabljali sekiro, motiko, srp in nož.« Ob časovni trak so učenci razvrstili tudi nekaj
slikovnega materiala, da so si razlike lažje predstavljali.
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Slika 10: Slikovno prikazane razlike med kameno in kovinskimi dobami
Na multisenzornem časovnem traku smo pogledali tudi, katera doba je trajala najdlje.
Uporabila sem metodo razlage, kar pomeni, da so bili učenci bolj pasivni poslušalci. Učno
snov bi lahko predstavila tudi kot primerjavo med kameno in kovinskimi dobami, kjer bi
učenci opazovali slikovno gradivo in pripovedovali razlike med dobami. Tako bi bili bolj
aktivno vključeni.
Z učenci smo si nato pogledali življenje v posamezni kovinski dobi. Učencem sem na podlagi
knjige Janeza Jalna Bobri in na podlagi likovnih aktivnosti predstavila življenje na
Slovenskem v času bakrene dobe. »Kdaj je že bila bakrena doba? Pokažimo jo na časovnem
traku. Preštejmo, od katerega do katerega leta je trajala bakrena doba? Koliko let je
približno trajala? Ali je leto 1500 pred našim štetjem v času bakrene dobe? Pokažite mi leto
1500 pred našim štetjem. Torej, na predelu ljubljanskega barja so živeli mostiščarji.«
Učencem sem predstavila značilnosti mostiščarjev na slikovnih predlogah po petih področjih:
1. arheološko najdišče,
2. ljudje,
3. hrana,
4. orodje in orožje,
5. zanimivosti.
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Vsako slikovno predlogo smo dodajali pod napis bakrena doba na multisenzornem časovnem
traku. Ob poslušanju Jalnovih Bobrov sem učence velikokrat povabila, da so ob kakšnem
podatku iz knjige pogledali na multisenzorni časovni trak in si tudi vizualno utrdili podobo
življenja v bakreni dobi. To se je pokazalo
kot dobra praksa, saj je Marko kasneje pri
pouku sam opozoril druge, da pogledajo na
trak.
Ponovitev učne snovi sem izkoristila kot
uvajanje v novo učno uro, kjer sem
predvidevala, da bo potrebno določene
podatke

ponoviti

in

jih

utrditi

ob

multisenzornem časovnem traku. Učenci
so me presenetili in vseh pet področij lepo
opisali. Za ponovitev pretekle snovi o
kameni dobi sem po prej naštetih petih
področjih pripravila tudi slikovne predloge
za omenjeno dobo. Učenci so predloge
razvrstili pod trak in jih dobro opisali. Že
tukaj bi

lahko izkoristila primerjavo

Slika 11: Slikovne predloge v učnem procesu

slikovnih predlog obeh dob in jih opozorila
na napredek v razvoju.
Pri pridobivanju nove učne snovi poznavanja življenja Ilirov in Keltov sem prav tako
pripravila slikovne predloge po petih področjih in jih predstavila učencem. Skušala sem
vključiti učence in jim snov predstavila kot primerjavo med mostiščarji ter Iliri in Kelti.
Hkrati sem jih opozorila, da lahko po slikah vzporedno dobimo tudi uvid v spreminjanje
okolja in ljudi ter razvoj orodja in orožja.
Zadnja ura je bila namenjena spoznavanju arheologa in njegovega dela. Z učenci smo se ob
slikovnem gradivu pogovorili o njegovem delu. Način njegovega dela sem povezala z
utrjevanjem in urjenjem vse pretekle snovi.
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Delo je bilo razdeljeno po postajah. Vsaka postaja se je nanašala na eno temo:
1. Orientacija v času (iskanje, branje in pisanje letnic, določanje časovnih obdobij
desetletje, stoletje, tisočletje, pred /po našem štetju),
2. Življenje v kameni dobi,
3. Življenje mostiščarjev,
4. Življenje Ilirov in Keltov.

Učenci so me presenetili in snov zelo dobro znali. Težave so se pojavljale pri določanju
časovnih obdobij desetletje, stoletje in tisočletje, kjer sem ponovno poudarila, da pričnemo
šteti z letom 0.

8.5.4.3 Preverjanje in ocenjevanje
Preverjanje in ocenjevanje je bilo ustno v kombinaciji s pisnimi nalogami. Učenci so bili
ocenjeni z ustno oceno.
Na začetku je vsak učenec dobil 3 slikovne predloge in en napis za teme, ki smo jih
obravnavali na multisenzornem časovnem traku. Vsak je svoje razvrstil pod ustrezno časovno
obdobje na traku.
8.5.4.3.1 Orientacija v času

Vsak učenec je izvlekel listek z eno izmed letnic 1830, 1850, 1910 ali 1930. Letnico je
prebral, jo na številčni skali na multisenzornem časovnem traku poiskal in pokazal ter ji
določil stoletje. V pomoč so mu lahko bile tipne in zvočne oznake časovnega traku.
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Kriterij za ocenjevanje:
a) Stoletje določijo brez opore časovnega
traku.
b) Letnico premaknejo k zvočni oznaki in
določijo stoletje pri naslednji zvočni
oznaki.
c) Letnico premaknejo k zvočni oznaki in s
štetjem po tipnih oznakah določijo stoletje.
Ko so letnico določili, so sami preverili pravilno
rešitev z napisom stoletje, ki je tako dolg, kot je
na multisenzornem časovnem traku dolgo stoletje.

8.5.4.3.2 Življenje prvih človeških skupin

Slika 12: Preverjanje znanja

Učenci so izžrebali slikovne predloge in napise multisenzornega časovnega traku
mostiščarjev.
-

Prvi učenec je razvrstil napis: bakrena doba in mostiščarji na multisenzorni časovni
trak.

-

Drugi učenec je pokazal Ljubljansko Barje na zemljevidu.

-

Tretji učenec je opisal obleko in način življenja mostiščarjev.

-

Četrti učenec je opisal orodje in orožje mostiščarjev.

Kriteriji za ocenjevanje:
a) Učenec samostojno reši dano nalogo.
b) Učencu pomagamo s podvprašanji in reši nalogo.
c) Učencu pomagamo s podvprašanji in ne reši naloge.
Rezultate in uspešnost učencev pri ustnem ocenjevanju znanja sem predstavila pri analizi
podatkov preizkusa sposobnosti časovne orientacije.

56

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

8.5.4.4 Sklop DANAŠNJE SLOVENSKO OZEMLJE POD RIMLJANI

V naslednjem sklopu smo se z učenci pogovarjali o Rimljanih. Kot uvajanje v novo učno
vsebino sem izhajala iz poznavanja multisenzornega časovnega traku. »Tukaj imam napis
RIMSKA DOBA. Ali se kaj razlikuje od preteklih napisov? Tukaj se doba ne imenuje več po
materialu, ki so ga uporabljali, temveč po ljudeh, ki so v tem času živeli. Ozemlje današnje
Slovenije so začeli osvajati okrog leta 200 pr. n. št. Kam bi torej uvrstili napis RIMSKA
DOBA na časovnem traku?« Napis smo uvrstili na multisenzorni časovni trak. Poleg tega
napisa smo dodali tudi napis Rimljani. »Koliko let od danes je bilo to?« Učenci so ugibali,
koliko let je. Skupaj smo šteli na stotiški skali po tipnih oznakah od leta 2000 po n. št. do leta
200 pr. n. št. »Izračunajmo!
2200 let
+

12 let
2212 let

Takrat so rimski vojaki začeli osvajat ozemlje današnje Slovenije. Do katerega leta so nam
vladali Rimljani? Poglejmo na časovni trak. Do približno leta 480 po n. št. Koliko let so nam
vladali? Preštejmo! Od leta 200 pr. n. št. do leta 480 po n. št. Koliko let je? Izračunajmo!
200
+ 480
680
Rimljani so nam vladali skoraj 700 let.«
Učencem sem predstavila predlogo za arheološka najdišča za čas Rimske dobe. »Rimljani so
potovali na konjih in kočijah in zanje je bilo potovanje naporno. Zato so potrebovali vmesne
postojanke, da so si odpočili. Tako je na območju današnje Ljubljane nastalo mesto EMONA.
Na območju današnjega mesta Celje je nastala CELEIA. In na območju današnjega mesta
Ptuj je nastal PETOVIO.« Omenjeni so ti trije kraji, zemljevid z rimskimi imeni in slika
ostankov rimske ceste. »Zakaj pa mislite, da so Rimljani zasedli ozemlje današnje Slovenije?
Tu so našli veliko uporabnega materiala, kot je železo. Iz železa so izdelovali meče in oklepe
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za vojake. Kakšen pa je bil rimski vojak?« Predstavila sem jim predlogo ljudi iz tistega časa:
rimski vojak, patricij in suženj.
Pri uvajanju v naslednjo učno uro sem izkoristila ponovitev pretekle snovi tako, da sem
učencem razdelila vse slikovne predloge arheoloških najdišč, ljudi, hrane, orodij in orožij in
zanimivosti. Učenci so jih razvrstili pod ustrezna obdobja na časovnem traku. Med njimi so
bile tudi nove predloge hrane ter
orodij in orožij Rimljanov, ki so
privedle do pridobivanja nove učne
snovi.
Z uvrstitvijo vseh slikovnih predlog
na multisenzorni časovni trak sem
zaključila poučevanje v 7. razredu.
Opozorila sem jih tudi na razvoj
vsakega izmed petih področij.
Slika 13: Razvrščanje slikovnih predlog

8.5.5 Rezultati po drugem preizkusu
Z učenci sem po uporabi multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja opravila
enak preizkus sposobnosti kot pred uporabo omenjenega didaktičnega pripomočka. Učenci so
dosegli sledeče rezultate:
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8.5.5.3

Sposobnost časovnega zaznavanja
B) Rešuj sestavljanko.
Ko se ti zdi, da je
5 minut mimo,
prenehaj z delom.

