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POVZETEK

POVZETEK
Diplomsko delo vsebuje analize dveh družboslovnih tem v slovenskem in tujem učnem
gradivu namenjenem medpredmetnemu povezovanju. Zajeti so tudi primeri in analize učnih
priprav, ki temeljijo zgolj na vsebinski osnovi in tisti, ki so osnovani na procesni osnovi
medpredmetnega povezovanja. Vsaka vrsta priprav temelji na različni družboslovni temi, obe
vrsti pa sta bili oblikovani s pomočjo učnih načrtov.
Ugotovljeno je bilo, da v učnih gradivih prevladuje vsebinska osnova medpredmetnega
povezovanja, kar se povezuje z multidisciplinarnim modelom. Na osnovi vsebinskega
povezovanja je bilo mogoče hkrati povezati vse učne predmete, na osnovi procesnega pa štiri.
Prednost vsebinskega medpredmetnega povezovanja je predvsem motivacija, ki jo z
ustvarjanjem rdeče niti omogočajo z isto vsebino povezani predmeti. V nasprotju s tem pa se
slabosti kažejo v pomanjkljivi pozornosti na cilje, slabo izkoriščenem času ter v necelostnem
doživljanju pouka učencev. Kljub temu pa popolna izločitev vsebinskega povezovanja pri
pripravah, ki temeljijo na procesnem medpredmetnem povezovanju, ni bila mogoča.
Ključne besede
Medpredmetno povezovanje, družboslovje, drugi razred, vsebinsko povezovanje, procesno
povezovanje.
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ABSTRACT

ABSTRACT
In this thesis, the two themes of social studies from slovenian and english cross-curricular
coursewares were analyzed. There were also two different types of curriculum planning. One
type is based on content and the other is based on processes of cross-curricular integration.
Each type of curriculum planning contains different social science theme; nevertheless, both
were designed according to current curricular base.
It was determined that cross-curricular coursewares particularly rely upon the content of
cross-curricular integration, what coincides with multidisciplinary model. All subjects could
be integrated using content base, but only four using process base. The predominant
advantage of the content cross-curricular integration is motivation, which is made possible by
integrating various subjects. In contrast, few disadvantages were found: deficient attention
onto teaching goals, unsatisfactory time employment and pupils` disintegrated experience of
education. However, complete elimination of content cross-curricular integration within
process curriculum planning was not possible.
Keywords
Cross-curricular integration, social sciences, second grade, content integration, process
integration
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1 Uvod

1 UVOD
Razumevanje sveta in sposobnost skladnega delovanja v njem je posledica znanja oz.
kulturnega kapitala, kot ga poimenuje znani francoski sociolog in filozof Pierre Bourdieu, ki
si ga mora posameznik prisvojiti. Po prepričanju še enega francoskega filozofa in sociologa,
Michela Foucaulta, pa je to mogoče le pod vplivom t. i. oblasti, ki hkrati posreduje in zahteva
znanje. V preprostem jeziku to pomeni, da je učiteljeva dolžnost biti v smislu znanja nad
svojimi učenci, a jim ga hkrati tudi posredovati na način, ki bo omogočal v njih vzpostaviti
ustrezne miselne strukture. S tem se vsekakor povezujejo tudi vsebine posameznih učnih
predmetov, katere se že same po sebi bolj ali manj med seboj prepletajo. Interes in znanje
učitelja pa omogočata še dodatno iskanje medsebojnega povezovanja.
Učni predmet spoznavanje okolja, ki se pojavi v prvem triletju devetletne osnovne šole, je
vsekakor eden izmed tistih, v katerem najdemo značilnosti različnih predmetov. V svojem
obsegu namreč zajema družboslovne, naravoslovne in tehnične vsebine, ki učencem
omogočajo spoznavanje in razumevanje tako naravnega kot kulturnega okolja. Pravzaprav bi
lahko znotraj omenjenih vsebin našli dele vseh učnih predmetov, ki se poučujejo v osnovni
šoli, kar pa pomeni tudi možnost medpredmetnega povezovanja.
Ne glede na vse prednosti, ki jih ponuja omenjeni predmet, pa se vse pogosteje pojavljajo
kritike o premalo učinkovitem delu, ki ga ponuja šola. Le-ta naj bi učencem še vedno ponujala
preveč učenja na pamet in s tem faktografskega znanja. Vzrok za to naj bi bil tudi v pretežno
klasičnem poučevanju učnih predmetov, kar pomeni poučevanje vsakega predmeta posebej
brez ustreznih povezav. To naj bi namreč učencem preprečevalo oblikovati celosten in
kritičen pogled na svet, katerega del so tudi oni. Odpravljanje dilem o skromnem in
neučinkovitem povezovanju znanja je strokovnjake vodilo, da so v prenovljene učne načrte
dodali predloge o možnosti medpredmetnega povezovanja in s tem tudi učiteljem približali
uporabo samega pristopa. Slednji namreč pritrjujejo, da imajo premalo znanja in posledično
tudi samozavesti za kvalitetno izvajanje omenjenega didaktičnega pristopa.
Poleg zavedanja o potrebi po usmerjanju učencev v doživljanje celostne podobe sveta je bila
prav želja po pridobitvi znanja in samozavesti na tem področju glavni motiv za izdelavo
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diplomskega dela. Raziskati sem namreč želela prednosti in slabosti medpredmetnega
povezovanja, in sicer v povezavi s povezovanjem družboslovnih tem spoznavanja okolja v
drugem razredu z različnimi predmeti. V teoretičnem delu sem želela predstaviti
medpredmetno povezovanje z vidika prednosti, ki jih ponuja ta didaktični pristop osredinjen
na spoznavanje okolja, pogojev, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo tovrstnega pouka, in z
vidika povezovanja predmetov v smislu vertikalnega in horizontalnega ter vsebinskega in
procesnega povezovanja. V praktičnem delu bom na osnovi analize primerov iz slovenskega
in tujega učnega gradiva ugotavljala, kako se medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja
v drugem razredu sklada s teorijo oz., kateri model pri analiziranih primerih prevladuje.
Zanima me tudi, v kolikšni meri učni načrti za drugi razred omogočajo medpredmetno
povezovanje spoznavanja okolja z različnimi predmeti. Na osnovi pridobljenega znanja pa
želim medpredmetno povezovanje družboslovnih tem spoznavanja okolja z različnimi
predmeti še praktično preizkusiti.
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2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Pri prebiranju literature je mogoče zaznati več različnih terminov in prepričanj strokovnjakov,
ki se pojavljajo v povezavi z medpredmetnimi povezavami. Pomen terminov je potrebno
dobro poznati, da lahko razumemo bistvo medpredmetnega povezovanja.
Posebej pomembno se mi zdi izpostaviti izraz integracija, ki je pred prenovo šolskega sistema
leta 1998 predstavljal prepletanje učnih vsebin in tem predmetov. Po prenovi pa je termin
dobil nov pomen, in sicer delo z otroki s posebnimi potrebami in z razvojno drugačnimi otroki
ter vključevanje le-teh v sam sistem izobraževanja. Pojmi, kot so celostni vzgojnoizobraževalni proces, disciplinarni pristop, multidisciplinarni pristop, interdisciplinarni
pristop, transdisciplinarni pristop in pogledi nekaterih tujih strokovnjakov, omogočajo
oblikovati splošno definicijo, kaj medpredmetno povezovanje je (Štemberger 2007).
»Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, ki otroke pripravi na učenje, ki traja vse
življenje. Pomenijo povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj predmetnika na
horizontalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi medpredmetnimi področji
(okoljska vzgoja, zdravstvena vzgoja, prometna vzgoja, vzgoja za nenasilje ...). Za
učinkovitost morajo biti v povezavah jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov oziroma
področij. Učitelj poskuša določeno vsebino ali problem podati ali obravnavati čim bolj
celostno – isti problem skuša osvetliti iz različnih zornih kotov. Zato zahtevajo od učitelja
dobro opredelitev ciljev in natančno načrtovanje izvedbe pouka, pa tudi veliko bolj
prilagodljivo organizacijo šolskega dela«. (Štemberger 2007, 96.)
Manj obsežna definicija pa se glasi: »Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični
pristop – pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti.
Medpredmetne povezave določajo skupni nameni različnih predmetnih področij. Vključujejo
procese učenčevega celovitega spoznavanja učne stvarnosti s prenašanjem učnih spretnosti in
znanj. Skupni imenovalec ali rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih
postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije
itd.« (Sicherl Kafol 2007, 113.)
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2.1 Zakaj medpredmetno povezovanje
Iz obeh definicij je mogoče razbrati, da se medpredmetni način poučevanja povezuje s
celostnim načinom poučevanja. Že sama beseda »celosten« pomeni, da nekaj opravljamo
skupno, povezano. Če prenesem to v razred, pomeni, da učitelj učencem osmišlja znanje s
konkretnimi situacijami, s katerimi poskrbi, da čutno izkusijo stvari, omogoča jim
medsebojno sodelovanje in reševanje problemov, predmete pa poskuša med seboj čim bolj
povezati. Tako postane pouk podoben neki celoti, ki otroku pomaga razumevati vsakdanje
življenje in ga nauči pogledati na problem iz več različnih strani ter ga znati tudi ustrezno
praktično uporabiti. Primer iz vsakdanjega življenja je, da mora človek znati presoditi, kakšno
hišo si bo zgradil, da bo zanj najbolj primerna. Če izhajam iz predmetnika prvega triletja
osnovne šole, mora imeti znanje iz okolja, saj mora presoditi, ali je prostor primeren, kateri
materiali so primerni za gradnjo, poznati mora tudi matematične zakone, da izračuna različne
dimenzije. Za zbiranje informacij pri strokovnjakih mora dobro obvladati jezik. Poznati mora
bistvene lastnosti barv in materialov za ureditev estetske podobe svoje hiše. To je le primer,
na kakšen način naj bi človek povezoval svoje znanje, temelje za takšno delovanje pa naj bi
dobil prav v osnovni šoli. Štembergerjeva (2007) trdi, da je pri celostnem vzgojnoizobraževalnem procesu odpravljena učna ura, ki traja 45 minut, kar pomeni tudi odsotnost
deljenja oz. postavljanja ostrih mej med učnimi predmeti.
Sicherl Kafolova (2007) v svojem prispevku omenja boljšo ekonomično izrabo učnega
procesa. Po pogovorih z različnimi učitelji je kot eno največjih težav klasičnega načina
poučevanja mogoče zaznati prav pomanjkanje časa, ki se v največji meri kaže pri
prepotrebnem utrjevanju snovi. Logična povezava med medpredmetnim načinom poučevanja
in časom je prihranitev le-tega, saj cilje, ki so identični pri različnih predmetih, obravnavamo
skupaj. Avtorica poudarja tudi boljše sodelovanje in spoštovanje med učenci. Ta teza je
najverjetneje povezana s sodobno didaktično organizacijo pouka (kamor sodita tudi skupinska
in timska oblika dela), ki naj bi jo učitelji pogosteje uporabljali pri medpredmetnem
povezovanju. Učenci se namreč v tovrstnih učnih oblikah veliko več pogovarjajo, skupaj
iščejo rešitve, razrešujejo problemske naloge in tudi medsebojne konflikte. Če želijo uspešno
razrešiti tovrstne probleme, se morajo naučiti med seboj poslušati, upoštevati predloge ostalih
v skupini in skupno sprejemati odločitve.
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Medpredmetno povezovanje omogoča iskanje znanja po različnih poteh, posledično pa tudi
nastajanje tako imenovanega »mrežnega mišljenja, pri katerem nastajajo povezave med
specializiranimi področji obdelave podatkov«. (Sicherl Kafol 2007, 114.)
Glede na vse zgoraj opisane prednosti je medpredmetno povezovanje način, kako učencem
narediti šolo podobno vsakdanjemu življenju, tako v smislu povezovanja znanja kot gojenja
pozitivnih odnosov med posamezniki. Slednjega posebej v dobi računalništva in kapitalizma
primanjkuje, saj se ljudje med seboj ne znamo več sporazumevati brez pomoči tehnološkega
posrednika (računalnika, telefona ...). S tem izgubljamo stik drug z drugim in zapiramo pot
pravemu sporazumevanju, ki med drugim vsebuje tudi nebesedne prvine. Kar zadeva znanje,
pa je največja težava v tem, da smo ljudje usmerjeni zelo ozko, in da ne znamo pogledati na
problem širše. Medpredmetno povezovanje naj bi tako ponujalo več možnosti za razvoj
posameznika, ki se bo že v osnovni šoli pričel pripravljati na samostojnost in sposobnost
konstruktivnega reševanja problemov. Seveda pa je za izvajanje takšnega didaktičnega
pristopa potrebno veliko premisleka in znanja.

2.2 Pogoji za medpredmetno povezovanje
Pred odločitvijo o izvajanju povezav med predmeti v razredu je potrebno dobro premisliti o
smiselnosti in ustreznosti le-teh. Raziskave kažejo, da je za kvalitetno izvajanje tovrstnega
pouka potrebno poznati in upoštevati določene pogoje.
Tako Bevčeva (2005) kot Hodnik Čadeževa in Filipčičeva (2005) na prvo mesto postavljajo
poznavanje ciljev, ki jih želi učitelj doseči pri pouku. To pa je uresničljivo le, če učitelj dobro
pozna učni načrt vsakega predmeta, kar mu omogoča tudi lažje združevanje ciljev. Sem spada
še spremljanje sprememb, ki se občasno pojavljajo v šolskem sistemu, kar pa ima za
posledico spreminjanje zahtev in samega načina poučevanja pri posameznem predmetu.
Cilji sovpadajo tudi s samim načrtovanjem medpredmetnega povezovanja. To naj bi bilo po
besedah avtoric skrbno načrtovano že z letno pripravo, katera vsebuje predvidene dejavnosti
učencev. Dobra priprava je možna le, če ima učitelj poleg svoje strokovne podlage ob sebi še
dober kolektiv, s katerim sodeluje in izmenjuje mnenja. Pomembno je tudi sodelovanje in
interes učiteljev različnih razredov za medpredmetno povezovanje. Na eni strani sta namreč
razvoj višjih miselnih procesov in sodelovanje med učenci rezultata večletnega podajanja
snovi na način, ki to omogoča (v tem primeru medpredmetno povezovanje), na drugi strani pa
se učenci tudi prilagodijo na določen način dela, ki jim ga učitelj ponuja. Le na ta način bo
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medpredmetno povezovanje doseglo svoj cilj – naučiti živeti in povezovati znanje. Če pa je
interes le med nekaterimi učitelji, lahko postane ta didaktični pristop zgolj sprememba pri
pouku in ne pot h kvalitetnejšem znanju.
Bevčeva (2005) poudarja poznavanje različnih vrst znanj, ki jih učenci pridobivajo, s čimer pa
je povezano tudi nadgrajevanje le-teh. Potrebno se je namreč odločiti in vedeti, kako bo
medpredmetno povezovanje potekalo, ali bo poudarek na vsebinskih ali na procesnih ciljih ter
na kakšnem nivoju znanja bo učitelj pričel graditi. To sovpada tudi s trditvijo Hodnik
Čadeževe in Filipčičeve (2005), da mora biti pouk prilagojen stopnji razvoja in znanja otrok.
Zgornje trditve kažejo na to, da je tudi pri medpredmetnem načinu podajanja snovi v razredu
potrebno upoštevati diferenciacijo in individualizacijo. Z vidika zahtevnosti organizacije je ta
didaktični pristop zagotovo najvišji na lestvici, saj je poleg primerjanja in združevanja ciljev
potrebno upoštevati še bolj in manj uspešne učence, ki potrebujejo različne poti pri doseganju
ciljev.
Po besedah avtoric naj bi medpredmetno povezovanje vsebovalo tudi več učnih oblik, pri
katerih so učenci samostojni. Vendar pa je tu prav z vidika večjih in manjših učnih
sposobnosti potrebno razmisliti o ustrezni organizaciji razdelitve otrok. Ali boljše učence
združimo skupaj in jih spodbujamo k še bolj ustvarjalnemu delu ali združimo učence z
različnimi sposobnostmi? Glede na to, da lahko v razredu hitro pride do trajnejše zunanje
diferenciacije, kar pomeni, da učenci delujejo vedno v istih skupinah, je pomembno, da jih
med seboj večkrat pomešamo glede na njihove sposobnosti. Učno manj sposobni so navadno
tudi manj samostojni in se težje znajdejo v novih situacijah. Če jih učitelj pusti same, se bodo
najverjetneje hitreje izgubili v samem procesu medpredmetnega povezovanja, ki pa le zahteva
nekaj zahtevnejših miselnih procesov kot klasičen način podajanja snovi. Primerjanje,
razlikovanje, analiziranje in sintetiziranje so le nekateri izmed njih, ki pa se pri omenjenem
didaktičnem pristopu le še nadgrajujejo. Zato je prav, da jim pri tem v različnih časovnih
obdobjih pomagajo tudi boljši učenci.
Iz zgoraj navedenih trditev in razmišljanja je mogoče povzeti, da je sama izvedba
medpredmetnega povezovanja plod kritičnega premisleka, ki je podprt s strokovnim znanjem
tistih, ki ga izvajajo. Da pa se to lahko zgodi, je potrebno prav pri učiteljih spodbuditi
vseživljenjsko izobraževanje, ki zajema spremljanje sprememb tako na strokovnem področju
kot na splošnem področju. Na koncu bi dodala le še trditev Štembergerjeve (2007), ki
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poudarja, da je ob vsakem načrtovanju in izvajanju potrebno imeti v mislih, da je vsak učenec
enkraten in da moramo vsakega izmed njih pripeljati do uspeha.
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3 POVEZOVANJE Z VIDIKA PREDMETOV
V tem poglavju se bom osredotočila na vrste povezav, ki zadevajo več predmetov v enem
samem razredu, to je horizontalnih, in tistih, ki se izvajajo več let pri enem samem predmetu,
torej v različnih razredih (vertikalnih). Kljub temu da povezovanje z vidika predmetov
predstavlja širši okvir obravnavane teme in da se globine medpredmetnega povezovanja še
nisem dodobra dotaknila, se mi zdi pomembno v povezavi z vrstami oz. oblikami
medpredmetnosti na začetku dodati tudi ta vidik.
Med uradne strokovne dokumente poleg učnega načrta spada tudi predmetnik. »Vsebuje
seznam

učnih

predmetov

in

dejavnosti

za

vsak

razred

določene

šole,

npr.

splošnoizobraževalne ali strokovne, število tedenskih ur za vsak predmet v vsakem razredu,
število letnih ur za vsak učni predmet, ki mora biti realizirano in tedensko obremenitev
učencev v vsakem razredu.« (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik 2003, 226.)
Omenjeni avtorji zatrjujejo, da njegovo bistvo predstavljajo struktura – predmeti, njihovo
postopno naraščanje, zaporedje in povezovanje. Razvrstitev predmetov je lahko zaporedna oz.
sukcesivna, kar pomeni, da se predmet v določenem obdobju zaključi oz. prevladuje nad
drugimi predmeti. Nasprotna temu je vzporedna razvrstitev, kar pomeni, da so predmeti
razdeljeni na določeno stopnjo zahtevnosti in razporejeni po posameznih razredih. Tako
nobeden od predmetov ne prevladuje nad drugim, njihovo poučevanje pa poteka vzporedno.
Pri obeh razvrstitvah je cilj povezovanje vsebin znotraj enega predmeta ali pa med
posameznimi predmeti. Iz tega cilja so strokovnjaki oblikovali dva načina povezovanja;
vertikalno in horizontalno.

3.1 Vertikalno povezovanje
Namen vertikalnih povezav je usklajevanje in povezovanje učnih predmetov iz enega v drug
razred. Povezave potekajo od začetka do konca določenega šolanja, s tem pa ohranjajo tudi
kontinuiteto samih predmetov (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik 2003).
Pri vertikalnih povezavah je potrebnega veliko sodelovanja med učitelji, ki poučujejo isti
predmet v različnih razredih, za prehod iz petega v šesti razred pa morata sodelovati tudi
8
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predmetni in razredni učitelj. Določen predmet lahko, glede na sposobnosti učencev, učitelj
obravnava bolj ali manj podrobno, izbira lahko dodatne vsebine, s čimer pa mora biti učitelj
višjega razreda seznanjen, da jih ne ponavlja. Tu pa ne gre le za vsebinske povezave, ampak
tudi za cilje, ki si jih učitelji zastavljajo na začetku šolskega leta. Štembergerjeva (2007)
zatrjuje, da so vertikalne povezave pomemben del poučevanja, saj so povezane s
poznavanjem predznanja učencev, njihovih interesov in izkušenj. V raziskavi avtorice iz let
2006 in 2007 so sicer učitelji in vzgojitelji v 77 % odgovorili, da upoštevajo cilje in vsebine
daljšega obdobja, kar pomeni vertikalno povezovanje. Opozarja pa, da je bil vzorec namenski
in da so posamezniki lahko odgovarjali tako, kot se je od njih pričakovalo, saj vprašalnik ni
vseboval kontrolnih vprašanj.

3.2 Horizontalno povezovanje
Namen horizontalnih povezav je tako v krepitvi razumevanja učnih vsebin kot tudi v njihovi
realizaciji. Omejene so na posamezni razred in so predvsem stvar odločitve učitelja. Za
razliko od povezovanja vsebin znotraj enega učnega predmeta, se večje težave pojavljajo pri
povezovanju sorodnih predmetov, ki se med seboj prepletajo (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar,
Strmčnik 2003).
Horizontalne povezave, ki se pojavljajo na razredni stopnji, so na eni strani enostavnejše na
drugi pa zahtevnejše od vertikalnih. Enostavnejše so zaradi učiteljevega poznavanja učnih
načrtov vseh predmetov, ki jih poučuje. Iz tega vidika je mnogo lažje napraviti načrt povezav,
vendar pa je združevanje ciljev različnih predmetov zahtevna strokovna naloga, ki ji učitelj ni
vedno kos. V mislih imam cilje, ki lahko postanejo presplošni in zaradi tega izgubijo svojo
operativno vlogo. Lažje, v primerjavi z vertikalnim povezovanjem, je tudi zato, ker če učitelj
med letom ugotovi, da so njegovi učenci sposobni manj ali več od načrtovanega, lahko del
načrtovanja spremeni in obravnava v drugačnem časovnem obdobju in zaporedju. To se mi
zdi pomembno omeniti, saj na eni strani stroka od učiteljev zahteva načrtovanje pred
začetkom šolskega leta, na drugi strani pa poudarja, da je potrebno učence spoznati po
sposobnostih in šele nato načrtovati. Torej se mi zdi smiselno, da ob učiteljevi ugotovitvi, da
je naredil »napako« pri načrtovanju, le-to popravi s spremembo načrtovanja, tudi če je to sredi
šolskega leta.
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4 NAČRTOVANJE MEDPREDMETNEGA
POVEZOVANJA
Kot je že večkrat omenjeno, se je pri samem načrtovanju učnega procesa potrebno zaustaviti
dlje časa, neodvisno od tega, kakšne vrste je didaktični pristop. Pri vsakem pa seveda
obstajajo določene razlike in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati.

4.1 Stopnje razvoja otrok
To, kako bo učitelj načrtoval svoje delo z učenci, je v prvi vrsti odvisno od njegovega
poznavanja stopenj razvoja otrok in poznavanja značilnosti učenja ter poučevanja. Pomembna
procesa, ki potekata v otroku, sta zorenje in učenje. Gre namreč za prepletanje, ki pa mora
potekati v ustreznem časovnem obdobju posameznika. To pomeni, da mora imeti otrok
dozorelo določeno živčno področje, ki mu omogoča učenje posameznih veščin. Rezultat
raziskave, v kateri so enega od enojajčnih dvojčkov navajali na red in čistočo, drugega pa ne,
potrjuje to tezo. Ugotovili so, da je bilo učenje prvega v večini neučinkovito, saj otrok ni bil
fiziološko zrel. Dvojček, ki ga niso poučevali, je v obdobju zrelosti, z majhno količino učenja,
svojega brata kmalu dosegel. Obratno pa velja, da obdobja, ko je otrok zrel za posamezno
področje učenja, ne smemo zamuditi. Strokovnjaki ta obdobja zrelosti imenujejo kritična
obdobja za učenje, saj če jih učitelj ne izkoristi v pravem trenutku, lahko učenca opehari za
pomemben del znanja. Pomembne sestavine učenja in poučevanja, ki jih mora učitelj poznati,
pa zadevajo tako oblike in dejavnike učenja, motivacijske dejavnike ter učne strategije in
navsezadnje tudi znanje o preverjanju in ocenjevanju znanja (Marentič Požarnik 2000).
Pomembno je torej, da ima učitelj širok spekter znanja. Glede na to, da je v razredu prisotnih
več učencev, mora v vsakemu izmed njih prepoznati tako psihološke kot fiziološke stopnje
razvoja. Menim pa, da je pri tem učitelju v veliko pomoč poznavanje samega sebe. V
povezavi s tem se mi namreč zdi vredno izpostaviti njegove lastne izkušnje, ki pripomorejo k
učinkovitejšemu opazovanju in prepoznavanju drugih.
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4.2 Tristopenjski model medpredmetnega načrtovanja
Znanju o stopnjah razvoja, učenja in poučevanja sledi kritični premislek o tako imenovanem
modelu načrtovanja. Učitelj se mora namreč odločiti, ali bo izvajal učni proces predmetno ali
medpredmetno, individualno ali timsko, vertikalno ali horizontalno, vsebinsko, ciljno ali
procesno. Ob tem pa se mora odločiti, katere priprave si bo oblikoval za izvajanje svojega
dela; letne, tematske, dnevne, urne ... (Krapše 2002).
Avtorica v okviru medpredmetnega načrtovanja učnega procesa izpostavlja knjigo o
tristopenjskem modelu načrtovanja – Understanding by Design, katere naslov prevaja »Do
razumevanja skozi načrtovanje«. Omenjeni model temelji na tem, kako si učitelj razlaga oz.
razume znanje kot proces na podlagi teorije konstruktivizma. Merentič Požarnikova (2000)
tovrstno teorijo opisuje kot tisto, pri kateri znanja ne sprejemamo nekje od zunaj, temveč ga
gradimo sami z lastno aktivnostjo.
V nadaljevanju bom opisala tri faze, ki jih navaja Krapšetova (2002) v okviru omenjenega
modela. Prva, opredelitev želenega rezultata, se povezuje z vseživljenjskim znanjem. Cilji, ki
si jih učitelj zastavi, morajo zadevati prav tovrstno znanje. Avtorja, na katera se Krapšetova
sklicuje, trdita, da cilji za tovrstno znanje sicer presegajo cilje in standarde iz učnega načrta.
Poudarjata pa, da brez razumevanja le-teh, učitelj ne more uspešno načrtovati prenašanja
znanja, potrebnega za življenje. Iz zgoraj navedenih dejstev lahko sklepam, da je učni načrt še
vedno temelj načrtovanja, dovoljuje pa t. i. stran poti in poudarke v poučevanju. Z drugimi
besedami lahko to poimenujem tudi ustvarjalnost, ki pa se povezuje z divergentnim
mišljenjem oz. reševanjem problemov iz različnih zornih kotov in izkušnje, ki jih zna učitelj
konkretno uporabiti. Torej je to še en dokaz o pomembnosti poznavanja učnega načrta s strani
učitelja, njegovi pripravljenosti in sposobnosti nadgrajevanja le-tega ter sposobnosti
povezovanja zunanjega sveta s šolskim prostorom.
V prvi fazi so pomembna tudi tri ključna vprašanja, ki si jih mora učitelj zastaviti, in sicer:
•

Kaj želim, da bi učenec dosegel ob koncu nekega tematskega sklopa?

