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Teoreti~ni uvod

1. Komunikacijski model
pou~evanja
U~ni na~rt (1998) v opredelitvi predmeta sloven{~ine navaja, da je komunikacijski model
pou~evanja temeljnega pomena, saj se v jeziku ustvarjajo in prena{ajo pomeni ter sporo~ila.
Materin{~ina omogo~a osnovno mo`nost medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja.
Pouk sloven{~ine se po svojih u~inkih in pomembnosti razteza dale~ prek samega predmeta.
Njegova temeljna naloga ostaja skrbno in vztrajno razvijanje u~en~evega osebnega jezika v
dobro uporabno in uzave{~eno obvladovanje materin{~ine in utrjevanje zavesti, da je mate
rin{~ina tudi dr`avni jezik.
To uresni~ujemo pri jezikovnem in knji`evnem pouku z naslednjimi sporazumevalnimi
dejavnostmi: poslu{anje, branje, govorjenje in pisanje. Kon~ni namen jezikovnega pouka
je opismenjenost v smislu kar najbolj{ega prakti~nega in ustvarjalnega obvladovanja vseh
{tirih dejavnosti ter tudi znanja jezikovnosistemskih osnov.

1.1 Poslu{anje

Poslu{anje je najbolj raz{irjena komunikacijska dejavnost. Plut-Pregelj (1990) navaja, da
osnovno{olski u~enci pre`ivijo okoli 60 odstotkov vsega ~asa v {oli ob neki dejavnosti, ki
zahteva poslu{anje.
To je prva komunikacijska dejavnost, ki se pojavi pri otroku. S poslu{anjem se u~ijo tudi svo
jega jezika.
V prvih letih osnovne {ole je za u~ence poslu{anje eden od pomembnej{ih virov pridobivanja
znanja (bralna tehnika {e ni popolnoma usvojena). V tem obdobju je tudi pasivni besedni
zaklad u~encev mnogo ve~ji kot aktivni, zato lahko razumejo veliko ve~, kot pa so sposobni
povedati.
Kunst-Gnamu{ (1992) ugotavlja, da je preve~ pasivnega poslu{anja v razredu in da ima
u~enec premalo pobud za govor, zato je u~en~ev govor nerazvit.
Kozinc (Golli, Grgini~ in Kozinc, 1996) navaja naslednje vrste poslu{anja:
- razlo~ujo~e poslu{anje (temelj vsem drugim vrstam poslu{anja, sposobnosti slu{nega
razlikovanja odlo~ilno vplivajo na u~en~ev jezik);
- prilo`nostno poslu{anje;
- poslu{anje z razumevanjem (v {olski situaciji najpogostej{a in hkrati temeljna oblika
poslu{anja);
- do`ivljajsko poslu{anje (posebna oblika poslu{anja umetnostnega besedila /M.
Kordigel, 1994,1996,1999/).
Na poslu{anje vplivajo slu{ni spomin, pozornost in koncentracija poslu{alca ter povezanost
novih informacij s poslu{al~evim predznanjem.
Plut-Pregelj (1990) poudarja, da bi morali v osnovni {oli razvijati u~en~evo poslu{anje na
naslednjih podro~jih:
- sposobnosti razlo~evalnega poslu{anja,
- razumevanje govornih sporo~il,
- navajanje u~encev na osnovna pravila uspe{ne poslu{alsko-govorne komunikacije.
Razlo~evalno poslu{anje je sposobnost, ki jo pri otroku razvijamo `e v pred{olskem obdobju
(vrtec, doma~e okolje) in pozneje v osnovni {oli nanjo sistemati~no vplivamo v za~etnem opis
menjevanju, kjer ima ta sposobnost odlo~ilno vlogo za uspe{no opismenjevanje.
