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Ime projekta: igra zakaj in kako? Avtorici projekta: 
Klavdija Lekan in Lucija 
Žnidarič 

Trajanje:  
120 ur 

Predmet/i: 
– naravoslovje in tehnika 
 

 

Učitelj/i: Učitelji 
razrednega pouka in 
predmetni učitelji 
 

Razred: 4., 5. 
in 6. 
 

Druga predmetna področja, ki jih lahko povežemo (področje in kratka utemeljitev): 
 
Projekt se lahko poveže tudi z nekaterimi drugimi predmeti, ki jih učenci spoznajo v 1. ali v 2. triadi - izbirni predmet iz področja računalništva. 
 

 
Kompetence 21-tega stoletja  
(kratko opišite) 
 
Učencu je omogočeno uspešno reševanje problemov preko 
igranja iger. S pomočjo tehnologije se učenec preko igre 
preizkusi v svojem znanju in ga tako utrdi, izve pa lahko tudi 
nekaj novih dejstev in informacij, ki jih prej ni poznal. 

Kolaboracija 
– Gre za individualno delo. 

Kreativnost in inovacija 
– Učenec ima možnost 

preko igranja igre spoznati 
nekaj novih informacij in 
tako poglobiti svoje 
znanje. Uri se tudi v 
branju navodil in 
reševanju problemov s 
pomočjo tehnologije. 

Komunikacija 
– Učenci komunicirajo s pomočjo 

tehnologije. 
– Igra nudi učencu takojšnjo povratno 

informacijo, glede na njegova dejanja. 

Reševanje problemov 
– Razvijanje problemskega 

mišljenja skozi reševanje 
problemskih nalog iz 
vsakdanjega življenja. 

Kritično razmišljanje 
– Učenci preko lastnega znanja in vedenja 

pridejo do rešitev problema. 

Drugo: 
/ 



  

 

Povzetek projekta 
(kratko zapišite povzetek: tema,  
problem, izziv, namen oz cilj,  
aktivnosti, vloga učencev,  
vloga učitelja/ev, oblike dela) 

Projekt je zastavljen tako, da bo učenec z uporabo tehnologije napredoval in se 
preizkusil v samostojnem delu in znanju. Učenec dela samostojno, učitelj pa ga 
nadzoruje in mu pomaga če potrebuje pomoč.  Teme so različne, zajemajo pa 
najpogostejše in najzanimivejše problemske naloge s katerimi se učenci srečujejo. 
Učenec se preizkusi v različnih tipih iger (povezovanje, vstavljanje) in preko njih 
poglobi in utrdi svoje znanje, izve pa lahko tudi kakšno novo informacijo. 
Igra učencu nudi izzive, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju. Poleg tega, da 
zajema tematike iz učnega načrta, je primerna tudi za druge, ki jih zanima, kako 
reči iz vsakdanjega življenja delujejo, torej jo lahko uporabimo tudi izven pouka. 

Končni cilj projekta: 
– Učenci spoznajo tehnične in tehnološke postopke in njihovo smotrno uporabo. 
– Učijo se presojati smotrnost in učinkovitost tehnoloških postopkov in tehničnih sredstev za doseganje zastavljenih ciljev. 
– Učenci se urijo v rabi različnih sistemov in tehnologije za delo s podatki. 
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Ciljna publika (razred, starost, prilagoditve) 
 
 

Ciljna publika: 
– učenci od 3. do 6. razreda osnovne šole, 
– na tej stopnji so otroci stari od 8 do 11 let. 

 
Prilagoditve gradiva: 

Učenci morajo imeti dostop do računalnika. 
 

Didaktične etape (uvodni del: uvajanje ali 
pripravljanje,  
osrednji del: obravnavanje nove učne snovi, 
urjenje ali  
vadenje, zaključni del: urjenje, ponavljanje, 
preverjanje) 
 

Uvajanje: 
– Učencem predstaviva namen ure in na kratko poveva kakšen je namen uporabe 

tehnologije. 
– Preselimo se v računalniško učilnico in vsak učenec sede za svoj računalnik. Skupaj 

pregledamo igro in se pogovorimo o nalogah ter se odločimo za eno od iger, ki jo učenci 
odigrajo. 