•

Katera temeljna vprašanja bodo učencem omogočila razvijati vseživljenjsko znanje oz.

učitelja vodila pri usmerjanju učenca na poti doseganja želenega rezultata?
•

Katera temeljna znanja in spretnosti bo učenec razvijal zato, da bi dosegel

vseživljenjsko znanje?
Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole
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Obstaja sicer več različnih vrst opredelitev narave vprašanj, vendar se vanje ne bom preveč
poglabljala, saj je na tem mestu v prvi vrsti pomembna že omenjena delitev na vprašanja
nižjega in višjega nivoja. Najlažja pot, po kateri učitelj preverja učenčevo znanje, je
postavljanje vprašanj nižje ravni. Tu učenec našteje ali opiše točno določena dejstva, o katerih
so se pogovarjali pri pouku. Takšna pot preverjanja je tudi najhitrejša. Učencu namreč ni
potrebno veliko razmišljati, ne razlaga, ne podaja novih primerov, ki sovpadajo z njegovim
prikazanim znanjem ... Primer takšnega vprašanja je npr. Naštej pravila varne poti v šolo. Pri
tem bo učenec naštel dejstva, ki veljajo v prometu. Če pa želimo od njega še nekaj več, kot
samo prikaz faktografskega znanja, pa moramo zastaviti vprašanje drugače: Hodiš ob robu
cestišča, bližaš se prehodu za pešce, iz nasprotne smeri se pelje avto zelo počasi. Šola je na
drugi strani cestišča. Kaj vse se lahko zgodi pri tvojem prečkanju ceste? Kateri način je
pravilen in zakaj? Pri slednjem vprašanju si bo moral učenec na začetku samo situacijo
predstavljati in jo osmisliti. Medtem ko bo pripovedoval o hoji ob cesti in o prečkanju le-te,
bo moral uporabiti tudi dejstva (pogledam levo desno in še enkrat levo) hkrati pa mora priti
do novih situacij, ki jih podpre z dejstvi. Npr. ugotovi, da ga počasna vožnja avtomobila lahko
zavede in prečka cesto, ne da bi počakal avtomobil, lahko steče pred prehodom za pešce čez
cesto ... Na koncu iz vseh možnih situacij presodi, katera je najbolj varna in pravilna ter jo
utemelji.
Avtorica poudarja, da je pred postavljanjem temeljnih vprašanj že v samem procesu učenja
potrebno razvijati spretnosti, ki bodo učenca pripeljale do odgovora. To se navezuje na tretje
temeljno vprašanje, ki spada v prvo fazo načrtovanja.
Druga faza načrtovanja je opredelitev sprejemljivih dokazov učenčevega razumevanja. V tem
delu mora učitelj poiskati primerne aktivnosti, miselne in praktične, ki bodo učenca pripeljale
do odgovora. Pri tem mora imeti ves čas v mislih tudi pridobivanje vseživljenjskega znanja,
kar mu omogoča le dobro poznavanje učnih oblik in metod ter področij učnega procesa
(kognitivno, afektivno in psihomotorično). Ob vsem tem ne sme pozabiti na učenčevo
predznanje, ki je ključno pri načrtovanju. Organizaciji poučevanja sledita tudi preverjanje in
ocenjevanje, pri katerih pa se je potrebno izogibati vprašanjem, ki zahtevajo pokazati
reproduktivno znanje.
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Drugi fazi sledi še faza načrtovanja. Ta je smiselna le, če načrtovalec dobro opredeli
vseživljenjsko znanje, temeljno vprašanje in predvidene dejavnosti, ki jih bodo učenci
izvajali. Pri načrtovanju ciljev je potrebno razjasniti:
•

Kaj so cilji vzgoje in izobraževanja – to so vsa tri področja ali naloge šole: kognitivno,

afektivno in psihomotorično.
•

Če izhajamo iz kognitivnega področja in smo pri tem obteženi z znanjem v ožjem

pomenu besede ali pojmujemo znanje kot rezultat prenosa v učnem procesu, je zelo verjetno,
da bomo cilj enačili z vsebino.
•

Če izhajamo iz kognitivnega področja in se pri tem usmerimo v miselne procese, ki jih

učenec razvija v procesu učenja, je pomemben odgovor na vprašanje, katere miselne procese
učenec primarno razvija pri posameznem predmetu oz. kaj predmet ponuja, skladno s
filozofijo predmeta.
•

Če želimo pri učencih razvijati kompleksno mišljenje (primerjanje, razvrščanje,

sklepanje z indukcijo, utemeljevanje, reševanje problemov ...), moramo pri pripravi na pouk
nameniti več pozornosti dejavnostim kot pa samim metodam in oblikam. Takšne cilje pa
najlažje dosežemo pri pouku z medpredmetnimi povezavami na podlagi korelacij. Cilj pri tem
dobiva dimenzije procesnosti, vsebina pa je le sredstvo, s katerim cilj dosežemo.

4.3 Modeli medpredmetnega povezovanja
Po dobrem premisleku in kvalitetni obravnavi vseh treh faz, predstavljenih v prejšnjem
poglavju, se je potrebno odločiti za način medpredmetnega povezovanja. V sklopu le-tega
obstajajo trije modeli oz. pristopi, ki omogočajo obravnavo snovi na različnih osnovah.
Prvi izmed njih je multidisciplinarni model, za katerega tako Štembergerjeva (2007) kot
Krapšetova (2002) trdita, da temelji na vsebinskih povezavah posameznih predmetov. Slednja
dodaja še, da model izhaja iz prepričanja o pomembnosti razvijanja kritičnega mišljenja na
podlagi razvoja pojmovnih struktur in poudarja, da se vsebine in procesni cilji med seboj
prepletajo.
Multidisciplinarni model lahko povežem z rezultati različnih raziskav in s trditvami učiteljev,
ki pravijo, da je večina medpredmetnega povezovanja izvedena s pomočjo vsebinskih
povezav, ki jih je tudi najlažje poiskati. Glede na to, da želimo povezati vsebine različnih
predmetov, obstaja nevarnost, da so nekateri cilji premalo izpostavljeni, kar pa posledično
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lahko privede do nestrokovnosti oz. pomanjkljive obravnave določenega predmeta.
Pomembno je torej paziti, da smo tudi pri vsebinskih povezavah pozorni in občutljivi za vse
cilje, ki jih morajo učenci doseči.
Usvajanje znanj, ki sovpadajo z različnimi strokami, omogoča t. i. interdisciplinarni model.
Tu so posebej izstopajoči procesni cilji, iz katerih učitelji izhajajo in s pomočjo katerih vodijo
učni proces (Krapše 2002). Potrebno se je zavedati, da procesni cilji (npr. problemsko
mišljenje, kritično vrednotenje) omogočajo uporabo znanja na različnih področjih in v
različnih življenjskih situacijah. To pa lahko pomeni, da je bolj smiselno spodbujati tovrstna
znanja, kot pa iskati povezave med samimi vsebinami, ki bi zaradi zamegljenosti ciljev lahko
ostale celo premalo obravnavane.
Tretji model medpredmetnega načrtovanja je transdisciplinarni model. Ta omogoča usvajanje
in prenos splošnih znanj (Štemberger 2007). »Pouk je orientiran na reševanje problemov
realnih življenjskih situacij naravnega in sociokulturnega okolja. Vsebina sama nima
nikakršnega prevladujočega pomena, temveč je sredstvo za doseganje ciljev. Transdiciplinarni
model je imenovan tudi model realnega sveta. Učenje skozi reševanje pravih življenjskih
problemov zahteva nujno povezovanje različnih disciplin.« (Krapše 2002, 33.)
Zgoraj navedene trditve lahko razumem tako, da tovrstni model zajema usvajanje znanja, ki
ne vsebuje podatkov (ali pa zelo malo), ki si jih je potrebno zapomniti, saj so v ospredju
konkretne situacije, ki jih ne rešimo z naštevanjem, ampak s praktično izvedenim načrtom.
Posamezni podatki so zajeti v samem načrtu (ne v smislu naštevanja) kot pomemben člen pri
reševanju problema – vsak podatek je na ustreznem mestu. To povzroči, da si učenec ravno
tako pridobi znanje o posameznih dejstvih, vendar na veliko lažji način ob konkretnih
primerih, ki mu prikažejo podatek kot osmišljen člen in ne kot nekaj, kar se nauči na pamet.
Težava, ki se velikokrat pojavi v šoli, je ravno ta, da morajo učenci naučene podatke
osmišljati, kar pa je veliko težje, kot če imajo pred očmi konkretno situacijo. Res je, da jih
morajo (podatke) učenci znati poiskati, vendar z ustrezno učiteljevo pomočjo to ne predstavlja
večjih težav. Glede na zgornji opis lahko sklepam, da je pri tovrstnemu modelu pretežno
uporabljena problemska metoda poučevanja.

4.3.1

Vsebinski vidik medpredmetnega povezovanja

Vsebinske povezave sem omenila že v okviru multidisciplinarnega modela povezovanja.
Sicherl Kafolova (2007) tovrstne povezave natančneje predstavi kot povezovanje vsebin v
osrednji temi, ideji, predmetu, tematskem sklopu (npr. gozd, šola, dom …).
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Iz raziskave, ki sta jo izvedli Hodnik Čadeževa in Filipčičeva (2005), je razvidno, da učitelji
v šoli pretežno uporabljajo prav tovrstno medpredmetno povezovanje. Ob tem pa je potrebno
poudariti, da so učitelji vsako uro izvedli posamezno, iz česar sklepam, da tudi ekonomičnosti
časa niso upoštevali. V skupni uri je potekalo le poučevanje predmetov, ki ju narekuje tretji
primer spodaj. Nekaj primerov iz raziskave v prvem razredu osnovne šole:
»Prebrali smo pravljico o pticah (SLO), se pogovorili o življenju ptic pozimi, pticah selivkah
… (SPO) in se igrali gibalne igre na temo ptice (ŠVZ).«
»Zimska oblačila: SLO – opis, pisanje povedi v izrezane dele zimskih oblačil, SPO –
spoznavanje, poimenovanje oblačil, LVZ – obleci palčka v zimska oblačila, MAT – štetje
kosov zimskih dodatkov.«
»Orientacija v prostoru v telovadnici: MA – orientacija v prostoru (levo, desno, trikrat levo,
trikrat desno, naprej, nazaj …), ŠVZ – izvajanje orientacije skozi plesno igro.« (Hodnik
Čadež, Filipčič 2005, 14.)
Pri prvem primeru je pomembno omeniti, da pravljica deluje kot motivacijsko sredstvo za
ostala predmeta, po trditvah Sakside (1993) pa ne sodi v medpredmetno povezovanje, saj
fantazija in domišljija ne predstavljata realnosti zunanje stvarnosti. Povezani sta namreč z
otrokovim doživljanjem umetnostnega besedila in ne z zakoni in pravili, ki zadevajo
naravoslovne predmete in sporočanje, ki obstajajo v objektivni stvarnosti. Umetnostno
besedilo lahko povezujemo z ostalimi predmeti le v primeru, ko cilji ostalih predmetov
sovpadajo s cilji književnega besedila.
Drugi primer predstavlja medpredmetno povezovanje, ki ponuja zgolj motivacijo za
posamezni predmet, saj s sredstvi in načinom, kot so pisanje v zimska oblačila in oblačenje
palčkov, v učencih vzbudimo večje zanimanje za delo, s čimer pa še ne dosežemo cilja, ki bi
bil skupen vsem štirim predmetom.
V zadnjem primeru lahko zaznamo skupni cilj, ki zadeva tako matematiko kot športno vzgojo.
To pomeni, da je bila povezava najverjetneje izvedena z namenom obravnavati skupni cilj in
hkrati prihraniti čas. V omenjenem primeru se povezujeta le dva predmeta.

4.3.2

Procesni vidik medpredmetnega povezovanja

Povezovanje ciljev in procesov učenja Sicherl Kafolova (2007) uvršča v procesni vidik
medpredmetnosti. Omenjeni vidik temelji na konceptualnem in učno-ciljnem povezovanju, ki
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se povezujeta z interdisciplinarnim modelom medpredmetnega povezovanja ter na procesnorazvojnem načrtovanju, ki se povezuje s transdisciplinarnim modelom medpredmetnega
povezovanja.
4.3.2.1 Konceptualno povezovanje
Konceptualno povezovanje se povezuje s skupnimi pojmi različnih predmetov oz. njihovih
področij (Sicherl Kafol 2007). Marentič Požarnikova (2000) opredeljuje več vrst pojmov.
Konkretni izhajajo iz čutne izkušnje (miza) in abstraktni, ki niso čutno zaznavni
(demokracija). Primarne pojme lahko zaznamo s čutili (moder), sekundarni pa so iz njih
izpeljani (barva). Preproste pojme označuje majhno število znakov (štirikotnik – število
stranic), zapletene pa opis več značilnosti (zdravje – telesno, duševno, socialno). Avtorica
zagotavlja, da s pomočjo pojmov zagotovimo red in organizacijo v samem občutenju
zunanjega sveta (npr. zaznavamo 7 milijonov odtenkov barv, z 20 pojmi za barve pa
vzpostavimo red), pomagajo nam tudi pri samem poimenovanju in uporabi jezika. V procesu
učenja nam pomagajo prihraniti čas, saj če npr. spoznamo pojem ptice selivke, o njih že nekaj
vemo in se nam ni potrebno na novo učiti o lastnostih tovrstnih ptic. Omogočajo tudi
nadgrajevanje znanja, saj jih učitelji na višjih stopnjah uporabljajo brez dodatne razlage s
prepričanjem, da so učenci njihov pomen spoznali že v nižjih razredih. Iz tega sklepam, da
konceptualno načrtovanje lahko v veliki meri uporabimo pri vertikalnih povezavah.
Navsezadnje pa nam pojmi pomagajo spreminjati stvarnost, saj z njihovo pomočjo rešujemo
različne probleme – življenjske in poklicne.
Sicherl Kafolova (2007) v medpredmetne pojme uvršča ravnotežje, strukturo, spremembo,
gibanje, enakost, različnost, komunikacijo, model, formo, ponavljanje, trajanje, ritem,
kompleksnost, sodelovanje, prostor, obliko, celoto, del, gibanje, enakost, podobnost,
različnost, odnose (manjši, večji, daljši, krajši, lažji težji …), čas. Kljub vsem prednostim, ki
jih obravnava medpredmetnih pojmov omogoča, pa avtorica opozarja na previdno uporabo leteh, saj je potrebno dobro poznati pomen vsakega pojma in kritično razmisliti o njegovi
uporabi. Trdi namreč, da pojmov z univerzalno vrednostjo ni.
4.3.2.2 Učno-ciljno povezovanje
Podlaga učno-ciljnemu povezovanju so učni cilji, ki narekujejo oz. vodijo celoten učni proces.
Bloomova klasifikacija zajema cilje za »kognitivni razvoj posameznika (znanje, razumevanje,
uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), za afektivni razvoj (sprejemanje, reagiranje, usvajanje
vrednot, organiziranost vrednot, razvoj celovitega značaja) ter cilje za psihomotorični razvoj
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(veliki gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje, govorne spretnosti).« (Bloom 1956, po Sicherl
Kafol 2007, 116.)
Za tovrstno interdisciplinarno načrtovanje Hodnik Čadeževa (2007, 135 in 136) navaja nekaj
konkretnih primerov, ki se lahko izvajajo v razredu:
»Matematika: Učenec zna urejati predmete upoštevaje dano lastnost. (obravnava nove učne
enote) Glasba: Učenec pozna različne inštrumente, zna nanje igrati, zazna različne višine
zvokov in jih uredi (obravnava nove učne snovi).«
»Glasba: Učenec pozna različno visoke zvoke. (obravnava nove učne enote) Matematika:
Učenec zna urejati predmete, pojme (utrjevanje).
Če primerjam oba primera, ugotovim, da sta v prvem obe vsebini za učence novi, iz česar
lahko sklepam, da je takšen način učenja za učence tudi zahtevnejši. V drugem primeru pa
učenec znanje, ki ga je pridobil pri matematiki, uporabi pri glasbeni vzgoji in ga tako tudi
utrjuje. V sklopu vsebinskega načrtovanja, so bile učne ure izvedene posamezno, pri učnociljnem pa so učitelji najverjetneje izvajali učno uro skupaj. Še posebej to velja za drugi
primer, saj so zvoke najverjetneje urejali pri uri glasbene vzgoje. Vprašljiv je prvi primer, v
katerem sta bili obe vsebini novi, kar pa predstavlja večji miselni napor za učence, hkrati pa
tudi neupoštevanje načela postopnosti, ki je bistveno za učinkovito usvajanje znanja. Ob teh
ugotovitvah lahko sklepam, da je pri medpredmetnem povezovanju smiselno povezovati
predmete z različno artikuliranimi učnimi urami – pri enem predmetu učitelj obravnava novo
učno snov, pri drugem pa jo že utrjuje. Na ta način lahko pridobimo tako pogrešane ure
utrjevanja.
4.3.2.3 Procesno-razvojno povezovanje
Tretja veja procesnega vidika medpredmetnega povezovanja je tako imenovano procesnorazvojno povezovanje, ki temelji na vzgojno-izobraževalnem procesu. Bistvo tega načrtovanja
je prenos splošnih znanj, zato se povezuje s transdisciplinarnim modelom medpredmetnega
načrtovanja. Povezuje se z učenčevim razvojem, na kognitivnem, afektivnem in
psihomotoričnem področju, kar pomeni, da uresničevanje le-tega skozi proces učenja pripelje
do celostne podobe posameznika. Cilji kognitivnega področja so imaginacija, miselne
strategije, učna samostojnost, problemsko in ustvarjalno mišljenje … Na afektivnem področju
izstopajo samozaupanje, pozitiven odnos do učenja, pozornost, ponotranjenje vrednot, odnosi
z drugimi … Cilji psihomotoričnega področja pa so gibalna sproščenost, zavedanje telesa,
Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole

17

4 Načrtovanje medpredmetnega povezovanja
orientacija v prostoru, gibalna izraznost, gibalne sposobnosti (koordinacija, moč, ravnotežje,
gibljivost) … (Sicherl Kafol 2007).
Opisan način načrtovanja vsebuje cilje, ki so uresničljivi v daljšem časovnem obdobju, kar
pomeni, da od učenca ne moremo pričakovati, da jih bo dosegel v kratkem času. Zato mora
tudi letno načrtovanje sovpadati s tem prepričanjem. Pomen teh ciljev je zelo splošen, zato pa
jih je mogoče uresničevati pri več učnih urah oz. pri različnih predmetih. Npr. učno
samostojnost lahko učitelj razvija pri vseh učnih urah in celo šolsko leto. Spodbuja jo lahko z
različnimi tipi nalog, zadolžitvami učencev, spodbujanjem branja … Na osnovi teorije
procesno-razvojnega načrtovanja lahko sklepam, da je pri medpredmetnem povezovanju
veliko lažje najti skupne procesne cilje kot pa cilje, ki vsebujejo skupne medpredmetne pojme
ali pa tiste, ki vodijo celoten učni proces.
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5 PREDMETI, KI JIH MEDPREDMETNO
POVEZUJEMO
Strokovnjaki so naredili kar nekaj raziskav v povezavi s tem, ali imajo učitelji interes
medpredmetno povezovati in katere predmete lahko med seboj najlažje povezujejo oz. katere
je po njihovem mnenju najbolj smiselno povezovati.

5.1 Interes učiteljev
Hodnik Čadeževa in Filipčičeva (2005) iz rezultatov svoje raziskave potrjujeta, da med
učitelji obstaja interes in da si želijo pridobiti tudi več idej, kar bi dosegli z izmenjavo mnenj
med kolegi. Poudarjajo pa tudi, da pogrešajo strokovno literaturo, ki bi jim omogočila bolj
kakovostno delo. Husova s sodelavci (2008) ugotavlja, da ima več kot polovica vprašanih
pozitivno mnenje o povezovanju predmetov kot vodilnem konceptu poučevanja, skoraj
polovica vprašanih pa v to ni prepričana. To kaže, da je klasični pouk kot vodilna oblika
poučevanja še vedno globoko zasidrana v prepričanju velikega števila učiteljev. Kar lahko
povežem tudi z rezultati prve navedene raziskave, in sicer, da imajo učitelji še vedno pretežno
premalo znanja in posledično premalo idej in samozavesti, ki bi jih vodila k drugačnemu
izvajanju pouka. Tu dodajam tudi lastno izkušnjo s fakultete, kjer sem pridobila zelo malo
znanja o medpredmetnem povezovanju, kar pa je lahko posledica tega, da je to področje še
vedno premalo raziskano. Strokovnjaki posledično ne morejo z zagotovilom predstavljati
dejstev, povezanih s tem didaktičnim pristopom.

5.2 Katere predmete lahko povezujemo?
Husova s sodelavci (2008) v rezultatih raziskave podaja informacije o mnenju učiteljev o
primernosti povezovanja predmeta spoznavanje okolja z ostalimi predmeti. V največji meri
učitelji povezujejo ta predmet s slovenskim jezikom, malo manj pa z likovno vzgojo.
Presenetljiv je podatek o zelo majhnem deležu povezovanja z matematiko, saj učna načrta
vsebujeta cilje, ki naj bi povezovala prav spoznavanje okolja in matematiko.
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Hodnik Čadeževa in Filipčičeva (2005) v svoji raziskavi prav tako ugotavljata, da sta
spoznavanje okolja in slovenski jezik ter spoznavanje okolja in glasbena vzgoja najbolj
pogosti kombinaciji medpredmetnega povezovanja. Poudariti je potrebno, da so bile tu
možnosti medpredmetnih kombinacij že podane s strani raziskovalk, in sicer v parih. Pri
vprašanju o številu predmetov, ki jih učitelji najpogosteje povezujejo, pa se je največkrat
pojavil odgovor »tri ali več«. Po navedenih primerih povezovanja različnih predmetov je
mogoče ugotoviti, da učitelji med ostale predmete v večini vključijo spoznavanje okolja.

5.2.1

Tematski sklopi in vsebine

Štembergerjeva (1999) predstavlja nekatere vsebine, ki se poučujejo na razredni stopnji in ki
jih lahko uporabimo v sklopu športne vzgoje. Ker je diplomsko delo namenjeno spoznavanju
okolja, se bom omejila na predlagane povezave tega predmeta s športno vzgojo. Prav tako
tudi Umkova (2006) predlaga medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja, športne vzgoje
in matematike.
Pri učenju formacij (kolona, gruča, vrsta) učence učimo primerjanja po velikosti, pri tem
uporabljajo izraze predhodnik, naslednik (kar je obenem tudi že povezava z matematiko).
Upoštevanje pravil je eno izmed ključnih pri vseh predmetih in nasploh v življenju. To lahko
s pridom izkoristimo pri športni vzgoji tako, da učenci ugotavljajo pomen pravil, posledic, če
jih ne upoštevajo, nenazadnje se pri različnih igrah preizkusijo, ali so pravila sposobni
upoštevati. V tem sklopu se med seboj naučijo nadzorovati in ugotavljati, ali spoštujejo
dogovorjeno vedenje in gibanje. Vse omenjene faktorje lahko učenci urijo pri vsebini Naravne
oblike gibanja in igre, za katere pa Umkova (2006) trdi, da jih lahko povežemo s kartiranjem.
Za predstavitev poti ali prostora uporabimo karto le-tega, vaje in pravila za izvajanje pa
predstavimo učencem s pomočjo slikovnih znakov. Avtorica predlaga vsebino Gimnastična
abeceda, ki jo lahko povezujemo z uporabo orientacijskih izrazov na preprostem zemljevidu.
Zemljevid, ki vsebuje označeno pot in orientacijske točke, pa povezuje z vsebino športne
vzgoje Pohodništvo.
Srečevanje z osebno higieno je pri športni vzgoji neizogibno, zato lahko tudi to vsebino
izkoristimo v povezavi s spoznavanjem okolja. Učence naučimo vsaj umivanja rok in
preoblačenja po urah športne vzgoje, če tuširanje ni omogočeno. Naslednje medpredmetne
vsebine so povezane z zdravim načinom življenja, pomenom gibanja za zdravje, delovanjem
našega organizma. Tudi spoštovanje pravic in dolžnosti lahko učencem privzgajamo pri urah
športne vzgoje (izbira igre po lastni želji, sprejemanje različnih mnenj). Športno-vzgojni
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karton ponuja priložnost medsebojnega primerjanja in primerjanja med samim seboj. Iz zgoraj
napisanih trditev je možno razbrati, da avtorica daje prednost procesnim povezavam in ne
vsebinskim. Štembergerjeva (1999) poleg zgoraj navedenih vsebin predlaga tudi izvajanje
vsebin spoznavanja okolja (Gozd, Travnik), povezanih z elementi atletike, kar pa sovpada tudi
s predlogi Umkove (2006), s katerimi povezuje kartografijo in atletsko abecedo. Učenci
namreč s pomočjo kart in oznak pravilno postavijo pripomočke in pomagajo pri pripravi
prostora za izvajanje elementov atletike.
V splošnem delo z zemljevidi predstavlja na eni strani za učence zahtevno delo, če pa učitelj
uporabi pravilen pristop, pa je to delo lahko zelo zanimivo, predvsem pa poučno. Zavedati se
je namreč potrebno, da učenci v različnih razvojnih obdobjih različno dojemajo zemljevid in
nasploh svet okoli sebe. Z ozirom na to je potrebno prilagoditi sam način dela v razredu.
Zemljevidi pa niso le zanimivi za učence, temveč jih lahko koristno uporabimo tudi pri
medpredmetnem povezovanju. Kartografija se procesno dobro povezuje z matematičnimi
vsebinami. Orientacija v prostoru in v ravnini ter Mreže in poti od učencev zahtevajo, da
opredelijo položaj predmeta, se sami ustrezno premikajo po prostoru ter znajo narisati
navodilo. Z ocenjevanjem velikosti in razdalj ter s štetjem znakov na zemljevidih sovpadata
vsebini Dolžina in Naravna števila ter število 0. Deli celote pri matematiki omogočajo boljšo
predstavo o delitvi zemljevida na več delov, k boljšemu razumevanju znakov na zemljevidu in
iskanju podobnosti pa pripomore vsebina Predstavitev množic. Avtorica poudarja še
matematični vsebini Preglednice in Prikazi, ki se povezujeta s prikazom podatkov iz
zemljevida (Umek 2006).
Husova s sodelavci (2008) je raziskovala, s katerimi predmeti in v kolikšni meri učitelji
povezujejo tematske sklope predmeta spoznavanje okolja Kdo sem, Moja preteklost, Kaj
zmorem narediti. Prvi in drugi tematski sklop se v največji meri povezujeta s slovenskim
jezikom ter z likovno vzgojo. Prvi sklop povezujejo še z matematiko, drugega pa z glasbeno
vzgojo in matematiko. Tretji sklop je najpogosteje zajet v likovno vzgojo, slovenski jezik in
matematiko. V raziskavi ni podanih konkretnih ciljev, ki jih učitelji uporabijo in hkrati
povezujejo, zato ne morem trditi, ali gre predvsem za vsebinski ali procesni vidik
povezovanja.