Sposobnost slu{nega raz~lenjevanja in razlo~evanja smo sistemati~no izvajali v vajah (Ropi~,
1996):
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- slu{no smo razlikovali dolge in kratke besede (dol`ina zvena),
- slu{no smo zaznavali {tevilo zlogov (ploskali k besedam),
- prepoznavali in povezovali smo rimane besede s pomo~jo slik,
- prepoznavali in povezovali smo besede z enakim prvim glasom v besedi,
- prepoznavali smo besede, ki se kon~ujejo z dolo~enim glasom,
- razlikovali smo besede po dolo~enem glasu znotraj besed,
- razlo~evali smo glasove v nizu (npr. m—u—c—a),
- slu{no smo ugotavljali in simboli~no prikazovali {tevilo glasov posamezne besede
(besede smo izgovarjali po~asi in potegnjeno),
- ugotavljali smo {tevilo glasov,
- ustvarjali smo verigo besed (zima, Ale{, {karje …),
- ~lenili smo besede na zloge in iz enega od zlogov tvorili nove besede (sova, sonce
…),
- ugotavljali smo polo`aj dolo~enega glasu ipd.
V veliko pomo~ so mi bili tudi delovni listi Sli{im-vidim-pi{em (Schellander in @ele, 1990). Vsi
moji u~enci so imeli te delovne liste.
Pri razvijanju te sposobnosti je bila dobrodo{la tudi knjiga S. Pe~jak Didakti~na igra in razvoj
nekaterih funkcij pri opismenjevanju.
U~encem in u~iteljem je v veliko pomo~ pri razvijanju razlo~evalnega poslu{anja delovni zve
zek za prvi razred devetletke Na vrtiljaku ~rk 1, v katerem ponuja Kramari~eva raznolik izbor
vaj. K temu spada tudi zgo{~enka, s pomo~jo katere bodo razlo~evali {ume, ogla{anje `ivali,
{umenje vetra ipd.
Razumevanje govornih sporo~il je temeljna in prevladujo~a oblika poslu{anja u~encev v {oli,
{e zlasti v prvih razredih osnovne {ole.
Nekateri star{i uvidijo, da njihov otrok mnogo prej razume njihova sporo~ila, kot jih govori.
Kajti `e dojen~ek je sposoben sprejemati mamina govorna sporo~ila.
Pomemben dejavnik pri poslu{anju z razumevanjem je poslu{al~ev spomin. Neugoden dejav
nik je pomanjkanje motivacije, koncentracije in zanimanja.
Plut-Pregelj (1990) je uvrstila med najpomembnej{e oblike razumevanja vsebine:
a) Sledenje navodilom:
- u~enci naj dobijo navodila v takem zaporedju, kot naj bi jih izvajali;
- navodila naj vsebujejo le take besede, ki jih u~enci poznajo in razumejo;
- v navodilih je primerno poudariti z besedami prvi~, drugi~ …
b) Ugotavljanje zaporedja v sli{anem/govornem sporo~ilu (v sli{anem besedilu je relativno
redka dejavnost: bolezen – obisk zdravnika – jemanje zdravil – ozdravitev).
c) Ugotavljanje vodilne misli v sli{anem/govornem sporo~ilu (v u~nem procesu in v
`ivljenju dokaj pogosto). Pomagamo si z vajami:
- i{~emo najbolj{i naslov,
- dopolnjujemo povedi,
- poslu{amo in ugotovimo (Petra nakupuje …) ipd.
~) Zapomnitev podatkov iz sli{anega/govorjenega sporo~ila.
d) Globlje razumevanje sli{anega/govorjenega sporo~ila.
Na te sposobnosti sistemati~no vplivajo in jih razvijajo tudi vaje v delovnih zvezkih za prvi
razred devetletke Danes ri{em, jutri pi{em (Ropi~ in Fran~e{kin, 1999) in Na vrtiljaku ~rk 1
(Fran~e{kin, Kramari~, Ropi~, Urban~i~ Jelov{ek, 2000) ter Na vrtiljaku ~rk 2 (Ropi~, Kramari~,
Urban~i~ Jelov{ek, v tisku).
