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NAVODILA ZA UČITELJE IN STARŠE 

 

1. KRATEK OPIS PROJEKTA IN AKTIVNOSTI 

Projekt je namenjen otrokom, ki se učijo pisati in brati. Vsebuje aktivnosti, 

naloge vseh črk slovenske abecede. Navodila za posamezne naloge so tako 

pisna, kot zvočna. Naloge so sestavljene glede na učni načrt in po pregledu 

učbenikov za prvi razred osnovne šole. 

 

2. PODROBNA NAVODILA ZA UČITELJE IN STARŠE 

Za upravljanje s projektom potrebujete računalnik ali tablico, s priključenimi 

zvočniki, oziroma z ustrezno zvočno opremo. Delo lahko poteka individualno v 

razredu ali doma. Priporočljivo je, da ima vsak otrok svojo napravo. 

 

Pred delom z otroki preizkusite projekt na spletu in preverite, če naprava, s 

katero bo upravljal otrok, deluje. Ko boste odprli projekt začetno 

opismenjevanje se vam bo prikazala prva stran, kjer lahko s klikom gumba 

vstopi odprete projekt. Prikazala se vam bo stran ABECEDA, z gumbi s črkami in 

gumb stavnica. S klikom na gumb stavnica, se vam bo odprla elektronska 

stavnica, kjer se bo ob kliku na posamezno črko predvajal izgovor črke in 

besede, katero prikazuje sličica. S klikom na gumb posamezne črke, se vam bo 

odprla naloga za posamezno črko, ki vsebuje tako pisna kot zvočna navodila. Če 

se hočete vrniti na stran, kjer so gumbi z vsemi črkami, kliknite na  ABECEDA v 

izbirni vrstici nad sliko. V izbirni vrstici lahko dostopate tudi do drugih vsebin.  

 

Najprej otrokom podate navodila, kako uporabljati računalnik:  
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- predstavite zunanjost računalnika/tablice,  

- poveste kako se napravo zažene in ugasne ter 

- predstavite osnovni način dostopanja do spletne strani. Otroke 

opozorite, naj imajo odprto le to spletno stran. 

 

Otrokom pokažete projekt na spletni strani in demonstrirate delo z njim. Če 

otroci že poznajo vse črke, lahko samostojno izbirajo naloge na določeno črko. 

Če pa se učite točno določene črke, izberete nalogo, ki se nanaša na to črko. 

 

Otroci naj čim bolj samostojno rešujejo naloge, ob nejasnostih jim pojasnite 

navodila z dodatno razlago. 

 

3. UČNI CILJI 

Učni cilji projekta so, da otrok vidno razločuje črke, poveže črko s sliko in 

glasom, poveže zapisano besedo s sliko, poveže enake črke, zapise, zazna 

položaj črke v besedi, izbere ustrezne rime, sestavi smiselne besede. Končni cilj 

projekta je, da otrok spozna glasove vseh črk v abecedi in reši vse naloge. 

Vloga otroka je, da samostojno rešuje naloge ob nadzoru odrasle osebe. Vloga 

učitelja oz. odrasle osebe je, da razloži nalogo, poda navodila, usmerja in 

nadzira otroka. 

 

4. MOŽNE RAZŠIRITVE PROJEKTA 

Projekt bi lahko razširili, oz. ga dopolnili z nalogami v fizični obliki, ali pa bi 

dodali še več nalog za posamezno črko na splet. Poleg tega bi lahko težavnost 

nalog stopnjevali, da bi bile le te primerne tudi za starejše otroke. 