5.2.2

Književnost in medpredmetno povezovanje

Eno temeljnih vprašanj, ki sem se ga dotaknila že v poglavju Vsebinski vidik
medpredmetnosti in ki zadeva umetnostna besedila, je, ali je dovoljeno in smiselno iskati
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povezave med književnostjo in ostalimi predmeti. Jasen odgovor na to je podal Saksida že leta
1993.
Avtor poudarja, da so glavni predmet književne didaktike kvalitetno literarno delo in pogoji,
da ima bralec kvaliteten stik z njim. V ta sklop ne spada razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti in ostalih področij, ki zadevajo pouk jezika niti področje likovne in glasbene
vzgoje. Izključena je tudi trivialna književnost. Kar zadeva povezovanja književnosti z
ostalimi predmeti, je to smiselno le takrat, ko so hkrati doseženi tudi cilji pouka književnosti.
Avtor v svojem članku kot primer navaja tematski sklop Gozd in njegovo povezovanje s
književnostjo. Trdi namreč, da gozd v literaturi ne predstavlja samo občutkov, ki jih
doživljamo v naravi. Obstaja še domišljijski gozd, ki je lahko dom vil in škratov, ki je
skrivnosten, čudežen. To pa se ne sklada s pojmi, kot so pogozdovanje, življenjski prostor itd.
Umkova (2009) pa trdi ravno nasprotno, in sicer gozd kot dogajalni čas v pravljici je
izhodišče za obravnavanje vrst prostorov ter določanje različnih leg v njem. S tem se
povezujejo tudi vrste poti, ki imajo vlogo vodenja do nekega cilja in ki se povezujejo z
orientacijo in oznakami.
Avtorica v svoji raziskavi v nasprotju s Saksido (1993) dokazuje še druge možnosti
povezovanja družboslovnih tem s književnostjo. Pri analizi pravljice Janko in Metka namreč
ugotavlja vrsto možnosti, ki pripomorejo k realizaciji ciljev pri družboslovju s pomočjo
književnega besedila. Na podlagi pravljice poudarja možnost povezovanja z mejami,
velikostjo in spreminjanjem pokrajine ter z občutki, ki jih učenci ob tem doživljajo. Slednji
predstavljajo podlago za podajanje mnenja o odnosu do okolja in za iskanje rešitev, kako
obvarovati okolje. Raziskava o začetnem kartografskem opismenjevanju s pomočjo pravljice
je pokazala, da so učenci, ki so se učili s pomočjo pravljice, bolje usvojili učne cilje kot tisti,
ki se niso učili s pomočjo pravljice (Frigelj 2005, po Umek 2009). Umkova (2009) poudarja,
da pravljic s povezovanjem družboslovnih tem ne zlorabljamo, temveč jih z ustvarjalnostjo
nadgrajujemo. Kljub temu pa je pri izbiri pravljice potrebno dobro premisliti, katera je
primerna za povezovanje z družboslovnimi temami.
Ena največjih težav, ki se pojavlja v povezavi s poukom književnosti, je, da učitelji
uporabljajo tovrstna besedila predvsem kot uvodno motivacijo npr. pri predmetu spoznavanje
okolja. To dokazuje tudi rezultat v raziskavi, v kateri se je pojavil naslednji odgovor učiteljic:
»Prebrali smo pravljico o pticah (SLO), se pogovorili o življenju ptic pozimi, pticah selivkah
… (SPO) in se igrali gibalne igre na temo Ptice (ŠVZ).« (Hodnik Čadež, Filipčič, 2005).
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Problematika, ki je bila obravnavana že pred devetnajstimi leti Saksida (1993), se je očitno
pojavljala še pred nekaj leti, iz povpraševanja med učitelji pa sem dobila potrditev, da je še
danes zelo prisotna. Največkrat je književno besedilo prisotno na začetku predmeta
spoznavanja okolja, s čimer je zamegljeno doseganje ciljev književnosti, na drugi strani pa je
pomembno upoštevati dejstvo, da tudi spoznavanje okolja ne more biti realizirano samo s
pomočjo ostalih predmetov. Na to sta opozorili že Skribe Dimičeva in Umkova (1994).
Poudarili sta, da mora spoznavanje okolja (takrat spoznavanje narave in družbe – SND) nujno
imeti svoj prostor v predmetniku, saj je poleg ostalih ciljev, ki so namenjeni samo temu
predmetu, med njimi tudi ta, da predmet razmejuje otrokovo domišljijo od resničnosti. Vse to
je še en dokaz, da je medpredmetno načrtovanje stvar dobrega premisleka, uporabe
strokovnega znanja in medsebojnega sodelovanja strokovnjakov.
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6 IZVEDBA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
Medpredmetno povezovanje zahteva drugačen način dela, kot je redni pouk. Učitelj
razrednega pouka mora dobro poznati učne načrte vseh predmetov, ki jih poučuje, kar pa mu
omogoča lažje izvajanje medpredmetnih povezav v času rednega pouka, znotraj katerega
ukine 45-minutne ure. Takšen pouk predstavlja podobo celote, v kateri se prepletajo isti cilji.
V raziskavi Štembergerjeve (2007) je večina učiteljev (94 %) odgovorila, da medpredmetne
povezave izvajajo prav pri rednem pouku. Avtorica zaključuje, da je odgovor logičen, če
povežemo še velik odstotek vprašanih, da povezav ne načrtujejo vnaprej.
Avtorica zatrjuje, da so za izvedbo medpredmetnih povezav pomembni dnevi dejavnosti, pod
pogojem, da vanje vključimo vse cilje zajetih področij. Kljub temu se zelo malo učiteljev
odloči in izvaja tovrstne povezave v okviru šole v naravi. Šola v naravi uresničuje predvsem
program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so povezani z drugačno
izvedbo (npr. terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega so pomembni
povezovanje predmetov in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v
naravni družbeni prostor, tj. povezava z okoljem, v katerem šola v naravi poteka. Tudi
projektni tedni, ki predstavljajo priložnost za izvedbo medpredmetnih povezav niso dovolj
izkoriščeni, kar zopet dokazuje, da medpredmetno načrtovanje ni del letnih priprav
(Štemberger 2007). Sta pa oba načina izvajanja pouka primerna za povezovanje med
predmeti, saj omogočata samostojno oblikovanje ur, potek pouka v različnih okoljih,
sodelovanje med oddelki in več sodelovanja med učitelji.

6.1 Učne oblike in metode
V sami izvedbi pouka se skrivajo različne oblike in metode dela, s katerimi učitelji
pripomorejo h kvalitetnemu načinu usvajanja učne snovi. Hodnik Čadeževa (2007) trdi, da je
ena izmed najboljših metod pouka problemska metoda. Zanjo namreč velja, da se učenci pri
reševanju problema opirajo na že usvojeno znanje, rešitev pa najdejo po različnih poteh.
Pomembna je predvsem ustvarjalnost otrok, ki se razvija z iskanjem rešitve določenega
problema, pri čemer pa učenci tudi sami razvijajo postopek reševanja problema (Blažič,
Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik 2003).
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V letih 2006/2007 je potekala raziskava o uporabi učnih metod in oblik, v kateri je sodelovalo
23 učiteljev (večina je bilo razrednih). Raziskovalci so analizirali učne priprave sodelujočih
učiteljev. Ugotovili so, da je bilo med naštetimi metodami veliko takšnih, ki jih splošna
didaktika ne zajema, npr. metoda z nemo karto, metoda grafičnih izdelkov. Največji odstotek
priprav je vseboval metodi pogovora in razlage, sledili pa sta metodi pisnih izdelkov in
demonstracija. Problemska metoda je bila uporabljena samo enkrat in raziskovalci stremijo k
bolj pogosti uporabi le-te. Ne zanikajo namreč, da so bili pri preostalih omenjenih metodah
učenci aktivni, vendar še vedno trdijo, da je reševanje problemov pot k trajnejšemu in
kvalitetnejšemu znanju. Drugi del raziskave je zadeval učne oblike. Učitelji so najpogosteje
uporabili frontalno obliko, kar pomeni, da so bili učenci tisti, ki so sprejemali informacije s
strani učitelja. Frontalni je sledila individualna, na tretjem mestu pa je bila skupinska oblika
dela. Delo v dvojicah je potekalo najmanj pogosto (Hodnik Čadež 2007).
Iz rezultatov je razvidno, da problemska metoda in skupinska oblika dela ne prevladujeta pri
izvajanju samega pouka. Slednja namreč doprinese k bolj razgibanemu izobraževalnemu
procesu, k motivaciji za delo in k boljšemu sodelovanju, prednosti problemske metode pa so
opisane že v prvem odstavku tega poglavja. Prevlado klasičnih metod in oblik je mogoče
iskati v zahtevnem iskanju skupnih ciljev posameznih predmetov, še posebej, če ne temeljijo
le na vsebinskih povezavah. Priprava problemskega pouka, ki vsebuje pretežno skupinsko
obliko dela, pa zahteva še toliko več premisleka in uporabe učiteljevega znanja, saj je
potrebno smiselno oblikovati skupine učencev in hkrati zagotoviti kvalitetno usvajanje znanja
vsem učencem. Upoštevati je potrebno še časovno obremenitev takšnega pouka, ki pri
učiteljih večkrat predstavlja težavo.
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7 TEŽAVE Z MEDPREDMETNIM POVEZOVANJEM
Husova s sodelavci (2008) v interpretaciji raziskave trdi, da več kot polovica učiteljev z
medpredmetnim načrtovanjem nima težav. Ostali udeleženci raziskave pa potrjujejo, da se
težave pojavljajo pri načrtovanju pouka. Iz tega lahko sklepam, da je potrebno med učitelji
spodbujati več sodelovanja oz. izmenjave mnenj, kar potrjuje tudi raziskava Hodnik Čadeževe
in Filipčičeve (2005). Poleg tega je v isti raziskavi mogoče zaznati še potrebo učiteljev po
boljši strokovni usposobljenosti, pridobitvi primerne literature in praktični izvedbi samega
načrtovanja. V sklopu teh potreb je zajeta smiselnost same uporabe medpredmetnega
povezovanja, poti, s katerimi učitelj išče povezave, ustreznost različnih oblik povezav in
število povezanih predmetov.
S strani strokovnjakov se o trditvah učiteljev, da z doseganjem ciljev pri medpredmetnem
povezovanju nimajo težav, pojavljajo dvomi. Pri njih se namreč vprašanje o realizaciji ciljev
najpogosteje pojavlja. Težava namreč nastane, če en predmet postane le podlaga za dosego
ciljev pri drugem predmetu. To potrjuje tudi eden od odgovorov učiteljic v raziskavi:
»SPO-ŠVZ: Učili smo se o prelivanjih, taljenju ipd. Pri ŠVZ smo šli ven. Tam smo
ugotavljali, kaj se zgodi s snegom, če ga dolgo držimo v rokah ipd.« (Hodnik Čadež, Filipčič
2005, 13.) Iz tega je razvidno, da je tu športna vzgoja le sredstvo, ki omogoča izvedbo in
realizacijo ciljev spoznavanja okolja, čeprav učiteljice trdijo, da z realizacijo ciljev vseh
povezanih predmetov nimajo težav. Do takšnega načina povezovanja in nestrokovnosti
verjetno prihaja tudi zaradi priložnostnega načrtovanja in uporabe medpredmetnih povezav
kot didaktičen medij, kar učitelji v zelo velikih odstotkih uporabljajo in kar potrjuje tudi
raziskava Štembergerjeve (2007).
Medpredmetno povezovanje je na eni strani premalo raziskano področje, na drugi pa ga
učitelji že zelo pogosto izvajajo. Vendar pogostost ne zagotavlja kvalitetnega dela in
povezovanja za vsako ceno. Pomembno je poiskati smiselne povezave, saj obstaja nevarnost,
da se sicer izgubi strokovnost posameznega predmeta oz. pride do prevelikih posplošitev, zato
cilji niso ali pa da so le delno doseženi. Ob tem je potrebno posebno pozornost nameniti
procesnim ciljem in ne zgolj povezovanju na podlagi vsebine (Sicherl Kafol 2007).
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Medpredmetno povezovanje kot didaktični pristop je načeloma nov pristop in se razlikuje od
klasičnega predmetnega pristopa, zato je potrebno tudi učitelje na ustrezen način usposobiti za
takšen način dela, saj se le na ta način pokaže smiselnost samega izvajanja. Tu imam v mislih
predvsem izobraževanje, ki zajema tudi praktično preizkušanje in izvajane novosti. Poleg tega
je v delovnem okolju učiteljev potrebnega veliko sprotnega konstruktivnega sodelovanja,
refleksij in skupnega načrtovanja na eni strani, na drugi strani pa t. i. odprta komunikacija z
učenci in starši (Sparks 1998, po Sicherl Kafol 2007).
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8 METODOLOGIJA
8.1 Cilji
Cilj teoretičnega dela je bil predstaviti medpredmetno povezovanje z vidika prednosti, ki jih
ponuja ta didaktični pristop, osredinjen na spoznavanje okolja, pogojev, ki so potrebni za
kvalitetno izvedbo tovrstnega pouka in z vidika povezovanja predmetov v smislu vertikalnega
in horizontalnega ter vsebinskega in procesnega povezovanja.
Cilj praktičnega dela je bil na osnovi analize primerov iz slovenskega in tujega učnega
gradiva ugotoviti, kako se medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja v drugem razredu
sklada s teorijo oz. kateri model pri analiziranih primerih prevladuje. Ugotoviti sem želela
tudi, v kolikšni meri učni načrti za drugi razred omogočajo medpredmetno povezovanje
družboslovnih tem spoznavanja okolja z različnimi predmeti. Na osnovi pridobljenega znanja
pa sem medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja z različnimi predmeti še praktično
preizkusila.

8.2 Raziskovalna vprašanja
1.

Kateri model medpredmetnega povezovanja je prevladujoč pri družboslovnih temah

Čas in Promet v učbeniku Mlinček 2 in v reviji Child Education?
2.

Katere so prednosti in slabosti zgolj vsebinskega povezovanja spoznavanja okolja z

različnimi predmeti v drugem razredu?
3.

Ali je v drugem razredu pri medpredmetnem povezovanju spoznavanja okolja z

različnimi predmeti mogoče popolnoma izločiti vsebinski vidik in uporabiti samo
medpredmetne procesne cilje izbranih predmetov?
4.

S katerimi predmeti najlažje povezujem spoznavanje okolja v drugem razredu?

8.3 Raziskovalna metoda
Kvalitativno sem analizirala učne načrte za drugi razred, pri čemer je bil izhodišče učni načrt
spoznavanja okolja. Analizirala sem tudi dva primera medpredmetno povezanih tem
28
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spoznavanja okolja iz slovenskega in tujega učnega gradiva, pri čemer so bili glavni kriteriji
za analizo cilji iz učnih načrtov.
Na osnovi teorije sem načrtovala pouk dveh učnih tem z medpredmetnim povezovanjem v
drugem razredu. Tu sta bili izhodišče dve različni temi spoznavanja okolja. Učni proces sem
praktično izvedla in na osnovi opazovanja z udeležbo celoto analizirala.
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9 ANALIZA UČBENIKA MLINČEK 2 IN REVIJE
CHILD EDUCATION
Pred oblikovanjem medpredmetnih učnih priprav sem analizirala temi Promet in Čas iz
slovenskega delovnega učbenika, namenjenega medpredmetnemu poučevanju, Mlinček 2, in
iz angleške revije Child Education. Slednjo je mogoče najti tudi na internetni strani
http://education.scholastic.co.uk/child_education.
Mlinček 2 je delo avtorjev dr. Dušana Krnela, dr. Tatjane Hodnik Čadež, Tatjane Kokalj in
mag. Tanje Pristovnik. Delovni učbenik je izšel leta 2011 pri založbi Modrijan v Ljubljani.
Sestavljen je iz treh delov, vsebuje pa povezovanje treh temeljnih predmetov, in sicer
slovenščine, matematike ter spoznavanja okolja. Ker založba priročnika za tovrstni učbenik še
ni izdala, sem napravila analizo zgolj na podlagi pregleda delovnega učbenika. To pomeni, da
sem cilje poiskala v učnem načrtu s pomočjo nalog v učbeniku. Prav tako sem določila tudi
učne oblike in metode, kasneje pa dodala še svoje predloge za način predstavitve ali izvajanja
posamezne naloge. Ker vsebine niso jasno opredeljene, sem jih zaradi lažjega pregleda
samostojno poimenovala.
Spletna stran revije Child Education omogoča iskanje tematik po različnih kategorijah; po
kategoriji uporabljenih učnih pripomočkov, vsebin in učnih predmetov. Posamezna vsebina v
reviji je predstavljena z možnimi uporabnimi učnimi metodami in oblikami, z uporabo učnih
sredstev in pripomočkov, iz natančno opisanih dejavnosti pa je možno poiskati tudi cilje, ki
naj bi jih učenci dosegli. Ker sem iskala vsebine po kategoriji »Cross-Curricular«
(medpredmetno povezovanje), so pri posamezni vsebini predlagane tudi povezave med
posameznimi predmeti. Child Education poleg povezovanja temeljnih predmetov vsebuje tudi
vzgojne, ki se med seboj prepletajo. Ker spletna stran ponuja le poimenovanje vsebin, sem
temo poimenovala tako, kot je zapisana v učnem načrtu.
S pomočjo analize sem izdelala tabele, v katerih so predstavljeni predmeti, ki se med seboj
povezujejo, prav tako sem zapisala tudi cilje, ki sem jih našla s pomočjo nalog v učbeniku in
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reviji. Vsi cilji, ki so isto obarvani, so identični in omogočajo medpredmetno povezovanje
med predmeti, pri katerih se nahajajo.
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9.1 Promet – Mlinček 2

UČNO GRADIVO:

RAZRED: 2

MLINČEK 2
UČNA

PROMET

TEMA
UČNA

UGANKE, PRAVILA V PROMETU, UREJANJE ŠTEVIL DO 20, PREVOZNA SREDSTVA, ČRKE T, J, O, K, L, U,

ENOTA

ZADNJI GLAS V BESEDI, ZAPIS IN PREPIS BESED, PROMETNI ZNAKI, LIKI, RAČUNANJE DO 20, Majda Koren:

(VSEBINA)

ALIGATOR V AVTOBUSU

UČNE

Razlaga, razgovor.

METODE
UČNE
OBLIKE

Frontalna, individualna.

CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA (JEZIK)

MATEMATIKA

(KNJIŽEVNOST)
Učenci:

Učenci:

Učenci:

Učenci:

 poznajo pomen prometnih
znakov, ki jih srečujejo
na svoji poti v šolo, in
znakov, pomembnih za
vedenje pešcev;
 poznajo varno pot v šolo;
 poznajo pravila obnašanja
v različnih prevoznih
sredstvih;
 razporejajo like
(prometne znake) glede
na dve lastnosti;
 poznajo različna prevozna
sredstva;
 razumejo nevarnosti
prometa v različnih
vremenskih razmerah;
 prepoznavajo pomen in
vlogo nebesednih sporočil
(uporabljajo simbole);
 predstavijo podatke s
preglednico;
 preberejo preglednico in
prikaz s stolpci.

 izražajo in primerjajo
svoje doživetje, čustva,
predstave in misli, ki se
jim vzbudijo pri
poslušanju;
 ob besedilih spoznavajo
in opazujejo razlike med
svetom, v katerem živijo,
in domišljijskim svetom v
književnem besedilu;
 podatke o književni osebi
iz besedila dopolnijo s
podobami iz vsakdanje
izkušnje;
 poznajo (oblikujejo)
pravila obnašanja v
različnih prevoznih
sredstvih;
 izluščijo tiste motive za
ravnanje književnih oseb,
ki jih poznajo iz lastne
izkušnje;
 prepoznavajo glavno
književno osebo;
 dogodke iz književnega
besedila razvrščajo
vzročno-posledično.

 pišejo besede in preproste
enostavčne povedi z
velikimi tiskanimi
črkami;
 pišejo velike tiskane črke
T, J, O, K, L, U;
 besedam določijo zadnji
glas;
 glasno berejo besede in
kratka preprosta besedila,
napisana s tiskanimi
črkami;
 prepoznavajo pomen in
vlogo nebesednih
sporočil.

 uredijo po velikosti
množico naravnih števil
do 100;
 prepoznajo, opišejo in
poimenujejo geometrijske
like;
 razporejajo like
(prometne znake) glede
na dve lastnosti;
 prikažejo in berejo
razporeditev predmetov z
drevesnim prikazom;
 uporabljajo geometrijsko
orodje pri risanju črt in
likov;
 seštevajo in odštevajo v
množici naravnih števil
do 20, vključno s
številom 0;
 predstavijo podatke s
preglednico;
 preberejo preglednico in
prikaz s stolpci.

.
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9.1.1

Tema in vsebine

V delovnem učbeniku tema sovpada s tematskim sklopom Promet v učnem načrtu. Znotraj
teme je enajst vsebinskih sklopov treh temeljnih predmetov – spoznavanja okolja, matematike
in slovenščine. Na koncu je dodano tudi književno delo z naslovom Aligator v avtobusu, ki je
po mojem mnenju na podlagi članka Sakside iz leta 1993 upravičeno umeščeno v sklop
medpredmetnega povezovanja. Poleg ciljev, ki so namenjeni zgolj književnosti, je namreč
mogoče najti tudi cilj, ki sovpada s spoznavanjem okolja, in sicer: Učenci spoznavajo in
oblikujejo pravila vedenja v prevoznih sredstvih.

9.1.2

Medpredmetno povezovanje

9.1.2.1 Vsebinsko povezovanje
Naloge pri slovenskem jeziku se povezujejo s poimenovanjem prevoznih sredstev in
prometnih znakov ter določanjem zadnjega glasu besedam, ki sovpadajo s prometom.
Besedila, ki od učencev zahtevajo razumevanje, vsebujejo poleg poimenovanja prevoznih
sredstev tudi pravila vedenja v prometu.
Spoznavanje okolja od učencev zahteva poznavanje različnih prevoznih sredstev, pravil in
varnosti v prometu ter prometnih znakov.
Tudi matematične naloge vsebujejo vsebinske povezave s prometom, in sicer primerjanje
števila oseb v avtomobilu, števila kolesarjev, računanje računov in iskanje prevoznega
sredstva ter štetje avtomobilov. Učenci spoznavajo tudi geometrijske like, ki pa se vsebinsko
povezujejo z oblikami prometnih znakov.
Književno besedilo je prav tako vsebinsko povezano z ostalimi predmeti, saj aligator, ki se
neprimerno vede, potuje z avtobusom, torej s prevoznim sredstvom.
Vsebinska povezava slovenskega jezika in spoznavanja okolja (pravila vedenja v avtobusu)
predstavlja poleg motivacije, ki povezuje predmeta, tudi utrjevanje poznavanja pravil pri
spoznavanju okolja s pomočjo razumevanja besedila. Torej ima omenjena naloga, kljub
vsebinski povezavi, vlogo pridobivanja oz. izkoriščanja časa, ki ga naloge v učbenikih za
klasični pouk velikokrat ne predvidevajo in ki ga posledično primanjkuje. Vse ostale
povezave imajo zgolj motivacijski namen, saj omogočajo rdečo nit (promet) samega reševanja
nalog pri različnih predmetih.
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9.1.2.2 Procesno povezovanje
Procesne povezave pri temi Promet med drugim vsebujejo tudi povezovanje na osnovi
pojmov. Prvi cilj, ki to dokazuje, je: Učenci prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih
sporočil. Pojem nebesedno sporočilo morajo učenci prepoznati in razumeti pri slovenščini in
spoznavanju okolja. Razumevanje le-tega prav tako nadgrajujejo pri obeh predmetih. Naloga
zahteva, da trditve v pisni obliki povežejo z nebesednimi znamenji.
Naslednji medpredmetni cilj na osnovi pojmov je: Učenci razporejajo like (prometne znake)
glede na dve lastnosti. Ta cilj povezuje matematiko in spoznavanje okolja. Učenci pravzaprav
povezujejo in utrjujejo dva pojma hkrati, like in prometne znake, pri čemer ugotavljajo
podobnosti in razlike. Naloga vsebuje drevesni diagram ter tri vprašanja izbirnega tipa in eno
odprtega tipa.
Cilj: Učenci poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih. dokazuje učno-ciljno
povezovanje med predmetoma spoznavanje okolja in slovenščina (književnost). Naloga je
sicer ena, vendar zajema oba predmeta hkrati, zahteva namreč razumevanje besedila s ciljem,
ki sovpada s spoznavanjem okolja. Od učencev zahteva povezovanje trditev v pisni obliki z
nebesednimi znamenji.
Matematika in spoznavanje okolja sta povezana še s ciljema: Učenci predstavijo podatke s
preglednico. ter Učenci preberejo preglednico in prikaz s stolpci. Naloga je povezana s
štetjem avtomobilov, primerjanjem in urejanjem števila avtomobilov.
Iz analize procesnih povezav je mogoče ugotoviti, da se v tem okviru povezujeta le po dva
predmeta, kar pa ne sovpada z vsebinskimi povezavami, ki povezujejo vse tri predmete. Na
podlagi razvrstitve nalog sklepam, da je učbenik namenjen obravnavanju posameznih
predmetov v vsaki uri posebej in da so posamezne naloge pri enem predmetu namenjene
utrjevanju pri drugem predmetu. To pa že omogoča delno časovno prihranitev.

9.1.3

Učne metode in oblike

Na osnovi analize učbenika sem ugotovila, da prevladujeta le metodi razlage in razgovora ter
frontalna in individualna oblika dela. Sama bi vključila še metodi prikazovanja, in sicer
grafično pri prikazu drevesnega diagrama in prepoznavanju prometnih znakov ter
dramatizacijo pri uprizoritvi naloge, ki prikazuje napake v prometu. Pri tej nalogi bi dodala še
skupinsko obliko dela.
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9.2 Promet – Child Education
UČNO GRADIVO:

RAZRED: 2

CHILD EDUCATION
UČNA

PROMET

TEMA
UČNA

PREVOZNA SREDSTVA

ENOTA
(VSEBINA)
UČNE

Razlaga, razgovor.

METODE
UČNE
OBLIKE

Frontalna, individualna.

CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

LIKOVNA VZGOJA

Učenci:

Učenci:

 poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih;
 poznajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo
vlogo v prometu – cilj za 3. r;
 eksperimentirajo in napovedujejo rezultate;
 kartirajo;
 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske
predstavljivosti in vizualizacije.








modelirajo preprosto prevozno sredstvo;
kartirajo;
rišejo prostoročno in z ravnilom;
razvijajo prostorske predstave;
razvijajo občutek za stabilnost izdelka;
razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske
predstavljivosti in vizualizacije;
 se seznanijo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji,
tehnologijami);
 ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij
razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in
estetske osebnostne kvalitete.

9 Analiza učbenika Mlinček 2 in revije Child Education

9.2.1

Tema in vsebine

Tema sovpada s tematskim sklopom Promet v učnem načrtu, zato sem jo prav tako tudi
poimenovala. Vsebina je ena, in sicer Prevozna sredstva, znotraj katere pa je možno poiskati
medpredmetne povezave dveh predmetov, spoznavanja okolja in likovne vzgoje. To je edini
primer (v delovnem učbeniku Mlinček 2 in v reviji Child Education) pri analizi katerega sem
ugotovila medpredmetno povezavo z vzgojnim predmetom. Vsebina v reviji ne predlaga
povezav z matematiko in slovenščino, v tem se razlikuje od vsebine v učbeniku.

9.2.2

Medpredmetno povezovanje

9.2.2.1 Vsebinsko povezovanje
Obravnavanje snovi po posameznih predmetih ni ločeno, vendar je kljub temu mogoče zaznati
vsebinske povezave. Pri spoznavanju okolja naloge zahtevajo poznavanje prevoznih sredstev,
mostov in zemljevida ter načina izdelave omenjenih predmetov. Slednja naloga se povezuje z
likovno vzgojo, kjer učenci izražajo tudi svojo ustvarjalnost.
9.2.2.2 Procesno povezovanje
Med predmetoma se pojavijo tudi procesne povezave. Učno-ciljno povezavo predstavlja cilj
pri spoznavanju okolja: Učenci kartirajo., znotraj katerega pa se pojavi cilj likovne vzgoje:
Učenci rišejo prostoročno in z ravnilom. Zaradi vpetosti enega cilja v drugega, sem ju
obravnavala kot enega. Naloga zahteva, da učenci narišejo podzemni načrt. Predmeta
povezuje še en procesno-razvojni cilj Učenci razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske
predstavljivosti in vizualizacije. Pri tej temi sklepam, da je namenjena za obravnavo v eni
šolski uri, in sicer bi lahko spoznavanje okolja predstavljalo utrjevanje snovi, likovna vzgoja
pa obravnavanje nove snovi.

