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IZHODIŠČA IN KLJUČNE USMERITVE 
TIMSKEGA DELA DVEH UČITELJIC 

PODEŽELSKE IN MESTNE OSNOVNE ŠOLE

• Upoštevanje utemeljenih razlik med učenci, 
učiteljicama in specifičnih značilnostih obeh 
šol.

• „Kompatibilnost“ učiteljic.

• Uporaba digitalnega učnega načrta.

• Sodelovanje, timsko načrtovanje „v živo“ in „na 
daljavo“.

• Moderacija vrednotenja dosežkov učencev.



NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA V 
OKVIRU SKLOPA GIBANJE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI PREDSTAVLJENEGA PROCESA 
UČENJA

• Izdelava gibljive igrače - aktivna vključenost vseh učencev v vse faze procesa 

raziskovalnega učenja.

• Rezultat - izdelava gibljive igrače s preprostimi navodili za uporabo in 

predstavitev le-tega. 

• Začetek procesa raziskovalnega učenja - opazovanje, opis, razvrščanje igrač.

• Sooblikovanje kriterijev uspešnosti raziskovalnega učenja z izdelavo gibljive 

igrače, ki jo oblikujejo v kotičku Valilnica idej. 

• Izdelovanje gibljive igrače po individualno izdelanih načrtih - vključena 

raziskovalna vprašanja, predvidevanja, napovedovanja, opis izdelave in 

uporabe gibljive igrače in način predstavitve sošolcem. 

• Pomen povratne informacije - zagotavljanje večsmerne komunikacije, 

sodelovalnega učenja. 

• Pomen skrbi za varnost v procesu raziskovalnega učenja z izdelavo gibljive 

igrače. 

• Zaključek procesa raziskovalnega učenja - predstavitev in konkretni prikaz 

igrače z navodili za uporabo. 



KEMIČNI SVINČNIK

ZA KAJ GA UPORABLJAMO?

„Rabimo ga za risanje.“

„Jaz z njim pišem, pa še različne barve so.“

„Ko se igram, s kulico rišem kroge in take kljukice kot učiteljica.“



IZ KATERIH DELOV JE SESTAVLJEN KEMIČNI 
SVINČNIK?

„“Ima fedro in tisto kar odšraufaš, da 

daš barvo noter.“ 

„Ima nekaj kovine in gumo za prijeti, 

da se roka ne spoti.“

„Meni je zanimivo tisto od zgoraj, da jo 

lahko zatakneš za mapico.“

„Jaz sem izgubil tisti del, ko stistneš, 

da pride ven špic, da z njim pišeš.“



KAJ SEM UGOTOVIL/UGOTOVILA PRI 
SESTAVLJANJU?

„Pri 

sestavljanju 

moram biti 

previden, da 

se kaj ne 

zlomi.“

„Vseeno je, 

kako je vzmet 

obrnjena.“

„Da se lahko kaj 

izgubi in potem 

kulica ne dela.“

„Moja kulica je 

imela več delov 

kot Rokova.“



AVTOMOBILČKI

KAKO IN ZAKAJ SE AVTOMOBILČKI  
GIBAJO?

„Sem in tja.“

„Da se vozijo okoli.“

„Vozijo ravno.“

„Da jih potisneš.“

„Avtki se premikajo.“

„Hitri lahko „driftajo.“

„S kolesi.“

„ Z obračanjem.“

„Imajo „fedre“.

„Zaradi olja.“

„Zaradi bencina.“



ZAKAJ 
POTREBUJEMO
AVTOMOBILE?

„ Da gremo 

v druge 

države“.

„Z remo

„Da gremo v druge 

države“.

„Z njimi gremo na 

izlet in obisk.“

„Mi se z avtom 

peljemo na bazen.“

ZAKAJ SE JIM 
REČE

AVTOMOBILI?

„Zato, ker mobil

pomeni telefon, 

avtomobili pa imajo 

spredaj ekran, ki je 

kot telefon.“

„Ker imajo volan.“



KAJ BI NAREDIL, DA BI AVTOMOBILČEK HITREJE 
POGNAL?

„Bolj ga potisnem.“
„Avto si vzame zalet in se hitro vozi, ker je večja 

„graba“.