Osrednji del: 
– Samostojno delo učencev. 

Zaključni del: 
– Pogovor o igri, izražanje vtisov. 
– Kratka evalvacija. 

 



  

 

Pripomočki in viri za realizacijo projekta v razredu 
(kratko opišite) 

Oprema (računalniki 1/1, tablice, zvočniki …): 
– računalnik 

Materialni viri: 
– / 

Programska oprema: 
- Spletni brskalnik 

Drugo: 
   / 
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Predvidena 
aktivnost/izdelek in učna 

oblika 

Učni cilji, ki jih usvajajo učenci in 
taksonomska/e stopnja/e 

Kratek opis aktivnosti Formativno preverjanje znanja 

Ločevanje odpadkov Učenec se nauči pravilnega ločevanja 
odpadkov. 
 – uporaba 

Učenec ima na voljo različne vrste 
odpadkov, ki jih mora ustrezno 

razvrstiti v enega izmed štirih možnih 
zabojnikov. 

Kviz realiziran v aplikaciji. 

Kako deluje magnet Učenec spozna kaj so magneti in kako 
delujejo. 
– analiza 

Učenci najprej spoznajo, kaj je magnet 
in kako deluje. Nato igra od njih 
zahteva, da s klikom na predmet 

označijo katere bo magnet privlačil in 
katere ne. 

Kviz realiziran v aplikaciji. 

Kakšna je senca 
 

Razloži soodvisnost lege svetila in 
osvetljenega predmeta glede na 

velikost in lego sence. 
– uporaba 

 

Učenci poskusijo napovedati položaj 
sence ob določenem položaju sonca. 
Igra jim nudi povratno informacijo o 

njihovi izbiri. 

Kviz realiziran v aplikaciji. 

Kroženje vode Učenec prikaže procese, ki potekajo 
pri kroženju vode. 

 – analiza 

Učenec izbira med ponujenimi 
elementi, ki sestavljajo kroženje vode. 

Njegova naloga je, da jih ustrezno 
razvrsti na sliko in prikaže pravilen 

vodni krog. 

 
Kviz realiziran v aplikaciji. 

Spomin Učenec razvrsti in uredi podatke.  
– znanje 

Učenec s klikom poveže vprašanja s 
pravilnim odgovorom. 

Kviz realiziran v aplikaciji. 



  

 

 

T E R M I N S K I  P L A N  I N  Č A S O V N A  Z A H T E V A N O S T  

Faza (idejno snovanje, načrtovanje, aktivnost1 …) Terminski plan realizacije Predvidena časovna zahtevnost (št. ur) 

 
Načrtovanje 

 

27. 10. 2014 5ur 

 
Predstavitve načrta dela, diskusija (vmesna evalvacija dela) 

3. 11. 2014  2 uri 

 
Projektno delo, individualna pomoč po potrebi 

24. 11. 2014 – 10.12.2014 100ur 

 
Dokumentiranje, navodila za učitelja 

24. 11. 2014 – 10.12.2014 5ur 

 
Oblikovanje spletnega mesta in objava gradiva – napotki 

 

22.12.2014 5ur 

 
Oblikovanje spletnega mesta in objava gradiva – samostojno, 

refleksija 

12. 1. 2015 3ure 

Metode reflektiranja (kako boste 
spremljali potek vašega dela) 

Vodili bova tedenski dnevnik dela. 
Delo bova uskladili s terminskim načrtom dela. 



  

 

Diskusija v razredu 
Diskutirali bomo o tem kako je učencem všeč nov način dela, s pomočjo tehnologije. Kako so se ob tem 
počutili, kakšne izboljšave bi predlagali in kakšne naloge bi si še želeli delati s pomočjo tehnologije. 

Drugo 
Imava tudi željo, da aplikacijo preizkusiva v razredu, in sicer v času Klavdijine prakse. Pred tem bi izvedli Beta 
testiranje s pomočjo kompetentnih kolegov. Z učenci bi izvedli pred test in po test ter analizirali podatke 
pridobljene na podlagi anket. 

 