9.2.3

Učne metode in oblike

Med učnimi metodami prevladujeta razlaga in razgovor, glede na tip nalog (sestavljanje oz.
modeliranje prevoznih sredstev in mostu) pa sklepam, da je prisotna tudi metoda
demonstracije. Oblike dela niso posebej določene, zato predvidevam, da sta v večini prisotni
frontalna in individualna oblika. Naloga, pri kateri učenci raziskujejo, na kakšen način lahko
naredijo trden most iz časopisnega papirja, sem predlagala delo v dvojicah. Pri nalogi, kjer
učenci rišejo zemljevid, pa sem predlagala skupinsko obliko dela, saj menim, da bi učenci
dobili več idej in predlogov ter bi zato kvalitetneje izvedli nalogo, poleg tega pa bi se v
socializacijskem smislu bolj povezali.
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9.3 Čas – Mlinček 2
UČNO GRADIVO:

RAZRED: 2

MLINČEK 2
UČNA

ČAS – PRABABICA PRIPOVEDUJE

TEMA
UČNA

Kristina Brenkova: PRVIČ V LJUBLJANO, NEKOČ IN DANES, UREJANJE ŠTEVIL DO 100, RAČUNANJE S ŠTEVILI

ENOTA

DO 100, TELEFONSKI POGOVOR, VABILO, ZAHVALA, ČRKE l, t, k, d, b, f, h,

(VSEBINA)

Dragotin Kette: ŠIVILJA IN ŠKARJICE

UČNE

Razlaga, razgovor.

METODE
UČNE
OBLIKE

Frontalna, individualna.

CILJI

SPOZNAVANJE

SLOVENŠČINA

OKOLJA

(KNJIŽEVNOST)

Učenci:
 znajo razlikovati
preteklost in
sedanjost v svojem
življenju in vedo, da
je bilo življenje ljudi
v preteklosti
drugačno;
 spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes
(obleka, delo,
prevoz);
 spoznajo časovni
potek dogodkov;
 uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov, kot so:
prej, potem;
 urejajo dane podatke;
 preberejo preglednico
in interpretirajo
podatke.

SLOVENŠČINA (JEZIK)

MATEMATIKA

Učenci:

Učenci:

Učenci:

 znajo razlikovati preteklost in
sedanjost v svojem življenju in
vedo, da je bilo življenje ljudi v
preteklosti drugačno;
 prepoznavajo dva časa – nekoč
in danes;
 spoznajo vidike življenja ljudi v
preteklosti in danes (obleka,
delo, prevoz);
 prepoznavajo dogajalni čas iz
posrednih besedilnih signalov
(npr. kočija, goldinar);
 upovedujejo čutnodomišljiske
predstave književnih oseb, jih
primerjajo in nadgrajujejo
(upoštevajo podatke iz
književnega besedila);
 upovedujejo čustva in
razpoloženja književnih oseb,
ugotovitve utemeljujejo s
podatki iz besedila;
 zaznavajo in doživljajo
posamezne dogodke v
književnem besedilu kot
zaokrožene celote;
 ločujejo realni in domišljijski
svet.

 glasno berejo kratko
preprosto besedilo napisano
s tiskanimi črkami;
 ustno določajo okoliščine
nastanka besedila in
sporočevalčevega namena;
 ustno povzemajo temo in
bistvene podatke ter
njihovo pomensko
povezanost;
 sodelujejo v igri vlog:
osebni pogovor družbeno
neenakovrednih
sogovorcev;
 pišejo preproste besede in
enostavčne povedi z
velikimi in malimi
tiskanimi črkami;
 usvajajo rabo velike
začetnice na začetku
povedi;
 razvijajo bralne zmožnosti:
bralno razumevanje, odnos
do branja in interes za
branje;
 pišejo male tiskane črke.

 uredijo po velikosti
množico naravnih
števil do 100;
 zapišejo odnose med
števili ( < , >, =);
 seštevajo in odštevajo
v množici naravnih
števil do 100 (brez
prehoda);
 uporabijo računske
operacije pri
reševanju problemov;
 urejajo dane podatke;
 preberejo preglednico
in interpretirajo
podatke;
 razvijajo bralne
zmožnosti: bralno
razumevanje, odnos
do branja in interes za
branje.

9 Analiza učbenika Mlinček 2 in revije Child Education

9.3.1

Tema in vsebine

V delovnem učbeniku tema sovpada s tematskim sklopom Čas v učnem načrtu. Zajema devet
vsebinskih sklopov treh različnih predmetov – spoznavanja okolja, matematike in
slovenščine. Med sklopi sta tudi dve književni deli, in sicer Prvič v Ljubljano ter Šivilja in
škarjice. Za slednjo na podlagi članka Sakside iz leta 1993 menim, da pravljica ni primerno
umeščena v sam tematski sklop, saj je v prvi vrsti bistvo vsakega umetnostnega besedila
doživljanje in kvalitetno branje oz. poslušanje. V besedilu prevladuje domišljijska stvarnost,
čudeži, čudežni predmet ter nasprotja dober – slab, reven – bogat. Te prvine so namenjene
temu, da bralec oz. poslušalec spozna sporočilnost, ki jo ponuja besedilo. Nikakor pa tu niso
pomembni grad, na katerem je živela Bogdanka, gozd, ptica, saj ne prikazujejo realne
stvarnosti, ki bi jo lahko enačili s spoznavanjem okolja in predstavljanjem njenih značilnosti.
Besedilo Prvič v Ljubljano pa je kljub svoji prvotni namembnosti veliko bolj upravičeno
umeščeno v sklop medpredmetnega povezovanja. Iz vsebine je mogoče razbrati cilja iz
učnega načrta za predmet slovenščina (področje književnosti), ki pa hkrati sovpadata s cilji
spoznavanja okolja. Kljub temu da so cilji oblikovani z drugačnimi besedami (zapisani so
tako kot v učnih načrtih), se med seboj povezujejo. To je eden izmed primerov, za katere
strokovnjaki trdijo, da je umetnostno besedilo dovoljeno medpredmetno povezovati, če je
hkrati dosežen tudi cilj književnosti.

9.3.2

Medpredmetno povezovanje

9.3.2.1 Vsebinsko povezovanje
Književnost vsebuje dve besedili (Prvič v Ljubljano ter Šivilja in škarjice). Prvo sovpada z
vsebino spoznavanja okolja, in sicer z značilnostmi sedanjosti in preteklosti ter družinskimi
odnosi (mama, oče), pri drugem besedilu pa tega ni mogoče zaznati. Vsebuje namreč le
značilnosti pravljičnega časa, kar dokazuje prvi stavek »Živela je v starih časih …«. To pa
vsekakor ne predstavlja realnega časovnega poteka.
Spoznavanje okolja vsebuje družinsko drevo, izštevanko na temo družinskih odnosov (kar
sicer bolj spada k slovenskemu jeziku) ter nalogo o značilnostih časovnih obdobij (od
prazgodovine do sedanjosti).
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Slovenski jezik vsebuje telefonski pogovor med vnukinjo in njeno babico ter besedili o starem
delu mesta in o dveh vnukih in njunem dedku. V vseh besedilih so torej zajeti pojmi, ki se
povezujejo s sedanjostjo in preteklostjo.
Matematične besedilne naloge, prav tako kot pri slovenskem jeziku, vsebujejo poimenovanja
družinskih odnosov; babica, dedek.
Izhajala sem iz vsebinskih povezav in njihove ustreznosti in ugotovila, da imajo pretežno
motivacijski namen, saj vse naloge vsebujejo pojme dedek in babica. Lahko bi sicer pomislila
na načrtovanje na osnovi pojmov (babica, dedek, vnuk, mama, oče), vendar tu ne gre za
usvajanje tovrstnih pojmov, še manj pa za nadgrajevanje. V nalogah so prisotni zgolj zaradi
same vsebine in ne cilja. Pri slovenščini in matematiki bi lahko pojme izrabili kot utrjevanje
družinskega drevesa za spoznavanje okolja, a pri nobenemu predmetu niso v celoti zajeti.
9.3.2.2 Procesno povezovanje
Poleg vsebinskih povezav je prisotnih tudi nekaj procesnih. Prevladuje predvsem učno-ciljna
povezava spoznavanja okolja in matematike. Učenci urejajo dane podatke. je cilj, ki povezuje
omenjena predmeta. Cilj je splošen, pri spoznavanju okolja je vključen med postopke, pri
matematiki pa med matematične kompetence. Pri obeh predmetih je omenjeni cilj
operativiziran; pri spoznavanju okolja gre za časovno urejanje dogodkov, ki so se zgodili v
povezavi z rojstvom družinskih članov, pri matematiki pa urejajo starosti dedkov in babic, ki
so podane v tabeli.
Drugi cilj, ki prav tako povezuje spoznavanje okolja in matematiko, je: Učenci preberejo
preglednico in interpretirajo podatke. (pri spoznavanju okolja je uporabljeno družinsko drevo
in ne preglednica). Tretja naloga pri spoznavanju okolja se povezuje tudi s ciljem: Učenci
izpolnijo tabelo. (sicer je namenjen 1. razredu), ki pa ni zajet pri matematiki. Glede na delo s
podatki pri obeh predmetih, bi bilo smiselno izkoristiti tudi ta medpredmetni cilj pri
matematiki.
Predmeta, ki ju povezuje skupni cilj, sta tudi slovenski jezik in matematika. Učni načrt
matematike namreč med predlaganimi medpredmetnimi cilji vsebuje tudi cilj: Učenci
razvijajo bralne zmožnosti: bralno razumevanje, odnos do branja in interes za branje. Učenci
ga pri matematiki dosežejo z besedilnimi nalogami, pri slovenskem jeziku pa z besedili in
odgovarjanjem na vprašanja v povezavi z njimi. Drugi del omenjenega cilja: Učenci razvijajo
odnos in interes do branja. spada med procesno-razvojno povezovanje.
42

Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole

9 Analiza učbenika Mlinček 2 in revije Child Education
Že v prejšnjem poglavju sem omenila medpredmetno povezovanje književnosti in
spoznavanja okolja. Skupna cilja teh dveh predmetov sta: Učenci znajo razlikovati preteklost
in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno. – ta
cilj dopolnjuje cilj književnosti: Učenci prepoznavajo dva časa (nekoč in danes). in Učenci
spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (obleka, delo, prevoz). ta cilj pa
dopolnjuje cilj književnosti: Učenci prepoznavajo dogajalni čas iz posrednih besedilnih
signalov (npr. kočija, goldinar).
Iz analize procesnih povezav je mogoče ugotoviti, da se v tem okviru povezujeta le po dva
predmeta, kar pa ne sovpada z vsebinskimi povezavami, ki povezujejo vse tri predmete. Na
podlagi razvrstitve nalog sklepam, da je učbenik namenjen obravnavanju posameznih
predmetov v vsaki uri posebej in da so posamezne naloge pri enem predmetu namenjene
utrjevanju pri drugem predmetu. To pa že omogoča delno časovno prihranitev.

9.3.3

Učne metode in oblike

Kot je že v uvodu omenjeno, sem učne oblike določila sama. Glede na to, da sem analizirala
le učbenik in ne priročnika (ker še ni izdan), pretežno prevladujejo metodi razlage in
razgovora ter frontalna in individualna oblika dela.
Sama bi vključila še metodi prikazovanja; grafično, npr. pri prikazu družinskega drevesa in
dramatizacijo (igro vlog) pri izvajanju telefonskega pogovora. Obliki dela, ki bi ju dodala, sta
delo v dvojicah (izvajanje telefonskega pogovora) in skupinska oblika dela pri nalogah
spoznavanja okolja, kjer bi učenci izdelali plakate namesto reševanja nalog v delovnem
učbeniku.
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9.4 Čas – Child Education
UČNO GRADIVO:

RAZRED: 2

CHILD EDUCATION
UČNA

ČAS

TEMA
UČNA

ŽIVLJENJE V PRETEKLOSTI

ENOTA
(VSEBINA)
UČNE

Razlaga, razgovor.

METODE
UČNE
OBLIKE

Frontalna, skupinska.

CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

SLOVENŠČINA (JEZIK)

MATEMATIKA

Učenci:

Učenci:

Učenci:

 znajo razlikovati preteklost in
sedanjost v svojem življenju in
vedo, da je bilo življenje ljudi v
preteklosti drugačno;
 spoznajo vidike življenja ljudi v
preteklosti in danes (obleka, delo,
prevoz);
 razvrščajo po eni spremenljivki;
 urejajo dane podatke;
 zbirajo in interpretirajo podatke;
 razvijajo osebnostne kvalitete
(socialnost, samospoštovanje,
medsebojne vrednote,
obvladovanje čustev).

 znajo razlikovati preteklost in
sedanjost v svojem življenju in
vedo, da je bilo življenje ljudi v
preteklosti drugačno;
 spoznajo vidike življenja ljudi v
preteklosti in danes (obleka, delo,
prevoz);
 sodelujejo v igri vlog;
 izražajo svoja občutja med igranjem
vloge;
 razvijajo osebnostne kvalitete
(socialnost, samospoštovanje,
medsebojne vrednote, obvladovanje
čustev).






razvrščajo po eni spremenljivki;
urejajo dane podatke;
zbirajo in interpretirajo podatke;
razvijajo osebnostne kvalitete
(socialnost, samospoštovanje,
medsebojne vrednote, obvladovanje
čustev).
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9.4.1

Tema in vsebine

Tema sovpada s tematskim sklopom Čas v učnem načrtu, zato sem jo tako tudi poimenovala.
Vsebina je ena, in sicer Življenje v preteklosti, znotraj katere pa je možno poiskati
medpredmetne povezave treh predmetov – spoznavanja okolja, matematike in slovenščine. Za
razliko od vsebin v delovnem učbeniku Mlinček 2, tu ni povezovanja s književnostjo.

9.4.2

Medpredmetno povezovanje

9.4.2.1 Vsebinsko povezovanje
Obravnavanje snovi po posameznih predmetih ni strogo ločeno, je bilo pa kljub temu mogoče
zaznati vsebinske povezave. Pri spoznavanju okolja se pojavljajo različni predmeti (stari in
novi), poudarek pri nalogah je njihov material, uporaba, starost in način izdelave, prav tako
velja za matematiko. V sklopu slovenskega jezika je vsebina pogovora povezana s starimi in
novimi predmeti. Vsebinske povezave se torej pojavijo pri vseh treh predmetih.
9.4.2.2 Procesno povezovanje
Tovrstne povezave se pojavijo med predmetoma spoznavanje okolja in matematiko. Učenci
razvrščajo po eni spremenljivki. je cilj, ki v eni nalogi zadeva oba predmeta. Učenci namreč
razvrščajo predmete oz. slike predmetov glede na vrsto materiala, načina izdelave ali uporabe
itd. Naslednji cilj: Učenci urejajo dane podatke. se zopet odraža v eni sami nalogi za oba
predmeta, kjer učenci urejajo predmete od najstarejšega do najmlajšega in na koncu izdelajo
časovni trak. Učenci zbirajo in interpretirajo podatke. je cilj, ki ga učenci dosežejo z
zbiranjem podatkov o starosti hišnega pripomočka. Podatke pridobivajo pri starših, starih
starših, v knjigah, muzejih.
Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje
ljudi v preteklosti drugačno. in Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes
(obleka, delo, prevoz). sta cilja, ki povezujeta spoznavanje okolja in slovenščino. Pri
slovenščini je ta cilj dosežen s pomočjo cilja: Učenci sodelujejo v igri vlog.
Procesne povezave je bilo torej možno zaznati med spoznavanjem okolja in matematiko ter
med spoznavanjem okolja in slovenščino, in sicer so te povezave učno-ciljne, vse tri predmete
pa povezuje procesno-razvojni cilj: Učenci razvijajo osebnostne kvalitete (socialnost,
samospoštovanje, medsebojne vrednote, obvladovanje čustev). Procesne povezave torej
povezujejo vse tri predmete. Glede na to, da je vsebina ena in da se v posameznih nalogah
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skrivajo medpredmetni cilji in glede na število nalog, sklepam, da je namenjena obravnavi v
eni sami učni uri. To uro lahko izkoristimo za obravnavanje nove učne snovi pri spoznavanju
okolja in utrjevanje snovi pri slovenščini in matematiki.

9.4.3

Učne metode in oblike

Med učnimi metodami prevladujeta razlaga in razgovor, med učnimi oblikami pa frontalna in
skupinska. Slednja dokazuje, da je pri medpredmetnem načrtovanju potrebno vključevati
oblike dela, ki hkrati spodbujajo sodelovanje med učenci. S tem pa je dosežen tudi procesnorazvojni cilj, s pomočjo katerega učenci razvijajo osebnostne kvalitete (socialnost,
samospoštovanje, medsebojne vrednote, obvladovanje čustev).

9.5 Prevladujoč model medpredmetnega povezovanja v
analiziranih gradivih
Predmeti, ki se med seboj povezujejo pri temah v učbeniku in reviji, so trije, le pri temi
Promet iz revije se povezujeta dva predmeta. Pri slednji se spoznavanje okolja povezuje z
vzgojnim predmetom, z likovno vzgojo, sicer pa se povezujejo trije temeljni predmeti,
spoznavanje okolja, slovenščina in matematika.
S pomočjo analize tem iz učbenika in revije sem ugotovila, da se na osnovi vsebine
povezujejo vsi predmeti. To pomeni, da temelji povezava vseh predmetov na podlagi
multidisciplinarnega modela medpredmetnega povezovanja (Krapše 2002, Štemberger 2007).
Poleg tega se predmeti povezujejo tudi na procesni osnovi, torej je načrtovanje teh povezav
potekalo s pomočjo interdiscplinarnega modela medpredmetnega povezovanja (Krapše 2002,
Štemberger 2007). Razlika med vsebinskim in procesnim vidikom medpredmetnega
načrtovanja je, da se vsebinsko povezujejo vsi predmeti, procesno pa se povezujeta le po dva
predmeta hkrati in ne po trije. Pri vsaki povezavi, razen v enem primeru, je spoznavanje
okolja predmet, ki se povezuje z drugim predmetom in tako predstavlja neko izhodišče za
samo medpredmetno povezovanje. Kljub prisotnemu procesnemu medpredmetnemu
povezovanju pa glede na ugotovitve v povezavi s številom povezanih predmetov lahko trdim,
da pri temah v učbeniku in reviji prevladuje multidisciplinarni model medpredmetnega
povezovanja (Krapše 2002, Štemberger 2007), ki temelji na osnovi povezovanja vsebin.
Vzrok za to je verjetno v enostavnosti iskanja vsebinskih povezav med predmeti in v
prepričanju, da povezovanje manjšega števila predmetov zagotavlja dosego vseh zastavljenih
ciljev.
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10 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NA OSNOVI
VSEBIN
Tema vseh učnih priprav je Promet, vsebino pa sem prav tako pri vseh predmetih
poimenovala enako, in sicer Pravila v prometu. Učne priprave pri temi Promet sem analizirala
skupaj, saj sem tako lažje predstavila vsebinsko povezovanje kot celoto. Izdelala sem sedem
učnih priprav, od tega sem v eni predvidevala učno uro dolgo 90 minut, pri vseh ostalih
pripravah pa sem predvidevala učno uro, dolgo45 minut.

10.1 Načrtovanje učnih priprav
10.1.1 Cilji
Kot že omenjeno, sem pri učni temi Promet iskala zgolj vsebinske povezave in ne procesnih.
Spoznavanje okolja (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Pri predmetu spoznavanje okolja sem izdelala dve učni pripravi; in sicer prva je bila
namenjena dvema šolskima urama pouka, druga pa je bila namenjena eni šolski uri. Prva
priprava vsebuje dejavnosti, s katerimi bom lahko dosegla cilje: Učenci poznajo varno pot v
šolo. Učenci poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov,
pomembnih za vedenje pešcev. Učenci usmerjeno opazujejo, opazovano narišejo in napišejo.
druga pa vsebuje cilje: Učenci poznajo varno pot v šolo. Učenci poznajo pomen prometnih
znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev. Učenci
razumejo nevarnosti prometa v različnih vremenskih razmerah. Učenci eksperimentirajo in
določajo lastnosti. Učenci razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo
obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Učenci medsebojno sodelujejo in
razvijajo komunikacijo.
Slovenščina (jezik) (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Učna priprava za slovenščino vsebuje cilje: Učenci opazujejo dogodek ter izražajo njegova
dejanja glede na čas sporočanja (s časovnimi prislovi zdaj / prej / potem in z glagolskimi
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časovnimi oblikami) ter glede na njihovo zapovrstje (s časovnimi prislovi najprej / potem

/

nazadnje oziroma s časovnim veznikom ko (tudi medtem ko, potem ko). Učenci zapišejo mali
tiskani črki l in t. Učenci glasno berejo besede in enostavčne povedi, napisane z malimi
tiskanimi črkami. Učenci ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko
povezanost. Učenci pišejo polvezano besedilo z velikimi tiskanimi črkami. Učenci razvijajo
sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj
kompleksnega mišljenja. Učenci medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
Iz zgoraj zapisanih ciljev je razvidno, da so učenci dosegali tako cilje, ki spadajo k slovenščini
in tistega, ki spada k spoznavanju okolja (Učenci spoznavajo pravila vedenja v letalskem
prometu). Torej vsebina pri slovenščini že sama po sebi hkrati omogoča tudi medpredmetno
povezovanje na osnovi procesov. V tem primeru bi bilo mogoče omenjena predmeta združiti
skupaj v eno uro. Vsebino pri slovenščini bi lahko bolj prilagodila ciljem spoznavanja okolja
npr. besedilo o varni poti v šoli ali o nevarnosti prometa v različnih vremenskih obdobjih,
obenem pa bi ohranila vse cilje slovenščine.
Matematika (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Učna priprava za matematiko vsebuje naslednje cilje: Učenci preberejo prikaz z vrsticami.
Učenci zberejo podatke. Učenci predstavijo podatke s preglednico. Učenci predstavijo
podatke s stolpci. Učenci razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo
obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Učenci medsebojno sodelujejo in
razvijajo komunikacijo.
Vsi zgoraj napisani cilji spadajo tudi k spoznavanju okolja, tako da bi bilo ta predmet mogoče
združiti z matematiko. Omenjene cilje bi bilo potrebno dodati še v učno pripravo za
spoznavanje okolja in oblikovati dejavnost (v vsebinskem smislu) za uresničevanje ciljev, ki
bi bolj sovpadala z omenjenim predmetom, npr. vrstični ali stolpčni prikaz prometnih znakov
glede na obliko.
Likovna vzgoja (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Pri likovni vzgoji sem dosegala naslednje cilje: Učenci razložijo pojma primarne in
sekundarne barve. Učenci izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo
barvno kompozicijo. Učenci preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke. Učenci
spoznavajo značilnosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov. Učenci razvijajo
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motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in pripomočki.
Učenci razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz.
V nasprotju z učnima pripravama za slovenščino in matematiko likovne vzgoje na osnovi
učnih ciljev ne bi mogla povezati s spoznavanjem okolja. Lahko pa bi ta dva predmeta
povezala na osnovi pojmov, in sicer primarne in sekundarne barve (barve prometnih znakov)
ter oblike ploskev (oblike prometnih znakov). Načrtovanje na osnovi pojmov (konceptualno
načrtovanje) pa ravno tako kot učno-ciljno spada med procesno načrtovanje.
Glasbena vzgoja (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Učna priprava za glasbeno vzgojo vsebuje cilje Učenci ritmično izrekajo besedilo pesmi.
Učenci spremljajo izreko in petje z lastnimi in Orffovimi glasbili. Učenci se seznanijo s
slikovnim zapisom glasbe in ga uporabljajo. Učenci poglobijo orientacijo v slikovnem zapisu
(tonske višine in trajanja). Učenci z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene
predstave o tonskih trajanjih in višinah. Učenci poglabljajo zanesljivost petja in izreke.
Učenci z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in
višinah. Učenci doživljajo in izražajo glasbo z glasbenimi dejavnostmi. Učenci sodelujejo pri
glasbenem udejstvovanju. Učenci oblikujejo pozitiven odnos do glasbene dediščine. Učenci
gibalno in rajalno izražajo glasbena doživetja in predstave. Učenci razvijajo sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega
mišljenja. Učenci medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
Na osnovi učnih ciljev glasbene vzgoje ne bi mogla povezati s spoznavanjem okolja. Edina
možna povezava, ki sem jo našla, je povezana s pojmom slikovni zapis – pri spoznavanju
okolja to predstavljajo prometni znaki, pri glasbeni vzgoji pa slikovni zapis glasbe. Torej
možna je povezava na osnovi procesnega načrtovanja, natančneje na osnovi pojmov.
Športna vzgoja (glej Priloge: Učne priprave – Promet)
Učna priprava vsebuje naslednje cilje (predstavljajo gibalna in teoretična znanja): Učenci
izvajajo gibalne naloge v skladu z navodili. Učenci z obema nogama izvajajo vodenje žoge z
vsemi deli stopala. Učenci z obema nogama zaustavljajo žogo z notranjim delom stopala.
Učenci z obema nogama z nartom udarjajo žogo. Učenci z obema nogama zadevajo žogo v
cilj; (funkcionalne in gibalne sposobnosti): Učenci razvijajo koordinacijo nog. Učenci
razvijajo natančnost. Učenci razvijajo orientacijo v prostoru. (čustveno-socialna raven):
Učenci razvijajo občutek za fair play. Učenci razvijajo občutek za sodelovanje. Učenci
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pridobivajo občutek uspešnosti in samozavesti. Učenci zadovoljijo potrebo po gibanju.
Učenci z igro pridobivajo veselje do športne dejavnosti. (zdravstveno-higienski): Učenci
imajo primerno opremo. Učenci si po vadbi umijejo roke. Učenci imajo spete lase. Učenci so
pozorni na varnostno razdaljo.

Če iz cilja: Učenci izvajajo gibalne naloge v skladu z navodili. oblikujem splošen cilj Učenci
upoštevajo pravila. potem je učno-ciljna povezava spoznavanja okolja in športne vzgoje
možna – pri spoznavanju okolja upoštevajo pravila v prometu, pri športni vzgoji pa pri
gibalnih nalogah.

10.1.2 Učne metode in oblike
V učnih pripravah sem največkrat uporabila metodo razlage, enkrat manj pa razgovor in
demonstracijo. Podobne rezultate kaže tudi raziskava Hodnik Čadeževe (2007). Po enkrat sem
dodala še grafično prikazovanje in posnemanje oz. odmev.
Frontalna in individualna učna oblika sta tisti, ki sem ju največkrat uporabila v učnih
pripravah. Sledita še skupinsko delo in delo v dvojicah, kateri sem uporabila po trikrat. Delo v
dvojicah sem poleg spodbujanja sodelovanja med učenci uporabila tudi zaradi rezultatov
raziskave Hodnik Čadeževe (2007), ki trdijo, da je omenjena oblika premalokrat uporabljena.
Želela sem namreč preveriti, ali jo je mogoče kakovostno izkoristiti, v smislu aktivnosti
posameznih učencev.

10.1.3 Vrste vprašanj
Priprava za spoznavanje okolja, v kateri sem načrtovala učno uro dolgo 90 minut, temelji
predvsem na zastavljanju vprašanj učencem. Nekatera vprašanja so enopomenska (Katere
znake še opazite?) (nižja raven) največ pa je konvergentnih (Kdaj lahko prečkate železniški
prehod?) (višja raven). Prav tako učna priprava za matematiko vsebuje veliko vprašanj višje
ravni, in sicer konvergentnih (Koliko je rdečih ali rumenih ali zelenih vozil?). Nekaj vprašanj
sem načrtovala še pri likovni vzgoji, ki prav tako predstavljajo nižjo in višjo raven.

