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KJE POISKATI NARAVNE MATERIALE?



NARAVNI MATERIALI V BLIŽNJI OKOLICI



Možnosti

Materiali – bližnja okolica

Učenci naberejo
v okolici

Učitelj prinese v 
razred

TRAJNE ZBIRKE 
IN VIVARIJ

Naravoslovni dan
/ nar. tabor



DELO Z ŽIVIMI ORGANIZMI

Cilji

Metode in oblike dela

Izvedba

Evalvacija



DELO Z ŽIVIMI ORGANIZMI



DELO Z ŽIVIMI ORGANIZMI

Varnost Dobrobit živali



SVEŽI MATERIALI

Vir: Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 6; MKZ



TRAJNE ZBIRKE

„Joj, nimamo dovolj materialov“
Izvedba v skupinah (lahko traja več ur)



TERENSKO DELO

Fieldwork is unlike 'real' work, it is fun, it is 

'biology in action' without the sanitized 

simplicity and 'conformity to expectations' 

of the laboratory.

V domačem okolju najdejo učenci povezavo med učno vsebino in “resničnim” svetom.

KVALITETA IZKUŠNJE in odnos

- reklama o super junaku.



TERENSKO DELO
Izobraževanje študentov:

- Pasivno (opazovanje učiteljevega dela z učenci)

- PRAKTIČNO (načrtovanje TD in poučevanje učencev na terenu)

skrb, 

ukrep, priprava

USPOSOBLJENOST



Prednosti in pomanjkljivosti
TERENSKEGA DELA

Ni minimalnih zahtev za izvajanje TD

Nepriznan popoln potencial TD

Usposobljenost in izkušnje izvajalcev in mentorjev na šolah

Pomanjkanje kvalitetnih virov za učitelja

Pomanjkanje raziskav, ki bi raziskovale učinke usposabljanja za TD.

Pomanjkljiva komunikacija in sodelovanje med različnimi izobražev. ustanovami

Kompleksnost struktur, procesov, vlog in odgovornosti.

Ni učinkovitega sistema za preverjanje TD.

Pomanjkanje podpore.



Prednosti in pomanjkljivosti
TERENSKEGA DELA



Prednosti in pomanjkljivosti
TERENSKEGA DELA

TD in ŠOLA V NARAVI

Učenci so več dni na razpolago,

dejavnosti, ki trajajo dalj časa 

TD in NARAVOSLOVNI DNEVI

Več časa za izvedbo dejavnosti

Spoznavanje lokalnega okolja

Smiselno povezovanje vsebinskih znanj z 

lokalnimi značilnostmi



Prednosti in pomanjkljivosti
TERENSKEGA DELA

TD in URNIKI

If the class cannot get to the fieldwork

then bring the fieldwork to the class.

Bližnja okolica šole (žive meje, zelenica, 

drevo, zid,...).

Blok ure!



IZVENŠOLSKE USTANOVE

MUZEJ ZOO

O čem se učenci pogovarjajo



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Obisk živalskega vrta – pogled zunanjega opazovalca

Obisk v ZOO je „day off“; čas za uživanje in manj za učenje

Učenci tekajo od točke do točke in izpolnjujejo učne liste

Posamezne skupine se srečajo in prepisujejo podatke

Žival ni pomembna, pomembno je, kaj piše na informacijskih tablah

Moteči dejavniki med obiskom v ZOO: igrala, trgovina, živali v sosednjih oborah

KAKO AKTIVNO VKLJUČITI UČENCE V 
AKTIVNO UČENJE?



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Obisk živalskega vrta: pred – med – po obisku

Učencem se predstavi ZOO, vloga ZOO-jev, navodila za delo v ZOO in cilji

Učenci lahko pregledajo učne liste (če so predvideni)

Kombinacija vodenega in samostojnega spoznavanja živali

Poudarek na izbrani tematiki (manj je več); skupinsko delo

Poročila, predstavitve v razredu.

Pred obiskom

Med obiskom

Obravnava učne snovi v razredu (opcijsko, nujna predznanja); neprimerno s 

stališča raziskovalnega pouka

Po obisku



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Pred obiskom

Obravnava učne snovi v razredu (opcijsko, nujna predznanja);

neprimerno s stališča raziskovalnega pouka



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Pred / med obiskom



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Med obiskom



IZVENŠOLSKE USTANOVE

Po obisku



ŽIVIM V VELEMESTU, NIKJER BLIZU NI NARAVNEGA OKOLJA



TERENSKO DELO NA DALJAVO