UGOTOVITVE:

Trajanje dejavnosti:
50 sekund

Trajanje dejavnosti:
več kot 5 minut

Nalogo ocenjujem kot
uspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Dejan ima šibko
sposobnost
časovnega
zaznavanja.

Trajanje dejavnosti:
20 sekund

Trajanje dejavnosti:
3,5 minute

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Trajanje dejavnosti:
40 sekund

Trajanje dejavnosti:
4,5 minute

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
uspešno opravljeno.

Trajanje dejavnosti:
55 sekund

Trajanje dejavnosti:
2 minuti

Nalogo ocenjujem kot
uspešno opravljeno.

Nalogo ocenjujem kot
neuspešno opravljeno.

A) Hodi po prostoru.
Ko se ti zazdi,
NALOGA
da je ena
minuta potekla,
UČENEC
se usedi na stol.
DEJAN

ANDREJ

VESNA

MARKO

Andrej ima
šibko
sposobnost
časovnega
zaznavanja.
Vesna ima
zmerno
sposobnost
časovnega
zaznavanja.
Marko ima
šibko
sposobnost
časovnega
zaznavanja.

Iz tabele je razvidno, da so Dejan, Andrej in Marko šibki na področju časovnega zaznavanja.
Izjema je Vesna, ki je bolje zaznavala čas in ima po določenih kriterijih zmerno sposobnost
časovnega zaznavanja.
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8.5.5.4

UČENEC

DEJAN

Sposobnost časovne orientacije

OPISNO PODANI REZULTATI

UGOTOVITVE:

Se pravilno orientira na uri ob konkretnem pogledu nanjo v Dejan ima šibko
bližnjem času.
sposobnost
časovne
Dneve in mesece ustrezno poimenuje in ima ustrezne orientacije.
predstave o zaporedju mesecev in letnih časov.
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti
nima. Pozna letnico svojega rojstva in se ustrezno orientira
glede na svoja leta.
Se neustrezno orientira na uri.

ANDREJ

Andrej ima
šibko
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje in sposobnost
ima pravilno predstavo o njihovem zaporedju.
časovne
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti orientacije.
nima. Letnico svojega rojstva opredeli ustrezno in se
ustrezno orientira glede na svoja leta.
Se orientira ustrezno na uri v trenutnem času.

VESNA

Vesna ima
zmerno
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje, sposobnost
vendar tiho prešteva po vrsti.
časovne
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti so orientacije.
šibke. Letnico svojega rojstva opredeli ustrezno in se
ustrezno orientira glede na svoja leta.
Se orientira ustrezno na uri.

MARKO

Marko ima
šibko
Dneve v tednu, mesece in letne čase ustrezno poimenuje, sposobnost
ima pa težave v zaporedju.
časovne
Predstave o letih na splošno v preteklosti in prihodnosti orientacije.
nima. Letnico svojega rojstva opredeli ustrezno in se
ustrezno orientira glede na svoja leta.

Iz zgornje tabele je razvidno, na katerem področju časovne orientacije imajo učenci težave.
Dejan, Andrej in Marko so šibki na področju časovne orientacija. Izstopa Vesna, ki ima po
določenih kriterijih zmerno sposobnost časovne orientacije.
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8.5.5.5

Motivacija učencev za pouk družboslovja

Po uporabi multisenzornega časovnega traku pri pouku družboslovja so učenci glede
motivacije za pouk družboslovja označili naslednje trditve:
DEJAN

1. Rad/-a sodelujem pri pouku družboslovja.
2. Družboslovje mi ni všeč. Raje imam druge šolske
predmete.
3. Pri pouku družboslovja z veseljem poslušam
razlago učitelja.
4. Pri pouku družboslovja rad/-a opazujem
demonstracije in praktično preizkušam stvari.
5. Pri pouku družboslovja uporabljam učbenik.
6. Pri pouku si pomagam s plakati in slikami na
tabli.
7. V knjižnici si pogosto izposodim knjige , ki
prikazujejo pokrajine, ljudi in predmete, povezane
s preteklostjo.
8. V prostem času rad/-a gledam TV oddaje, ki
prikazujejo življenje v preteklosti.
9. S prijatelji se rad/-a pogovarjam o temah, ki jih
spoznam pri družboslovju.
10. Pogosto brskam po internetu, da dobim podatke,
povezane z družboslovjem.
11. Pri pouku družboslovja si pomagam s časovnim
trakom.
12. Časovnega traku ne želim uporabljati,
ker ga ne razumem.
13. Če pri pouku družboslovja uporabljam časovni
trak, si več zapomnim.

ANDREJ

VESNA

MARKO


/


























































Iz tabele je razvidno, da vsi učenci sodelujejo pri pouku družboslovja in z veseljem poslušajo
razlago učitelja. Dejan le občasno z veseljem sledi učiteljevi razlagi. Vsi radi opazujejo
demonstracije in praktično preizkušajo stvari. Dejan in Andrej si pri pouku včasih pomagata s
slikami na tabli in plakati, Marko in Vesna pa si sedaj redno pomagata z njimi. Vsi se s
prijatelji radi pogovarjajo o družboslovnih temah in v prostem času radi gledajo TV oddaje, ki
prikazujejo življenje v preteklosti. Miha pogosto brskata po internetu za družboslovnimi
temami, ostali pa le občasno. Vsi si pri pouku družboslovja pomagajo s časovnim trakom.
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Dejanovi trditvi v povezavi s časovnim trakom sta zopet v nasprotju. Marko, Vesna in Andrej
si več zapomnijo pri pouku družboslovja, če uporabljajo časovni trak.

8.5.6 Primerjava rezultatov in interpretacija

8.5.6.1 Sposobnost časovnega zaznavanja
Predvidevala sem, da učenci s pomočjo multisenzornega časovnega traku razvijajo in
izboljšujejo časovno zaznavanje.

UČENEC

1. TESTIRANJE

2. TESTIRANJE

UGOTOVITVE:

Ima neustrezno
sposobnost časovnega
zaznavanja.

Ima šibko sposobnost Dejan je napredoval v
časovnega zaznavanja. sposobnosti časovnega
zaznavanja.

ANDREJ

Ima šibko sposobnost
časovnega zaznavanja.

Ima šibko sposobnost Andrej ni posebej
časovnega zaznavanja. napredoval v sposobnosti
časovnega zaznavanja.

VESNA

Ima zmerno sposobnost
časovnega zaznavanja.

Ima zmerno
sposobnost časovnega
zaznavanja.

MARKO

Ima neustrezno
sposobnost časovnega
zaznavanja.

Ima šibko sposobnost Marko je napredoval v
časovnega zaznavanja. sposobnosti časovnega
zaznavanja.

DEJAN

Vesna ni posebej
napredovala v
sposobnosti časovnega
zaznavanja.

Zaznavati ustrezen čas se naučimo postopoma. Na to vplivajo dejavnosti, ki trajajo daljše oz.
krajše časovno obdobje. To pomeni, da za urjenje potrebujemo daljše časovno obdobje, da
izostrimo občutek zaznave časa. Z učenci sem bila zgolj tri tedne. Temu sledi, da so bili
rezultati napredka minimalni ali pa napredka sploh ni bilo. Dodajam, da pri osebah z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju vsako učenje neke veščine traja dlje kot pri osebah brez
motenj. To je še dodatno vplivalo na omenjene rezultate.
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8.5.6.2 Sposobnost časovne orientacije
Predvidevala sem, da učenci s pomočjo multisenzornega časovnega traku razvijajo in
izboljšujejo časovno orientacijo.

UČENEC

1. TESTIRANJE

2. TESTIRANJE

UGOTOVITVE:

Ima šibko sposobnost
časovne orientacije.

Ima šibko
Dejan ni napredoval v
sposobnost časovne sposobnosti časovne
orientacije.
orientacije.

Ima zelo šibko sposobnost
časovne orientacije.

Ima šibko
Andrej je minimalno
sposobnost časovne napredoval v sposobnosti
orientacije.
časovne orientacije.

VESNA

Ima šibko sposobnost
časovne orientacije.

Ima zmerno
Vesna je napredovala v
sposobnost časovne sposobnosti časovne
orientacije.
orientacije.

MARKO

Ima zelo šibko časovno
orientacijo.

Ima šibko
Marko je minimalno
sposobnost časovne napredoval v sposobnosti
orientacije.
časovne orientacije.

