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Cilji naravoslovnega dne:

• utrjevanje znanja z izkustvenim učenjem   

• spodbujanje učencev k notranji motivacij in želji po učenju in odkrivanju 
novega  

• urijo se v sistematičnemu opazovanju, poimenovanju, opisovanju 
organizmov       

• primerjajo organizme ter oblikujejo kriterije za njihovo razvrščanje          

• ob izdelavi modela organizma in določevalnega ključa razvijajo svoje 
ideje in ustvarjalnost      

• oblikovanje pozitivnega in odgovornega odnosa do narave in 
spoštovanje do vseh  oblik   življenja



Kriteriji uspešnosti:

 izdelava raziskovalnega ključa , ki vsebuje vsaj pet nevretenčarjev, ki jih 
najde v bližnji okolici doma 

 izdelava modela  nevretenčarja po danih kriterijih in miselnega vzorca
osnovne zgradbe organizma modela



Navodila naravoslovnega dne:
• učenci so dobili navodila  v spletne učilnice e-asistenta, prav tako je 

potekala komunikacija. 

• prejeli so delovne liste, prilogo z določevalnimi ključi , kriterije izdelkov



Navodila naravoslovnega dne:

• Kriteriji za izdelavo modela 

Fotografije modela z vseh strani.

Ali se bomo vrnili v šolske klopi?



Navodila naravoslovnega dne:
Primeri  določevalnih ključev, ki so jih uporabljali



1. Dejavnost: ponovitev dvovejnatega ključa

Primeri rešitev učencev

Prepoznal  živali, vendar ni napisal 

Dotk narave, samostojni dz za naravoslovje v 7. r, Doroteja Fon, Tjaša Mrk, Rokus



2. Dejavnost: terensko delo

• Opazovanje: iskanje, rokovanje z organizmi, fotografiranje, določevanje 
organizmov z določevalnimi ključi 



2. Dejavnost: terensko delo
Organizme (vsaj 5) med seboj primerjajo, iščejo razlike in podobnosti, 
podatke zapišejo v razpredelnico



3. Dejavnost: izdelava raziskovalnega ključa
Določijo kriterije razvrščanja in sestavijo svoj raziskovalni ključ



3. Dejavnost: izdelava raziskovalnega ključa

Določijo kriterije razvrščanja in sestavijo svoj raziskovalni ključ



4. Dejavnost: izdelava modela nevretenčarjev

Različnost upoštevanja kriterijev

Modeli in miselni vzorci



Evalvacija

Kaj bi spremenila, dopolnila,

nadgradila

• kriterije izdelave modela bi določili 
skupaj z učenci

• medvrstniško vrednotenje izdelkov 

• predstavitev izdelkov, razstava

• nadgradili bi določevalne ključe in 
jih med seboj preizkusili

• povezava z učitelji likovne 
umetnosti in tehnike

• poudarek tudi na raziskovanju 
nevretenčarjev v vodi

Kaj je bilo učencem všeč

• iskanje, rokovanje ter fotografiranje
živali

• izdelava modelov

• sami izbirali materiale za model 

• zabavali, ko so se jim živali izmikale
pri lovljenju

• da so bili zunaj, ne za računalnikom

• zanimivo spoznavanje živali, 

da sami raziskujejo


