
AKTIVNO TIMSKO POUČEVANJE NARAVOSLOVJA
IN TUJEGA JEZIKA V 6. RAZREDU

Manja Kokalj in Ksenija Tripkovič, OŠ Selnica ob Dravi

„Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja“

Učna tema: Vplivi človeka na okolje



Cilji pri NAR (nosilna vloga):

- učenci spoznajo soodvisnost žive in 
nežive narave,

- razložijo dejstva o vrtninah in 
analizirajo vzroke za njihovo 
ogroženost,

- razlikujejo med kemičnim in biološkim 
načinom zatiranja škodljivcev na vrtu,

- ugotovijo, da dejavniki okolja določajo 
bivalne razmere za živa bitja in vplivajo 
na njihov način življenja,

- presojajo o načinih varovanja okolja in 
odgovornosti do narave,

- iščejo, obdelujejo, predstavljajo in 
vrednotijo informacije iz danega članka,

- razvijajo primerno medsebojno 
komunikacijo  in spretnosti bralne 
pismenosti,

- aktivno sodelujejo pri vseh korakih 
usvajanja novih vsebin.



Cilji pri TJA (dopolnilna vloga):

- učenci usvojijo besedišče, 
povezano z vrtnarjenjem,

- ponovijo besedišče o živalih in 
poklicu vrtnarja,

- vrednotijo trditve (resnično, 
neresnično).

Učne metode: 

kompleksna bralna učna strategija 
(m. šestih klobukov), igra vlog,
m. uporabe semaforja,
m. reševanja problemov, razgovor, 
pojasnjevanje, poročanje

Učne oblike:

skupinska heterogena, 
individualna, frontalna



Učenci so članek glasno prebrali. Poiskali so ključne besede oz.
besedne zveze, jih izpisali in oblikovali miselni vzorec. Zabeležili so
neznane besede in jim poiskali pomen s pomočjo spleta in knjig.

NARAVOSLOVJE – 1. ura



� MOTIVACIJA – Poklici in 
pripomočki

Primer: 

a hairdresser: scissors, 

combs, brushes, 

a hair dryer …

� USVAJANJE – Vrtnarjenje (besedišče)
* animals (a mole, a bee, an earthworm,  

a red slug …)
* tools (a spade, a pot, a watering can, a fork, gardening

gloves, gardening scissors …)
*  gardening (chemicals, pesticides, manure, health,

environment, natural gardening, sprays …)

� UTRJEVANJE – Mreža 
besed

* vpis besed v mrežni 
kvadrat

* zamenjava s sosedom in
iskanje besed

ANGLEŠČINA – 1. ura



MAKROKOMPONENTA 

UČNE URE

VSEBINSKI SKELET skupne učne ure NAR - TJA

Uvodni del

in motivacija (TJA)

� učiteljica odigra prizor, v katerem predstavlja vrtnarko

� z učenci vodi razgovor o vrtnarjenju, pripomočkih (ki jih ima s

seboj) in njihovi uporabi

Usvajanje nove snovi in

utrjevanje že znane snovi 

(NAR)

� učenci v skupinah z uporabo metode „6 klobukov
razmišljanja“ analizirajo članek, ki govori o vrtninah (o vzrokih
za njihovo ogroženost in razlikah med kemičnim ter biološkim
načinom zatiranja škodljivcev na vrtu)

� poročajo o svojih ugotovitvah
� zastavljajo vprašanja z uporabo „Bloomove hiše"

Zaključni del (TJA) � razumevanje članka preverimo s trditvami DA/NE (učenci

uporabljajo „semaforje“)

� iz opisa prepoznajo žival, poiščejo njeno ime na listih na tabli

in ga dodajo ustrezni sliki živali

� k slikam prilepijo tudi znak, ki nam pove, če je žival na vrtu

škodljiva ali koristna

Evalvacija dela, refleksija � učenci zapišejo svoja razmišljanja o izvedeni uri na listke dveh

barv (kaj so se naučili, ali je bil cilj ure dosežen, ali bi želeli

izvedeti še kaj o tej temi, kaj jim ni bilo všeč, kaj bi spremenili)

- pozitivna in negativna mnenja



� žreb v skupine, žreb klobukov
� glasno branje članka
� določitev naslova članka

NAR pri skupni učni uri

poudarek na uporabi
bralnih učnih strategij
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� izvedba nalog posameznih klobukov
� pisanje ugotovitev, povzetkov



� poročanje o svojem delu

� učenci z modrim 
klobukom napišejo 

poročilo 



Kaj veš o plevelih?
Naštej najbolj pogoste plevele na naših vrtovih. 
V besedilu poišči in podčrtaj živali,
ki nam povzročajo škodo.
Kako delimo pesticide? Za kaj jih uporabljamo?

Pojasni razlike med biološkim in kemičnim
Načinom zatiranja škodljivcev ali plevelov.
Načrtuj poskus, kako bi to razliko dokazal/a.
Razloži še nekaj primerov, na kakšen način se lahko rešimo polžev
in ostalih škodljivcev.
Kakšne posledice ima uporaba pesticidov na okolje in človeka?

Utemelji prednosti ali slabosti klasičnega načina in biovrtnarjenja.
Razloži, če so pleveli res samo pleveli. Preveri svoje hipoteze.
Kritično ovrednoti povezavo zdravje – pridelek – cena – način pridelave.

UPORABA
„BLOOMOVE HIŠE“



MOTIVACIJA – igra vlog (Who am I?)

Učiteljica igra vlogo vrtnarja, učenci poimenujejo orodje in 

povedo, katera dela opravlja vrtnar.

TJA pri skupni učni uri



UTRJEVANJE - SEMAFORČKI  (TRUE/FALSE)

V skupini se odločijo, 

ali je trditev pravilna 

ali ne.

* strinjanje: 

rumen semafor

* nestrinjanje: 

rdeč semafor

(Primer: By using pesticides we get more vegetables.)

TJA pri skupni učni uri



1. naloga: Poišči vsiljivca med imeni živali in razloži odločitev.
2. naloga: Listke z besedami dodaj ustreznim slikam.
3. naloga: Slikam  živali dodaj zeleni znak, če so na vrtu 

koristne. Utemelji odločitev.
4. naloga: V zvezek oblikuj miselni vzorec o vrtnarjenju.

Angleščina - 3. ura



KAJ MI JE BILO VŠEČ KAJ BI SPREMENIL/A

� delo v skupinah

� metoda s klobuki

� kombinacija z angleščino

� zastavljanje vprašanj

� uporaba semaforja

� komentarji modre skupine

� prijaznost učiteljic

� želel bi več glasnega branja

� več časa za delo v skupinah

� več časa za pripravo na 

poročanje



videoposnetek učnih ur


