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Predstavitve poteka delavnice

UVOD – namen e-urice (14.30 - 14.35)

O POUKU NA PROSTEM - možnost izvedbe tudi na daljavo (14.35 - 14.45)

NAČRTOVANJE POUKA NA PROSTEM – zemljevid, načrtovanje (14.45 - 14.55)

SIMULACIJA DEJAVNOSTI – dejavnosti za aktiviranje predznanja, nameni in 

kriteriji, skrb za varno učno okolje (14.55 - 15.05)

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA PROSTEM IN DOKAZI – kartice z 

dejavnostmi na prostem, refleksija (15.05 - 15.25)

RAZMISLEK O POUKU NA PROSTEM IN O POMENU ZA PEDAGOŠKO 

PRAKSO (15. 25 – 15.30)



UČENJE

OKOLJE 
(POUK NA 
PROSTEM)

GIBANJE

Ilon Bidzan-Bluma, Małgorzata Lipowska (2018): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5923842/

O POUKU NA PROSTEM in MOŽNOSTI IZVEBDE V ŠOLI IN NA DALJAVO



UČENJE SE SELI NA PROSTO.
https://www.cbc.ca/player/play/1785742403526/

Je na tem drevesu kaj 

- matematičnega, 

- naravoslovnega,

- umetniškega?

Vir: https://www.cbc.ca/news/health/pandemic-education-school-outdoors-1.5535039

Pouk na prostem kliče po 

medpredmetnem uresničevanju 

ciljev učnih načrtov.

O POUKU NA PROSTEM in MOŽNOSTI IZVEBDE V ŠOLI IN NA DALJAVO

https://www.cbc.ca/player/play/1785742403526/


ZAKAJ POUK NA PROSTEM?

V UČILNICI: 

- Učencem informacije pogosto le 
povemo.

- Beremo o temi – npr. gozdu.

- Fizična nedejavnost.

- Posredne izkušnje. 

- Napačne predstave se hitreje 
razvijejo.

UČENJE NA DALJAVO

NA PROSTEM:

- Odkrivanje informacij skozi 
raziskovanje, opazovanje.

- Okolje kot prostor učenja in vir učenja. 

- Informacije učenci pridobivajo 
izkušenjsko (večsenzornost, 
povezovanje z vsakdanjim življenjem). 

- Več priložnosti za sodelovanje z 
vrstniki. 

- Premagovanje lastnih meja in učenje 
skrbi za lastno varnost. 

- Fizična dejavnost. 

O POUKU NA PROSTEM in MOŽNOSTI IZVEBDE V ŠOLI IN NA DALJAVO



Priprava na 

pouk na 

prostem

Učni cilji in 

nameni 

učenja na 

prostem

Ogrevanje,

aktiviranje 

predznanja

Dogovor o 

pravilih in skrbi 

za varnost

Osrednja 

dejavnost, 

navodila

Frontalna 

dejavnost,

skupni  

„bazni“ 

prostor

Izziv 1 Izziv 2

Izziv 3

Delitev 

spoznanj, 

refleksija

Vrnitev v 

razred

„Zemljevid” izvajanja pouka na prostem

Učenci, ki se učijo na daljavo



Predstavitve našega razumevanja vzorca 

Objavili ste nekaj, kar predstavlja vaše razumevanje vzorca.



NAČRTOVANJE

Vir: plakat o pouku 

na prostem, 

Sodelov@lnica Razr

edni pouk. Dostopno 

https://skupnost.sio.s

i/mod/folder/view.ph

p?id=337448

1. PRIPRAVA NA POUK NA PROSTEM

• aktivacija predznanja (kaj je vzorec) - Padlet,

• razumevanje teme (zakaj je to vzorec),

• snovanje kriterijev uspešnosti in namena 

učenja,

• razgovor o skrbi zase in varnost pri izvajanju 

dejavnosti na prostem,

• navodila za izvajanje dejavnosti na prostem;

2. AKTIVNOSTI NA PROSTEM

• osrednja dejavnost s konkretnimi navodili za 

izvedbo (po postajah oz. izzivih),

• učenci izvajajo dejavnosti na prostem:

Gibalni vzorci

Vzorci z naravnimi materiali – mandale

Vzorci v naravi okrog nas

Tlakovanje dvorišča

3. REFLEKSIJA OZIROMA ZAKLJUČEK

• predstavitev dokazov učenja in povratna 

informacija

• presoja o lastnem delu in novih spoznanjih

IZZIV:

Kako izpeljati pouk na prostem v času, ko so 

nekateri učenci v razredu, drugi pa na daljavo?



