
 KRATEK OPIS PROJEKTA IN AKTIVNOSTI

Namen projekta je učencem približati književno delo, obravnavano pri pouku. 

Učenci  bi  skozi  ustvarjanje  stripa  poglobili  svoje  razumevanje  književnega  dela,  izrazili  svoje
predstave, krepili kreativnost in besedni zaklad, razvijali pa bi tudi sposobnost kritičnega mišljenja in
izražanje le-tega, saj bi predstavljene stripe sošolcev komentirali in svoje mnenje argumentirali. 
Ustvarjanje stripa pripomore tudi k večji motivaciji učencev za delo. 
Po obravnavi književnega dela (vseh korakov, ki jih učna ura književnega pouka vsebuje), bi učenci v
paru na listu papirja zasnovali strip, na temo obravnavanega književnega dela. Narisali bi glavne in
stranske književne osebe (s tem bi izrazili in poglobili svoje predstave ter doživljanje besedila). 

Učenci bi strip oblikovali v programu StoryJumper.  

NAVODILA, POJASNILA ZA UČITELJE/STARŠE

Uporaba programa StoryJumper:

Program Storyjumper nam omogoča, da za svoj strip v zavihkih izberemo že narejene scene, sličice in
like. Z njimi lahko oblikujemo posamezno stran stripa. Program pa nam ponuja tudi možnost, da iz
računalnika naložimo svoje scene, sličice in likeali pa jih poiščemo na internetu. 

Učitelj se torej lahko odloči med dvema možnostma, na kakšen način učenci ustvarjajo strip. Lahko
scene  in  književne  osebe  učenci  narišejo  sami,  na  papir,  jih  fotografirajo/skenirajo,  naložijo  na
računalnik in nato uporabijo v programu StoryJumper. Druga možnost je, da za svoj strip uporabijo že
narejene sličice, scene, like, ki jih ponuja program StoryJumper ali pa jih poiščejo na internet in jih v
program naložijo.

Pri izdelavi primera stripa, na književno delo H. C. Andersena, Palčica, sva se odločili  za naslednjo
kombinacijo; književne osebe sva narisali sami, jih fotografirali in naložili v program, uporabili pa sva
scene, ki jih ponuja program StoryJumper ali pa dodali tiste, ki sva jih izbrskali na spletu.

Za uporabo programa, je potrebno posredovati elektronski naslov. Verjamemo, da tu lahko nastane 
težava, saj mnogi učenci na tej stopnji nimajo lastnega računa. Na ta način lahko ustvarimo skupni 
elektronski naslov, v katerega so vpeti nanovo ustvarjeni naslovi učencev. Ti naslovi so sestavljeni iz 
imena ter priimka učenca. Učitelj na ta način veliko lažje učencem pomaga pri pozabljenih geslih in 
tudi pri nadzoru nad samim elektronskim naslovom. 

Ob izbiranju književnega dela, za obravnavo pri pouku, mora učitelj upoštevati naslednje korake 
didaktike književnosti za pripravo na branje učitelja:

1. Branje učitelja in lastno razumevanje besedila.
Če učitelju delo ne bo všeč, ga ne bo mogel doživeto povedati in s tem približati otrokom. 

2. Predvidevanje otroške percepcije.
Učitelj predvideva, kaj bodo otroci lahko sprejeli  in kaj ne, kaj jim bo moral učitelj že na  začetku
razložiti, pojasniti …  

3. Strokovna priprava z razčlembo besedila.



Učitelj naredi načrt, kako si  sledijo deli, kaj je bistvo enote, kaj je osrednja tema besedila, ključne
osebe, kako predstavimo dogajalni prostor, čas.

4. Postavitev cilja.
Učitelj si pomaga z učnim načrtom, pri nekaterih pesmih (besedilih)  gledamo rime, etična pravila.

5. Izbira metod spoznavanja in poučevanja.
Učitelj izbere način poustvarjanja.

Ob načrtovanju pouka književnosti mora učitelj upoštevati in v svojo učno pripravo vključiti naslednje 
faze oz. korake:

Potek učne ure
Uvodni del– uvodna motivacija
Glavni del (delo z besedilom) –
1. napoved besedila
2. premor pred branjem
3. interpretativno branje
4.
5. ustveni premor po branju
6. izražanje doživetij
7. tiho branje/pogovor (v 1. in 2. razredu)
8. razlaga neznanih/manj znanih besed
9. vprašanja za razumevanje
10. glasno branje
11. zaznavanje in razumevanje strukture oz. forme
12. sinteza in vrednotenje

Zaključni del(nove naloge)– poustvarjanje besedila

UČNI CILJI, KI JIH UČENCI (UČITELJI) USVAJAJO 

Splošni cilji (umetnostna besedila)

 Učenci pridobivajo pozitivno razmerje do slovenskega jezika in do slovenske književnosti.

 Učenci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti .

 Učenci sprejemajo (poslušajo) različna umetnostna besedila, ki so jim posredovana 
neposredno, preko učitelja, ali preko medijev in iz besedil skušajo izluščiti temeljne vrednote 
(resnično-neresnično, prav-narobe, pošteno-nepošteno). 



Operativni cilji (umetnostna besedila)

Učenci: 

 poslušajo in doživljajo pravljico;

 berejo odlomek pravljice;

 naštejejo književne osebe;

 ločijo glavno književno osebo in stranske književne osebe;

 razvrstijo književne osebe na dobre in slabe;

 sprejemajo, interpretirajo in poustvarjajo umetnostna besedila;

 narišejo svojo čutno domišljijsko predstavo književnih oseb (1. razred);



 utnodomišljijsko predstavo književne osebe izrazijo s kombinacijo risbe in zapisa (2.razred);

 s kombinacijo risbe in zapisa(strip) postopoma izražajo motivacijo za ravnanje knjižnih oseb 
(3.razred).

Specialnodidaktična priporočila in medpredmetne povezave za posamezno triletje (1.)

 povezovanje besedne in nebesedne komunikacije (ki jo uporabljamo sami in jo 
spodbujamo tudi pri otrocih)

 uravnoteženost vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih

 sistematična priprava otrok na začetno opismenjevanje (vaje fonološkega zavedanja, 
koordinacija oko-roka, grafomotorične vaje

 alternativni načini zapisovanja (spodbujanje, da neko vsebino zapišejo na drugačen 
način – jo narišejo)

 Spontano vstopanje v svet besed (otroci naj bodo obdani s slikami, naj čim več 
»gledajo« besede predno jih bodo znali prebrati, saj se bo tako beseda vtisnila v 
spomin kot slika – logografska faza)

 Razgibavanje govoril in artikulacija knjižnjih glasov (vaje za pravilno artikulacijo)



MOŽNE RAZŠIRITVE 

Pri svoji projektni nalogi sva uporabili program StoryJumper. Možna razširitev bi bila, da bi poiskali več
programov, s pomočjo katerih bi učenci lahko izdelovali strip. Programi, ki bi bili zahtevnejši za 
uporabo, bi bili primerni za starejše učence v višjih razredih, enostavnejše programe pa bi uporabljali 
mlajši učenci v nižjih razredih. 

Možna razširitev je tudi, da bi učenci svoj izdelan strip, poleg predstavitve računalniškega izdelka, še 
dramsko uprizorili.
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