Pravila poslu{alsko-govornega sporazumevanja vzgajamo od vsega za~etka ob u~nih vsebi
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nah, igrah (Pe~jak, 1997) in drugih dejavnostih pri pouku.
Primera:
a) domi{ljijski binom, delni domi{ljijski binom
U~enci sedijo v krogu na blazinah. Drug za drugim pripovedujejo kratke zgodbice (npr. med
ved in balon). Medtem ko en u~enec pripoveduje, drugi pozorno poslu{ajo in ugotovijo, ali je
bila zgodba izvirna.
S pripovedovanjem zgodbe smo razvijali u~en~evo ustvarjalnost, pozornost, zmo`nost
koncentracije, hkrati pa sem jih navajala na pogovor v skupini (naj ne vpadajo v besedo
so{olcem).
b) `epna pravljica
V drugem polletju prvega razreda sem uvedla tako imenovano »`epno pravljico« (posamez
na izhodi{~a so skupna z `epno pravljico /Kordigel, 1999/, vendar se v sami izvedbi razhajata).
Na za~etku sem predvidevala, da bo odigrala pomembno vlogo v poslu{anju in pripovedova
nju, pozneje pa se je pokazalo, da ima vpliv tudi na branje.
V ~etrtek sem u~ence spomnila, naj pridejo naslednji dan v {olo oble~eni tako, da bodo imeli
`ep. V knji`nici sem izbrala ustrezno pravljico. Velikokrat sem izbirala na policah, ki so bile
sicer za u~ence manj privla~ne (stare knjige, slikovno manj zanimive). Na list sem ilustrirala
bistveno dogajanje iz pravljice (ugotavljanje vodilne misli v sli{anem).
V petek smo se zbrali z u~enci pred koncem pouka. Posedli smo drug poleg drugega v obliki
jaj~ka. Iz `epa sem vzela »`epno pravljico«.
Razgrnila sem list in u~encem povedala dano pravljico ob ilustracijah. Po ~ustvenem pre
moru sem dolo~ila enega izmed u~encev, da je povedal pravljico {e enkrat. Drugi u~enci so
pozorno poslu{ali; ~e je izpustil bistveni dogodek, so ga dopolnili.
Nato so dobili list papirja, ki so ga prepognili (na za~etku ob moji demonstraciji). Na list so s
table prepisali avtorja in naslov pravljice ter s svin~nikom ilustrirali bistvene dogodke prav
ljice v posamezna okenca. Na za~etku izvajanja »`epne pravljice« ne smemo pri~akovati, da
bodo u~enci zmogli ugotoviti vse bistvene dogodke. Faza, v kateri u~enci upodobijo »`epno
pravljico« z enim ali dvema dogodkoma od vseh (ali skoraj vseh) bistvenih dogodkov v prav
ljici, je sorazmerno dolga in zahteva svoj ~as pri posameznem u~encu.
List z ilustracijami so zlo`ili in dali v `ep ter od{li domov. Konec tedna, ko se je zbrala vsa
dru`ina, so povedali `epno pravljico {e doma.
V ponedeljek so spet pri{li v {olo z »`epno pravljico« v `epu. En u~enec (vedno drugi) jo je glas
no pripovedoval, drugi pa so spremljali pripovedovanje ob svojih ilustracijah. Nato so prilepili
»`epno pravljico« v zvezek.
Kmalu so u~enci posegali po razli~nih knjigah v knji`nici. Velikokrat so knjigo, po kateri sem
zanje pripravila »`epno pravljico«, sami znova prebrali. Prijetno do`ivljanje u~encev ob
poslu{anju pravljic je v njih gotovo pustilo pozitivne ob~utke, ki jih najverjetneje do`ivljajo
tudi pri samostojnem branju pravljic.