DEJAN

ANDREJ

Na področju časovne orientacije sem učencem predstavila kroženje časa na uri, kroženje dni v
tednu in mesecev v letu. Posebej sem se poglobila v orientacijo časa v preteklosti, saj se
učenci srečajo z razumevanjem zgodovine, kjer sta nujna časovna orientacija in razumevanje
preteklega časa.
V analizi splošne časovne orientacije so učenci dosegli vsaj minimalen napredek. Pri Dejanu
sem opazila, da določene pojme bolje razume, a jih še ne uporablja ustrezno, zato sem
označila, da ni posebej napredoval. Andrej in Miha sta v svoji časovni orientaciji še šibka in
bi potrebovala nadaljnje urjenje. Vesna je dosegla pomemben napredek na področju splošne
časovne orientacije v preteklosti in prihodnosti, a je na tem področju še zelo šibka, zato bi
prav tako potrebovala nadaljnje urjenje. Lahko dodam, da so učenci pokazali svoj napredek
pri časovni orientaciji ob pomoči multisenzornega časovnega traku. S tem lahko potrdim, da
je njegova uporaba pozitivno vplivala na razvoj in izboljšanje časovne orientacije pri učencih
z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.
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Pri učencih sem tekom tri tedenske intenzivne uporabe multisenzornega časovnega traku tudi preverila in ocenila njihovo znanje. Poleg
minimalnih so dosegli tudi temeljni standard znanja. V spodnji tabeli sem prikazala dosežke učencev pri ustnem ocenjevanju.
DATUM: 13.2.2011
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 v narisan časovni trak nariše trajanje svojega življenja ter trajanje življenja staršev, starih staršev,
 na podlagi slikovnega gradiva opisuje razlike v orodju, orožju, bivališčih,
 na podlagi slikovnega gradiva opisuje življenje mostiščarjev,
 ve, kdo so bili prvi stalni prebivalci na slovenskem ozemlju,
 zna našteti nekaj arheoloških najdišč in opisati izbrano najdbo,
 opiše poklic arheologa.
MARKO
S
ANDREJ
S
DEJAN
Ustno: branje letnice in
+
+
+
določanje stoletja
+ (po pozivu k
/
- (90 let)
/
+
natančnosti)
Pisno: določanje letnice roj.
+
+
določanje označenih letnic 3/5
+
+
+
določanje desetletja
+
+
+
Ustno: primerjava-nekoč in danes +
+
+
+
+
Ustno: opis mostiščarjev
+ (opis oblačil in
+ (uvrstitev bakrene dobe
+ (Ljubljansko
načina življenja)
+
in napisa mostiščarji na
+
barje na
časovni trak)
zemljevidu)
Pisno: kviz Iliri in Kelti
Ustno: opis arheologa

OCENA PO STANDARDIH:

7/9
+

+
+

5

5/5

4/9
+

+

3

3/5

4/9
+

S = standard
- ni dosežen
+ je dosežen
/ ni določenega
standarda
S
/

+
+

S

+
+ (najprej poiskala l.
1805 namesto 1850)
+
+
- (pobarvala je 2 leti)
+ (zelo natančna!)
+ (opis orodja in
orožja)

+

/

+
+

+
+

4

VESNA

4/5

5/9
+

+

4

4/5

Preverjala sem vso znanje, ki naj bi ga učenci usvojili. Tabela prikazuje moje oznake in opombe za odgovore učencev. Za vsako izmed nalog v
skrajno levem stolpcu sem pri vsakem učencu označila pravilen (+) ali nepravilen (-) odgovor. Za ustno oceno sem izbrala samo tisto znanje, ki
je predpisano po standardih znanja v učnem načrtu. Drugi in tretji standard sem združila v enega, saj se učna snov prekriva. Učenci so bili zelo
zadovoljni z rezultati, tudi Andrej, ki je pokazal veliko znanja, čeprav je bil nekaj časa odsoten od pouka.
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8.5.6.3 Motivacija za pouk družboslovja

Predvidevala sem, da so učenci ob uporabi multisenzornega časovnega traku bolj motivirani
za učenje družboslovja.
DEJAN
2.

1. Rad/-a sodelujem pri pouku
družboslovja.
2. Družboslovje mi ni všeč. Raje imam
druge šolske predmete.
3. Pri pouku družboslovja z veseljem
poslušam razlago učitelja.
4. Pri pouku družboslovja rad/-a
opazujem demonstracije in praktično
preizkušam stvari.
5. Pri pouku družboslovja uporabljam
učbenik.
6. Pri pouku si pomagam s plakati in
slikami na tabli.
7. V knjižnici si pogosto izposodim
knjige , ki prikazujejo pokrajine, ljudi
in predmete, povezane s preteklostjo.
8. V prostem času rad/-a gledam TV
oddaje, ki prikazujejo življenje v
preteklosti.
9. S prijatelji se rad/-a pogovarjam o
temah, ki jih spoznam pri
družboslovju.
10. Pogosto brskam po internetu, da dobim
podatke, povezane z družboslovjem.
11. Pri pouku družboslovja si pomagam s
časovnim trakom.
12. Časovnega traku ne želim uporabljati,
ker ga ne razumem.
13. Če pri pouku družboslovja uporabljam
časovni trak, si več zapomnim.

ANDREJ
2.

VESNA
2.

MARKO
2.

  
 / 
    
    
  
   
   
       

      
      
      
  


Ob primerjavi obeh vprašalnikov naj opozorim, da Dejanov prvi vprašalnik ni bil pravilno
rešen, saj je pobarval vse obrazke pod trditev drži, kar pomeni, da si nekatere trditve
nasprotujejo in s tem vprašalnik ni uporaben.
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Iz zgornje tabele o motivaciji učencev za pouk družboslovja je razvidno, da se učenci radi
vključujejo v pouk; po uporabi multisenzornega časovnega traku raje opazujejo demonstracije
in sami praktično preizkušajo stvari. Z veseljem poslušajo razlago učitelja. Pri pouku ne
uporabljajo učbenika. Bolj so pozorni na plakate in slike na tabli in si z njimi pomagajo. Tako
si pri pouku pomagajo tudi s časovnim trakom, ki ga sedaj razumejo in si ob njegovi uporabi
tudi več zapomnijo. K temu je pripomogla njihova aktivna vloga pri sestavi in uporabi
multisenzornega časovnega traku. Sklepam, da so učenci ob uporabi traku bolj motivirani za
učenje družboslovja.
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9 ZAKLJUČEK
V okviru diplomske naloge me je zanimalo, ali lahko uporaba multisenzornega časovnega
traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki obiskujejo
prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, vpliva na razvoj
sposobnosti časovnega zaznavanja in časovne orientacije. Zanimalo me je tudi, če lahko
vpliva na zvišanje motivacije pri pouku družboslovja.
Ugotovila sem, da uporaba tovrstnega traku vpliva na razvoj časovnega zaznavanja. Pri
njegovi uporabi pri pouku družboslovja sem pri učencih vzbudila neko zavest o pomenu
trajanja časa. Za večji napredek bi bilo potrebno bolj sistematično pristopiti k obravnavi
časovnega zaznavanja v daljšem časovnem obdobju.
Uporaba multisenzornega časovnega traku pozitivno vpliva na razvoj časovne orientacije.
Sam pripomoček je temeljil na obravnavi časovne orientacije v daljni preteklosti in
prihodnosti, kjer se je pri dveh učencih pokazal napredek, dva pa sta v svojem znanju še
negotova in bi potrebovala dolgotrajnejše urjenje. Vzrok za to je v časovnem trajanju učenja
neke veščine pri osebah z motnjami v duševnem razvoju, saj pri njih vsako učenje traja dlje
kot pri osebah brez motenj.
Iz analize pridobljenih podatkov ugotavljamo, da se je z uporabo multisenzornega časovnega
traku motivacija pri pouku družboslovja zvišala. Vsi učenci sedaj raje opazujejo
demonstracije in praktično preizkušajo stvari, pri pouku pa raje uporabljajo časovni trak, saj
ga sedaj razumejo in si ob njegovi uporabi tudi več zapomnijo.
Pričakovala sem, da bodo učenci težje razumeli pomen časovnega traku in da se bodo s težavo
orientirali na njem. Slikovne predloge so dodatno podprle njihovo znanje in so lažje povezali
značilnosti posameznega obdobja s samo časovno opredelitvijo določenega obdobja. Zvišanje
motivacije sem pričakovala, saj je didaktični pripomoček zanimiv, hkrati pa ga v takšni meri
ne uporabljajo pri pouku družboslovja. Za večji napredek na področju časovnega zaznavanja
in časovne orientacije je potrebna dolgotrajna vključenost tega didaktičnega pripomočka v
učni proces. Možnost njegove uporabe je široka, tako da lahko učitelj pripomoček vključi v
vse tematske sklope zgodovinskega dela družboslovja, hkrati pa ga lahko uporabi tudi pri
drugih šolskih predmetih in tako utrjuje medpredmetne povezave.
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Preizkus sposobnosti časovnega zaznavanja in orientacije
Ime učenca: ______________________________

Starost: ___________

1. SPOSOBNOST ČASOVNEGA ZAZNAVANJA:
DEJAVNOST:

ČAS, KO OTROK
PRENEHA Z
DEJAVNOSTJO:

OTROK PRENEHA Z DEJAVNOSTJO:

Hodi po prostoru.

5. TAKOJ

Ko si ti zazdi, da je ena

6. NA POLOVICI DOLOČENEGA ČASA

minuta potekla,

7. IZVEDE DEJAVNOST V PRIBLIŽNO
DOLOČENEM ČASU.

se usedi na stol.