ZAKAJ JE TO VZOREC?

VZORCI v življenje in svetu okrog nas prinašajo red, urejenost. Ločimo vizualne, glasovne, gibalne, 

abstraktne … vzorce.

1

Matematika razlaga 

abstraktne (številske) vzorce, 

ki sledijo pravilu.

2

V nizu se ponavljajo 

gradniki vzorca, ki ga 

sestavljajo elementi 

npr. A in B

3

V naraščajočem vzorcu se z 

vsakim gradnikov povečuje 

število elementov.

4

Simetrija je vrsta vzorca, ki 

ga najdemo pri živalih, 

rastlinah, predmetih.

5

Tudi pri gibanju 

opazimo vzorce, npr. pri

hoji, teku, plesu, ritmu bitja

srca, valovih vode … 

6

Vzorci na živalih imajo 

varovalno ali svarilno 

vlogo.

7

V naravi zasledimo spiralne 

vzorce, ki sledijo 

fibonaccijevemu zaporedju 

števil (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,  

34 …)

8

Glasovne vzorce zaznamo 

pri oglašanju živali, govoru, 

poeziji (rime), glasbi …

9

Vzorci nastanejo tudi s

ponavljanjem ploščic po 

celotni površini. 

KO-KO-KO-DAK

KO-KO-KO-DAK

KO-KO-KO-DAK



ZAKAJ JE TO VZOREC? 
(odgovori na vprašanje iz predhodne prosojnice)

VZORCI v življenje in svetu okrog nas prinašajo red, urejenost. Ločimo vizualne, glasovne, gibalne, 

abstraktne … vzorce.

1

Matematika razlaga 

abstraktne (številske) vzorce, 

ki sledijo pravilu.

2

V nizu se ponavljajo 

gradniki vzorca, ki ga 

sestavljajo elementi 

npr. A in B

3

V naraščajočem vzorcu se z 

vsakim gradnikov povečuje 

število elementov.

4

Simetrija je vrsta vzorca, ki 

ga najdemo pri živalih, 

rastlinah, predmetih.

5

Tudi pri gibanju 

opazimo vzorce, npr. pri

hoji, teku, plesu, ritmu bitja

srca, valovih vode … 

6

Vzorci na živalih imajo 

varovalno ali svarilno 

vlogo.

7

V naravi zasledimo spiralne 

vzorce, ki sledijo 

fibonaccijevemu zaporedju 

števil (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,  

34 …)

8

Glasovne vzorce zaznamo 

pri oglašanju živali, govoru, 

poeziji (rime), glasbi …

9

Vzorci nastanejo tudi s

ponavljanjem ploščic po 

celotni površini. 



V ČEM SO SI VZORCI RAZLIČNI IN KAJ IMAJO 

SKUPNEGA?

„Babica reče, da dela vzorec takrat 

ko štrika.“ (Vid, 6 let)

„Vzorec je mali vzor.“ (Ana, 7 let)

6 let

6 let

12 let

12 let

12 let

IZZIV ZA UDELEŽENCE



NAMENI IN KRITERIJI USPEŠNOSTI

NAMEN UČENJA:

Znam v življenju prepoznati red oziroma urejenost 

stvari, ugotavljati zaporedje/sosledje v vzorcu in mu 

slediti ter ga ustvarjati.

KRITERIJI USPEŠNOSTI:

• vem, kaj je vzorec in ga prepoznam

• znam ga opisati

• prepoznam pravilo in nadaljujem vzorec

• ustvarim svoj vzorec, ki ga prepoznajo sošolci

KAJ BO NAMEN NAŠEGA UČENJA?

KDAJ IN KAKO BI UČENCI DOKAZALI, DA RAZUMEJO VZOREC?



