
UČENEC IN PROSTOR -
RAZISKUJEMO PROSTOR V 4. RAZREDU

mag. URŠKA RUPNIK    

Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje





DRUŽBA
Prostorska orientacija in kartografija; Domači kraj

NAMENI UČENJA

Učim se:  

- o sestavinah zemljevida

- orientacije na različnih skicah, načrtih, zemljevidih domačega kraja;

- skicirati preprosto skico in izdelati preprost načrt (zunanjega) prostora;

- spoznati gospodarske in druge dejavnosti ter različne poklice v 

domačem kraju;

- raziskati stavbe gospodarskih in drugih dejavnosti v domačem kraju s 

terenskim delom, uporabo virov in literature ter uporabo IT.



DRUŽBA
Prostorska orientacija in kartografija
Učenje po korakih FS

KAJ ŽE VEM, MISLIM, SI 

PREDSTAVLJAM O TEMI

KAJ SEM SE NAUČIL O 

TEMI

1.

2.

OPISOVANJE, 

RAZLAGANJE, 

PRIPOVEDOVANJE 

SKICA POTI OD DOMA 

DO ŠOLE

3.

IZHODIŠČE ZA 

SPOZNAVANJE 

POJMOV SO SKICE 

POTI UČENCEV

4.

DELO PO POSTAJAH



DRUŽBA
Prostorska orientacija in kartografija
Učenje po korakih FS

4. dejavnost: Delo po postajah

SAMOVREDNOTENJE 

PO OPRAVLJENI 

POSAMEZNI POSTAJI



DRUŽBA
Domači kraj - gospodarske in druge dejavnosti 
Učenje z raziskovanjem

1. dejavnost: „Kaj že vem … Kaj me še zanima …“



DRUŽBA
Domači kraj - gospodarske in druge dejavnosti
Učenje z raziskovanjem

2. dejavnost: Iskanje podatkov s pomočjo IT

SHEMA NAREJENA NA 

PODLAGI INTERESA IN 

ZANIMANJA UČENCEV 



DRUŽBA
Domači kraj - gospodarske in druge dejavnosti
Učenje z raziskovanjem

3. dejavnost: Izdelava skice in načrta okolice stavbe v 
domačem kraju s pomočjo letalske fotografije

LETALSKA FOTOGRAFIJA

SKICA UČENCEV NAČRT UČENCEV



DRUŽBA
Domači kraj - gospodarske in druge dejavnosti
Učenje z raziskovanjem

4. dejavnost: PI učiteljice, popravki, dopolnitve načrtov 



SLOVENŠČINA
Opis poklica, povezan z izbrano gospodarsko ali drugo dejavnostjo 
in stavbo v domačem kraju
Učenje z raziskovanjem

NAMENI UČENJA

Učim se: 

- brati neumetnostna besedila določene vrste (opis poklica);

- po branju besedila povzeti temo, podteme in bistvene podatke ter

povzetek strukturirati v obliki miselnega vzorca in obnoviti besedilo;

- vrednotiti zanimivost, verodostojnost, razumljivost, zgradbeno ustreznost

ter jezikovno ustreznost in pravilnost besedila (opis poklica);

- na podlagi povratnih informacij načrtovati, kako bi besedilo še izboljšali.



SLOVENŠČINA
Opis poklica, povezan z izbrano gospodarsko ali drugo dejavnostjo 
in stavbo v domačem kraju
Učenje z raziskovanjem

RAZISKOVANJE, ZBIRANJE 

PODATKOV O POKLICU 

6.

5.

4.

3.

IZDELAVA MISLENEGA VZORCA 

S KLJUČNIMI BESEDAMI IN 

BISTVENEMI PODATKI, PI 

UČITELJICE, POPRAVKI

2.

KAJ ŽE VEM O POKLICU, 

KAJ ME ŠE ZANIMA …

PREGLED IN PI 

UČITLJICEIZBOLJŠAVE, 

DOPOLNITVE, 

PREOBLIKOVANJE BESEDILA

PREOBLIKOVANJE MISELNEGA 

VZORCA V BESEDILO

NAČRTOVANJE DELA

1.