8. NADALJUJE Z DEJAVNOSTJO TUDI PO
DOLOČENEM ČASU.

Rešuj sestavljanko.

1. TAKOJ

Ko se ti zdi, da je 5 minut

2. NA POLOVICI DOLOČENEGA ČASA

mimo, prenehaj z delom.

3. IZVEDE DEJAVNOST V PRIBLIŽNO
DOLOČENEM ČASU.
4. NADALJUJE Z DEJAVNOSTJO TUDI PO
DOLOČENEM ČASU.

OPOMBE:
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2. SPOSOBNOST ČASOVNE ORIENTACIJE:
VPRAŠANJA:
Koliko je ura?
Koliko bo ura čez 15 minut?
Koliko je bila ura pred 5 urami?
Kateri dan je danes?
Kateri dan v tednu bo čez 4 dni?
Kateri mesec je?
Kateri mesec je pred tem
mesecem?
Kateri mesec sledi mesecu juliju?
Kateri letni čas je?
Kateri letni čas je bil pred tem?
Katerega leta smo?
Katerega leta bomo drugo leto?
Katerega leta bomo čez 100 let?
Katerega leta smo bili pred 1300
leti?
Katerega leta si se rodil?
Koliko si star?
Koliko boš star drugo leto?
Koliko si bil star pred tremi leti?

PRAVILNI
ODGOVORI:

SREDA
NEDELJA
JANUAR
DECEMBER
AVGUST
ZIMA
JESEN
2012
2013
2012
712
1998
13
14
10

OTROKOVI
ODGOVORI:

USTREZNOST:
(DA/NE)

OPOMBE:
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Vprašalnik motivacije pri pouku družboslovja

Na posamezne trditve odgovarjaš tako, da pobarvaš enega od obrazkov:
-

če zate trditev drži, pobarvaj ,

-

če trditev včasih drži, včasih ne drži, pobarvaj ,

-

če zate ne drži, pobarvaj .
DRŽI

VČASIH DRŽI,
VČASIH NE
DRŽI

NE
DRŽI

1. Rad/-a sodelujem pri pouku družboslovja.







2. Družboslovje mi ni všeč. Raje imam druge
šolske predmete.







3. Pri pouku družboslovja z veseljem poslušam
razlago učitelja.







4. Pri pouku družboslovja rada opazujem
demonstracije in praktično preizkušam stvari.







5. Pri pouku družboslovja uporabljam učbenik.







6. Pri pouku si pomagam s plakati in slikami na
tabli.







7. V knjižnici si pogosto izposodim knjige , ki
prikazujejo pokrajine, ljudi in predmete,
povezane s preteklostjo.
8. V prostem času rad/-a gledam TV oddaje, ki
prikazujejo življenje v preteklosti.













9. S prijatelji se rad/-a pogovarjam o temah, ki
jih spoznam pri družboslovju.







10. Pogosto brskam po internetu, da dobim
podatke, povezane z družboslovjem.







11. Pri pouku družboslovja si pomagam s
časovnim trakom.







12. Časovnega traku ne želim uporabljati,
ker ga ne razumem.







13. Če pri pouku družboslovja uporabljam
časovni trak, si več zapomnim.
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UČNE PRIPRAVE za 1. tematski sklop
Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7. r.
Učna tema: ORIENTACIJA V ČASU
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ČASOVNI TRAK IN ENOTA DESETLETJE
Datum: 30. 1. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 1/3
Medpredmetne povezave: //
Literatura in drugi viri:
- Razpotnik, J., Snoj, D. (2007). Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett
- Simonič Mervic, K. (2003). Stari svet. Zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan
Splošni cilji:
 Učenec zna razvrstiti slikovni material glede na starost.
 Učenec se na podlagi slikovnega gradiva orientira v času.
 Učenec na časovnem traku poišče leto svojega rojstva.
 Učenec spozna in določi časovno enoto desetletje na časovnem traku.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 Razvršča osebne fotografije in slikovni material glede na starost.
Operativni cilji



Učenec razvrsti
slikovno gradivo
glede na starost.

Dejavnosti
UVAJANJE V UČNO SNOV:
RAZVRŠČANJE MATERIALOV PO STAROSTI
Učencem prinesem slike, ki predstavljajo predmete
ali dejavnost iz različnih obdobij preteklosti.
Učence povabim, da jih razvrstijo po starosti.
Pogovorimo se o njihovi razvrstitvi.

Metode in
oblike dela
Metode:
Razgovor
Oblike:
Skupinska

Didaktični
material
Slikovno
gradivo

Evalvacija

Učenci so razvrščali glede na
fotografijo (črno-bele najprej in
nato barvne). Pogovor je stekel o
stvareh na fotografijah. Predstava
o preteklosti ni bila dobra, razen
pri Dejanu, ki je posebej dobro
razvrščal. Iz slik sem izpeljala, da
se pogovarjamo o preteklosti. A to
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OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI:
KROŽENJE ČASA – ura, teden, meseci, leto
Učencem pokažem uro in jih povabim, naj
opazujejo, kaj se dogaja z uro. Ko preteče 24 ur, se
spet ponovi naslednjih 24 ur naslednjega dne.
Učencem predstavim krog z imeni dni v tednu in jih
povabim, naj opazujejo, kaj se dogaja z dnevi. Ko
mine 7 dni, se dnevi spet ponavljajo.
Učencem predstavim krog z imeni mesecev v letu
in jih povabim, naj opazujejo, kaj se dogaja z dnevi.
Ko mine 12 mesecev, se meseci spet ponovijo.
Opomnim jih na koledar in jih povabim, da
razmislijo, kaj se dogaja z leti.


Učenec se s
pomočjo
časovnega
gradiva orientira
v času.



Učenec z oporo
določi časovno
obdobje desetletje
na časovnem
traku.

SESTAVLJANJE
ČASOVNEGA
TRAKU,
POJEM DESETLETJE
»Kako štejemo naša leta? Začnemo pri našem
rojstvu in štejemo 0, 1, 2, 3…«
Povabim jih, da sestavijo moj časovni trak glede na
slikovno gradivo, ki ga imajo pred seboj. Za vsako
leto imajo 1 sliko in pripisano letnico. »Kdaj sem
se rodila? To je moja začetna točka oziroma leto 0.
Kdaj sem bila stara 1 leto?« Itd. Časovni trak
polagamo ob multisenzornega, ki ima številčno
skalo od 1 do 24. Ko pridemo do konca, učence
povabim, da preštejemo moja leta. Ko pridemo do
konca oranžnih lističev in do št. 10, učencem
predstavim pojem desetletje. Ta je označen tudi z
zvočno tipko. Na časovni trak dodam napis
desetletje, ki je tako dolg kot traja desetletje na skali
in na koncu ima enako tipno oznako kot številčna
skala. Razložim pojem s sestavo besed: »DESET

Metode:
Demonstracija,
razgovor
Oblike:
Frontalna

Metode:
demonstracija,
razgovor,
metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Skupinska,
frontalna,
individualna

Ura,
krog z
imeni dni
v tednu,
krog z
imeni
mesecev v
letu,
koledar.

Deli
časovnega
traku,
multisenzoren
časovni
trak, 2
napisa
desetletje

ne samo o letih in ljudeh, temveč
se pogovarjamo tudi o orodju in
orožju, razvoju tehnike, načinu
življenja, ki se zelo razlikuje skozi
zgodovino.
Kroženje časa na uri, v tednu in po
mesecih so dobro dojeli in
razumeli. Ponovili smo, katerega
leta smo bili lani in katerega bomo
naslednje leto.
Moj časovni trak jih je pritegnil
predvsem zaradi slik, ki so jih kar
nekaj časa opazovali. Težko so
razumeli, da je naše rojstvo
označeno z 0. Pri razvrščanju po
letih so imeli težave, kot so:
- po letu 1989 sledi leto 2000,
- po letu 1997 sledi 2008.
Nisem
predvidevala
učenja
uporabe časovnega traku, na
katerega so me učenci sami
opozorili, ko niso ustrezno prebrali
mojih letnic. Na to sem bila bolj
pozorna in posebej poudarjala
branje letnic.
Pojem desetletje so dobro dojeli in
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LET JE skupaj«. Opozorim jih tudi na posebno
tipno oznako. Učence povabim, da štejemo dalje in
naj se ustavijo pri naslednjem desetletju, ki ima
spet zvočno in tipno oznako. Po potrebi lahko tudi
dodamo še en napis desetletje.
»Kaj pa če bi sedaj nesli še vaša leta? Kdaj ste se
rodili in je bilo vaše leto 0? Kdaj ste se imeli 1
leto?« Učence opozorim na to, da lahko skalo
pomaknem tako, da se bomo označili njihovo leto 0.
»Kaj pa se takrat zgodi z mojim? Bolj bo ustrezno,
če uporabimo letnice mojega življenja in bomo tako
hkrati lahko imeli tudi vaše letnice zapisane.« Na
časovnem traku zamenjam skalo od 1988–2013 in
učence povabim, da sedaj poiščejo letnico mojega
rojstva. Za oporo jim premaknem skalo od 0 do 24
na njihovo letnico. Letnico poiščemo na
multisenzornem časovnem traku s pomočjo štetja in
tipanja-vsako leto ima tipno točko. Vsakega učenca
povabim, da se je dotakne. Nato povabim učence,
da poiščejo svojo letnico rojstva tako, da se je
dotaknejo ali pa z dotikanjem štejejo od svoje
starosti nazaj po traku.
URJENJE:
LETNICA IN DESETLETJE
Vsakega učenca povabim, da iz vreče potegne listek
z letnico (1989, 1997, 2003, 1994, 2000) in jo
pokaže na časovnem traku. Nato k tem letom
določijo še desetletje. Za oporo lahko uporabijo
napis desetletje, ki ga premaknejo k letnici in nato
določijo desetletje.

razumeli. Pri določanju glede na
letnico, ki so jo izžrebali, so si vsi
pomagali z oporo napisa. Brez
opore še ne gre. To bomo utrdili
jutri. Vedno sem jih morala
opozoriti, da začnejo šteti pri
številu 0! Opozorila jih bom na
zaporedje številk in matematično
računanje letnic: 1989 + 10 je 1999
(za 8 sledi 9).
Na časovnem traku bodo vedno
letnico nastavili na začetek in
poiskali desetletje tudi s pomočjo
zvočne oznake.