Varno učno okolje

Različna učna okolja

Na šolskem igrišču:

• vsi skupaj

• šolska pravila

• navodila za delo

Na domačem vrtu:

• ograjeno

• pravila doma

• dogovor s starši

• navodila za delo

Doma (v hiši ali

stanovanju):

• prostorske možnosti

• prilagojene naloge

• navodila za delo



DEJAVNOSTI ZA ….
odkrivanje, nadaljevanje, ustvarjanje … vzorcev

USMERJENO POSLUŠAMO:

a) KJE IN KAKO VIDITE MOŽNOSTI ZA VKLJUČITEV V AKTIVNOSTI UČENCEV, KI SE 

UČIJO NA DALJAVO?

b) KJE VIDITE MOŽNOST ZA NADGRADNJO TE DEJAVNOSTI?

Dodaj zemljevid

Priprava na 

pouk na 

prostem

Učni cilji in 

nameni 

učenja na 

prostem

Ogrevanje,

aktiviranje 

predznanja

Dogovor o 

pravilih in skrbi 

za varnost

Osrednja 

dejavnost, 

navodila Delitev 

spoznanj, 

refleksija

Vrnitev v 

razred

Izziv 1

Izziv 3

Izziv 2

Frontalna 

dejavnost,

skupni  „bazni“ 

prostor



DEJAVNOST: gibalni vzorci

Click to add text

Hoja, tek, sonožni

poskoki, tek

ritensko, žabji

poskoki, poskoki po 

eni nogi

Korakanje na mestu, sonožni

poskoki L-D, poskoki narazen-

skupaj, tek na mestu, poskoki

z noge na nogo L-D



DEJAVNOST: Vzorci z naravnimi materiali - mandale

Za vse učence lahko iz kartice (Potek 

dejavnosti) oblikujemo 3 delovne liste, na 

katerih predstavimo posamezni izziv 

(prepoznavanje, oblikovanje, ustvarjanje).

Učenci se seznanijo z dejavnostjo, 

naberejo material in rešijo izziv.

DOKAZI?



DEJAVNOST: VZORCI V NARAVI OKROG NAS ("bingo")

KRAJ IZVEDBE:

okolica šole z zelenico

ali parkom, mestni park, 

gozd, rob gozda, 

travnik, dvorišče, 

balkon



DEJAVNOST: Tlakovanje dvorišča



Predstavitev dokazov učenja na prostem



Naši predlogi kako zaključiti dejavnosti na prostem

https://tinyurl.com/naprostem

https://tinyurl.com/naprostem
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Razmislek

Prednosti, ki jih 

prinaša pouk na 

prostem 
(Rickinson idr, 2004)

Kognitivno 

področje:

znanje, 

razumevanje 

in drugi učni 

rezultati

Afektivno 

področje: odnos, 

vrednote, mnenje, 

prepričanje, 

samozaznavanje

Socialno področje:

spretnosti 

komuniciranja, 

spretnosti vodenja in 

dela v skupini, skrb za 

drugega, zmožnost 

socialnih stikov

Fizično področje 

in počutje:

povezuje se z vajo 

vzdržljivosti, gibalne 

spretnosti, skrb za 

zdravo okolje in telo



Razmislek

Kakšno je vaše mnenje o pouku na prostem?

https://forms.gle/W4x8DSU2N6GhXgPt8

https://forms.gle/NWTgFvzCtaibztE96


Zaključna misel o pouku na prostem

Kako zaznavamo svet, 

tako ga razumemo,

----

kako razumemo svet, 

tako se odzivamo nanj 

in tako delujemo.

… nam omogoča, da 

gradimo mostove 

med teorijo v učilnici 

in realnostjo, ki nas 

obdaja



POVEZAVE

DEJAVNOST POVEZAVA

Dejavnost pred izvedbo e-urice:

Kaj si predstavljam pod pojmom vzorec?

https://padlet.com/spelabergoc/Bookmarks

Zaključna faza pouka na prostem: Refleksija

Predlogi za zaključek sklopa o vzorcih

https://tinyurl.com/naprostem

Vprašalnik: Mnenje o pouku na prostem https://forms.gle/W4x8DSU2N6GhXgPt8

https://padlet.com/spelabergoc/Bookmarks
https://tinyurl.com/naprostem
https://forms.gle/NWTgFvzCtaibztE96