10.1.4 Izvedba medpredmetnega povezovanja
V šestih pripravah sem načrtovala obravnavanje nove učne snovi, v učni pripravi za 3. uro
spoznavanja okolja pa sem vključila še utrjevanje učne snovi iz prejšnjih dveh učnih ur. Učna
priprava za športno vzgojo je v celoti namenjena utrjevanju učne snovi, saj sem kot učno
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obliko izbrala poligon, ki že sam po sebi zahteva znanje učencev, da pravilno izvedejo
posamezno nalogo brez daljšega zaustavljanja na eni postaji.

10.2 Težave z medpredmetnim povezovanjem
Oblikovanje priprav po multidisciplinarnem modelu medpredmetnega načrtovanja mi ni
povzročalo velikih težav, saj je bil moj cilj poiskati le vsebino, ki se bo povezovala preko
vseh predmetov. Posebej pozorna pa sem bila na to, da en predmet ni postal le podlaga za
dosego ciljev pri drugem. Da prihaja do takšnih napak pri medpredmetnem povezovanju,
potrjuje tudi primer v raziskavi Hodnik Čadeževe in Filipčičeve (2005, 13), kjer je bila
športna vzgoja le osnova, da je učiteljica lahko izvajala spoznavanje okolja zunaj: Pri ŠVZ
smo šli ven. Tam smo ugotavljali, kaj se zgodi s snegom, če ga dolgo držimo v rokah ipd.
Vsako pripravo sem oblikovala tako, da je vsebina za vsak predmet enaka, cilji pa po večini
različni. To mi je pri izvedbi pouka omogočilo, da sem dosegla vse cilje posameznega
predmeta, ki sem si jih zastavila.

10.3 Analiza pouka
Učne enote sem izvedla v dveh dneh, in sicer v torek (matematika, slovenščina, spoznavanje
okolja, glasbena vzgoja, športna vzgoja) in v sredo (spoznavanje okolja, likovna vzgoja).
Pouk pri vseh učnih enotah je potekal tako, kot sem načrtovala. Vsaka učna enota je trajala 45
minut, v tem času pa sem z učenci obravnavala vse zastavljene cilje. V splošnem so učenci
aktivno sodelovali, le pri učni obliki delo v dvojicah so imeli nekateri težave, saj niso bili
zadovoljni s svojim parom. Med odmori so me večkrat vprašali, o čem se bomo pogovarjali
pri naslednjem predmetu, iz česar pa lahko sklepam, da so doživljali pouk ločeno po
predmetih. Vendar so po nekaj enotah omenili, da se ves čas pogovarjamo o prometu, kar
pomeni, da so opazili vsebinsko povezanost učnih predmetov.

10.4 Prednosti in slabosti vsebinskega povezovanja
Vzporedno z iskanjem zgolj vsebinskih povezav, oblikovanjem priprav ter izvedbo učnih ur
pri pouku sem ugotavljala tudi prednosti in slabosti multidisciplinarnega modela
medpredmetnega načrtovanja. Najizrazitejša prednost je vsekakor ta, da sem medpredmetno
povezovanje spoznavanja okolja na osnovi vsebin našla pri vsakem predmetu. To se povezuje
z rezultati raziskave Hodnik Čadež in Filipčič (2005), ki potrjuje, da učitelji pretežno
uporabljajo tovrstni način povezovanja. Razlog za to je verjetno prav v enostavnem iskanju
povezav, saj sta večkrat dovolj že pregled in povezava vsebin v učbeniku, ker iskanje skupnih
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ciljev v učnem načrtu ni potrebno (če seveda učbeniki že sami po sebi niso namenjeni
medpredmetnemu povezovanju na osnovi procesov). Poleg tega sem tudi za oblikovanje
priprav potrebovala sorazmerno malo časa.
Preprostost in kratek čas, potreben za oblikovanje povezav in učnih priprav, pa ne pomenita
zgolj samo prednosti medpredmetnega povezovanja na osnovi vsebin. Vzporedno s
prednostmi se namreč pojavljajo nekateri negativni učinki, s katerimi se srečuje učitelj.
Iskanje zgolj vsebinskih povezav je le »površinsko« in ne spodbuja učitelja, da se poglobi v
učni načrt in v cilje, ki so si med seboj sorodni. Posledično ni potrebnega veliko sklepanja,
povezovanja in ustvarjalnega mišljenja, kar pa zagotovo ni prednost za razvoj njegovih
strokovnih kompetenc. Težavo pri vsem tem povzročajo tudi učbeniki, ki velikokrat postanejo
glavno vodilo za oblikovanje učnih priprav in na ta način izpodrivajo učni načrt, ki je temeljni
dokument za uspešno delo v razredu. Sama sem izhajala iz ciljev, ki jih ponujajo učni načrti
različnih predmetov, učbenike pa sem uporabila le kot pomoč pri oblikovanju dejavnosti za
dosego ciljev. Menim namreč, da bi se moral učitelj poglobiti v osnovni dokument, ki
omogoča kvalitetno delo in ustvarjalnost in preprečuje rutinirano delovanje posameznika.
Za vsebinski način oz. multidisciplinarni model načrtovanja (Krapše 2002, Štemberger 2007)
sem oblikovala učno pripravo, ki je namenjena vsakemu predmetu posebej. Razlog za to so
cilji, ki se v večini medsebojno ne povezujejo, posledično pa so tudi dejavnosti za uresničitev
le-teh pri različnih predmetih različne, kar pa bi v skupni pripravi za več predmetov
povzročilo veliko nepreglednosti. Tu je šlo namreč zgolj za iskanje povezav na osnovi
vsebine, kar pa v splošnem pomeni le sredstvo učne ure za uresničevanje učnih ciljev.
Nekatere bi lahko uresničila tudi s pomočjo drugih vsebin.
Slabost medpredmetnega povezovanja na osnovi vsebin je tudi ta, da pozornost, usmerjena na
vsebino, zamegli iskanje morebitnih procesnih povezav, ki obstajajo znotraj iste vsebine pri
različnih predmetih. Sama sem našla možne učno-ciljne povezave s spoznavanjem okolja pri
treh predmetih, pri dveh pa sem našla možno povezovanje na osnovi pojmov. Omenjeno
povezovanje sem našla že po oblikovanju priprav, kar pomeni, da ni bilo načrtovano. Iz tega
sklepam, da zgolj vsebinsko medpredmetno povezovanje prikrije procesno povezovanje. To
povzroči, da se pravzaprav isti cilji pri različnih predmetih večkrat ponovijo, tudi v učnih
pripravah za utrjevanje učne snovi, če le-te temeljijo na osnovi vsebin. Posledično je
porabljenega veliko časa, ki pa bi ga pri pouku lahko koristneje uporabili (npr. za utrjevanje,
obravnavanje dodatnih vsebin, dopolnilni, dodatni pouk …).
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Vsebinske učne priprave, ki so namenjene vsakemu predmetu posebej, povzročijo, da učenci
doživljajo učni proces po delih in ne celostno. Še vedno imajo namreč pred očmi sliko urnika,
na katerem je za vsako uro zapisano ime predmeta, kar jim daje občutek, da predmeti med
seboj niso povezani in da jih je potrebno obravnavati posamezno. To potrjujejo tudi vprašanja
učencev, ko so me vprašali, kateri predmet je naslednjo uro. Vsaka učna ura je trajala 45
minut, tako kot je značilno za klasični pouk. Prednost vsebinskega medpredmetnega
povezovanja je ta, da ista vsebina predstavlja rdečo nit med predmeti in hkrati daje možnost
motivacije za delo v razredu. To sem tudi sama uporabila, ko sem učencem v razredu
povedala, da se bomo vseh šest ur pogovarjali o prometu. Njihove reakcije so bile pozitivne,
zanimanje pa so izkazovali z vprašanji kot npr. »Kako bomo pa pri matematiki obravnavali
promet?«
Pri izvajanju pouka sem opazovala aktivnost učencev v različnih učnih oblikah. Pri delu v
paru so se nekateri prerekali, ker niso bili zadovoljni s svojim parom, zato so potrebovali tudi
več moje spodbude za samo delo. Individualno so vsi učenci aktivno reševali naloge, česar so
najverjetneje navajeni, saj učiteljica v večini uporablja tovrstno obliko dela. Pozitivno sem
bila presenečena nad delom v skupini, saj so učenci aktivno sodelovali. Med seboj so se
namreč pogovarjali, pomagali drug drugemu in si razdeljevali naloge. Pri izvajanju poskusov
so pokazali navdušenje in me spraševali, če bodo še kdaj lahko izvajali podobne naloge.
Pouk je torej v smislu poteka učnih ur (vsak predmet posebej) potekal klasično, v skupinskem
delu so se, po opažanjih sodeč, učenci dobro počutili, vse ure pa so bile povezane s temo
Promet.
Učencem sem po izvedbi vsebinsko povezanih učnih ur zastavila tri vprašanja in s tem
preverila, kako ocenjujejo moje delo: Ali je pouk potekal podobno kot pri vaši učiteljici?; Ali
ti je bilo skupinsko delo všeč?; Ti je bilo všeč, ko so bile vse ure povezane s prometom? Na
vprašanja so odgovarjali tako, da so dvigali roke.
DA

NE

Ali je pouk potekal podobno kot pri vaši učiteljici?

20

4

Ali ti je bilo skupinsko delo všeč?

22

2

Ti je bilo všeč, ko so bile vse ure povezane s prometom?

24

0
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Učenci so poudarili, da je pouk potekal podobno kot vsak dan z njihovo učiteljico.
Navdušenje so pokazali pri sodelovanju v skupinskem delu, všeč pa jim je bila motivacija s
prometom, ki jih je spremljala skozi vse učne ure. Učinek rdeče niti in motivacije, ki ga
ponuja vsebina, povezana s prometom, je na učencih pustil dober vtis, kar pomeni, da ima
tudi vsebinski način povezovanja pozitiven učinek pri učnih urah.
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11 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NA OSNOVI
PROCESOV
Tema vseh učnih priprav je Čas, vsebino pa sem prav tako pri vseh pripravah poimenovala
enako, in sicer Ko je bil dedek še majhen. Izdelala sem tri učne priprave za eno temo, saj so
za vsako temo v učbeniku za spoznavanje okolja namenjene tri učne ure, dolge 45 minut.
Predvidevala sem, da vsaka učna ura tu ne bo trajala zgolj samo 45 minut, temveč dlje, saj
sem uporabila tudi cilje drugih predmetov.

11.1

Načrtovanje učne priprave Čas 1
(glej Priloge: Učne priprave – Čas)

11.1.1 Medpredmetni cilji
Spoznavanje okolja – slovenščina (jezik)
Medpredmetno povezovanje sem pričela najprej iskati s slovenščino (področje jezika), saj
eden izmed ciljev spoznavanja okolja vsebuje prislove zdaj, prej, potem, kar pa spada prav k
slovenščini. Drugi razlog za takšno odločitev pa so bili rezultati raziskave Hodnik Čadeževe
in Filipčičeve (2005), ki potrjujejo, da je to eden izmed najpogostejših predmetov, ki se
povezuje s spoznavanjem okolja.
Učni načrt za spoznavanje okolja pri tematskem sklopu Čas ne predlaga povezav s predmetom
slovenščina (področje jezika), učni načrt za slovenščino pa predlaga povezovanje v smislu
razvijanja kulturne zavesti. Sama sem poiskala tri cilje, ki povezujejo oba predmeta, in sicer:
Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka,
delo, prevoz). Učenci spoznajo časovni potek dogodkov. in Učenci

uporabijo nekatere

osnovne izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so zdaj, prej, potem.
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Spoznavanje okolja – matematika
Glede na trditve raziskav (Hus s sodelavci 2008), da učitelji premalo uporabljajo
medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja z matematiko, sem kot naslednjo možnost
povezovanja izbrala prav ta predmet.
Učni načrt za spoznavanje okolja pri tematskem sklopu Čas predlaga medpredmetno
povezovanje z matematiko s pomočjo sklopa Merjenje, sama pa sem našla povezave v sklopu
Logika in jezik. Cilja, ki povezujeta predmeta, sta: Učenci razvrščajo po eni spremenljivki. in
Učenci iz podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne prikaze. (ta cilj se hkrati
povezuje še s športno vzgojo). Matematika vsebuje tudi cilj, ki se povezuje tako s
spoznavanjem okolja kot s slovenščino: Učenci uporabijo nekatere osnovne izraze za
opredeljevanje dogodkov, kot so, prej, potem.
Spoznavanje okolja – športna vzgoja
Pri pregledovanju učnih ciljev v učnih načrtih sem torej našla še povezavo s športno vzgojo,
ki vsebuje identičen cilj tako z matematiko kot s spoznavanjem okolja, in sicer: Učenci iz
podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne prikaze. Učni načrt za spoznavanje
okolja te povezave s športno vzgojo ne predlaga, prav tako tudi učni načrt za športno vzgojo
ne.
Vsi zgoraj navedeni cilji pri vsakem predmetu so operativni. Skupen splošni cilj vsem
predmetom pa je: Učenci razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo
obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja.

11.1.2 Ostali cilji
Vzporedno z načrtovanjem učnega procesa oz. dejavnosti, ki so mi omogočile dosego učnih
ciljev, sem pri posameznih predmetih našla še cilje, ki se medpredmetno ne povezujejo,
temveč so potrebni za dosego medpredmetnih ciljev ter seveda za kvalitetno obravnavo snovi
pri posameznem predmetu. Pri slovenskem jeziku so ti cilji: Učenci glasno in tiho berejo
kratko preprosto opisovalno besedilo, napisano z malimi tiskanimi črkami. Učenci ustno
povzemajo temo in bistvene podatke. ter Učenci ustno obnavljajo besedilo. (s pomočjo teh
ciljev pa je hkrati omogočena dosega medpredmetnega cilja: Učenci spoznajo vidike življenja
ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz). pri matematiki pa:
Učenci prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijska telesa in like. Učenci uporabljajo
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geometrijsko orodje pri risanju črt in likov. in Učenci ocenijo, primerjajo in merijo dolžino s
standardnimi enotami.
Glede na vse cilje, ki sem jih našla, lahko trdim, da jih je največ pri spoznavanju okolja (ki je
tudi temeljni predmet, s katerim sem povezala ostale premete), slovenščini in matematiki. Pri
športni vzgoji je cilj, ki so ga učenci dosegli, le eden.

11.1.3 Učne metode in oblike
Od metod dela sem uporabila razlago, razgovor, metodo z uporabo besedila, grafično
prikazovanje, demonstracijo in problemsko metodo. Slednja je sodeč po raziskavi Hodnik
Čadeževe (2007) s strani učiteljev premalokrat uporabljena. Moj namen je bil oblikovati
razgiban učni proces, zato sem izbrala več različnih metod dela.
Raziskava Hodnik Čadeževe (2007) potrjuje, da se skupinska učna oblika premalo uporablja.
Ker sem želela dokazati, da je tovrstno učno obliko pri medpredmetnem povezovanju mogoče
koristno uporabiti, sem jo vključila v tri dejavnosti. V prvi vrsti zaradi sodelovanja v smislu
uporabe in odkrivanja novega znanja, kot drugo pa zaradi krepitve medsebojnih odnosov med
otroki. Uporabila sem še, po raziskavi sodeč, najbolj pogosti učni obliki, frontalno in
individualno učno obliko.

11.1.4 Vrste vprašanj
Oblikovala sem vprašanja nižje ravni (O čem govori besedilo? V kakšnih hišah so ljudje
živeli v preteklosti? Kako so se ljudje oblačili v preteklosti? Kako so potovali?) z namenom,
da bodo učenci obnovili besedilo. Za spodbujanje razmišljanja in kritičnega mišljenja pa sem
izbrala vprašanja višje ravni (Zakaj pa niso bile hiše enake današnjim? Kakšna je razlika v
oblačilih iz preteklosti in sedanjosti? Je njihova vožnja do istega cilja trajala dalj ali manj časa
kot danes? Zakaj? S katerim prevoznim sredstvom bi se najraje vozili? Zakaj?).

11.1.5 Izvedba medpredmetnega povezovanja
Kar zadeva artikulacije učnega procesa, sem za del ciljev pri spoznavanju okolja in
slovenščini načrtovala obravnavanje nove učne snovi, pri spoznavanju okolja (preostali cilji),
slovenščini (preostali cilji), matematiki in športni vzgoji pa utrjevanje, saj sem bila
prepričana, da bo učencem lažje slediti samemu procesu, če bodo določene cilje že poznali.
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Medpredmetno povezovanje sem izvedla v času rednega pouka, pri čemer pa nisem
načrtovala ure, dolge 45 minut, temveč učno uro, ki je trajala dlje časa. Kljub temu sem
upoštevala vmesne krajše odmore, zaradi zmanjšanja koncentracije pri učencih.
Isti cilji v učni pripravi so obarvani z isto barvo, kar pomeni, da omenjeni cilji predstavljajo
en cilj. Večkrat je zapisan zaradi večje preglednosti, in sicer, da bralec ve, h kateremu
predmetu spada. Izjema so le črno obarvani cilji, ki se med seboj ne povezujejo.

11.2 Načrtovanje učne priprave Čas 2
(glej Priloge: Učne priprave – Čas)
11.2.1 Medpredmetni cilji

Spoznavanje okolja – slovenščina (jezik)
Medpredmetno povezovanje sem najprej iskala s slovenščino (področje jezika), saj eden
izmed ciljev spoznavanja okolja vsebuje prislove zdaj, prej, potem, kar pa spada k
slovenščini. Drugi razlog za takšno odločitev pa so rezultati raziskave Hodnik Čadeževe in
Filipčičeve (2005), ki potrjujejo, da je to eden izmed najpogostejših predmetov, ki se
povezuje s spoznavanjem okolja.
Učni načrt za spoznavanje okolja pri tematskem sklopu Čas ne predlaga povezav s predmetom
slovenščina (področje jezika), prav tako kot tudi učni načrt za slovenščino ne. Sama sem
poiskala tri cilje, ki povezujejo oba predmeta, in sicer: Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v
preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz). Učenci spoznajo časovni
potek dogodkov. in Učenci uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje dogodkov,
kot so zdaj, prej, potem.
Spoznavanje okolja – matematika
Glede na trditve raziskav Husove s sodelavci (2008), da učitelji premalo uporabljajo
medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja z matematiko, sem kot naslednjo možnost
povezovanja izbrala prav ta predmet.
Učni načrt za spoznavanje okolja pri tematskem sklopu Čas predlaga medpredmetno
povezovanje z matematiko s pomočjo sklopa Merjenje, sama pa sem našla povezave v sklopu
Logika in jezik. Cilja, ki povezujeta predmeta, sta: Učenci razvrščajo po eni ali dveh
spremenljivkah. in Učenci iz podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne in vrstične
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prikaze (ta cilj se hkrati povezuje še s športno vzgojo). Matematika vsebuje tudi cilj, ki se
povezuje tako s spoznavanjem okolja kot s slovenščino: Učenci uporabijo nekatere osnovne
izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so, prej, potem.
Spoznavanje okolja – športna vzgoja
Pri pregledovanju učnih ciljev v učnih načrtih sem torej našla še povezavo s športno vzgojo,
ki vsebuje identičen cilj tako z matematiko kot s spoznavanjem okolja, in sicer: Učenci iz
podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne in vrstične prikaze. Učni načrt za
spoznavanje okolja te povezave s športno vzgojo ne predlaga, prav tako tudi učni načrt za
športno vzgojo ne.
Zgoraj navedeni cilji pri posameznem predmetu so bili operativni. Skupna splošna cilja, ki
povezujeta vse predmete, sta: Učenci razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj,
njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. in Učenci medsebojno
sodelujejo in razvijajo komunikacijo.

11.2.2 Ostali cilji
Vzporedno z načrtovanjem učnega procesa oz. dejavnosti, ki so mi omogočile dosego učnih
ciljev, sem pri posameznih predmetih našla še cilje, ki se medpredmetno ne povezujejo,
temveč so potrebni za dosego medpredmetnih ciljev ter seveda za kvalitetno obravnavo snovi
pri posameznem predmetu. Pri slovenskem jeziku sta cilja: Učenci pišejo polvezano
opisovalno besedilo (opis bivališča). in Učenci sodelujejo v igri vlog. pri matematiki pa:
Učenci prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijska telesa in like.
Glede na vse cilje, ki sem jih našla, lahko tudi pri drugi učni uri trdim, da jih je največ pri
spoznavanju okolja (ki je tudi temeljni predmet, s katerim sem povezala ostale predmete),
slovenščini in matematiki. Pri športni vzgoji je cilj, ki so ga učenci usvojili, le eden.

11.2.3 Učne metode in oblike
Učne metode, ki sem jih uporabila so razlaga, razgovor, metoda z uporabo besedila, grafično
prikazovanje, demonstracija, igra vlog. Slednja je po mojem mnenju še posebej primerna za
obravnavanje teme Čas, saj učenci s pomočjo igre doživijo preteklost, si jo posledično lažje
predstavljajo, z uporabo narečja pa si privzgajajo zavest o posebnostih in spoštovanju kraja, v
katerem živijo.
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Tudi pri tej učni uri sem vključila skupinsko delo, in sicer pri dveh dejavnostih. Vse ostale
dejavnosti pa vsebujejo frontalno in individualno učno obliko. Te dejavnosti namreč
zahtevajo samostojno delo učencev – pisanje besedila, razvrščanje, risanje diagramov oz.
prikazov, poleg tega pa so cilji slovenščine in matematike namenjeni utrjevanju, za kar pa
menim, da morajo učenci samostojno sami sebe preizkusiti v znanju. Za to sem se odločila
tudi z razlogom, da bom sama lažje pridobila sliko znanja učencev, saj bi ga pri skupinskem
delu težje. To pa še ne pomeni, da skupinskega dela pri svojem delu ne bom uporabljala pri
utrjevanju snovi.

11.2.4 Vrste vprašanj
Učencem sem zastavila nekaj enopomenskih vprašanj (Kakšno hrano so jedli v preteklosti?
Kako so jo pridelali? Kakšno delo so opravljali?), ki spadajo v nižjo raven vprašanj pri pouku.
Za to sem se odločila, da bodo učenci z mojo pomočjo obnovili vsebino, ki so jo videli na
slikah. Poleg tega pa sem vključila tudi vprašanja višje ravni (Je bila hrana bolj zdrava kot
danes? Zakaj? So bili ljudje v preteklosti bolj zdravi kot danes? Zakaj? Kako se je razlikovalo
od današnjega? V katerem času bi raje živeli; v preteklosti ali v sedanjosti? Zakaj?), in sicer
tako konvergentna kot divergentna, saj želim v učencih spodbuditi razmišljanje, razumevanje,
uporabo, posploševanje in vrednotenje znanja.

11.2.5 Izvedba medpredmetnega povezovanja
Artikulacija učne ure je enaka kot pri prvi uri, in sicer za del ciljev pri spoznavanju okolja in
slovenščini sem načrtovala obravnavanje nove učne snovi, pri spoznavanju okolja (preostali
cilji), slovenščini (preostali cilji), matematiki in športni vzgoji pa utrjevanje snovi, saj sem
bila prepričana, da bo učencem lažje slediti samemu procesu, če bodo določene cilje že
poznali.
Učno uro sem izvedla v času rednega pouka, pri čemer pa nisem načrtovala ure, dolge 45
minut, temveč uro, ki je trajala dlje časa. Kljub temu sem upoštevala vmesne krajše odmore
zaradi boljše koncentracije pri učencih.
Isti cilji v učni pripravi so obarvani z isto barvo, kar pomeni, da omenjeni cilji predstavljajo
en cilj. Večkrat je zapisan zaradi večje preglednosti, in sicer, da bralec ve, h kateremu
predmetu spada. Izjema so le črno obarvani cilji, ki se med seboj ne povezujejo.
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11.3 Načrtovanje učne priprave Čas 3
(glej Priloge: Učne priprave – Čas)
11.3.1 Medpredmetni cilji
Spoznavanje okolja – glasbena vzgoja
Glede na rezultate raziskave Hodnik Čadeževe in Filipčičeve (2005), da je glasbena vzgoja
eden izmed najpogostejših predmetov, s katerimi lahko povezujemo spoznavanje okolja, sem
se odločila iskati tovrstne povezave.
Najdene povezave se skladajo s predlaganimi v učnem načrtu za spoznavanje okolja. Cilji, ki
povezujejo oba predmeta, so: Učenci plešejo ljudski ples. Učenci prepoznavajo in uporabljajo
poimenovanja za glasbeno obliko ljudski ples. Učenci spremljajo petje in izreko z lastnimi in
improviziranimi glasbili. Učenci pojejo pesem iz preteklosti in sedanjosti, širijo pevski
repertoar. Učenci prepoznavajo in uporabljajo glasbena pojma ljudska in umetna pesem.
Omenjeni cilji pri glasbeni vzgoji predstavljajo dejavnosti, ki se lahko izvajajo pri
spoznavanju okolja, skupaj pa sem jih združila v cilj, ki se sklada s predmetom spoznavanje
okolja, in sicer: Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (prosti čas, delo).
Cilj: Učenci razvrščajo po eni spremenljivki. sovpada in povezuje spoznavanje okolja,
glasbeno vzgojo in matematiko. Cilj: Učenci ob poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in
urejajo visoke in nizke tone. spada k cilju: Učenci urejajo po eni spremenljivki. ki pa povezuje
vse predmete; spoznavanje okolja, glasbeno vzgojo, matematiko in športno vzgojo.
Spoznavanje okolja – športna vzgoja
Povezavo spoznavanja okolja in športne vzgoje predlaga Štembergerjeva (1999), in sicer v
smislu medsebojnega primerjanja in primerjanja s samim seboj. Sicer pa športna vzgoja kot
predmet povezovanja v ostalih raziskavah ni poudarjen.
Učni načrt pri tematskem sklopu Čas predlaga tudi povezave s spoznavanjem okolja, kar pa
sovpada s cilji, ki sem jih poiskala. Prvi cilj: Učenci plešejo ljudski ples. podobno kot pri
povezovanju spoznavanja okolja in glasbene vzgoje, predstavlja dejavnost, ki se izvaja pri
spoznavanju okolja, spada pa k cilju: Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in
danes (prosti čas, delo). Drugi cilj pa se sklada s predlogom Štembergerjeve (1999), in sicer:
Učenci iz podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne prikaze. Cilj povezuje
spoznavanje okolja, matematiko in športno vzgojo. Našla sem še cilj: Učenci urejajo po eni
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spremenljivki. ki povezuje spoznavanje okolja, glasbeno vzgojo, matematiko in športno
vzgojo.
Spoznavanje okolja – matematika
Prav tako kot pri prejšnjih dveh učnih pripravah, se tudi tukaj pojavita enaka cilja, ki se
povezujeta s spoznavanjem okolja: Učenci razvrščajo po eni spremenljivki. in Učenci iz
podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne prikaze., kar predlaga tudi učni načrt za
spoznavanje okolja. Slednji cilj povezuje tudi športno vzgojo. Cilj: Učenci urejajo po eni
spremenljivki. pa povezuje spoznavanje okolja, glasbeno vzgojo, matematiko in športno
vzgojo.
Zgoraj navedeni cilji pri posameznem predmetu so bili operativni. Skupna splošna cilja, ki
povezujeta vse predmete, pa sta: Učenci razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. in Učenci
medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
Pri tej učni pripravi so vsi cilji medpredmetno povezani. V tem se učna ura razlikuje od
prejšnjih dveh, v katerih sem našla poleg medpredmetnih ciljev še cilje, ki so pomembni samo
za en predmet. Učna priprava predstavlja pravzaprav učno uro glasbene vzgoje, v kateri so
cilji enaki ostalim predmetom.