Brainstorm o 
zamislih, kaj 

avtomobilčke 
poganja. KAJ BI STORIL, DA BI AVTOMOBILČEK ŠEL 

DALJE?

„Bolj gor na klanec bi ga dal.“

KAJ LAHKO NAREDIŠ, DA SE 

AVTOMOBILČEK USTAVI?

„ Roko daš spredaj, ali pa če se zaleti.“

“Z roko ga pritisneš dol in se ustavi.„



KAJ MISLIMO, DA SMO ODKRILI?

„ Da gremo v druge države“.

„Z njimi gremo na izlet in obisk.“

„Mi se z avtom peljemo na 

bazen.“

„Da se avtomobilčki gibljejo zaradi „fedre.“

„Potegnila sem ga nazaj, potem je sam 

letel naprej.“

„Stisneš ga za glavo, pa gre.“

„Da ga potisnem, da se pelje.“

„Ko ga z roko ne potiskam, se ne pelje.“



KAJ POGANJA AVTOMOBILČKE? 
JIH LAHKO RAZVRSTIMO?



ALI LAHKO RAZIŠČEŠ IN NAREDIŠ PODOBNO 
GIBLJIVO IGRAČO, KOT JE MOJA?



DEMONSTRACIJA RAZISKOVANJA NA 
PODLAGI „VUGE“

• Moja naprava se imenuje „leteča vuga“. 

• Rada bi raziskala kako deluje vuga. To bo moje raziskovalno vprašanje. 

• Mislim da vuga deluje tako, da ČE močno potegnem vrvico, POTEM se v 
orehu palčka zavrti, zaradi česar se dvigne propeler vuge. 

• Najprej bom načrtovala raziskavo. Potrebujem vugo. Dobro jo opazujem, 
poimenujem vse njene dele. Sproti rišem skico. Opazujem  njeno 
delovanje.

• Pogledam podatke, napišem ali narišem zaključek: Vuga deluje tako da 
… 

• Pogledam svojo napoved in presodim ali je prava. Rezultate predstavim
razredu (ali skupini sošolcev). 

ČE… POTEM



KORAKI RAZISKOVANJA-
KRITERIJI



VODENO RAZISKOVANJE

KAKO DELUJE UP-
DOWN DEKLICA?

ČE STISNEM 
PLASTENKO, 
POTEM DEKLICA 
SKOČI V ZRAK. ČE… POTEM

KAKO DELUJE 
ŽABICA?

ČE ŽABO STISNEM 
DOL IN JO 
SPUSTIM, POTEM
SKOČI.













IGRA JE ZABAVNA –

PREIZKUŠAMO, 

UGOTAVLJAMO









MOJE RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE JE BILO… 

UGOTOVIL SEM, DA…

Žabica ne skoči visoko. Kaj lahko naredim?

POMEMBNO JE, DA 

UPORABLJAM PRAVE 

BESEDE,  KO SPOROČAM 

UGOTOVITVE



KAJ SEM DOSEGEL/LA, KAJ MI JE 

POVZROČALO TEŽAVE? 



KAJ SEM DOSEGEL/LA, KAJ MI JE 

POVZROČALO TEŽAVE? 





POSTAVLJANJE KONCEPTA

V čem se je gibanje igrač (žabice/up-down deklice) razlikovalo? 

Kakšno razliko ste opazili? 

Kaj igrače poganja? 

Kaj požene žabico v skok? 

Kaj požene deklico v poskok?

IZZIV:

ALI LAHKO UPORABIŠ PODOBNO ZAMISEL 

ZA SESTAVLJANJE IGRAČE, KI BI METALA 

MAJHNE PREDMETE ČEZ MIZO ?

























• Strokovna, profesionalna in 

osebnost rast.

• Še višja kakovost procesa učenja 

učencev.

KAJ PRINESE TIMSKO DELO UČITELJIC DVEH 
RAZLIČNIH ŠOL?



VODENA ZAKLJUČNA DISKUSIJA

• Kaj izmed predstavljenega primera boste 
lahko uporabili v vaši pedagoški praksi 
oziroma kaj se vas je najbolj dotaknilo?

• Predstavite samo eno izmed vprašanj, ki se 
vam je porodilo med predstavitvijo primera iz 
prakse. Vprašanje utemeljite.