Metode:
Metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Individualna

Vreča z
letnicami,
multisenzorni
časovni trak

Dejan ni pravilno prebral svoje
letnice, zato smo še enkrat ponovili
branje letnic. Ponovno sem morala
poudarit, da začnemo šteti z 0!
Jutri moram bolj poudarjati tipne
in slušne opore. Predvidevam, da
so danes bili pozorni na to, ker je
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PONAVLJANJE:
UČENČEV ČASOVNI TRAK
Učencem razdelim vsakemu toliko listov, kot so
stari oziroma bodo v tem letu. Listi so enako široki
kot moji. Nanje napišejo najprej letnico svojega
rojstva in nato vse letnice do letošnjega. Za domačo
nalogo naj za vsako leto nalepijo po eno sliko in
zraven na kratko napišejo, kaj je na sliki oz. kaj se
je tistega leta zgodilo.

Metode:
Metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Individualna

Listi za
časovni
trak.

bilo zanje nekaj novega. Letnice
bodo zapisali doma, ker nam je
zmanjkalo časa.
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Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7. r.
Učna tema: ORIENTACIJA V ČASU
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ČASOVNE ENOTE STOLETJE in TISOČLETJE
Datum: 31. 1. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI, UTRJEVANJE
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 2/3
Medpredmetne povezave: MAT
Literatura in drugi viri: //
Splošni cilji:
 Učenec zna poiskati leto svojega rojstva na časovnem traku.
 Učenec spozna in določi časovne enote desetletje, stoletje in tisočletje na časovnem traku.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 V narisan časovni trak nariše trajanje svojega življenja ter trajanje življenja staršev, starih staršev.
Operativni cilji,



Učenec določi
časovno
obdobje
desetletje.

Dejavnosti
UVAJANJE V UČNO SNOV:
UČENČEV ČASOVNI TRAK
Učenci so doma dopolnili svoj časovni trak in ga prinesli
v šolo. Skupaj si pogledamo, kaj vse predstavljajo njihovi
časovni trakovi. Učence povabim, da na multisenzornem
časovnem traku poiščejo letnico svojega rojstva. Lahko si
pomagajo s tipanjem in štetjem. Pod to letnico in moj
časovni trak dodajo svoj časovni trak. Vsakega povabim,
da določi v svojem življenju desetletje.
Primerjamo dolžine časovnih trakov.
»Kakšna je razlika med mojim in vašimi časovnimi
trakovi? Časovni trakovi različno dolgi in da se vsak
časovni trak lahko začne različno, odvisno, kaj
natančneje predstavlja. Lahko pa imajo tudi različno
označene številčne skale.«

Metode in
oblike dela
Metode:
Razgovor,
razlaga,
metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Frontalna,
individualna

Didaktični
material

Evalvacija

Multisenzorni
časovni trak,
napis
desetletje,
lepilni trak

Dejan ni naredil svojega
časovnega traku, zato je
razvrstil mojega. Ostali so
naredili svoj časovni trak, a
je vsak naredil le za nekaj
let, ne pa celotnega.
Manjkajoča
leta
smo
dopolnili s praznimi listi.
Poudarila sem, da so tista
leta vseeno obstajala.
Vsi so si zapomnili, kaj
pomeni desetletje in ga tudi
ustrezno določili.
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OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI:
POJEM STOLETJE
Učenec določi
časovni obdobji Na multisenzorni časovni trak pripnem številčno skalo od
1800 do 2030. Učencem postavim izziv, da bi šteli po 10
stoletje in
let nazaj od leta 2000 do leta 1900. Sedaj vsaka pika
tisočletje na
časovnem traku. pomenila deset let. Ko pridemo do sto, jih vprašam:
»Kako bi poimenovali obdobje, ki zajema sto let?
Obdobje desetih let smo poimenovali desetletje, torej bo
obdobje stotih let stoletje.« Dodam napis in jih opozorim
na tipno in zvočno oznako, ki jim lahko pomaga.

Metode:
Razgovor,
metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Frontalna

UREJENJE:
LETNICA IN STOLETJE
Metode:
Učencem ponudim vrečko, v kateri se skrivajo letnice Individualna
1930, 1950, 1970, 2000. Vsak vleče eno letnico in jo
pokaže na časovnem traku. S pomočjo napisa določi
stoletje tej letnici.
OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI:
POJEM TISOČLETJE:
Učencem postavim naslednji izziv, da štejemo do tisoč.
Razložim jim, da bi za štetje spet potrebovali ogromno
papirja kot prej, zato se dogovorimo, da sedaj vsaka pika
pomeni sto let. Zamenjam skalo na časovnem traku. Ko
pridemo do tisoč, učence vprašam: »Kako pa bi
poimenovali obdobje tisoč let?« Učenci sklepajo, da
obdobje tisočih let poimenujemo tisočletje. Dodam napis
in jih opozorim na zvočni in tipni oznaki.

Multisenzorni
časovni trak,
časovne skale
in napis za
stoletje

Metode:
Razgovor,
Metoda
praktičnega
dela.
Oblike:
Frontalna

URJENJE:
LETNICE IN TISOČLETJE
Metode:
Učencem ponudim vrečo z letnicami (1300, 500, 1000, Metoda

Vreči z
letnicami,
napis stoletje.

Številčno
skalo
sem
zamenjala, preden smo
pospravili svoje časovne
trakove, da so učenci videli,
da časovni trakovi ne
ustrezajo več k številčni
skali.
Pojem stoletja in tisočletja
so razumeli. Vmes sem še
poudarila, kako iščemo
letnice, ki niso označene na
časovni skali: npr. poiščite
leto 1998 na časovni skali
po 10 od 1900 do 2000. Dva
sta pokazala na leto 1989.
Spet smo ponovili branje
letnic. Leto, ki so ga morali
pokazati in mu določit
stoletje ali tisočletje, so
najprej vedno postavili na
zvočno oznako in šteli po 10
ali 100 in še po letnicah.
Razložila sem jim še
matematično
računanje
letnic:
npr. 1000 + 1000 = 2000.
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900, 200) in povabim učence, da vsak pokaže eno na praktičnega
časovnem traku in ji določi tisočletje. Za pomoč dela
uporabijo trakova z napisi in zvočnimi ter tipnimi
oznakami.
Oblike:
Individualna
PONAVLJANJE:
Še enkrat ponovimo:
»Obdobje, ko je deset let skupaj, imenujemo desetletje.
Obdobje, ko je sto let skupaj,imenujemo stoletje.
Obdobje, ko je tisoč let skupaj, imenujemo tisočletje.«

Metoda:
Razgovor,
metoda
praktičnega
dela

Postavim jim izziv, da na zadnjem časovnem traku
pokažejo leto 1950. »Na kateri skali bi to lažje Oblika:
pokazali?« Učenci se potrudijo pokazat leto 1950 na Frontalna,
časovnem traku. »Ste našli? Je bilo težko?« Če imajo individualna
težave, jim ponudim rešitev: »Kaj pa, če zamenjamo
skalo?Bo šlo lažje?«


Učenec nariše
trajanje svojega
življenja in
življenja svojih
družinskih
članov v
časovni trak.

Učencem razdelim delovni list. »Dobro si ga oglejte. Ali
je podoben kakšnemu izmed časovnih trakov, ki smo jih že
videli? Na njem ni predstavljeno vsako leto s številko,
temveč samo desetletje, kljub temu pa lahko določite še
vmesna leta.«
Povabim jih, da na njem poiščejo leto svojega rojstva in
pobarvajo trajanja njihovega življenja. Doma naj enako
storijo še za vsaj 4 svoje družinske člane. Za vsakega
člana naj uporabijo drugo barvo.

Ker smo se bolj posvetili
časovnemu traku, jim tega
izziva nisem predstavila.

Delovni list.