11.3.2 Učne metode in oblike
Od metod dela pa prevladuje demonstracija plesnih korakov, sledi pa posnemanje oziroma
odmev. Poleg tega sem vključila tudi razlago in razgovor.
Uporabila sem frontalno in individualno učno obliko, saj menim, da je pri določenih
dejavnostih potrebno samostojno delo učencev (risanje tabel, stolpčnih prikazov, urejanje,
razvrščanje). Vključila sem tudi skupinsko obliko, saj glasba že sama po sebi omogoča
združevanje ljudi in sproščeno vzdušje.

11.3.3 Izvedba medpredmetnega povezovanja
Obravnavanje nove učne snovi sem načrtovala pri spoznavanju okolja, glasbeni vzgoji,
športni vzgoji, utrjevanje pa pri spoznavanju okolja, glasbeni vzgoji, športni vzgoji in
matematiki. Obravnavanje nove snovi pri treh predmetih omogočajo isti cilji, ki zadevajo vse
predmete ali pa vsaj po dva skupaj.
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Tudi to učno uro sem izvedla v času rednega pouka, pri čemer nisem načrtovala ure, dolge 45
minut, temveč učno uro, ki je trajala dlje časa. Upoštevala sem odmore zaradi boljše
koncentracije pri učencih.
Isti cilji v učni pripravi so obarvani z isto barvo, kar pomeni, da omenjeni cilji predstavljajo
en cilj. Večkrat je zapisan zaradi večje preglednosti, in sicer, da bralec ve, h kateremu
predmetu spada. Izjema so le črno obarvani cilji, ki se med seboj ne povezujejo.

11.4 Število in vrste povezanih predmetov v vseh treh učnih
pripravah
Pri načrtovanju vseh treh učnih ur sem ugotovila, da lahko povežem štiri predmete. To se
sklada z rezultati raziskave Hodnik Čadeževe in Filipčičeve (2005), ki kažejo, da učitelji
povezujejo tri predmete ali več predmetov hkrati.
Glede na to, katere predmete lahko povezujem med seboj in kateri imajo največ skupnih
ciljev, lahko trdim, da ima spoznavanje okolja tako s slovenščino kot z matematiko tri skupne
cilje (to je razvidno iz prvih dveh priprav, za matematiko pa tudi iz tretje). To je lahko eden
izmed dokazov, da učitelji premalo povezujejo matematiko s spoznavanjem okolja, kar
potrjuje ena izmed raziskav Husove s sodelavci (2008). Po tri skupne cilje s spoznavanjem
okolja pa imata tudi glasbena in športna vzgoja, kar je razvidno v tretji učni pripravi.
Medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja z likovno vzgojo nisem našla, kar pa ni v
skladu z raziskavo Husove s sodelavci (2008), katere rezultati potrjujejo, da je to eden izmed
predmetov, s katerim najlažje povezujemo spoznavanje okolja. Iz tega sklepam, da učitelji
uporabljajo likovno vzgojo kot medpredmetno povezovanje s spoznavanjem okolja predvsem
na podlagi vsebinskega povezovanja, pri tej temi pa sem iskala povezave na osnovi procesov.

11.5 Težave z medpredmetnim povezovanjem
Procesno načrtovanje mi je predstavljalo težko nalogo. Zahtevno je bilo iskanje skupnih ciljev
po učnih načrtih, saj sem želela najprej sama poiskati medpredmetne povezave, šele nato sem
pregledala predloge strokovnjakov. Tako sem preverila, katere povezave morda še obstajajo
poleg predlaganih. Nekatere cilje spoznavanja okolja sem morala pri slovenščini, glasbeni
vzgoji in športni vzgoji razdeliti na več ciljev, ki obenem spadajo k določenemu predmetu in
omogočajo dosego cilja spoznavanja okolja.
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Naslednja zahtevna naloga je bila oblikovati ustrezne dejavnosti, s katerimi sem lahko
realizirala vse zastavljene cilje. Pri tem sem si zastavljala vprašanja, ali bo vsebina, povezana
s časom, dovolj za dosego ciljev drugih predmetov, ali me določena dejavnost vodi k temu, da
dodam pri določenih predmetih še cilje, ki so povezani z drugo učno vsebino ter katere učne
metode in oblike so najbolj primerne za izvedbo posamezne dejavnosti.
Težave mi je povzročalo načrtovanje trajanja učnih ur, saj so vrste povezanih predmetov
različne, posledično pa so različni tudi število in vrste nekaterih ciljev.

11.6 Analiza pouka
Učne enote sem izvedla v treh dneh, in sicer v torek, sredo in četrtek. Vsak dan sem izvajala
pouk po eni učni pripravi. Kljub temu da so bile le-te načrtovane za izvedbo v daljšem
časovnem obdobju, kot je šolska učna ura (45 minut), sem prav tako upoštevala vmesne 5minutne odmore vsakih 45 minut. Po vsakem odmoru so morali učenci dokončati naloge, zato
so me prvi dan spraševali, ali lahko dokončajo svoje delo pred pričetkom naslednjega
predmeta. Drugi in tretji dan so že vedeli, da delo, ki ga imajo še za opraviti po odmoru, ne
pomeni njihovega počasnega reševanja ali izvajanja nalog, temveč je to del načrtovanega
pouka. Učenci so aktivno sodelovali, še posebej pri skupinski obliki dela, kjer so si
razdeljevali naloge in skupaj reševali probleme. Pojavljali so se tudi komentarji, da se veliko
časa pogovarjamo o času in da imamo matematiko med spoznavanjem okolja. Učne enote so
trajale različno dolgo (prva 125 min, druga 105 min in tretja 120 min), kljub temu da so bili
vedno povezani štirje učni predmeti.

11.7 Procesne povezave in možnost izključitve vsebinskih
povezav
Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja na osnovi učnih procesov sem doseganje
medpredmetnih procesnih ciljev načrtovala z istimi dejavnostmi, za ostale cilje pa sem pri
določenih predmetih morala izbrati drugo vsebino, npr. pri matematiki sem izbrala vsebino o
likih in telesih, pri glasbeni vzgoji pa pesem o zajčku. Vse ostale cilje pa sem dosegala z isto
vsebino, torej je bilo v večini prisotno tudi vsebinsko povezovanje. Pri tem moram poudariti,
da sem bila pri načrtovanju pozorna le na povezave na procesni osnovi, vsebinske pa so
nastale zgolj naključno.
Posebnost pri povezovanju spoznavanja okolja in slovenščine je, da bi pri procesnih
povezavah težko izločila vsebinsko, posebej, če pri slovenščini obravnavam vrsto besedil. Pri
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vsebini spoznavanja okolja, ki je povezana s preteklostjo, je namreč skoraj neizogibno, da pri
slovenščini učenci berejo oz. pišejo besedila z vsebino o preteklosti, če želim, da spoznajo
vidike življenja ljudi v preteklosti.
Trditve v zgornjih dveh odstavkih veljajo za temo Čas, katero sem sama poskušala
medpredmetno povezovati. Vendar ne morem posploševati, da je pri procesnem
medpredmetnem povezovanju neizogibno uporabiti še vsebinske povezave, saj je Čas le ena
izmed 12 tem, ki jih učni načrt za spoznavanje okolja ponuja. Je pa pomembno dejstvo, da ista
vsebina omogoča dosego istih ciljev v krajšem časovnem obdobju, saj je na ta način cilj
dosežen preko iste vsebine enkrat in se tako ne ponavlja. Lahko ga le še utrjujemo, in sicer z
drugo medpredmetno vsebino, če je to možno.
V učnih enotah je potekala različna artikulacija. V prvih dveh enotah sem obravnavala
načrtovanje nove učne snovi pri spoznavanju okolja in slovenščini (en cilj pri slovenščini, ki
povezuje omenjena predmeta, je bil za učence nov). Ostali cilji pri slovenščini so bili
namenjeni utrjevanju, prav tako kot cilji preostalih predmetov. Spoznavanje okolja je
vsebovalo dva nova cilja: Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju
in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno. in Učenci spoznavajo vidike življenja
ljudi v preteklosti in danes – bivališča, obleka, prevoz., preostali so bili namenjeni utrjevanju.
Enako velja tudi za načrtovanje druge učne enote, kjer sta se ponovno pojavila ista cilja (le
količina in poglobitev znanja sta bili večji kot pri prejšnji učni enoti) spoznavanja okolja kot
nova: Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo
življenje ljudi v preteklosti drugačno. in Učenci spoznavajo vidike življenja ljudi v preteklosti
in danes – bivališča, obleka, prevoz, prehrana, delo. Vsi preostali cilji medsebojno povezanih
predmetov so bili namenjeni utrjevanju. Pri načrtovanju tretje učne enote pa so se pojavili
novi cilji pri spoznavanju okolja: Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem
življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno. in Učenci spoznavajo vidike
življenja ljudi v preteklosti in danes – prosti čas, delo. ter pri glasbeni in športni vzgoji:
Učenci spoznavajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes – prosti čas, delo. in Učenci
plešejo ljudski ples.
Glede na zapisana dejstva lahko sklepam, da so se novi cilji spoznavanja okolja pojavili
trikrat v različnem obsegu, kar je učencem omogočilo pridobitev poglobljenega znanja.
Omenjene cilje bi bilo potrebno še utrjevati pred preverjanjem in preizkusom znanja. Za
preostale učne predmete v prvi in drugi učni enoti pa velja (razen za en cilj pri slovenščini),
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da so učne enote predstavljale utrjevanje za vse cilje, kar pomeni, da bi po izvedbi teh učnih
enot lahko že preverjala znanje vseh ostalih predmetov. Po izvedbi tretje učne enote bi bilo
potrebno še utrjevati znanje ljudskega plesa pri glasbeni in športni vzgoji. Različno
artikulacijo sem oblikovala zaradi lažjega izvajanja dejavnosti s strani učencev, saj menim, da
bi v primeru obravnavanja nove snovi pri več različnih predmetih pouk potekal počasneje,
vprašljiva pa je tudi motiviranost učencev. Pri dejavnostih namreč ne bi mogli tako
samostojno delovati, saj so določene cilje že dosegali v predhodnih učnih urah.
Glede na učne priprave, v katerih sem uporabila samo vsebinsko medpredmetno povezovanje,
sem tu, poleg načina povezovanja predmetov in artikulacije, v načrtovanju učnega procesa
naredila še nekaj sprememb. Prva, sicer formalna, je razlika v obliki učnih priprav. Za vse
procesno povezane predmete sem oblikovala po eno učno pripravo, v kateri sem skupne cilje
obarvala z isto barvo, kar pomeni, da je pregledna in zato tudi uporabna. S tem sem se
izognila večkratnemu ponavljanju pisanja istih ciljev (in v večini tudi dejavnosti), s čimer pa
sem prihranila čas pisanja priprav.
Navdušenje učencev nad skupinskim delom sem vsako učno uro izkoristila tudi pri
medpredmetnem povezovanju na osnovi učnih procesov, dela v dvojicah pa zaradi
neaktivnosti nekaterih učencev pri obravnavanju vsebine Promet, nisem vključila. Pri
opazovanju delovanja skupin sem poleg skladnosti učencev opazila tudi tekmovanje med
skupinami, npr. katera skupina bo bolje predstavila igro vlog.
Glede na to, da so učenci pokazali navdušenje nad poskusi pri temi Promet (tj. nad uporabo
različnih materialov), sem pri temi Čas oblikovala nekaj dejavnosti z uporabo materialov oz.
orodij: problemsko metodo, ki je zahtevala izdelovanje hiš, glasbeno ustvarjanje z
improviziranimi inštrumenti (kmetijski in kuhinjski pripomočki iz preteklosti) ter predstavitev
košnje z igro vlog. Pri vseh dejavnostih so učenci aktivno sodelovali. Med tem so ugotavljali,
da se veliko časa pogovarjamo o času, približno tako kot en teden nazaj o prometu. Nekaj
učencev pa se je med seboj pogovarjalo, da jim je zanimivo, ker imajo matematiko oz.
slovenščino sredi spoznavanja okolja. Iz tega lahko sklepam, da so pouk, v nasprotju s
poukom z vsebinskim povezovanjem, doživeli bolj celostno. Učenci so pokazali svoje
navdušenje in ustvarjalnost tudi pri pisanju skupnega dnevnika, saj so dogodke zapisovali in
tudi risali.
Pri treh učnih enotah so bili medpredmetno povezani štirje predmeti. Prva učna enota je
trajala 125 min, druga 105 min in tretja 120 min. To pomeni, da je vsaka učna enota trajala
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nekaj manj kot tri šolske ure (po 45 minut). Tako je medpredmetni način poučevanja
doprinesel tudi k dobri izrabi časa. Sodeč po številu povezanih predmetov in ciljev bi namreč
vsaka učna ura (ki je načrtovana z eno pripravo) trajala najmanj tri šolske ure, trajajoče po 45
minut, če bi obravnavala cilje pri vsakem predmetu posamezno in ne medpredmetno. Torej
sem s pomočjo medpredmetnega povezovanja na osnovi procesov prihranila tudi nekaj časa,
česar pa zgolj z vsebinskim povezovanjem ne bi bilo možno. Ta čas bi lahko izkoristila za
utrjevanje ciljev spoznavanja okolja, o čemer sem pisala v enem od zgornjih odstavkov.
Tudi po obravnavanju teme Čas sem učencem zastavila vprašanja: Ali je pouk potekal
podobno kot prejšnji teden, ko smo se pogovarjali o prometu?, Je bilo več predmetov hkrati
povezanih v eni učni uri?, Je bila učna ura enako dolga kot po navadi? Vam je bil takšen
pouk bolj všeč kot prejšnji teden?
DA

NE

6

18

Je bilo več predmetov hkrati povezanih v eni učni uri?

22

2

Je bila učna ura enako dolga kot po navadi?

0

24

Vam je bil takšen pouk bolj všeč kot prejšnji teden?

21

3

Ali je pouk potekal podobno kot prejšnji teden, ko smo se pogovarjali o
prometu?

Iz rezultatov je razvidno, da so učenci opazili spremembe pri samem poteku pouka. Spoznali
so, da je bilo več predmetov povezanih skupaj, navsezadnje so opazili tudi daljšo učno uro.
Glede na vse spremembe, ki sem jih uvedla, so zatrjevali, da jim je bil takšen pouk všeč, po
čemer sklepam, da bi si še želeli sodelovati na takšen način. Trije učenci pa so si želeli
klasičen pouk, saj so imeli občutek, da je bila pri omenjenem pouku učna enota prej
zaključena. Poleg prednosti medpredmetnega povezovanja na osnovi procesov, ki so mi
omogočili izvajanje kvalitetnega in ekonomično boljšega pouka, mi je pomembno tudi
pozitivno doživljanje le-tega pri učencih. Nenazadnje mora učitelj učencem narediti pouk
prijeten in hkrati tudi učinkovit.
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12 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
S pomočjo postopnih analiz lahko odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki
zadevajo prevladujočo vrsto medpredmetnega povezovanja v slovenskem in tujem učnem
gradivu, prednosti in slabosti vsebinskega povezovanja, možnost popolne izločitve
vsebinskega povezovanja pri medpredmetnem načrtovanju ter število možnih med seboj
povezanih predmetov.
Pri družboslovnih temah slovenskega in tujega učnega gradiva prevladuje vsebinsko
povezovanje, ki se povezuje z multidisciplinarnim modelom medpredmetnega povezovanja.
Prednost omenjenega medpredmetnega povezovanja družboslovnih tem spoznavanja okolja z
različnimi predmeti je zgolj motivacija, ki jo omogoča ista vsebina. Več je slabosti, in sicer
pomanjkanje vključevanja učiteljeve strokovne kompetentnosti in posledično tudi
napredovanja le-te, skromna izpostavljenost procesnih ciljev, več porabljenega časa in
pomanjkanje celostnega doživljanja pouka učencev.
Pri oblikovanju učnih priprav na osnovi procesov s pomočjo ene družboslovne teme ni bilo
mogoče popolnoma izločiti vsebinskega vidika in tako uporabiti samo medpredmetne
procesne cilje izbranih predmetov.
Kar zadeva medpredmetno povezovanje na osnovi vsebin je bilo tu možno povezati vse
predmete, na osnovi procesov pa je bilo možno povezati štiri predmete. Spoznavanje okolja
sem najlažje povezovala s slovenščino, z matematiko, z glasbeno in s športno vzgojo.
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13 ZAKLJUČEK
S pomočjo prebrane literature in povezovanja teorije s praktičnim delom, sem dobila
odgovore na raziskovalna vprašanja, hkrati pa mi pridobljeno znanje omogoča jasnejši pogled
na medpredmetno povezovanje.
Na podlagi učnih gradiv, slovenskega in tujega, sem ugotovila, da je pri obeh prisotno tako
medpredmetno povezovanje na osnovi vsebin kot na osnovi procesov. Glede na število
povezanih predmetov pa lahko trdim, da prevladuje vsebinsko povezovanje, ki se povezuje z
multidisciplinarnim modelom medpredmetnega povezovanja.
Prednost pouka z vsebinskim povezovanjem je možnost povezovanja z vsemi predmeti, kar
omogoča ohranjati redečo nit skozi celoten pouk in tako motivirati učence. Ker pa takšen
način povezovanja ne zahteva poglabljanja in iskanja skupnih ciljev, učitelj v smislu
strokovne kompetentnosti ne napreduje. Slaba lastnost iskanja zgolj vsebinskega
medpredmetnega povezovanja je tudi, da procesni cilji niso dovolj izpostavljeni. Tako se
zgodi, da jih učitelj večkrat ponavlja pri različnih predmetih in s tem porablja dragocen čas, ki
bi ga sicer lahko izkoristil v koristnejše namene. Slabost, ki sem jo opazila pri izvedbi pouka,
je tudi, da so učenci doživljali vsak predmet posebej in ne celostno kljub rdeči niti, ki jo je
predstavljala vsebina o prometu.
Pri medpredmetnem povezovanju na osnovi procesov sem ugotovila, da popolna izločitev
vsebinskega povezovanja ni možna. Ker pa sem na omenjeni način povezovala le eno temo, te
ugotovitve ne morem posploševati. Prav tako ne morem posploševati odgovorov učencev o
doživljanju pouka, saj jih je na moja vprašanja odgovarjalo le 24, vprašanja pa so bila samo
izbirnega tipa. To pomeni, da je bila pridobitev dodatnih informacij izključena.
Medpredmetno sem na osnovi vsebin lahko povezala vse predmete, na osnovi procesov pa
največ štiri. Pri slednjem sem ugotovila, da je spoznavanje okolja najlažje medpredmetno
povezovati s slovenščino, z matematiko, z glasbeno in s športno vzgojo.
Glede na rezultate lahko trdim, da bi oblikovalci medpredmetnih učbenikov lahko dajali še
večji poudarek na procesno povezovanje predvsem v smislu povezanosti števila učnih
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predmetov. Ob tem pa menim, da je tudi vsebinsko povezovanje koristno, saj poleg
motivacije v določenih primerih omogoča tudi procesno povezovanje. Sicer pa se strinjam, da
je medpredmetno povezovanje na osnovi procesov v kombinaciji z vsebinskim povezovanjem
najustreznejše in omogoča učitelju prihraniti čas, hkrati pa omogoča dovolj kvalitetno
obravnavo vseh ciljev. Učne priprave sem namreč načrtovala tako, da je bilo pri izbranih
predmetih načrtovano utrjevanje učne snovi, kar pa pomeni, da so bili cilji omenjenih
predmetov enkrat pred tem že obravnavani kot nova učna snov. Menim namreč, da bi bila pri
vseh medpredmetno povezanih predmetih obravnava nove učne snovi prevelik napor za
učence, pa tudi prihranka časa verjetno ne bi bilo veliko, saj učenci pri tovrstni artikulaciji
potrebujejo več časa za dosego novega cilja.
Raziskava je kvalitativna. Analizirala sem učne načrte, učna gradiva predvsem pa lastne
ugotovitve in doživljanja ob posameznih dogodkih. Sprotni dnevniški zapisi ugotovitev so me
spodbudili k razmišljanju o izboljšanju posameznih preizkušenih dejavnikov in mi tako
omogočili pridobitev novih spoznanj, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem delu v razredu.
Iskanje skupnih ciljev mi je omogočilo tudi podrobno proučevanje učnih načrtov za drugi
razred.
Glede na to, da je raziskava za vsebinsko medpredmetno povezovanje potekala na osnovi ene
teme, za procesno pa na osnovi druge, bi bilo zanimivo preveriti obe vrsti povezovanja s
pomočjo iste teme. Na ta način bi bilo lažje ugotoviti, koliko procesnih ciljev je pri
vsebinskem povezovanju zamegljenih oz. koliko sama vsebina omogoča procesno
načrtovanje.
Vsekakor bi bilo potrebno raziskati še možnost vsebinskega in procesnega medpredmetnega
povezovanja pri drugih družboslovnih temah, ki jih ponuja predmet spoznavanje okolja. To bi
bilo v veliko pomoč tudi učiteljem v praksi, saj bi imeli tako oblikovane vsaj osnovne
predstave, katere predmete in na kakšen način jih je smiselno povezati, kar pa bi jim olajšalo
že oblikovanje letnega delovnega načrta z letnimi pripravami.
Vprašanje, ki je ostalo odprto, je povezovanje književnosti s spoznavanjem okolja. Glede na
različne ugotovitve in prepričanja strokovnjakov, bi bilo zanimivo ugotoviti število
umetnostnih besedil, ki imajo z določeno vsebino spoznavanja okolja iste cilje, znotraj tega
števila pa še besedila, ki predstavljajo izhodišča za obravnavo drugih vsebin spoznavanja
okolja. To bi omogočilo pridobitev časa (iste cilje bi obravnavali s pomočjo pravljice), hkrati
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pa tudi samostojno obravnavo pravljice (tako bi izrabili prvotni namen pravljice), za tem pa
uporabo le-te kot rdečo nit oz. motivacijo za obravnavo družboslovnih pojmov oz. ciljev.
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15.1 Učne priprave – Promet
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Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1., 2.

UČNA TEMA

PROMET

PREDMET: SPOZNAVANJE OKOLJA

UČNA ENOTA PRAVILA V PROMETU
(VSEBINA)
UČNE

Razgovor, razlaga, demonstracija.

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, delo v dvojicah.

CILJI

Učenci:





UČNA

poznajo varno pot v šolo;
poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev;
usmerjeno opazujejo, opazovano narišejo in napišejo;
razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega
mišljenja;

medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
SRED. Odsevni jopiči in kape, prometni znaki, avtomobili, listi papirja, barvice, trša podlaga za papir.

IN PRIP.
LITERATURA





Blažič, M., Ivanuš Grmek M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
S. Fošnarič s sod. (2009). Moj svet 2, učbenik za 2.r. devetletne osnovne šole. Limbuš: Izotech.
Učni načrt – spoznavanje okolja, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
V rokah imam odsevne jopiče in kape. Za kaj mislite, da jih danes Ugotovijo, da se bomo odpravili na sprehod.
potrebujemo?
OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI
Oblečejo odsevne jopiče in dajo na glavo kapo.

Zakaj je potrebno, da ste si nadeli odsevnike?

Da nas vozniki vidijo.

Bi bili jopiči lahko temne barve? Zakaj?

Ne. Ker so temne barve manj vidne.

Kdaj (v katerem delu dneva) pa je še posebej pomembno, da imate na
sebi odsevnike?

Zvečer in ponoči.

Kakšen pomen pa ima kresnička?

Enako kot odsevniki. Da se od nje odseva svetloba, vozniki pa nas tako
lahko opazijo.

Odpravili se bomo na sprehod. Kadar smo v skupini, hodimo po Postavijo se v vrsto eden za drugim.
sredini pločnika eden za drugim.
Odpravimo se na sprehod.

Na list papirja narišejo vrsto otrok v odsevnih jopičih.

Želimo priti na drugo stran ceste. Lahko prečkamo cesto kjerkoli Ne, ker so na cesti označeni prehodi za pešce. Tam moramo prečkati
želimo? Zakaj tako mislite?

cesto.

Kako pa še poimenujemo prehod za pešce? Zakaj ga tako Zebra. Ker ima zebra ravno tako bele črte kot so na cesti.
poimenujemo?

Na list papirja narišejo prehod za pešce.

Hodimo do prehoda za pešce.
Preden prečkamo cesto pogledamo na levo, na desno in še enkrat na Ponovijo.
levo, dvignem roko. Demonstriram.
Je to dovolj? O čem moramo biti prepričani?

Ni dovolj. Prepričati se moramo, da ni nobenega avtomobila oz. da so
se vsi avtomobili ustavili.
Še enkrat ponovijo – pogledajo na levo, na desno in še enkrat na levo,
dvignejo roko in počakajo, da se vsi avtomobili ustavijo.

Prečkam cesto.

Prečkajo cesto.

Ozrite se naokrog. Ali vidite, kakšen znak? Kaj predstavlja? Komu je Vidimo. Sporoča, da je tu prehod za pešce, namenjen pa je pešcem in
namenjen znak, ki obvešča, da je tu prehod za pešce? Kakšne oblike voznikom. Ta znak je kvadratne oblike in je modre barve.
in barve je ta znak?

Pri prehodu za pešce narišejo znak.

Kaj pa če pri prehodu za pešce stoji semafor – katera luč mora Da pešci lahko prečkamo cesto, mora zasvetiti zelena luč.

zasvetiti, da lahko pešci prečkamo cesto? Katera luč pa takrat sveti Avtomobilom na naši levi in desni strani pa mora svetiti rdeča luč.
avtomobilom, ki so na naši levi in desni strani?

Narišejo prehod za pešce in semafor s pravilno razporeditvijo barv.

Bodite pozorni na prometni znak trikotne oblike, v katerem sta Opozarja, da so na cesti otroci. Opozarja voznike, da morajo voziti
narisana otroka. Kaj ta znak predstavlja oz. na kaj opozarja? Koga pa previdno oz. počasneje.
opozarja? Zakaj?

Narišejo cesto in prometni znak.

Hodimo do avtobusne postaje. Kaj predstavlja modri znak, na katerem Predstavlja, da je tu avtobusna postaja. Ta znak ima obliko kvadrata.
je narisan avtobus? Kakšne oblike je?

Narišejo avtobusno postajo in prometni znak.

Kaj pa predstavlja rdeč znak, ki se po obliki razlikuje od vseh ostalih To je znak stop, ki zapove voznikom, da se morajo ustaviti.
znakov?

Ob cesti narišejo znak.

Katere znake še opazite?

Med sprehodom opazujejo znake in ugotavljajo, kaj pomenijo –
okrogli modri znak, ki pove, da se tu lahko vozijo kolesarji, okrogli
modri znak, ki pove, da lahko tu hodijo pešci.
Narišejo znaka.

Kaj pomeni, če je okrogli modri znak z narisanimi pešci prečrtan?

Da tam pešci ne smejo hoditi.
Narišejo znak.

Ali poznate še kakšno drugo vrsto prehoda razen prehoda za pešce?

Prehod čez železniško progo.

Kdaj lahko prečkate železniški prehod?

Ko se zapornice popolnoma dvignejo in ko ne utripa nobena rdeča luč.

Kljub temu, da so zapornice dvignjene in da ne sveti nobena rdeča Narišejo železniški prehod.
luč, se morate še enkrat prepričati, da po progi ne pelje vlak.
Velja tudi pravilo, da se na cesti ne igramo in da se ne vozimo s Narišejo in napišejo pravili.
kolesom, dokler ne opravimo kolesarskega izpita.
Kdo pa poleg prometnih znakov še ureja promet?

Policisti.

S čim vse pa se vozijo policisti?

Z avtomobili, z motorji, s konji.

Kakšne barve je policijsko vozilo in uniforma?

