
KAJ IN KAKO 
 

1. OPIS PROJEKTA 

Projekt je bil zastavljen tako, da bi učenec z uporabo tehnologije napredoval in se preizkusil v 

samostojnem delu in znanju iz področja naravoslovja in tehnike. S projektom sva želeli 

učencem druge triade ponuditi izobraževalno igro, ki nudi njim prilagojene izzive in naloge, ki 

jih učenci včasih tekom pouka v naravi sami težko preizkusijo. Projekt sva v osnovi sicer želeli 

izvesti širše in ponuditi bolj raznolike naloge, vendar sva bili primorani zaradi nekaterih 

omejitev programskega orodja, ki sva ga izbrali, nekatere ideje izpustiti in igro posplošiti. 

Tako sva realizirali pet aktivnosti iz nama najzanimivejših tem v učnem načrtu. Učenec pri 

igranju igre med poukom dela samostojno, učitelj pa ga nadzoruje in mu pomaga, če le-ta 

potrebuje pomoč. Teme so različne, zajemajo pa najpogostejše in najzanimivejše problemske 

naloge s katerimi se učenci tekom šolanja srečujejo pri predmetu naravoslovje in tehnika. 

Učenec se preizkusi v različnih tipih iger (povezovanje, vstavljanje) in preko njih poglobi in 

utrdi svoje znanje, izve pa lahko tudi kaj novega o izbranem področju. 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. 

 

2. OPIS AKTIVNOSTI  

Aktivnosti so sestavljene na različnih ravneh in zajemajo snov iz predmeta naravoslovje in 

tehnika. Učenec izbira med petimi različnimi aktivnostmi, v pomoč pa mu je vedno na voljo 

tudi papagaj, ki daje dodatna navodila, preveri in popravi odgovore in igralca vodi skozi igro. 

 

– Kako sortiramo odpadke 

Učenec ima na voljo štiri različne zabojnike (papir, steklo, embalaža, organski odpadki) 

njegova naloga pa je, da pravilno sortira odpadke, ki jih ima na voljo. Učenec na zabaven 

način ponovi svoje znanje o ločevanju odpadkov in o skrbi za okolje. 

 

– Kakšna je senca 

Učencu je prikazan položaj sonca ter  več različnih senc (drevesa ali hiše). Učenčeva naloga 

je, da ob upoštevanju položaja sonca in časa, izbere pravilno senco, ki jo drevo ali hiša 

tvorita.  Pomagajo si lahko s tem, da opazujejo velikost in položaj sence kakšnega drugega 

predmeta, ki ga najdejo v učilnici in svetlobnemu viru. 

 

– Kako deluje magnet 

Vemo, da magnet ne privlači vseh predmetov zato je učenčeva naloga, da med podanimi 

izbere tiste, za katere meni, da bi jih magnet privlačil. Po koncu dejavnosti učenca čaka še 

kratek kviz oziroma nekaj vprašanj, s pomočjo katerega igralec snov ponovi in utrdi, ali pa se 

ob napačnem odgovoru nauči novih dejstev. 

 



–  Kroženje vode 

Kroženje vode oz. vodni cikel, je naraven proces, ki bo nenehno potekal dokler bo na 

zemeljski površini voda. Igralčeva naloga je, da sestavi pravilno zaporedje vodnega cikla in 

sicer tako, da na sliko s klikom povleče ikono. Za pomoč lahko klikne na papagaja, ki mu 

pomaga z opisom vodnega cikla. 

 

– Spomin  

Igra od igralca zahteva, da ponovi in utrdi svoje znanje iz področja naravoslovja s tem, ko k 

zastavljenim vprašanjem s klikom povezuje pravilne odgovore. Ob napačne odgovoru je na 

to tudi opozorjen.  

 

3. NAVODILA IN POJASNILA ZA UČITELJE/STARŠE  

Igra učencem omogoča, da se preizkusijo v svojem znanju iz področja naravoslovja in 

tehnike, oziroma, da se naučijo nekaj novih dejstev, ki jih prej še niso poznali. Ker je bila igra 

ustvarjena skladno z učnimi cilji predmeta naravoslovje in tehnika, je lahko učiteljem v 

pomoč pri pouku bodisi za uvodno motivacijo bodisi za utrjevanje znanja ali celo v etapi 

obravnave snovi ali pa le kot poučen vložek pri svojem pouku. Igra je preprosta, igralcu 

prijazna in tako primerna tudi za samostojno utrjevanje snovi doma. Za izvedbo igre je 

potrebna računalniška učilnica in računalnik za vsakega učenca, saj je delo samostojno.  

Med igranjem igre učitelj kroži po razredu in je na voljo učencem, ki potrebujejo pomoč. Po 

potrebi jih usmerja, oziroma jim ponudi dodatno razlago za določeno aktivnost. Po koncu 

igre naj sledi evalvacij, pogovor o težavnosti igre, ali je bila zanimiva, ali so se kaj novega 

naučili. 

 

4. UČNI CILJI, KI JIH UČENCI USVOJIJO 

  uporabi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) za zbiranje podatkov; 

 razvrsti, uvrsti in uredi podatke; 

  spozna lastnosti snovi (magnetne lastnosti); 

  razišče možnosti uporabe magnetov; 

  prikaže procese, ki potekajo pri kroženju vode; 

 utemelji pomen ločenega zbiranja odpadkov; 

 razloži soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na velikost in lego 

sence. 

 

5. MOŽNE RAZŠIRITVE 

Igra se lahko uporabi tudi izven rednega pouka, saj so zajete teme s katerimi se srečujemo v 

vsakdanjem življenju. Vsako igro znotraj igre je moč nadgraditi, prav tako lahko v aplikacijo 

dodamo še več iger. 