Demonstrirala sem jim
reševanje delovnega lista, da
so razumeli, kako naj ga
rešijo, ker ni bilo na njem
dodatnih navodil.
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Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7.
Učna tema: ORIENTACIJA V ČASU
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ČASOVNI TRAK IN POJMA PRED IN PO NAŠEM ŠTETJU
Datum: 2. 2. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI, UTRJEVANJE
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 3/3
Medpredmetne povezave: MAT
Literatura in drugi viri: //
Splošni cilji:
 Učenec zna razvrstiti slikovni material glede na starost.
 Učenec se na podlagi slikovnega gradiva orientira v času.
 Učenec določi časovne enote desetletje, stoletje in tisočletje na časovnem traku.
 Učenec spozna in določi pojme pred našim štetjem (pred Kristusom) in po našem štetju (po Kristusu).
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 Razvršča osebne fotografije in slikovni material glede na starost.
 V narisan časovni trak nariše trajanje svojega življenja ter trajanje življenja staršev, starih staršev.
Operativni cilji,



Učenec nariše
trajanje svojega
življenja in
življenja svojih
družinskih
članov v časovni
trak

Dejavnosti
UVAJANJE V UČNO SNOV:
ČASOVNI TRAK UČENČEVIH DRUŽINSKIH
ČLANOV
Učenci so doma v časovni trak vnesli trajanje
njihovega življenja in trajanje življenja vsaj 4
njihovih družinskih članov. Učence povabim, da si
liste zamenjajo in si dobro pogledajo letnice rojstva
družinskih članov njihovih sošolcev. Vsak bo
predstavil družino svojega sošolca, katerega je dobil
list. Skupaj bomo preverili, če je učenec ustrezno
razbral letnice iz časovnega traku.
Morebitne nejasnosti razrešimo na multisenzornem
časovnem traku.

Metode in
oblike dela
Metode:
Metoda
praktičnega
dela, razgovor
Oblike:
Individualna,
frontalna,
skupinska

Didaktični
material

Evalvacija

Multisenzoren
časovni trak,
delovni list

Domače delo jim je delalo
kar nekaj težav, saj niso
ustrezno našli letnic. Vse
časovne
trakove
smo
pogledali in nekaj primerov
rešili skupaj. Ko smo
letnice iskali na časovnem
traku, so takoj našli letnice.
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Učenec določi
obdobje pred
našim štetjem in
po našem štetju.

OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI:
POJMA PRED NAŠIM ŠTETJEM in PO NAŠEM
ŠTETJU
Na multisenzorni časovni trak postavim skalo od 02012. »Ali življenje obstaja šele 2012 let? Kako to,
da štejemo leta od leta 0? Kdo je določil to leto 0?
Nekoč je živel pomemben človek z imenom Jezus
Kristus, ki ga nekatera verstva častijo kot Boga. Ker
je bilo njegovo rojstvo tako zelo pomemben mejnik v
njihovem življenju, so se odločili, da bodo preteklost
pustili za njim in šteli leta od takrat naprej. Zato
označujemo leta od 0 do danes in še dalje kot leta po
Kristusu ali leta po našem štetju.« Na multisenzorni
časovni trak dodam napis. »Kaj pa storimo z leti pred
Kristusovim rojstvom?« K traku dodam skalo od
1000 do 0. »Ta leta označujemo kot leta pred
Kristusom ali kot leta pred našim štetjem.« Dodam
napis. »Kako pa štejemo leto pred naši štetjem? Kaj
pomeni leto 100 po našem štetju in kaj pomeni leto
100 pred našim štetjem?« Učencem predstavim štetje
let pred našim štetjem. Z učenci skupaj poiščemo leto
100 po našem štetju. » Ima kdo kakšno idejo, kako bi
poiskali leto 100 pred našim štetjem? Če smo leto
100 po našem štetju iskali desno od leta 0, bomo leto
100 pred našim štetjem iskali levo od letnice 0.«
Učence opozorim na napisa. »Štejemo pa enako.
Koliko let je med letoma 100 pred našim štetjem in
letom 100 po našem štetjem?« Z učenci označimo
stoletje z napisom in štejemo, koliko stoletij je med
obema letnicama. Računanje jim predstavim tudi
matematično:
100 + 100 = 200

Metode:
razgovor,
razlaga,
demonstracija.
Oblike:
frontalna.

Časovne skale
od 1000 do 0
in od 0 do
2012, napisa
pred in po
našem štetju.

Uporabila
sem
samo
časovne skale od –20 do
+20, da jih s prevelikimi
števili ne bi zmedla. In tudi
lažje smo matematično
izračunali primer: »Koliko
let je med letom 2 pred
našim štetjem in letom 2 po
našem štetju?«
Z uporabi tipnih oznak in z
zvočno mejno tipko leta 0
so vsi, razen Vesna
razumeli, kako seštevamo
leta. Račun smo zapisali
tudi na tablo.
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Učenec določi
časovne enote
desetletje,
stoletje in
tisočletje na
časovnem traku.

URJENJE:
DESETLETJE, STOLETJE, TISOČLETJE
Učencem ponudim vrečo z mešanimi letnicami in
povabim učence, da vsak pokaže tri na časovnem
traku in jim določi desetletje, stoletje in tisočletje. Za
pomoč uporabijo trakova z napisi in zvočnimi ter
tipnimi oznakami. Vsak pokaže tudi obdobje pred
našim štetjem in po našem štetju.
PONAVLJANJE:
ORIENTACIJA V ČASU
Učencem ponudim delovni list, na katerem poleg že
označenega mesta še sami označijo obdobje
desetletja, stoletja, tisočletja. Dopolnijo tudi
manjkajoče izraze. Označijo nekaj letnic. List
prilepijo v zvezek.

Metode:
Metoda
praktičnega dela

Vreča z
letnicami.

Pri urjenju smo se bolj
poglobili v leta pred in po
našem štetju in iskanju leteh ter računanju let med
eno in drugo letnico. Vsi so
si pri tem pomagali s tipno
predlogo.

Delovni list

Delovni list smo reševali
skupaj. Letnic niso označili,
ker nam je zmanjkalo časa.

Oblike:
Individualna

Metode:
Metoda
delovnega lista
Oblike:
skupinska,
individualna
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IZBRANE UČNE PRIPRAVE za 2. tematski sklop
Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7.
Učna tema: ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ŽIVLJENJE NEKOČ IN DANES
Datum: 3. 2. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 1/5
Medpredmetne povezave:
Literatura in drugi viri:
- Razpotnik, J., Snoj, D. (2007). Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett
- Simonič Mervic, K. (2003). Stari svet. Zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan
Splošni cilji:
 Učenec zna na podlagi slikovnega gradiva opisati življenje prvih človeški skupin.
 Učenec zna primerjati življenje prvih človeški skupin z življenjem danes.
 Učenec spozna in določi pojme kamena, bakrena, bronasta in železna doba.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 Na podlagi slikovnega gradiva opisuje razlike v orodju, orožju in bivališčih.
Operativni cilji,
individualni cilji


Učenec na
podlagi
slikovnega
gradiva opiše
življenje prvih
človeških
skupin.

Dejavnosti
UVAJANJE V UČNO SNOV:
RAZVRŠČANJE SLIKOVNEGA GRADIVA
Učencem razdelim v pare in jim razdelim slike, ki prikazujejo
življenje nekoč in danes. Natančneje prikazujejo orodje,
orožje, hrano in ljudi. Učenci jih morajo razvrstiti ob napisa
nekoč in danes. Ob slikovnem materialu se pogovorimo o
življenju nekoč in danes.
»Danes se bomo pogovarjali o življenju v obdobju pred našim
štetjem. Katero obdobje imenujemo pred našim štetjem?

Metode in
oblike dela

Didaktični
material

Metode:
Razlaga,
razgovor,
metoda
praktičnega
dela.

Slikovno
gradivo,
napisa
nekoč in
danes,
multisenzorni
časovni

Oblike:

Evalvacija

Učenci so dobro razvrstili
slikovno gradivo v 2 skupini.
Največ težav jim je povzročala
slika
arheološkega
izkopavanja, ker niso vedeli,
kam natančneje bi jo uvrstili.
Zelo dobro so opazovali slike
in vse ključne besede o
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Obdobje pred letom 0.«



Učenec na
podlagi
slikovnega
gradiva našteje
razlike med
življenjem v
kameni dobi in
življenjem
danes.

OBRAVNAVA UČNE SNOVI:
ŽIVLJENJE NEKOČ IN DANES
Najprej opredelimo obdobje kamene dobe na multisenzornem
časovnem traku. Ta je trajala vse do leta 5000 pr. n. št.
Pogovorimo se o značilnostih kamene dobe in jo primerjamo z
današnjim življenjem.
»Po čem ste opazili, da slike prikazujejo življenje v
preteklosti? Kako so ljudje oblečeni? Kje živijo? Kakšno
orodje in orožje uporabljajo? Kaj počnejo?Kakšna dela
opravljajo moški in kakšna dela ženske? S čim so si svetili in
se greli? Kaj pa danes? Kako smo mi oblečeni? Kakšna
orodja in orožja uporabljamo? Kaj mi počnemo?«
Slike značilnosti pritrdimo na multisenzorni časovni trak. Ob
tem se pogovorimo še, od kod smo dobili vse informacije o
preteklosti. Razložim jim, da nimamo pisnih ali ustnih delov,
temveč najdbe človeških kosti in druge arheološke najdbe.
Izraz arheologija zapišem na tablo in dodam še napis
arheolog. »Arheolog je človek, ki raziskuje preteklost in na
osnovi izkopanin proučuje življenje in kulturo starih narodov.
Pod zemljo, v jamah najdejo predmete, za katere
predvidevajo, da izhajajo iz daljne preteklosti. S posebnimi
postopki in s posebnimi orodji raziščejo predmet in mu
določijo, iz katerega obdobja izhaja.«
Nato k slikam preteklosti dodamo še slike današnjega časa.
Povzamemo razlike. »V kameni dobi ljudje živeli v jamah in
zasilnih šotorih iz lesa in živalskih kož. Danes živimo v
ogrevanih stanovanjih in hišah. Nekoč so hrano nabirali v
gozdu in lovili živali, danes hrano kupimo v trgovini ali jo
pridelamo doma na vrtu. Ljudje so se oblačili v živalske kože,

Delo v
parih,
frontalna.

trak

Metode:
Razlaga,
razgovor,
metoda
praktičnega
dela.

