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Kako ustvariti učinkovito in spodbudno učno 
okolje?

• Iz pasivnih poslušalcev in reševalcev narediti aktivne učence, ki so pripravljeni prevzeti 

odgovornost za svoje učenje in znanje;

• omogočiti izbiro in soustvarjanje učnega okolja ter dejavnosti, ki omogoča učencem pridobivati 

znanje in veščine na njim zanimiv ter privlačen način;

• uresničiti, da bo glas učencev slišan in upoštevan;

• poskrbeti za dobro počutje učencev;

• doseči, da odkrijejo svoja močna in šibka področja ter jih razvijajo oz. odpravljajo;

• zavedanje ciljev in kriterijev za doseganje le teh;

• spodbuditi medvrstniško sodelovanje in zavzemanje za vzpostavitev sodelovalnega odnosa;

• dajanje kvalitetne povratne informacije učencem o njihovem delu.



Oblike in metode dela

Delo v skupinah, dvojicah, individualno delo



Igra vlog



Učenje z uporabo vseh 5 čutil (tip, vonj, okus, sluh, vid)



Učenje z raziskovanjem in eksperimentiranjem



Učenje skozi gibanje in ples



Učenje na prostem v učilnici v naravi

• Manj sedeči način poučevanja, bolj zdravo učno okolje in več gibanja; 

• ni potrebna uporaba zaščitnih mask;

• poveča motivacijo, navdušenje, samozavest, manj je težav z motnjami 

pozornosti.

• IZZIVI:

• Vreme;

• zasedenost šolskega igrišča.



Učenje na prostem v učilnici v naravi



Primer učne enote po izboru učencev

• Učni sklop: Food and drink (Hrana in pijača)

• Učna enota: Sadje in zelenjava

• Čas trajanja: 2 šolski uri

• 1. Preverjanje predznanja: CIRCLE FRUIT AND VEGETABLE BASKET  

• 2.  Skupno oblikovanje in načrtovanje učne ure sadja in zelenjave 

(učenci izrazijo želje, kje in na kakšen način bi se učili - oblikovanje 

spodbudnega in učinkovitega učnega okolja). 





Načrtovane dejavnosti za doseganje ciljev

• Skupinsko delo: didaktična igra z žogo v krogu: Freeze & tell (sodelovanje 

v igri, poimenovanje sadja in zelenjave, izražanje zanimanja za sadje in 

zelenjavo po učiteljevem vzorcu (I like, I don't like).

• Skupinsko delo v učilnici na prostem:

• Tree game: žrebanje lističev s poimenovanji sadja in zelenjave; iskanje 

drevesa z ustrezno sliko sadja in zelenjave).



Načrtovane dejavnosti za doseganje ciljev

Delo  po postajah (diferencirano): s pomočjo listkov v barvah mavrice se 

razdelijo v dvojice. Izvajajo različne didaktične igre na temo sadja in zelenjave 

ter sodelovanja.

• Povezovanje beseda - slika s ščipalko.

• Igra vrtavka.

• Povezovanje sadje + beseda/tvorjenje besede z lesenimi črkami.



Načrtovane dejavnosti za doseganje ciljev

• MISTERY PLATE  (okušanje sadja in zelenjave)



Preverjanje – podajanje medvrstniške PI

Medrstniško vrednotenje dela po postajah Samovrednotenje

• Kako smo se učili? 
Samovrednotenje



Nagrada*

Izdelava zelenjavnih in sadnih nabodal ter priprava sadnega napitka (smoothie).



Nagrada*

Razredna zabava 



Povezovanje tujega jezika v razširjenem 
programu

• Tedenska izbirna dejavnost: Angleška čajanka

Razred: 1., 2., 3. in 4. razred

Področje RaP: Kultura in tradicija        Sklop področja: Tuji jeziki      Vsebina sklopa: Jaz in moj svet

Namen dejavnosti:

• Krepitev znanja, spretnosti in veščin (sodelovanje, komunikacija, ustvarjalnost, raziskovanje, medsebojna 

pomoč, kritično prijateljevanje, ipd.) za učinkovito sodelovanje in sporazumevanje v lastnem in tujih jezikih;

• nadgradnja ciljev obveznega programa (prvi tuji jezik: angleščina) na področju poslušanja in slušnega 

razumevanja, govornega sporazumevanje in sporočanja ter branja in bralnega razumevanja;

• zmanjšanje vrzeli v poznavanju jezikovnih ter nejezikovnih vsebin.



Aktivnosti učencev:

• Branje in pripovedovanje izvirnih besedil v angleškem jeziku (pravljice, 

izštevanke) vezanih na vsebine sklopa obravnavanega v obveznem programu;

• spoznavanje značilnosti angleških kultur; 

• dramske uprizoritve;

• izdelava lutk;

• načrtovanje, priprava in izvedba angleške šolske lutkovne predstave po izboru 

učencev:  Dear Zoo.



Angleška lutkovna predstava Dear Zoo

• Spoznavanje živali, izdelava lutk in dramskega odra



Izdelava lutk iz odpadne embalaže



Skupna priprava besedila + dramska uprizoritev



Najlepša hvala za vašo pozornost!
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