Modre in bele.
Narišejo policijsko vozilo.
Ko se vrnemo v razred, v dvojicah s pomočjo narisane poti, ponovijo
(drug drugemu pripovedujejo), kaj so se naučili.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

3.

UČNA TEMA

PROMET

PREDMET: SPOZNAVANJE OKOLJA

UČNA ENOTA PRAVILA V PROMETU
(VSEBINA)
UČNE

Razgovor, razlaga, demonstracija.

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, skupinska.

CILJI

Učenci:






UČNA

poznajo varno pot v šolo;
poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev;
razumejo nevarnosti prometa v različnih vremenskih razmerah;
eksperimentirajo in določajo lastnosti;
razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega
mišljenja;
 medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
SRED. CD, računalnik, voda, olje, listje, drobno kamenje, led, drobne vejice, podlaga iz gume, avtomobilčki, večji trši papir.

IN PRIP.
LITERATURA





Blažič, M., Ivanuš Grmek M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
S. Fošnarič s sod. (2009). Moj svet 2, učbenik za 2.r. devetletne osnovne šole. Limbuš: Izotech.
Učni načrt – spoznavanje okolja, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
Na računalniku predvajam zvoke prevoznih sredstev (avtomobil, Poslušajo in ugotavljajo, zvok katerega prevoznega sredstva slišijo.
motor, avtobus, kolo, traktor, letalo, helikopter, vlak, ladja), cviljenje
pnevmatik ob zaviranju, zvok ob trčenju avtomobilov …
OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI
Učence razdelim v 6 skupin. Vsaki skupini razdelim podlago iz gume.

1. SKUPINA
Na podlago polijejo vodo in ugotavljajo lastnosti podlage. Preizkušajo,
kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj se na cesti
lahko pojavijo takšne lastnosti (dež, megla …) in kakšne so lahko
posledice, če ne vozimo previdno.

2. SKUPINA
Na podlago polijejo olje in ugotavljajo lastnosti podlage. Preizkušajo,
kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj se na cesti
lahko pojavijo takšne lastnosti (puščanje rezervoarja za olje pri
avtomobilu …) in kakšne so lahko posledice, če ne vozimo previdno.

3. SKUPINA
Na podlago položijo mokro listje in ugotavljajo lastnosti podlage.
Preizkušajo, kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj
se na cesti lahko pojavijo takšne lastnosti (dež, veter, …) in kakšne so
lahko posledice, če ne vozimo previdno.

4. SKUPINA
Na podlago položijo drobno kamenje in ugotavljajo lastnosti podlage.
Preizkušajo, kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj
se na cesti lahko pojavijo takšne lastnosti (razsuti tovor …) in kakšne so
lahko posledice, če ne vozimo previdno.

5. SKUPINA
Na podlago položijo led in ugotavljajo lastnosti podlage. Preizkušajo,
kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj se na cesti
lahko pojavijo takšne lastnosti (sneg, mraz, dež …) in kakšne so lahko
posledice, če ne vozimo previdno.

6. SKUPINA
Na podlago položijo drobne vejice in ugotavljajo lastnosti podlage.
Preizkušajo, kako se vede avtomobil na takšni podlagi. Napišejo, kdaj
se na cesti lahko pojavijo takšne lastnosti (veter, sneg …) in kakšne so
lahko posledice, če ne vozimo previdno.

Vsaka skupina napiše še, kaj vse zmanjšuje vidljivost udeležencev v
Učence dopolnim, če ne poudarijo pomembnih dejstev.

prometu (sneg, dež, sonce ...) in predstavi svoje delo.

UTRJEVANJE SNOVI
Vsaka skupina naredi plakat z naslovom Varno na cesti. Nanj nalepijo
ugotovitve poskusov in narisano varno pot v šolo iz prejšnje ure.
Plakate dopolnijo z risanjem poskusov. Postavljajo si vprašanja o varni
poti v šolo. Plakate razstavijo na šolskem hodniku.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1.

UČNA TEMA

PROMET

PREDMET: SLOVENŠČINA (JEZIK)

UČNA ENOTA PRAVILA V PROMETU
(VSEBINA)
UČNE

Razgovor, razlaga, demonstracija.

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, delo v dvojicah.

CILJI

Učenci:


UČNA
SREDSTVA IN
PRIPOMOČKI

Opazujejo dogodek ter izražajo njegova dejanja glede na čas sporočanja (s časovnimi prislovi zdaj / prej /potem in z
glagolskimi časovnimi oblikami) ter glede na njihovo zapovrstje (s časovnimi prislovi najprej / potem / nazadnje
oziroma s časovnim veznikom ko (tudi medtem ko, potem ko);
 zapišejo mali tiskani črki l in t;
 glasno berejo besede in enostavčne povedi, napisane z malimi tiskanimi črkami;
 ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost;
 pišejo polvezano besedilo z velikimi tiskanimi črkami;
 razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega
mišljenja;
 medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
Slike o letalskem prometu, delovni zvezek ABC 2 – prvi del

LITERATURA
 Blažič, M., Ivanuš Grmek M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
 Grginič, M. (2010). ABC2 - prvi del. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole. Mengeš: Izolit.
 Učni načrt – slovenščina, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
Na tablo pritrdim pare slik o letalskem prometu (letalo, potovalka, Igrajo se igro »Spomin«.
stevardesa, pilot, potniki …)

OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI

V delovnem zvezku ABC si ogledajo zaporedje slik in si v parih
pripovedujejo zgodbo o Matičevi, Ulini in Tilnovi mami, ki je potovala
z letalom.

Predstavijo svoje zgodbe.

Katera je prva črka v besedi letalo? Spoznali boste, kako zapišemo L.
malo tiskani črko l.
Demonstriram zapis črke l po zraku z roko.

Ponovijo.

Kateri veliki tiskani črki je podobna?

Črki I.

Črko zapišem na tablo.

Črko zapišejo v zvezek. Pišejo dve vrstici črk.

Katera pa je tretja črka v besedi letalo? Spoznali boste, kako zapišemo T.
malo tiskano črko t.
Demonstriram zapis črke t po zraku z roko.

Ponovijo.

Iz katerih črt je sestavljena?

Navpične, vodoravne, ravne, krive.

Črko zapišem na tablo.

Črko zapišejo v zvezek. Pišejo dve vrstici črk.

V delovnem zvezku preberejo besedilo in ga dopolnijo z ustreznimi
besedami. Rešitve skupaj preverijo.

V delovnem zvezku preberejo besedilo in ugotavljajo, ali so trditve
pravilne.
Pišejo zgodbo o svoji izgubljeni prtljagi.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1.

UČNA TEMA

PROMET

PREDMET: MATEMATIKA

UČNA ENOTA PRAVILA V PROMETU
(VSEBINA)
Razgovor, razlaga, grafično prikazovanje.

UČNE
METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, delo v dvojicah.

CILJI

Učenci:






UČNA

preberejo prikaz z vrsticami;
zberejo podatke;
predstavijo podatke s preglednico;
predstavijo podatke s stolpci;
razvijajo sposobnosti, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega
mišljenja;
 medsebojno sodelujejo in razvijajo komunikacijo.
SRED. Računalnik, avtomobili.

IN PRIP.
LITERATURA





Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
Cotič, M., Felda, D., Hodnik Čadež, T. (2011). Svet matematičnih čudes 2., 3. zvezek. Ljubljana: DZS.
Učni načrt – matematika, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
V vreči imam igrače, ki predstavljajo prevozna sredstva.

Posamezno segajo z roko v vrečo, primejo en predmet in ga opisujejo.
Ostali učenci ugibajo, kateri predmet držijo v rokah.

OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI
Na velikem peščenem parkirišču so parkirana vozila. Oglejte si
vrstični prikaz vozil. S pomočjo računalnika prikažem vrstični prikaz. Ogledajo si vrstični prikaz števila vozil.

Kaj predstavljajo vrstice?
Število vozil.
Zakaj pa mislite, da je z vrsticami predstavljeno število avtomobilov?
Da hitreje vidimo, katerih je več in katerih manj. Da nam ni potrebno
šteti, koliko je katerih vozil.

Zakaj pa so vrstice različnih barv?

Ker vsaka predstavlja drugo vrsto vozil.
V zvezek odgovarjajo na moja vprašanja.

Katerih vozil je največ?
Katerih vozil je najmanj?
Vozil rdeče barve je več kot __________?
Rumenih vozil je več kot belih. Za koliko več?
Rdečih vozil je več kot belih. Za koliko več?
Belih vozil je manj kot rumenih. Za koliko manj?
Koliko je zelenih ali rumenih vozil?
Koliko je rdečih ali rumenih ali zelenih vozil?
Lahko še kako drugače prikažemo podatke kot z vrstičnim prikazom? S stolpci.
V parih skozi okno preštejejo vozila na šolskem parkirišču. Podatke
predstavijo s tabelo in jih prikažejo s stolpčnim prikazom. Vsak par
interpretira podatke.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1.

UČNA TEMA

PROMET

UČNA

PREDMET: LIKOVNA VZGOJA

ENOTA PRAVILA V PROMETU

(VSEBINA)
UČNE METODE

Razgovor, razlaga, demonstracija.

UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna.

OBLIKOVALNO

SLIKANJE

VRSTA UČNE URE

TEORETIČNA IN PRAKTIČNA

PODROČJE
LIKOVNA

SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU Z IZREZOVANJEM BARVNIH PLOSKEV IN LEPLJENJEM

NALOGA
LIKOVNA

LEPLJENKA Z BARVNIM (KOLAŽ) PAPIRJEM

TEHNIKA
LIKOVNI

BARVNI (KOLAŽ) PAPIR

MATERIALI,
ORODJA
LIKOVNE

ČRN PAPIR A3 FORMAT

PODLAGE
LIKOVNI MOTIV PROMETNE OZNAKE

CILJI

Učenci:

 razložijo pojma primarne in sekundarne barve;
 izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvno kompozicijo;
 preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke;
 spoznavajo značilnosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov;
 razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in pripomočki;
 razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz.
UČNA SREDSTVA Lepilo, škarje.
IN PRIPOMOČKI
LITERATURA

 Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
 Tomšič Čerkez, B., Tacar, B. (2010). Likovne kuharije. Uporabne likovne tehnike. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 Učni načrt – likovna vzgoja, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
8 učencev izžreba po eno črko in jo pritrdi na tablo. Ko so vse črke na
tabli, poskušajo sestaviti besedo – LEPLJENKA.
OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI

Posredovanje novih likovnih pojmov:

Glavno likovno izrazilo slikanja so barve in njihovi odnosi. Kako
imenujemo izdelek slikanja?

Slika.

Poznamo osnovne (primarne) barve. Katere so? Teh barv ne moremo Rumena, modra, rdeča.
pridobiti z mešanjem.
Poznamo tudi sekundarne barve, ki jih pridobimo z mešanjem dveh Zelena, vijolična, oranžna.
osnovnih barv. Katere so?

Kaj pomeni beseda (lepljenka) na tabli?

Da lepimo koščke papirja na podlago.

Lepljenko izdelamo tako, da različne kose materiala, lepimo na
podlago (risalni list ali kakšen drug list papirja). Če lepimo barvni
papir, pravimo, da izdelujemo lepljenko iz kolaža.
Kako pa dobimo kose oz. koščke papirja?
Če papir trgamo, pravimo izdelku trganka, če pa ga režemo, mu
pravimo rezanka.

Z rezanjem ali trganjem.

Napoved likovne naloge:
Izdelali boste rezanko iz kolaža.

Napoved likovne tehnike:
Koščki papirja naj ne bodo premajhni –
izrežem en košček papirja, ki je premajhen in enega, ki predstavlja
pravo velikost. Koščke papirja dobro prilepite, in zapolnite čim več
slikarske podlage. Nalepite jih šele na koncu, ko dobro premislite,
kako jih boste razporedili po podlagi.

Napoved likovnega motiva:

Po spominu izdelajte motiv prometnih oznak ob in na cesti, ki ste jih
opazili na sprehodu pri spoznavanju okolja.

Poslušajo in zastavljajo vprašanja.

Kriteriji:
Pri rezanju bodite natančni, papirnati koščki morajo biti dovolj veliki
in dobro prilepljeni na podlago.
Likovno izražanje:

Izberejo različen barvni papir, oblike prometnih oznak izrezujejo

Jih usmerjam.

prostoročno, brez predhodnega risanja.

Razstava:
Z učenci vrednotimo likovna dela po oblikovanih kriterijih.
Pospravijo likovni material in pripomočke.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1.

UČNA TEMA

PROMET

PREDMET: GLASBENA VZGOJA

UČNA ENOTA PRAVILA V PROMETU
(VSEBINA)
UČNE

Razgovor, razlaga, demonstracija, posnemanje (odmev).

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, skupinska.

CILJI

Kognitivni:
Učenci:





spremljajo izreko in petje z lastnimi in Orffovimi glasbili;
seznanijo se s slikovnim zapisom glasbe in ga uporabljajo;
poglobijo orientacijo v slikovnem zapisu (tonske višine in trajanja);
poglabljajo zanesljivost petja in izreke.

Psihomotorični:
Učenci:




igrajo na lastna in Orffova glasbila;
ritmično izrekajo besedilo pesmi;
z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in višinah;

Afektivni:
Učenci:




UČNA

doživljajo in izražajo glasbo z glasbenimi dejavnostmi;
sodelujejo pri glasbenem udejstvovanju;
oblikujejo pozitiven odnos do glasbene dediščine;
gibalno in rajalno izražajo glasbena doživetja in predstave.

Večji in manjši baloni, Glasbena slikanica 3, slikovni zapis pesmi, računalnik.

SREDSTVA IN
PRIPOMOČKI
LITERATURA




Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
Oblak, B. (2001). Glasbena slikanica 3, Učbenik za 3. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
Učni načrt – glasbena vzgoja, 2011.

UČITELJICA

GLASBENE DEJAVNOSTI

UČENCI

UVODNA MOTIVACIJA
Prinesem manjše balone rdeče, rumene in zelene barve Primejo vsak po en balon in ga obijajo, vmes pa enkrat
ter večje balone modre barve.

(dvakrat, trikrat) plosknejo.

Kakšne barve so manjši baloni?

Rdeče, rumene in zelene.

Kaj bi lahko iz njih sestavili?

Semafor. Po trije učenci sestavijo semafor.

Semafor pa ne stoji samo ob cesti, tudi svojo pesem
ima.

OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI

IZVAJANJE



RITMIČNA IZREKA Ritmično izrekam besedilo:

Jur – ček te – če te – če v šo – lo

Ponovijo.

zju – traj po – zno vstal je, joj!

Ko pa pri – de do kri – ži – šča,

Ponovijo.

rde – ča luč za – sve – ti, stoj!

Je – zno Jur – ček va – njo gle – da,

Ponovijo.

ni – mam ča – sa sta – ti tu.

Po – me – žik – ne luč ru – me – na
in ta – ko – le re – če mu:

Ponovijo.

Ma – lo še po – tr – pi glej,

Ponovijo.

luč ze – le – na brž na – prej.


RITMIČNA IZREKA
IN
Ritmično izreko ponovijo, hkrati pa ploskajo v ritmu.

IGRANJE NA
GLASBILA
Razdelim jim Orffova glasbila.

Ritmično izreko ponovijo, hkrati pa igrajo na Orffova
glasbila v ritmu.

Na tabli s pomočjo projekcije prikažem slikovni zapis
pesmi.
Učence razdelim v 6 skupin.
Trije učenci v skupini vzamejo po en majhen balon
(vsak druge barve) eden pa vzame velikega. S


PETJE

pomočjo slikovnega zapisa nakazujejo tonske višine in

trajanja. Najvišji ton prikažejo tako, da balon dvignejo
v višino čela, srednjega tako, da balon dvignejo v
višino brade in najnižjega tako, da balon spustijo do
bokov.
Ugotovijo, da manjši baloni predstavljajo krajše
trajanje kot večji.

Vsaka skupina se predstavi.

Pesem jim najprej v celoti zapojem.

Nato pojem po delih:
Jur – ček te – če te – če v šo – lo,

Ponovijo.

zju – traj po – zno vstal je, joj!

Ponovijo.

Ko pa pri – de do kri – ži – šča,

Ponovijo.

rde – ča luč za – sve – ti, stoj!

Ponovijo.

Je – zno Jur – ček va – njo gle – da,

Ponovijo.

ni – mam ča – sa sta – ti tu.

Ponovijo.

Po – me – žik – ne luč ru – me – na

Ponovijo.

in ta – ko – le re – če mu:

Ponovijo.

Ma – lo še po – tr – pi glej,

Ponovijo.

luč ze – le – na brž na – prej.

Ponovijo.

IZVAJANJE IN
USTVARJANJE
Pesem v celoti ponovijo.


PETJE
IN

GIBANJE

Razdelim jih v 6 skupin.

Ob petju pesmi ustvarjajo različne oblike gibanja, ki
sovpadajo s tonskimi trajanji in višinami.

Vsaka skupina se predstavi.

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

URA

1.

PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA
ŠTEVILO UČENCEV: 24

SPOL UČENCEV:

PROSTOR:

D: 13, F: 11

TELOVADNICA

POVPREČNI

VELIKA

SRČNI

UTRIP (D, F):
EFEKTIVNI ČAS:

CILJI

GLAVNI CILJ URE


Učenci urijo zadevanje cilja z udarjanjem žoge z nogo, podajanje in zaustavljanje žoge na mestu in med gibanjem.

OSTALI CILJI
a) Športna (gibalna in teoretična) znanja
Učenci:






izvajajo gibalne naloge v skladu z navodili;
z obema nogama izvajajo vodenje žoge z vsemi deli stopala;
z obema nogama zaustavljajo žogo z notranjim delom stopala;
z obema nogama z nartom udarjajo žogo;
z obema nogama zadevajo žogo v cilj.

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti
Učenci:




razvijajo koordinacijo nog;
razvijajo natančnost;
razvijajo orientacijo v prostoru.
c) Čustveno-socialna raven

Učenci:






razvijajo občutek za fair play;
razvijajo občutek za sodelovanje;
pridobivajo občutek uspešnosti in samozavest;
zadovoljijo potrebo po gibanju;
z igro pridobivajo veselje do športne dejavnosti.
č) Zdravstveno-higienski

Učenci:




TIP
URE

UČNE

imajo primerno opremo;
po vadbi si umijejo roke;
imajo spete lase;
so pozorni na varnostno razdaljo.
a) po vsebini:
PRAVILA V PROMETU (Igre z žogo)
b) po etapi učnega procesa:
Ponavljanje in urjenje.

METODIČNE
ENOTE





UČNE
METODE
UČNE
OBLIKE

VARNOST

Vodenje žoge;
udarjanje žoge;
zadevanje žoge v cilj.
a) neposredna in posredna demonstracija
b) razlaga
a) frontalno delo



poligon

b) skupinsko delo
 delo v heterogenih skupinah (klasična vadba po postajah z organizacijskimi kartoni, igralne skupine)
Učenci:






imajo spete lase, primerno opremo, v ustih nimajo žvečilnih gumijev ali bonbonov;
pokrov košare z žogami privežem na letvenik;
učence opozorim, da ne skačejo čez žoge in se nanje ne usedajo;
poskrbim, da pripomočki niso postavljeni preblizu stene, da učenci lahko varno in učinkovito izvajajo naloge;
učence opozarjam na uravnavanje hitrosti pri izvajanju nalog.

UČNI
PRIPOMOČKI 21 nogometnih žog, 13 stožcev, 4 obroči, 2 klopi, lepilni trak, 2 mala gola, prometni znaki z navodili nalog.
LITERATURA








Blažič, M., Ivanuš Grmek M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
Kovač, M. idr. (2001). Učni načrt – športna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport.
Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Pistotnik, B. (2004). Vedno z igro. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Petermanec, M. (1999). Pripravljamo se na pouk športne vzgoje – Nogomet. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Šlajkovec, T. (2006). Mali nogomet v drugem triletju devetletne osnovne šole – diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.




Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2, delovno gradivo.
Učni načrt – športna vzgoja, 2011.

UČITELJICA

UČENCI

PRIPRAVLJALNI DEL URE (15
minut)
ELEMENTARNA IGRA – Bratec, reši me
a) Splošno ogrevanje

Lovec ima v rokah žogo in lovi ostale učence v omejenem prostoru. Ulovi tako, da se z žogo
dotakne sošolca. Kdor je ujet, se postavi v razkoračeno stojo in čaka, da ga nekdo reši. Tisti, ki
rešuje, se splazi pod nogami ujetega. Po določenem času povečam število lovcev. (Šlajkovec, T.,
2006, priredila Anja Drobnič)

b) Specialno
(gimnastične vaje).

ogrevanje

GIMNASTIČNE VAJE Z NOGOMETNO ŽOGO
ZAČETNI

OPIS VAJE

POLOŽAJ
1.

ŠTEVILO

SKICA

UPORABA

PONOVITEV

Razkoračna

Z glavo

5x v levo in 5x

Raztezanje

stoja, žogo

krožimo v vse

v desno smer.

vratnih

držimo na

smeri.

trebuhu.

mišic.

2.

Razkoračna

Krožimo z

5x v levo in 5x

Raztezanje

stoja, roke v

zgornjim

v desno smer.

bočnih

vzročenju,

delom trupa.

upogibalk

žogo držimo

trupa,

z obema

ramenskih

rokama nad

mišic in

glavo.

odmikalk
kolka.

3.

Noge so v

Žogo kotalimo

10x

Raztezanje

širini ramen, z obema

iztegovalk

žogo držimo rokama od

trupa,

z obema

trebuha pa do

upogibalk

rokama na

narta. Žogo

kolena,

trebuhu.

primemo in jo

velike

postavimo na

zadnjične

mišice in

trebuh.

iztezovalk
kolka.
4.

Močno

Napravimo

razkoračna

izpadni korak v

notranjih

stoja, žoga

stran. Spustimo

stegenskih

je pri prstih

se v čep

mišic in

ene noge.

koračno v stran

krepitev

z eno nogo,

stegenskih

druga je

mišic.

10x

Raztezanje

iztegnjena.
Žogo kotalimo
od ene k drugi
nogi, pri tem
pa prenašamo
težo iz ene na
drugo nogo.
5.

Leže na

Kolena

hrbtu, noge

primikamo k

so pokrčene, trupu.
roke na tleh

2x8

Krepitev
trebušnih
mišic.

v priročenju.
Žoga je med
koleni.
6.

Leže na

Dvigamo in

hrbtu,

spuščamo

velikih

pokrčene

boke, pri tem

zadnjičnih

noge, žogo

stiskamo

mišic.

držimo z

zadnjico.

2x8

Krepitev

rokami na
trebuhu.
7.

Leže na

Dvigamo

trebuhu,

nasprotno roko

hrbtnih

roke v

in nogo. Žoga

mišic.

vzročenju,

je pri roki, ki je

žoga je ob

ne dvigamo.

2x8

Krepitev

eni roki.
8.

Opora ležno

Premaknemo

3x

Krepitev

pred rokami, se 3x naprej in

nog, rok in

žoga je na

trebušnih

trebuhu.

3x nazaj.

mišic.

9.

Počep, žoga

Čepe hodimo

3x obhodimo

Krepitev

je ob

okoli žoge.

žogo

nog.

Žogo s

2 x 10

Dodatna vaja

stegnih.

10. Stoja, eno
nogo

podplatom

za raztezanje

položimo na

pomikamo

mišic

žogo. Teža

naprej, nazaj,

stopala.

je na nogi,

levo in desno.

ki je na tleh!
11. Stoja, žogo

Hodimo okoli

10 sekund

Sprostilna

položimo na

žoge in

vaja za

tla.

stresamo telo.

celotno telo.

Poligon: Pri vsaki postaji je na tleh nalepljen prometni znak, na katerem so narisana pravila, za
izvedbo vaje.
1. postaja
Učenec vodi žogo med stožci s sprednjim zunanjim delom stopala in z notranjim delom stopala.

2. postaja
Učenec vodi žogo po črtah z nartom stopala.

3. postaja
Učenec vodi žogo okrog obroča v desno smer.
GLAVNI DEL URE (28 minut) – 4. postaja
UTRJEVANJE

UČNE SNOVI

Učenec udarja žogo z nartom v steno in vračajočo žogo zaustavi z notranjim delom stopala. 4x
ponovi.

Snovna priprava
VODENJE ŽOGE

5. postaja

Vodenje je povezava med potiskanjem Učenec vodi žogo okrog obroča v levo smer.
žoge in tekom. Med vodenjem žogo
udarjamo zelo blago in to le z 6. postaja
iztegovanjem

kolena.

Udarec

je Učenec zadeva cilj z žogo. Širina »cilja« se postopoma manjša.

usmerjen pod središče žoge, da rotira
nazaj. Najosnovnejše vrste vodenja so: 7. postaja
s sprednjim zunanjim delom stopala, z Učenec udari žogo tako, da potuje po hodniku, ki je vedno bolj ozek.
nartom in z notranjim in sprednjim
notranjim delom stopala.

8. postaja

Posamezne vrste se razlikujejo le po Učenec vodi žogo v osmici med stožcema.
položaju stopala. Pri vodenju žoge z
nartom žogo udarjamo močneje ali 9. postaja
šibkeje, odvisno od hitrosti gibanja. Učenec podaja žogo diagonalno od stožca do stožca.
Vedno pa mora biti vodenje pod našo
kontrolo. Položaj telesa mora biti 10. postaja
sproščen,

težišče

je

pomaknjeno Učenec vodi žogo v kvadratu.

navzdol, koraki so malo krajši zaradi
lažjega in boljšega spremljanja žoge. 11. postaja
Stopalo

udarne

noge

je

močno Učenec vodi žogo okrog dveh obročev.

stegnjeno k tlom, roke spremljajo tek in
so stran od telesa (zaradi ravnotežja in
blokiranja nasprotnika). V trenutku, ko

se s stopalom dotaknemo žoge, je Delo po postajah:
pogled

usmerjen

na

žogo.

Žogo 1. postaja

udarjamo s spodnjim delom narta , Učenci se igrajo igro »Pepček«. Postavijo se v krog, eden pa je na sredini. Tisti, ki tvorijo krog, si
hkrati pa nadzorujemo dogajanje na žogo podajajo, pepček pa jo poskuša prestreči. Ko pepček prestreže žogo, se zamenja s tistim, ki mu
igrišču.

jo je »podal«.