Slikovno
gradivo,
multisenzorni
časovni
trak,
napisi
kamena
doba,
bakrena
doba,
bronasta
doba in
železna
doba

Oblike:
Frontalna

življenju nekoč in primerjavo
z danes smo izbrali iz slik.
Dejan je tu pokazal zelo dobro
znanje.
Nadaljevali smo kar s
pogovorom in smo obdobje
kamene dobe določili po
pogovoru in nato prešli še na
ostale dobe. Omenila sem
Potočko zijalko in jamo Divje
babe. Marko si je obe jami
zapomnil. Najbolj jim je bila
zanimiva slika koščene igle.
Andrej je postavil zelo dobro
vprašanje, kaj so uporabljali
kot nit. Osredotočila sem se na
predvidevanje otrok: »Kaj
mislite …« Veliko stvari so
pravilno predvidevali. Zelo
dobro so opredelili tudi dobo
kovin. Vsako ime dobe sem
dodatno izpeljala iz imena
materiala in zapisala na tablo.
Pri določanju let sem zelo
poudarjala
»pred
našim
štetjem«. Nismo še opredelili,
katera doba je trajala najdlje.
Na koncu nam je ostalo nekaj
časa, zato smo ponovili vse,
kar smo se to uro naučili in še
pojme iz sklopa Orientacija v
času.
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Učenec našteje
kovinske dobe.

danes se oblačimo v modna oblačila, ki jih kupimo v trgovini.
Orodje so izdelali iz kamna, lesa in kosti živali, danes je
orodje izdelano iz plastike, kovin, železa in uporabljamo
motorizirane stroje.« Ipd. Posebej omenim koščeno šivanko,
ki so jo odkrili v Potočki zijalki in koščeno piščal iz jame
Divje babe.
Učence povabim, da spet pogledamo na časovni trak.
Razložim jim, da ljudje v preteklosti niso vedno živeli v
kameni dobi, ampak da jih je njihova radovednost pripeljala
do odkritja novih materialov. »Odkrili so različne kovine, zato
to obdobje imenujemo doba kovin. Najprej so odkrili baker,
zato se po tem imenuje bakrena doba, ki je trajala nekje od
leta 5000 pr. n. št. dalje.« Obdobje označimo na
multisenzornem časovnem traku tako, da je zvočna oznaka
meja med kameno in bakreno dobo. Učence opozorim, da
dobe niso trajala točno do nekega leta, zato se pojavita dve
letnici 5000 pr. n. št. Ena je obarvana v sivo za kameno dobo,
druga je obarvana v rjavo oranžno za bakreno dobo. » Nato so
odkrili bron. Kako bi se imenovalo obdobje po tej kovini?
Bronasta doba.« Dobo označimo na multisenzornem
časovnem traku. »Kaj mislite, kaj so še odkrili? Železo. Kako
imenujemo dobo? Železna doba.« Povabim jih, da še enkrat
ponovimo vsa obdobja.
UTRJEVANJE:
Vsakega pokličem, da na časovnem traku pokaže določeno
dobo in določi, kako dolgo je trajala. Lahko si pomaga z
zvočnimi in tipnimi oznakami. Povprašam jih tudi, zakaj se
dobe tako imenujejo.

Sklepam, da so si učenci zelo
veliko zapomnili, kar je dobra
podlaga za naslednje ure.

Metode:
Metoda
praktičnega
dela.
Oblike:
Frontalna,
individualna

multisenzorni
časovni
trak.
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Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7.
Učna tema: ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ILIRI IN KELTI
Datum: 9. 2. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI, UTRJEVANJE
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 4/5
Medpredmetne povezave: //
Literatura in drugi viri:
- Razpotnik, J., Snoj, D. (2007). Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett
- Simonič Mervic, K. (2003). Stari svet. Zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan
Splošni cilji:
 Učenec zna pokazati Ljubljansko barje na zemljevidu.
 Učenec zna na podlagi slikovnega gradiva opisati življenje mostiščarjev.
 Učenec zna razložiti, da so bili Iliri in Kelti prvi stalni prebivalci današnjega slovenskega ozemlja.
 Učenec ob slikovnem gradivu opiše situlo.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 Na podlagi slikovnega gradiva opisuje življenje mostiščarjev.
 Ve, kdo so bili prvi stalni prebivalci na slovenskem ozemlju.
 Zna našteti nekaj arheoloških najdišč in opisati izbrano najdbo.
Operativni cilji,





Učenec na
podlagi
slikovnega
gradiva opiše
življenje
mostiščarjev.
Učenec zna
pokazati

Dejavnosti
PONAVLJANJE:
Učencem pripravim kviz o življenju mostiščarjev. Dvigujejo
zelene listke za pravilno trditev, rdeče listke pa za nepravilno
trditev. Točke zapisujemo na tablo in na koncu dobimo
zmagovalca. Za poražence še enkrat ponovimo značilnosti
mostiščarjev ob maketi mostišča, ki smo ga naredili prejšnjo
uro. Pri vsemu ponavljanju pa imajo na voljo za pomoč tudi
multisenzorni časovni trak s slikami. Učencem razdelim tudi
slikovne predloge za kameno dobo, da ponovimo še preteklo
snov.

Metode in
oblike dela
Metode:
Razgovor,
metoda
praktičnih
del.
Oblike:
Skupinska,
frontalna

Didaktični
material

Evalvacija

Multisenzorni
časovni trak,
slikovno
gradivo,
trditve, rdeči
in zeleni
listki.

Učenci
so
se
presenetljivo razveselili
kviza in rezultat obeh
skupin je bil skoraj
izenačen.
Nepravilni
odgovor smo kar takoj
popravili in se o njem
pogovorili. Miha si je
zelo dobro zapomnil
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arheološki najdišči za
kameno dobo.

Ljubljansko
barje na
zemljevidu.






PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI:
ILIRI IN KELTI
Učenec našteje Učencem na multisenzornem časovnem traku predstavim 5
glavnih točk vsake dobe:
nekaj
- slovensko ozemlje v določeni dobi (arheološka
arheoloških
najdišča: Potočka Zijalka, jama Divje Babe,
najdišč in
Ljubljansko barje, Vače),
pripadajočo
- ljudje,
najdbo.
- Hrana,
- orodje in orožje,
Učenec zna
- zanimivosti.
razložiti,da so
Tako vzporedno dobimo tudi uvid v spreminjanje okolja in
Iliri in Kelti
ljudi ter razvoj orodja in orožja. O kameni in bakreni dobi so
prvi stalni
učenci že veliko slišali in skupaj ponovimo ob
prebivalci na
multisenzornem časovnem traku. Nato naštejemo še vseh 5
slovenskem
značilnosti za bronasto in železno dobo. Pri ljudeh učence
ozemlju.
seznanim z Iliri in Kelti, ki so prvi stalni prebivalci našega
ozemlja. Ob slikah se pogovorimo o njihovih značilnostih.
Učenec ob
Učencem pa predstavim tudi nekatere dodatne tipne
slikovnem
predloge kot so laneno blago in živalska koža.
gradivu opiše
Ponovno omenim Vaško situlo, ki si jo natančneje
Vaško situlo.
pogledamo.
UTRJEVANJE:
DELOVNI LIST
Učencem dam razpredelnico vseh značilnosti za vsa 4
obdobja. Vanje skupaj vpišemo manjkajoče podatke.
Poudarek je na Ilirih in Keltih ter bronasti in železni dobi, da
učenci utrdijo povedano znanje.

Metode:
Razlaga,
razgovor
Oblike:
Frontalna

Multisenzorni
časovni trak,
slikovne
predloge.