LIKOVNA UMETNOST
Izdelava makete dela domačega kraja na podlagi izdelanega načrta 
pri DRU

NAMENI UČENJA

Učim se:

- ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja

spoznavati likovne pojme, povezane z oblikovanjem v 

tridimenzionalnem prostoru;

- razporejati oblike v tridimenzionalnem prostoru;

- oblikovati maketo dela domačega kraja;

- uporabljajo različne materiale in pripomočke za izražanje v 

tridimenzionalnem prostoru.



LIKOVNA UMETNOST
Izdelava makete dela domačega kraja na podlagi izdelanega načrta 
pri DRU

USTVARJANJE IZ 

LESENIH KOCK

USTVARJANJE IZ 

PAPIRJA

USTVARJANJE IZ 

LEGO KOCK



IZZIV MESECA – BOGATA 
NALOGA
Izdelava KUBO igre, s katero spoznamo stavbe in poklice v 
domačem kraju z vidika gospodarskih in drugih dejavnosti

KUBO ROBOTIKA – NA 

DINAMIČEN IN IGRIV 

NAČIN DO PRVEGA STIKA 

S PROGRAMIRANJEM 



IZZIV MESECA – BOGATA 
NALOGA
Kriteriji uspešnosti, oblikovani skupaj z učenci USPEŠNI BOMO …



IZZIV MESECA – BOGATA 
NALOGA
Potek dejavnosti

OPIS DELOVNEGA DNE 

IZBRANEGA POKLICA  PO 

PREDLOGI

ROBOTEK KUBO IN 

NJEGOV DELOVNI DAN





IZZIV MESECA – BOGATA NALOGA
Medvrstniško vrednotenje



IZZIV MESECA – BOGATA NALOGA
Medvrstniško vrednotenje



ZAKLJUČNE MISLI UČENCEV
Pogledi učencev na celotni učni proces

• Naučil/-a sem se …

… kako opisati poklic …; kako se naredi maketa …; o natančnosti in potrpežljivosti pri risanju načrtov …; kako 
uspešno sodelovati med seboj …; programirati KUBO robotka …; da je lahko sodelovanje s sošolci, ki jih ne 
poznaš dobro, uspešno in zabavno …;

• Ponosen/-na sem na …

… končni izdelek …; sošolce, ki so bili z menoj v skupini, ker smo dobro opravili nalogo in se bolje spoznali 
…; vztrajnost in trud skupine …; da sami sprogramirali robotka …;, nase …; na naše delo, ker smo vse 
napačne stvari lahko popravili in je bil potem naš izdelek odličen …

• Znanje bom lahko uporabil/-a …

… če bom postal arhitekt, programer, kartograf, oblikovalka …; da se bomo lažje znašli v našem mestu …; da 
bomo vedeli, kje je v mestu gasilni dom, zdravstveni dom, policijska postaja in kaj vse tam počnejo …;

• Ta način dela …

… mi je všeč …; je super, ker si lahko med seboj pomagaš …; je zanimiv, ker se pri učenju zabavaš …; je 
dober, ker smo ves čas aktivni in nam ni potrebno samo prepisovati v zvezke …; mi je všeč, ker smo spoznali 
veliko novih področij in postopkov …;

• O skupinskem delu in sodelovanju bi povedal/-a …

… da je super, ker smo si razdelili delo; da je bilo dobro, a nekateri člani skupine niso hoteli prisluhniti idejam 
drugih …; da je dobra stvar, ker lahko vsak naredi tisto, v čemer je dober …; da je bilo odlično, ker se nismo 
prepirali in smo sprejeli mnenja drug drugega …; da biti edina punca v skupini še treh fantov ni lahko, ker so 
želeli, da vse naredim jaz, ker sem punca, zato sem jih morala ves čas voditi …



ZAKLJUČNE MISLI UČITELJICE
Pogledi učiteljice na celotni učni proces

• VKLJUČENOST VSEH UČENCEV

• RAZNOLIKOST DOKAZOV

• MOŽNOST IZBIRE

• ORODJA FS

• RAZVOJ RAZLIČNIH VEŠČIN

• KOMUNIKACIJA

• MEDVRSTNIŠKO SODELOVANJE IN VREDNOTENJE

• UČENJE ZA ŽIVLJENJE
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