Pravila poslu{alsko-govornega sporazumevanja uzave{~amo tudi z realizacijo u~nih  ciljev
dialo{kega sporazumevanja od prvega razreda devetletke naprej. U~encem in u~iteljem so v
veliko pomo~ pri razvijanju pravil poslu{alsko-govornega sporazumevanja delovni zvezek za
prvi razred devetletke Na vrtiljaku ~rk 1 (Fran~e{kin in dr., 2000), delovni zvezek za ustvarjalno
branje Jaz pa berem 1 (Kordigel, 1999) in drugi.
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1.2 Govorjenje

Govor je eden izmed {tevilnih dejavnosti, ki ga `iva bitja – ljudje uporabljajo pri vplivanju na
druga `iva bitja. Vsekakor je to ena izmed zahtevnej{ih dejavnosti, ki zahteva dolgo razvojno
pot. Vsak ~lovek mora preiti niz razvojnih stopenj.
Gre za oblikovanje ~loveka kot posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavlja
nje komunikacij z okolico (dru`bena funkcija govora).
^lovek premore ustrezno biolo{ko zasnovo za razvoj govora, in sicer tako v govornem apa
ratu, predvsem pa v razvoju velikih mo`ganov. Razvoj govora v prvih letih mo~no sovpada z
razvojem sive skorje velikih mo`ganov.
Vasi} (1974) meni, da je govorni razvoj toliko hitrej{i, koliko ve~ pozornosti posve~amo govor
nemu razvoju otroka. Namre~ od {tevila spodbud v obdobju govornega razvoja sta odvisni
tudi  hitrost in kakovost govornega razvoja. Zato je treba otrokom v obdobju govornega
razvoja ~im ve~ peti, pripovedovati in brati. Hkrati pa jim je treba dati mo`nost, da ~im ve~
govorijo tudi sami.
Nikakor ne smemo pozabiti na to, da moramo otroke tudi poslu{ati, kaj nam govorijo. Kajti z
natan~nim poslu{anjem, kaj otrok govori, razvijamo v njem spoznanje in tudi potrebo, da je
treba govoriti.
Ne smemo pozabiti na dejstvo, da se govor razvija v dru`bi kot potreba za govorno komuni
kacijo. V govornem razvoju obstajajo dolo~ene splo{ne zakonitosti.
Podvajanje zlogov predstavlja za otroka ene vrste igro, v kateri {tevilne zloge izgovarja sku
paj. Kombinacija dolo~enih zlogov se nana{a na dolo~ene osebe in dolo~ene situacije (npr.
ma – ma pomeni mama). Ti zlogi dajejo dolo~eno vsebino in pomen. Vsaka dva podvojena
zloga ne predstavljata besede v otrokovem repertoarju.
Zmotno bi bilo prepri~anje, da prva beseda ozna~uje izklju~no to ali ono osebo. Prva beseda
ima v bistvu vlogo stavka (npr. beseda mama ozna~uje »mama, la~en sem«, »mama, boli«,
»mama, pridi« ipd.).
Ni pomembno le koli~insko pove~evanje besednega zaklada, temve~ je pomemben tudi pro
ces razlikovanja pomena besed.
Otrokov prvi govor je tesno povezan z zadovoljevanjem fiziolo{kih  potreb. @e na koncu
drugega leta starosti otrok ~edalje pogosteje uporablja govor kot sredstvo izra`anja svojih
odnosov.
Posamezne faze govornega razvoja se prepletajo z razvojnimi fazami razli~nih procesov, ki so
pogojeni s fizi~nim dozorevanjem (npr. polo`aj telesa, motori~na koordinacija).
Med otroki obstaja velika podobnost, ~e jih primerjamo po prvih petdesetih besedah, ki se jih
nau~ijo. [tevilni avtorji (Bee, 1975) so delali podobne analize otrokovega besednega zakla
da. Otrok se nau~i veliko novih besed konec prvega in konec drugega leta starosti (200-300
besed) ter okrog tretjega leta (ve~ kot 400 besed).
Govorni razvoj vklju~uje u~enje fonolo{kih, semanti~nih in sintakti~nih pravil.
Po razvojni fazi dvobesednega stavka se govor zelo intenzivno razvija v vse smeri: natan~no
uporabo govornih glasov, razli~ne in sestavljene stav~ne strukture in razvoj besednega pome
na.