Metode:
Delovni list
Metoda
praktičnih del
Oblike:
Individualna,
skupinsko

Pozornost učencev sem
zelo pritegnila s tipnimi
predlogami
oblačil
(živalska koža, platneno
blago in navadno blago.
Po tem so si takoj
zapomnili, v katero
obdobje spada katera
predloga. O preteklih
dobah so si učenci
veliko zapomnili in so z
zadovoljstvom
opisovali
slikoven
predloge. Vesna je
sama poudarila, da to
vidimo na slikah. Težko
pa so si zapomnili, da
so bili Iliri in Kelti prvi
stalni
prebivalci
slovenskega
ozemlja.
Razložila sem jim, da
so se ljudje iz preteklih
dob selili ali pa izumrli,
a mislim, da si tega niso
zapomnili. Jutri bom
spet poudarila slikovno
predlogo
zanimivosti
Keltov in Ilirov.
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UČNA PRIPRAVA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Ustanova: CVIU VELENJE
Razred: 7.
Študentka: Veronika Rošer
Datum: 13. 2. 2012

Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Učna tema: ORIENTACIJA V ČASU,
ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN
Učna enota: //
Tip učne ure: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Medpredmetne povezave: //

Literatura in drugi viri:
- Razpotnik, J., Snoj, D. (2007). Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett
- Simonič Mervic, K. (2003). Stari svet. Zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan
Splošni cilji:
 Učenec zna določiti na časovnem traku časovne enote desetletje, stoletje, tisočletje.
 Učenec zna našteti razlike med kameno in kovinskimi dobami.
 Učenec zna pokazati Ljubljansko barje na zemljevidu.
 Učenec zna na podlagi slikovnega gradiva opisati življenje mostiščarjev.
 Učenec zna razložiti, da so bili Iliri in Kelti prvi stalni prebivalci današnjega slovenskega ozemlja.
 Učenec zna razložiti, kje in kako arheologi odkrijejo predmete iz davnine.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 V narisan časovni trak nariše trajanje svojega življenja ter trajanje življenja staršev, starih staršev
 Na podlagi slikovnega gradiva opisuje razlike v orodju, orožju, bivališčih.
 Na podlagi slikovnega gradiva opisuje življenje mostiščarjev.
 Ve, kdo so bili prvi stalni prebivalci na slovenskem ozemlju.
 Zna našteti nekaj arheoloških najdišč in opisati izbrano najdbo.
 Opiše poklic arheologa.
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Operativni cilji,





V narisan
časovni trak
nariše trajanje
svojega
življenja.

Na podlagi
slikovnega
gradiva opisuje
razlike v orodju,
orožju,
bivališčih.

Dejavnosti
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA:
ORIENTACIJA V ČASU
Učencem razložim, da so vse naloge že reševali.
»Najprej smo obravnavali orientacijo v času, zato bomo
tudi najprej tudi do preverili.« Vsak učenec izvleče
listek z letnico (1830, 1850, 1910, 1930). Letnico
prebere. Tej letnici mora določit stoletje na časovnem
traku. Učenci imajo na voljo številčne skale in časovni
trak. Na skali poiščejo letnico, ki so jo izvlekli in
določijo stoletje. V pomoč so jim lahko tipne in zvočne
oznake časovnega traku.
- Stoletje določijo brez opore časovnega traku.
- Letnico premaknejo k zvočni oznaki in določijo
stoletje pri naslednji zvočni oznaki.
- Letnico premaknejo k zvočni oznaki in s štetjem po
tipnih oznakah določijo stoletje.
Ko določijo letnico, pravilno rešitev sami preverijo z
napisom stoletje, ki je tako dolg, kot je na časovnem
traku dolgo stoletje.
Učencem dam še delovni list, na katerem označijo
letnico svojega rojstva, preberejo in zapišejo letnico ter
pobarvajo desetletje.
ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN
Vsak učenec dobi par slik, eno iz obdobje kamene dobe
in eno iz današnjega časa (npr. sliko trgovine in
lovljenje mamuta).
»Sliki si dobro oglej. Kaj
prikazujeta? Kakšne so razlike?« (npr. učenec pove, da
danes lahko hrano kupimo v trgovini, v daljni

Metode in
oblike dela

Didaktični
material

Evalvacija

Metode:
Razlaga,
metoda
praktičnih del

Multisenzorni
časovni trak,
številčne skale
in napis
stoletje,
letnice,
slikovno
gradivo
mostiščarjev,
delovni listi.

Takšno ustno preverjanje
in
ocenjevanje
sem
izbrala, ker so učenci
podobne postaje izvajali
že prejšnjo uro pri temi
arheologa in so bili nad
njimi navdušeni. Tako
sem razbila strah, ki so ga
imeli
pred
ustnim
preverjanjem
in
ocenjevanjem. Učenci so
se sprostili in so dobro
znali. Primanjkljaj se je
poznal pri Andreju, ki je
bil odsoten pri pouku.
Majhne težave so se
pojavile pri reševanju
delovnega lista, kjer
učenci
niso
dovolj
pozorno
pogledali
številčnih skal. Veliko so
brisali svoje odgovore in
si premišljali, a na koncu
je samo Vesna imela
nekaj napak.
Odgovore učencev sem
označila v tabeli, kjer
sem dodatno označila

Oblike:
Individualna
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preteklosti pa so lovili divjad in nabirali gozdne sadeže)


Na podlagi
slikovnega
gradiva opisuje
življenje
mostiščarjev.



Ve, kdo so bili
prvi stalni
prebivalci na
slovenskem
ozemlju.



Zna našteti
nekaj
arheoloških
najdišč in
opisati izbrano
najdbo.



Opiše poklic
arheologa.

Učenci izžrebajo slikovne predloge mostiščarjev (brez
napisov), ki pripadajo multisenzornemu časovnemu
traku.
- Prvi učenec razvrsti napis: bakrena doba in
mostiščarji na časovni trak.
- Drugi učenec pokaže Ljubljansko Barje na
zemljevidu.
- Tretji učenec opiše obleko in način življenja.
- Četrti učenec opiše orodje in orožje mostiščarjev.
Učencem dam delovni list o poznavanju železne dobe.
Obkrožiti morajo pravilno trditev.

tudi dosežen standard ali
nedosežen.

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo,
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

IZBRANE UČNE PRIPRAVE ZA 3. tematski sklop
Ustanova: CVIU VELENJE
Predmet: DRUŽBOSLOVJE
Razred: 7.
Učna tema: DANAŠNJE SLOVENSKO OZEMLJE POD RIMLJANI
Študentka: Veronika Rošer
Učna enota: ŽIVLJENJE RIMLJANOV
Datum: 17. 2. 2012
Tip učne ure: PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI, UTRJEVANJE
Zaporedna ura/ Vse ure sklopa: 3/3
Medpredmetne povezave: //
Literatura in drugi viri:
- Razpotnik, J., Snoj, D. (2007). Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett
- Simonič Mervic, K. (2003). Stari svet. Zgodovina za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan
Splošni cilji:
 Učenec razloži življenje v rimski dobi s pomočjo filmskega in slikovnega materiala.
 Učenec nariše rimskega vojaka po predlogi in ga opiše.
Temeljni in minimalni standardi znanja:
 Ob slikovnem gradivu, obisku muzeja, ogledu filma opiše življenje v rimski dobi.





Operativni cilji

Dejavnosti

Metode in
oblike dela

Učenec
življenje v
rimski dobi s
pomočjo
filmskega in
slikovnega
materiala.

PONAVLJANJE:
ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN IN
RIMLJANI
Učencem razdelim vse slikovne predloge arheoloških
najdišč, ljudi, hrane, orodij in orožij in zanimivosti.
Učenci jih morajo razvrstiti pod ustrezna obdobja na
časovnem traku. Med njimi so tudi nove predloge
hrane in orodij in orožij Rimljanov.

Učenec po
predlogi nariše
rimskega vojaka
in ga opiše.

PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI:
RIMLJANI
Metode:
Najprej
uvrstimo
obdobje
Rimljanov
na Razgovor,
multisenzornem časovnem traku. Z učenci se razlaga,

Metode:
Metoda
praktičnega
dela
Oblike:
skupinska

Didaktični
material

Evalvacija

Učenci so zelo dobro
razvrstili slikovne predloge
kamene in kovinskih dob.
Nekaj težav se je pojavilo pri
novih predlogah Rimljanov,
ker so si malo podobne in
nove za učence. Že ob
razvrščanju novih predlog
smo
se
pogovorili
o
Slikovne
Rimljanih in njihovem načinu
predloge,
oblačenja in prehranjevanja
multisenzorni ter o orodju in orožju. Na
Slikovne
predloge,
multisenzorni
časovni trak.

Rošer, V.: Evalvacija učinkovitosti časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo, Univerza v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012

pogovorimo o slikovnih predlogah pretekle ure:
arheološka najdišča, ljudje in zanimivosti Rimljanov. Oblike:
Posebej omenimo rimskega vojaka, ki so ga za domačo Frontalna
nalogo pobarvali. Skupaj ga opišemo. »Koga ste
pobarvali za domačo nalogo? Kako je oblečen?
Kakšno orožje nosi? Kakšen čin ima?« Nato se
pogovorimo še o novih slikovnih predlogah, ki so jih
uvrstili na multisenzorni časovni trak: hrana, orodje in
orožje.
UTRJEVANJE:
DELOVNI LIST
Učenci dobijo delovni list, ki je zgrajen tako kot si
sledijo predloge na multisenzornem časovnem traku.
Učenci morajo dopisati manjkajoče glavne besede.
Skupaj ga rešimo in ponovimo snov.

Metode:
Metoda
praktičnega
dela
Oblike:
Individualna

časovni trak,
slika
rimskega
vojaka

Delovni list

koncu sem še razložila, zakaj
imamo takšno postavitev
slikovnih
predlog.
Tako
dobimo
pregled
razvoja
družbe, prehranjevanja in
razvoja orodja in orožja skozi
čas. V vsaki dobi pa so
uporabljali
materiale
iz
prejšnjih dob. Potek razvoja
je
bil
učencem
težko
razumljiv, so si pa takoj
zapomnili, da so v določeni
dobi
uporabljali
tudi
materiale preteklih dob. Pri
reševanju delovnega lista sem
učence
povabila,
naj
poskusijo rešiti brez pomoči
multisenzornega časovnega
traku. To jih je uspelo – razen
pri zadnji temi Rimljanov.

