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• Razširjeni program 
osnovne šole nudi 
izzive in priložnosti 
učencu in učitelju. 
Oba lahko v njem 
»razširita krila«.  



• Učenec razširi krila v smislu 

sproščenega razvijanja svojih 

interesov, želja in potreb, pri čemer 

ima neštete možnosti in priložnosti 

za razvoj spretnosti in veščin, ki jih 

bo potreboval v življenju. 

• Učitelj pa lahko razširi krila v 

smislu svobodne izbire in 

uporabe strokovnih znanj učenja 

in poučevanja ter znanj, ki jih je 

pridobil z razvijanjem svojih 

lastnih interesov (učiteljeva 

močna področja).

https://www.google.com/search?q=schulerin&tbm

https://www.google.com/search?q=teacher&rlz



• Razširiti krila lahko razumemo tudi kot radost, moč, 
svobodo, cenjenje, navdušenje, vnemo, občutek 
zmorem, optimizem, upanje, zadovoljstvo in so v 
nasprotju z besedami dolgočasje, jeza, strah, občutek 
neuspešnost.



Razširjeni program v šoli 21. stoletja
Vir: Razširjeni program osnovne šole (delovno gradivo ZRSŠ). Pridobljeno s 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni%20dokument%2011_6.pdf

Kaj med drugim RaP omogoča učitelju?
 bolj poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznega učenca in tako več možnosti 

za udejanjanje načela diferenciacije in individualizacije.

Razvoj veščin

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni dokument 11_6.pdf


• Namen prispevka je predstaviti mini projekt oz. dalj 
časa trajajočo dejavnost razširjenega programa, pri 
čemer se prepletajo in povezuje vsebine ekologije in 
športa. Predstavljene bodo že izvedene dejavnosti, ki 
so v učencih sprožile pozitivna čustva, spodbudile 
njihovo angažiranost in občutek zmorem. 

https://www.google.com/search?q=met+%C5%BEogice+v+daljino+in+cilj



• S pomočjo telesne dejavnosti in svobodne igre ter 
ob uporabi recikliranega ali na novo uporabljenega 
odpadnega materiala so učenci ustvarjali različne 
igre in jih zbrali v t. i. mreži iger. 

• Dejavnost ter posamezne naloge so bile dovolj 
odprt učni izziv, saj so učenci svobodno izražali 
svoje ideje, rešitve, izkazovali razmišljanje in 
ustvarjalnost glede na svoje trenutne zmožnosti in 
sposobnosti.



VSAK DAN GIBANJE NA PROSTEM ZA VSE 
UČENCE

• Odnos do okolja in redna telesna aktivnost sta v 
sodobnem življenju zelo pomembna, zato smo tej temi 
namenili kar nekaj časa. 

• Povezali smo zbiranje odpadnega materiala, ki smo 
mu dali novo življenje, in skrb za redno telesno 
aktivnost (zdrav način življenja). 

• Vse se je lepo prepletalo skozi igro. 

• Tako je bila omogočena 'razširitev kril' tudi tistim 
učencem, ki krila težje razprejo ali pa so jim celo 
'prirezana'.



Od zbiranja materiala, načrtovanja, idej do 
končnega izdelka in njegove uporabe

BEAGLE IZOBRAŽEVALNE KNJIŽNICE. Pridobljeno s https://beagleproject.eu/ucni-viri-
in-gradiva/?lang=sl (5. 1. 2022). 



ŽOGOMETALNICA

Odpadni material je dobil 

novo življenje.
Kako v gibanju preživeti prosti čas na 

prostem?

Ideje za igro in gibanje doma (čas 

korone)



HODULJE

Sodelovanje s šolsko kuhinjo.

Obisk tehnične delavnice.

Kako lahko 

praznujem svoj 

rojstni dan?



PLOČEVINKOPADALNICA

Kakovostno preživljanje prostega časa.



TARČA

Razvijanje ustvarjalnosti in 

inovativnosti.

Sodelovanje in sodelovalno učenje.



RAČUNKO

Razvijanje veščin in 

matematičnega znanja. 

Povezava z obveznim 

programom.



PLASTIČNI KEGLJI



MREŽA IGER



MREŽA IGER



Mreža iger v 

izvedbi v naravi.





Povzetek/ugotovitve/izjava starša
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