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Dogovor

- ideja,

- iskanje skupnih ciljev v učnih načrtih,

- oblikovanje ciljev, procesnih znanj in kompetenc,

- izdelave skupne učne priprave in delovnega lista,

- priprava eksperimentov,

- izvedba učne ure,

- evalvacija z učenci, evalvacija učiteljev



Cilji

Učenci:
• ugotavljajo (predznanje) in spoznajo nekaj oddajnikov zvoka (npr. glasilke, 

strune, radijski zvočnik) in sprejemnik zvoka (uho);
• ozavestijo, da ljudje uporabljamo zvok za izmenjavo podatkov 

(sporazumevanje);
• razumejo, da zvok nastane, ko se telo trese (niha), to nihanje pa se prenaša na 

okoliški zrak ali drugo snov;
• ponovijo pomen zvočil pri glasbilih (struna, zrak, membrana ...) in pri človeku 

(glasilke) in opredelijo izvor zvoka pri človeku;
• ločijo in prepoznavajo posamezne instrumentalne skupine;
• razlikujejo med šumom, zvenom in tonom;
• poglabljajo odnos do zvočnega okolja;
• se navajajo na delo s tekstom (razvijanje bralne pismenosti);
• uporabijo naravoslovno in glasbeno znanje in razvijajo razumevanje in razlago 

opažanj, meritev, zaključkov



Kompetence
Učenci:
• razvijajo učenje na osnovi opazovanj in eksperimentov (spodbujanje in 

krepitev kompetenc K3 – matematična kompetenca ter osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji, K5 – kompetenca učenje učenja);
• razvijajo zmožnost sodelovanja in odgovornosti pri delu (spodbujanje in 

krepitev kompetenc K1 – sporazumevanje v maternem jeziku, K3 –
matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in 

tehnologiji, K6 – socialne kompetence); 
• razvijajo zmožnosti  načrtovanja in izvajanja enostavnih eksperimentov, 

opazovanj ter interpretacije rezultatov in sposobnost kompleksnega 
razmišljanja (spodbujanje in krepitev kompetenc K1 – sporazumevanje v 
maternem jeziku, K3 – matematična kompetenca ter osnovne kompetence v 

znanosti in tehnologiji, K5 – učenje učenja, K7 – samoiniciativnost in 

podjetnost);
• se urijo v medsebojni komunikaciji (spodbujanje in krepitev kompetenc K1 –

sporazumevanje v maternem jeziku, K3 – matematična kompetenca ter 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, K6 – socialne kompetence).



Izvedba

Razred: 7.

Tema: Zvok

Oblika: frontalna, individualno delo, delo v dvojicah

Medpredmetna povezava: naravoslovje in glasbena vzgoja

Učne metode: ustna razlaga, razgovor, delo z besedilom, delo z 
viri, demonstracija, laboratorijsko delo, metoda grafičnih del, 
opazovanja, poslušanja

Pojmi: zvok, oddajnik zvoka, sprejemnik zvoka, motnja, ton, zven, 
šum, nihanje, hrup, valovanje



Uvodna motivacija



Oddajniki zvoka



Sprejemniki zvoka



Navodila za 
eksperimentalno delo



Preverjanje razumevanja



Eksperimentalno delo 
v dvojicah



Eksperimentalno delo 
v dvojicah



Eksperimentalno delo 
v dvojicah



Primer naloge: telefon

delovni list



Eksperimentalno delo 
v dvojicah



Poročanje



Sinteza



Evalvacija učne ure



Izjave učencev

• Všeč mi je bilo, ko smo delali poskuse. Ni mi bilo všeč to, da je 
bilo premalo nalog in premalo časa.

• Ko smo delali poskuse v dvojicah, smo se naučili dosti novih 
stvari o zvoku.

• Današnja ura mi je bila všeč. Spoznal sem, kaj je zvok. Poznamo 
šum, zven in ton. Všeč mi je bilo, da smo delali v dvojicah.

• Lepo je bilo delo v dvojicah in to, da so poskusi bili na različnih 
mestih. Navodila so bila jasna.

• Všeč mi je bilo, da smo delali veliko poskusov.

• Takšno uro bi lahko imeli vsak dan. Bilo je odlično. Bilo je 
zabavno.



Evalvacija učne ure

- ponuja širša znanja in uveljavlja transfer med dvema, na prvi 
pogled ločenima predmetnima področjema,

- vsakoletne prilagoditve praktičnega dela,

- nadgradnja podajanja snovi, navodil, nalog in eksperimentov na 
podlagi izkušenj,

- potencial učne ure,

- učinki učne ure
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