Pri vodenju s sprednjim zunanjim
delom stopala je to v gležnju spuščeno 2. postaja
in obrnjeno navznoter. Udarna površina Učenci se postavijo v obliko kvadrata, eden pa se postavi pred njimi in razkoračeno stoji (predstavlja
je zato tu največja in vodenje najbolj gol). Učenci si žogo podajajo najprej po eni stranici, nato po diagonali in nazadnje po drugi stranici.
zanesljivo. Telo je malo nagnjeno Ko zadnji učenec dobi žogo, strelja na gol. Tisti, ki strelja na gol, postane »gol«.
naprej. Roke so kot pri teku v naravnem
položaju. V trenutku udarca je pogled
usmerjen proti žogi, med udarci pa
proti gibanju ostalih igralcev.
Napake pri vodenju so:
 zaradi udarjanja žoge pri vodenju se
prekinja tek;
 pogled je nenehno usmerjen na
žogo;
 udarjanje po žogi je premočno ali
neenakomerno;
 pri vodenju učenec uporablja
napačno nogo – bliže nasprotniku.
(Šlajkovec, T. 2006, str. 77)

UDARJANJE ŽOGE
Če želimo žogo udariti od daleč, pri
podajah s krila, pri podajah v globino,
pri lobanju in streljanju na vrata,
uporabljamo

sprednji

notranji

del

stopala. Enako uporabljamo udarec z
nartom stopala na velike razdalje,
strelom na vrata, udarcih iz gol auta itd.
Napake, ki se pri tem pojavljajo:
 pri udarcu z nartom je teža na
sprednjem delu stopala in ne na
celem stopalu;
 v sklepih udarne in stojne noge je
premajhna gibljivost;
 sklep, ki bi moral biti čvrst, je
mlahav;
 pri izvedbi udarca je postavitev
stojne noge preblizu, predaleč, pred
ali za žogo. (Petermanec, M. 1999,
str. 44)

ZAUSTAVLJANJE ŽOGE
Poznamo:
 zaustavljanje nizke žoge s






podplatom pa tudi z notranjim
delom stopala;
zaustavljanje srednje visoke žoge z
notranjim delom stopala;
zaustavljanje srednje visoke in
visoke žoge s kolenom;
zaustavljanje srednje visoke in
visoke žoge z notranjim delom
stopala;
zaustavljanje. (Petermanec, M.
1999, str. 76)

Podaja s sprednjim delom stopala –
nartom in nato ustavljanje žoge s
podplatom:

(Teorija športa z didaktiko športne
vzgoje 2, delovno gradivo)

STOŽEC

UČENEC

ČRTA

SMER ŽOGE

OBROČ

KLOP

Metodična priprava
Pred začetkom ure na eni polovici
telovadnice

pripravim

poligon,

na

drugo polovico pa na tla prilepim dva
organizacijska kartona.
Učenci se usedejo na sredino, jaz pa jim
demonstriram

izvajanje

nalog

na

poligonu. Opozorim jih naj obhodi
potekajo brez prekinitev, lahko se
prehitevajo,

vendar naj

pazijo na

varnost. Če med izvajanjem poligona

ŽOGA

GOL

VRATA

ugotovim, da so na določenih postajah
prevelike

razlike

(prepočasni

oz.

prehitri učenci), postavim vzporedno
postajo.
Demonstriram jim še delo na obeh
postajah.
11 učencev se porazdeli po postajah na
poligonu, 5 jih gre na prvo postajo in
pet na drugo.
Učenci poligon 3x ponovijo, tisti, ki pa
so na postajah, se med tem časom
zamenjajo. Potem učence s poligona
pošljem na 1. in 2. postajo, učenci s
postaj pa odidejo na poligon.
Po treh ponovitvah na poligonu in
zamenjavi

na

postajah,

učencem

razložim pravila igre »Nogomet sede«.
Igra poteka na eni polovici telovadnice.
Igra se prične tako, da se člani ekip
usedejo na črto ob svojem golu, žoga pa
je na sredini igrišča. Na znak si člani
ekip poskušajo priboriti žogo in s

pomočjo podaj zadeti nasprotnikov gol.
Gibajo se v opori ležno skrčeno pred
rokami.
Odbijanje žoge je dovoljeno le z
nogami. Dotiki ostalih delov telesa z
žogo, grobosti, podaja v out pomenijo,
da žogo dobi nasprotna ekipa. Po
doseženem golu prične z igro, s
središča igrišča, ekipa, ki je gol
prejela.(Pistotnik 2004).
Učenci, ki so bili na postajah, odidejo
ponovno na poligon, ostali pa se
razdelijo v dve ekipi, prinesejo dva gola
in pričnejo z igro. Po določenem času
se učenci zamenjajo.

Količinska priprava
Demonstracija in razlaga:

3

minute
Poligon in delo po postajah:

12 minut

Poligon in nogomet sede:

10 minut

Menjava mest:

1

minuta
Pospravljanje pripomočkov:
minuti
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15.2 Učne priprave – Čas

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

PREDMETI:
SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, ŠPORTNA VZGOJA

URA

1.

UČNA TEMA

ČAS

UČNA ENOTA KO JE BIL DEDEK ŠE MAJHEN
(VSEBINA)
UČNE

Razlaga, razgovor, metoda z uporabo besedila, grafično prikazovanje, demonstracija, problemska metoda.

METODE
UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, skupinska.
UČNI CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

SLOVENŠČINA (JEZIK)

MATEMATIKA

ŠPORTNA VZGOJA

Učenci:

Učenci:

Učenci:

Učenci:

1. znajo razlikovati
preteklost in
sedanjost v svojem
življenju in vedo, da
je bilo življenje ljudi
v preteklosti
drugačno;
2. spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes
(bivališča, obleka,
prevoz);

2. spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes
(bivališča, obleka,
prevoz):

4. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov, kot so
prej, potem;

9. glasno in tiho berejo
kratko preprosto
opisovalno besedilo,
napisano z malimi
tiskanimi črkami;

5. razvrščajo po eni
spremenljivki;

10. ustno povzemajo

6. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo

6. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
stolpčne prikaze;
7. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo
bogatenje izkušenj,
njihovo obdelavo in
povezovanje za
razvoj

3. spoznajo časovni
potek dogodkov;
4. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov, kot so
zdaj, prej, potem;
5. razvrščajo po eni
spremenljivki;
6. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
stolpčne prikaze;
7. razvijajo sposobnosti,
ki omogočajo
bogatenje izkušenj,
njihovo obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
8. medsebojno
sodelujejo in razvijajo
komunikacijo.

temo in bistvene
podatke;

3. spoznajo časovni
potek dogodkov;
4. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov, kot so
zdaj, prej, potem;
7. razvijajo sposobnosti,
ki omogočajo
bogatenje izkušenj,
njihovo obdelavo in
povezovanje za razvoj
kompleksnega
mišljenja;
8. medsebojno
sodelujejo in razvijajo
komunikacijo.

stolpčne prikaze;
11. prepoznajo, opišejo
in poimenujejo
geometrijska telesa
in like;
12. uporabljajo
geometrijsko orodje
pri risanju črt in
likov;
13. ocenijo, primerjajo
in merijo dolžino s
standardnimi
enotami;
7. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo
bogatenje izkušenj,
njihovo obdelavo in
povezovanje za
razvoj
kompleksnega
mišljenja;
8. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo

kompleksnega
mišljenja;
8. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

komunikacijo.

UČNA

CD – Moje prvo čudovito raziskovanje zgodovine; fotografije in slike o preteklosti in sedanjosti; papirnat trak; besedilo o

SREDSTVA IN življenju v preteklosti (bivališča, obleka, prevoz); trši papir, slama, drevesno lubje, rdeč kolaž papir, lepilo, voščenke.
PRIPOMOČKI

LITERATURA







Blažič, M., Ivanuš Grmek M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče,
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
S. Fošnarič s sod. (2009). Moj svet 2, učbenik za 2. r. devetletne osnovne šole. Limbuš: Izotech.
Učni načrti, 2011.
http://education.scholastic.co.uk/content/5570 (15. 3. 2012)
http://education.scholastic.co.uk/content/15487 (15. 3. 2012)

UČITELJICA

UČENCI

CILJI

UVODNA MOTIVACIJA
Učencem predvajam zgoščenko z naslovom Moje prvo čudovito Gledajo in poslušajo.
raziskovanje zgodovine.
Kaj vse ste videli in slišali na CD-ju?

Odgovarjajo na vprašanja.

O čem mislite, da se bomo danes pogovarjali?
Kaj za vas pomeni preteklost? Kdaj je bilo to? S kakšno barvo bi
predstavili preteklost?
OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI (SPO, SLJ),
UTRJEVANJE (SLJ, MAT IN ŠVZ)
Učence razdelim v 6 skupin. Vsakemu učencu v skupini razdelim Vsaka skupina učencev razvršča slike in fotografije glede na to, ali
po nekaj slik in fotografij (vsaka skupina dobi enake slike in predstavljajo sedanjost ali preteklost. Na koncu predstavijo
fotografije, saj pričakujem, da bodo rezultati razvrščanja različni). rezultate in jih utemeljijo in povedo, od kdaj je po njihovem
mnenju preteklost.

1, 5

Skupinam razdelim po en papirnat trak.
S pomočjo slik in fotografij izdelajo časovni trak. Skupine med
seboj primerjajo časovne trakove in ugotovijo, koliko skupin ima

1, 3

enak časovni trak (kot je moj, ki jim ga na koncu pokažem) in
koliko različnega.
V zvezek za matematiko narišejo tabelo, vanjo vpišejo pridobljene

6

podatke in narišejo stolpčni diagram. Tisti učenci, ki niso pravilno
oblikovali časovnega traku, nalogo še enkrat ponovijo s pomočjo
učencev, ki so nalogo prvotno pravilno rešili.

Vsakemu učencu razdelim besedilo o življenju v preteklosti
(bivališča, obleka, prevoz).

Besedilo dvakrat preberejo naglas (vsak učenec prebere en del

2, 9

besedila), nato enkrat še sami tiho preberejo besedilo.
O čem govori besedilo? V kakšnih hišah so ljudje živeli v
preteklosti? Zakaj pa niso bile hiše enake današnjim? Kako so se Ustno odgovarjajo na vprašanja.
ljudje oblačili v preteklosti? Kakšna je razlika v oblačilih iz
preteklosti in sedanjosti? Kako so potovali? Je njihova vožnja do
istega cilja trajala dalj ali manj časa kot danes? Zakaj? S katerim
prevoznim sredstvom bi se najraje vozili? Zakaj?

10

V besedilu podčrtajo ključne besede in jih prepišejo v zvezek za

2

spoznavanje okolja ter oblikujejo miselni vzorec.
Vsakemu učencu razdelim slike različnih bivališč, oblek

in

prevoznih sredstev iz preteklosti.

Učenci posamezno opisujejo slike, iščejo podobnosti in razlike z 1, 2, 4
današnjimi bivališči, oblekami in prevoznimi sredstvi, pri tem pa
uporabljajo izraze zdaj, prej, potem. Slike nalepijo k miselnemu
vzorcu.

Vsaki skupini razdelim enak delež tršega papirja, rdečega kolaž
papirja, slame in drevesnega lubja.

Vsaka skupina ugotovi, kako mora razdeliti trši papir, da bo lahko 7, 8, 12,

Navodilo: Izdelajte (po velikosti) dve enaki hiši. Sestavite ju izdelala (po velikosti) dve enaki hiši (trši papir mora razdeliti na

13

tako, da iz papirja izrežete like, ki jih zlepite skupaj. Opremite ju polovico). Ugotoviti mora tudi, iz katerih likov bosta hiši
tako, da bo ena predstavljala preteklost, druga pa sedanjost.

sestavljeni, koliko merijo stranice likov ter s katerim materialom
bodo hiši opremili.

Na list papirja zapišejo, iz katerih likov so hiši sestavili (oz. katero
telo je nastalo), opišejo njihove lastnosti in predstavijo, kako so jih
pri oblikovanju hiš razvrstili. Zapišejo še material, ki so ga
uporabili za posamezno hišo.

8, 11

Učence spodbudim, da bodo pričeli pisati razredni dnevnik.
Želim jih namreč naučiti, da je preteklost tudi že tisto, kar se nam Na koncu učne ure vsak učenec v skupini na velik trši papir z
je zgodilo prejšnjo uro, včeraj, en teden nazaj …

voščenkami napiše en dogodek, ki se mu je pripetil v času pouka.
Zapišejo ga čim bolj podrobno, npr. kaj mu je rekel sošolec …
Za domačo nalogo vprašajo starše in stare starše, kakšni so bili
prostori v hiši iz preteklosti in kako so se imenovali.

1

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

PREDMETI:
SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, ŠPORTNA
VZGOJA

URA

2.

UČNA TEMA

ČAS

UČNA ENOTA KO JE BIL DEDEK ŠE MAJHEN
(VSEBINA)
UČNE

Razlaga, razgovor, metoda z uporabo besedila, grafično prikazovanje, demonstracija, igra vlog.

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, skupinska.

UČNI CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

SLOVENŠČINA (JEZIK)

MATEMATIKA

Učenci:
1. znajo razlikovati
preteklost in
sedanjost v svojem
življenju in vedo, da
je bilo življenje ljudi
v preteklosti
drugačno;
2. spoznajo vidike
življenja ljudi v

ŠPORTNA VZGOJA
Učenci:

Učenci:

Učenci:

2. spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes
(bivališča, prehrana,
obleka, delo,
prevoz);
8.

pišejo polvezano

3. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov kot so
zdaj, prej, potem;

5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
vrstične prikaze;
6.

4. razvrščajo po eni in
dveh spremenljivkah;

razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje

preteklosti in danes
(bivališča, prehrana,
obleka, delo,
prevoz);
3. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov; kot so
zdaj, prej, potem;

4. razvrščajo po eni in
dveh spremenljivkah;
5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
vrstične prikaze;
6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in

opisovalno besedilo
(opis bivališča);

3. uporabijo nekatere
osnovne izraze za
opredeljevanje
dogodkov kot so
zdaj, prej, potem;
9. sodelujejo v igri
vlog;
6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
vrstične prikaze;
10. prepoznajo, opišejo
in poimenujejo
geometrijska telesa
in like;
6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

UČNA

razvijajo
komunikacijo.
Slike prostorov v hiši, hiše iz papirja, power point, slike hrane in dela, predpasniki, rute, klobuki, lesene kose, stol za

SREDSTVA IN klepanje kose, kladivo, osle, grablje, jerbas, lončena posoda, majhen voz, seno.
PRIPOMOČKI
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UČITELJICA

UČENCI

CILJI

UVODNA MOTIVACIJA
Na tablo pritrdim liste, na katerih so imena prostorov hiše iz Igrajo se igro »Spomin«, pri kateri iščejo ustrezen par besede in
preteklosti in sedanjosti in slike tovrstnih prostorov.

OBRAVNAVANJE

NOVE

UČNE

SNOVI

slike.

(SPO),

UTRJEVANJE (SPO, SLJ, MAT IN ŠVZ)
Učence razdelim v iste skupine kot prejšnjo uro in jim razdelim Ogledajo si hiše, ki so jih izdelali, in vsak učenec v skupini napiše
hiše, ki so jih izdelali. Podam jim nekaj ključnih besed, ki jih svoje besedilo.
morajo uporabiti: oblika hiše, material, število prostorov, Po dva učenca v skupini napišeta besedilo, s katerim opisujeta
poimenovanje prostorov in njihovo namembnost, število ljudi.

hišo iz preteklosti, druga dva pa opišeta hišo iz sedanjosti. Vsak

Popravim jim slovnične napake.

učenec napiše vsaj deset povedi. Na koncu si učenci znotraj 1, 2, 8
skupine zamenjajo besedila in jih tiho preberejo.
Za domačo nalogo svoja besedila pravilno prepišejo.

S pomočjo power pointa jim pokažem fotografije prehrane in dela Vsak učenec razvrsti eno sliko (ali v preteklost ali v sedanjost).

4

iz preteklosti in sedanjosti.

Vsi ostali učenci pa si sproti beležijo v razpredelnico, koliko je
slik iz preteklosti in koliko iz sedanjosti. Na koncu v zvezke

5

narišejo vrstični prikaz podatkov.

Učencem razdelim tiste slike, ki so bile na predstavitvi. Na tablo V zvezke narišejo drevesni diagram in razvrščajo slike po dveh
narišem drevesni diagram.

spremenljivkah: je / ni iz preteklosti, je / ni delo.

Kakšno hrano so jedli v preteklosti? Kako so jo pridelali? Je bila Odgovarjajo na vprašanja in podajajo svoje mnenje. Uporabljajo
hrana bolj zdrava kot danes? Zakaj? So bili ljudje v preteklosti bolj izraze zdaj, prej potem.
zdravi kot danes? Zakaj? Kakšno delo so opravljali? Kako se je
razlikovalo od današnjega? V katerem času bi raje živeli; v
preteklosti ali v sedanjosti? Zakaj?
Učence združim v 2 skupini. Razdelim jim besedila igre Kmečko

KMEČKO ŽIVLJENJE NEKOČ – KOŠNJA

življenje nekoč – košnja, oblačila in ostale pripomočke. Vsakemu
dodelim vlogo.

Gospodar kleplje koso na domačem vrtu. Proti njegovi domačiji
že prihajajo kosci.

4, 6

3

KOSCI: Bog daj, gospodar!
Je kosa pripravljena?
GOSPODAR: Bog daj!
Je, je! Pripravljena.
Le pojdimo fantje, hitro. Danes bo vroče, da ne
bomo po soncu hodili. (Med potjo vriskajo.)
KOSCI: Pa smo prišli na senožet.
GOSPODAR: Sveti križ božji! Pa dajmo! (Pričnejo s košnjo.)
GOSPODINJA (Z jerbasom na glavi.): Je pa soparno že.
HČI (Pokaže s prstom na dekle.): Poglej sosedovo Micko. Spet
nič ne dela.
GOSPODINJA (Ko pride na senožet.): No fantje, le pridite jest.
Prinesle smo vam »šnite« in belo kavo. (Razgrne
na tla prt, nanj pa položi jerbas.)
KOSCI IN GOSPODAR (Se usedejo na tla): Dobro je. Še
posebno, če je
človek lačen.
GOSPODINJA IN HČI (Mešajo travo.)
GOSPODAR: Gremo še zgrabit in naložit.
Ko naložijo seno: Zdaj pa hitro domov. Od sv.Antona se že

oblači. (Odidejo in zapojejo pesmico Travnički
so že zeleni, ki jo že poznajo).

Preberejo besedilo in s pomočjo pripomočkov in oblačil zaigrajo
igro. Po nekaj ponovitvah se vsaka skupina predstavi. Govorijo v 2, 7, 9
dobrepoljskem narečju.

V skupinah si ogledajo vzorce na oblačilih, obliko pripomočkov
in ugotavljajo, katere like in telesa predstavljajo. Posamezne like

10

in telesa tudi opišejo.

Na koncu učne ure vsak učenec v skupini na velik trši papir (na
isti papir kot prejšnjo uro) z voščenkami napiše en dogodek, ki se
mu je pripetil v času pouka. Zapišejo ga čim bolj podrobno, npr.
kaj mu je rekel sošolec …

1

Anja Drobnič

UČITELJICA

JVIZ OŠ Dobrepolje

ŠOLA
DATUM:

RAZRED: 2.

PREDMETI:
SPOZNAVANJE

OKOLJA,

GLASBENA

VZGOJAŠPORTNA

VZGOJA,

MATEMATIKA
URA

3.

UČNA TEMA

ČAS

UČNA ENOTA KO JE BIL DEDEK ŠE MAJHEN
(VSEBINA)
UČNE

Razlaga, razgovor, demonstracija, posnemanje (odmev).

METODE
UČNE OBLIKE

Frontalna, individualna, skupinska.

UČNI CILJI

SPOZNAVANJE OKOLJA

GLASBENA VZGOJA

ŠPORTNA VZGOJA

MATEMATIKA

Učenci:

Učenci:

Učenci:

Učenci:
1. znajo razlikovati
preteklost in
sedanjost v svojem
življenju in vedo, da
je bilo življenje ljudi
v preteklosti
drugačno;
2. spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes

2. spoznajo vidike življenja
ljudi v preteklosti in danes
(prosti čas, delo):
8. plešejo ljudski ples;

9. prepoznavajo in

2. spoznajo vidike
življenja ljudi v
preteklosti in danes
(prosti čas):

3. razvrščajo po eni
spremenljivki;
4. urejajo po eni
spremenljivki;

8. plešejo ljudski ples;
4. urejajo po eni
spremenljivki;

5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo

(prosti čas, delo);

3. razvrščajo po eni
spremenljivki;
4. urejajo po eni
spremenljivki;
5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
stolpčne prikaze:

6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

stolpčne prikaze;

uporabljajo
poimenovanja za
glasbeno obliko
ljudski ples;
10. spremljajo petje in
izreko z lastnimi in
improviziranimi
glasbili;
11. pojejo pesem iz
preteklosti in
sedanjosti, širijo
pevski repertoar ;
12. prepoznavajo in
uporabljajo glasbena
pojma ljudska in
umetna pesem;
4. urejajo po eni
spremenljivki;
13. ob poslušanju
prepoznavajo,
razlikujejo in urejajo
visoke in nizke tone;
3. razvrščajo po eni
spremenljivki;

5. iz podatkov
oblikujejo tabele, iz
tabel pa rišejo
stolpčne prikaze;
6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;
7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.

6. razvijajo
sposobnosti, ki
omogočajo bogatenje
izkušenj, njihovo
obdelavo in
povezovanje za
razvoj kompleksnega
mišljenja;

UČNA

7. medsebojno
sodelujejo in
razvijajo
komunikacijo.
Plesalca, cd z glasbeno podlago za ples Zibenšrit, ribežen, glavnik, kuhalnice, pokrovke, posode (lesene, kovinske),

SREDSTVA IN grablje.
PRIPOMOČKI
LITERATURA
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UČITELJICA

GLASBENE

UČENCI

DEJAVNOSTI

UVODNA MOTIVACIJA
Kaj mislite, da so v preteklosti ljudje počeli, ko so Odgovarjajo na vprašanja.
imeli prosti čas? Kako so se zabavali?
V razred povabim učiteljico, ki pleše pri folklorni Gledajo in poslušajo.
skupini in njenega plesalca, da pred učenci v
narodnih nošah zaplešeta ples Zibenšrit.

OBRAVNAVANJE
(SPOZNAVANJE
VZGOJA,

NOVE

UČNE

OKOLJA,
ŠPORTNA

SNOVI

GLASBENA
VZGOJA),

UTRJEVANJE (SPOZNAVANJE OKOLJA,
GLASBENA VZGOJA, ŠPORTNA VZGOJA,
MATEMATIKA)
Učencem razložim, da sta plesalca zaplesala Poslušajo in zastavljajo vprašanja.

CILJI

ljudski ples Zibenšrit, kar pomeni

»Sedem

korakov«. Poudarim, da so ta ples plesali v vasi
Zagorica v Dobrepolju, torej v našem domačem
IZVAJANJE

1, 2

kraju. Plesali so ga na svatbah, kjer je bil vedno
prvi na vrsti.



RITMIČNA
IZREKA

Pesmica Zajček al´ se ne bojiš vsebuje isti ritem
kot Zibenšrit.
Ritmično izrekam prvi dve kitici pesmi Zajček al´ Posnemajo ritmično izreko.
se ne bojiš.
Zaj—ček, al' se ne bo—jiš, ko od do—ma tak' hi—



PETJE IN PLES

tiš?
Sko—čim sem, sko—čim tja in ta—koj bom spet
do—ma.

Stojijo v vrsti.
Zapojejo pesem Zajček al´ se ne bojiš, katere
melodijo že poznajo.
Ploskanje ob pesmici – najprej 7x na desni

strani, nato 7x na levi, 3x na desni, 3x na levi, 4x
dotiki po kolenih.
Z rokami po tleh (tolčemo na boben): la la la la la
la BUM
Z rokami po tleh v desno (bočni koraki): la

la la

la la la BUM
Pojejo Zajček…sedijo na tleh – samo noge
korakajo na mestu.
Pojejo Zajček…stojijo v krogu, korakajo po krogu
naprej – 7 korakov naprej, obrnejo smer, 7 korakov
v drugo smer…
Enako,

le

da

pojejo

melodijo

in

štejejo

1,2,3,4,5,6,7; 1,2,3,4,5,6,7; 1,2,3; 1,2,3, pa še
krogec zdaj nar'dim.
Po krogu delajo bočne korake, pojejo melodijo in
štejejo 1,2,3,4,5,6,7; 1,2,3,4,5,6,7; 1,2,3; 1,2,3, pa
še krogec zdaj nar'dim.
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Plesanje naprej – v krog in nazaj ali po krogu
naprej in nazaj.



PLES
Predtakt ¼ Plesalec razbremeni desno nogo,
plesalka pa levo.

Ponovijo.

1. takt ♪ Plesalec stopi z desno nogo bočno v
desno, plesalka z levo nogo bočno v levo.
♪ Prikorak z levo (desno) nogo.

Ponovijo.

Ponovijo.

♪ Bočni korak z desno (levo) nogo v desno
(levo).
Ponovijo.
♪ Prikorak z levo (desno) nogo.
2. takt ♪ Bočni korak z desno (levo) nogo v desno

Ponovijo.

Ponovijo.

(levo).
♪ Prikorak z levo (desno) nogo.

Ponovijo.

¼ Bočni korak z desno (levo) nogo v desno Ponovijo.
(levo).

Neobtežena leva (desna) noga ostane v

razkoraku prislonjena s prednjim delom stopala ob
tla.
3. takt

♪ Bočni korak z levo (desno) nogo v levo Ponovijo.

(desno).
1, 2, 8

♪ Prikorak z desno (levo) nogo.
Ponovijo.
♪ Bočni korak z levo (desno) nogo v levo
Ponovijo.

(desno).
♪ Prikorak z desno (levo) nogo.
4. takt

♪ Bočni korak z levo (desno) nogo v

levo (desno).

Ponovijo.

Ponovijo.

♪ Prikorak z desno (levo) nogo.
¼ Bočni korak z levo (desno) nogo v levo Ponovijo.
(desno). Desna (leva) noga se dvigne od tal.

5. takt ¼ Korak z desno (levo) nogo naprej. Leva
(desna) noga se močno skrčena dvigne od tal.

Ponovijo.

¼ Korak za levo (desno) nogo naprej.
Desna (leva) noga se močno skrčena dvigne od tal.
V času 5. takta se par zavrti za pol obrata v desno.
Ponovijo.
6. – 11. takt kot 5.
12. takt ¼

Korak z desno (levo) nogo naprej.

Ponovijo.

Leva (desna) noga se močno skrčena dvigne od tal.
¼

Prikorak z levo (desno) nogo. V

času 12. takta se par zavrti za pol obrata v desno.

Ponovijo.

Ples ponovijo še 2x brez glasbe.
Predvajam glasbo za ples Zibenšrit.

3x zaplešejo ob glasbi.

Kako poimenujemo ples, ki so ga plesali v
preteklosti?

Ljudski ples.
9

Prinesem ribežen, glavnik, kuhalnice, pokrovke,
posode (lesene, kovinske), grablje.
V kateri čas bi uvrstili te predmete? Za kaj so jih
uporabljali? Kakšne pa so ti predmeti danes? Iz
katerega materiala so? Za kaj pa vi predmete, ki jih
IZVAJANJE


1, 2

poimenujejo in odgovarjajo na vprašanja.

imate pred seboj, lahko uporabite v tem trenutku?

IGRANJE NA
INŠTRUMENTE
Vsakemu od učencev razdelim po en predmet.

POSLUŠANJE

Usedejo se v krog, si ogledajo predmete in jih

Posamezno igrajo na improvizirane instrumente.
Učenci, ki ne igrajo, poslušajo in urejajo tone na
listu papirja od najvišjega do najnižjega in obratno.

4, 13

Razvrščajo predmete glede na material (je iz lesa /

3, 5

ni iz lesa). Narišejo tabelo in stolpčni prikaz.
IZVAJANJE

IN

USTVARJANJE
Kakšna pesem je Travnički so že zeleni, ki jo že Ljudska.



PETJE
IGRANJE NA
INŠTRUMENTE

12

poznate?

Razdelim jih v 6 skupin.

Pojejo pesem Travnički so že zeleni, ki jo že 6,

7,

poznajo, ob tem pa ustvarjajo spremljavo z 10, 11
improviziranimi inštrumenti.
Vsaka skupina se predstavi.

Poznate še kakšno pesem današnjega časa? Je tudi Umetna. Pojejo pesem, ki jo že poznajo in jo
ta ljudska? Kako pa jo poimenujemo?

spremljajo z improviziranimi inštrumenti.
Vsaka skupina se predstavi.

6, 7,
10, 11,
12

Učenci pogledajo plakate (razredne dnevnike) iz
prejšnjih dveh ur, na katere so zapisovali dogodke.
Ugotovijo, da so ti dogodki že preteklost in da je
preteklost lahko zelo blizu sedanjosti in ne samo
nekaj, kar se je zgodilo dolgo nazaj.
Spodbudim jih, naj tudi sami pričnejo pisati svoj
dnevnik.