Reynell (1969) je ob standardizaciji svoje razvojne skale govora opredelil tri komponente
govornega izra`anja: strukturo, vsebino in besedni zaklad. V prvih treh letih se zelo hitro raz
vija struktura govora, tako da ima otrok pri pribli`no petih letih `e razvito osnovno strukturo.
Besedni  zaklad se hitro bogati do starosti {tirih let in pol. Vsebina govora pa se najhitreje
razvija med drugim in {estim letom.
NA VRTILJAKU ^RK 2
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Bernstein (1979) navaja, da se ob tem, ko se otrok u~i govora ali sam uporablja termine, u~i
tudi specifi~nih kodov, ki uravnavajo njegove verbalne stopnje. V spontanih situacijah si otro
ci oblikujejo izku{nje. Otroci, katerim so omogo~eni razli~ni govorni sistemi (npr. se znajdejo
v razli~nih dru`benih vlogah), lahko osvojijo popolnoma razli~ne dru`bene in intelektualne
postopke kljub istim zmogljivostim.
Clark (1981) meni, da se v obdobju, ko je otrok sposoben tvoriti dalj{e povedi (med 2. in 3. ter
4. letom), razvija tudi raznolikost in kompleksnost povedi, saj sama dol`ina povedi ni merilo
govorne zrelosti.
Otrok uporablja pribli`no do vstopa v {olo vse jezikovne oblike, ki jih zasledimo v jeziku
odraslih. Navadno tvorijo kraj{e povedi kot odrasli, poleg tega pa delajo tudi ve~ napak pri
sklanjanju, uporabi {tevila in drugih slovni~nih pravilih. Bee (1975) navaja, da otroci (zlasti
do ~etrtega leta) ne sestavljajo besed v povedi in ne uporabljajo enakih slovni~nih pravil kot
odrasli.
Otroci pribli`no do 4. oziroma 5. leta starosti usvojijo glavne komponente sintakti~ne struk
ture maternega jezika, vendar traja jezikovno u~enje {e mnogo let. V obdobju od 3 do 7 let
poteka razvoj sklanjatev in spregatev (Marjanovi~-Umek, 1990).
V tem ~asu razvijajo stav~ne strukture (vpra{alne, nikalne in zlo`ene povedi, besedni
pomen).
Zlo`ene povedi so povedi, ki vsebujejo ve~ kot en glagol, ne upo{tevajo~ pomo`ni glagol.
Razvoj sestavljenih povedi je odvisen od razvoja veznikov. Pred uporabo veznikov otrok izrazi
dolo~eno misel z dvema vzporednima stavkoma. Otrok najprej uporablja veznik in (med 3. in
4. letom), kmalu zatem tudi veznike potem, zato, ko, ~e, ali, nekoliko kasneje pa {e prislov prej.
Veznika ki in kateri sledita drugim veznikom in povzro~ata otrokom precej te`av (tudi v prvih
letih osnovne {ole).
Zaporedje, po katerem se otrok u~i pomena besed, je odvisno od razli~nih faktorjev. Pri tem
ne smemo pozabiti na vpliv individualnih izku{enj z razli~nimi specifi~nimi besedami.
Sposobnost prepoznavanja pomena se pojavlja pred sposobnostjo definiranja pomena. To
pa ne pomeni, da sposobnost definiranja nujno vklju~uje tudi sposobnost prepoznavanja.
V obdobju med 2. in 6. letom se {ele razvijajo s semanti~nega vidika zahtevnej{e skupine
besed.
V vsakem jeziku najdemo vrsto besed, katerih pomen se spreminja, odvisno od tega, kdo, kje.
kdaj govori te besede (samostalni{ke besede /dom, ata/, zaimki /jaz, mene, moj, ti, tvoj/, pri
slovi /tukaj, tam/).
Clarkova (Clark, 1981) meni, da se pridevni{ki pari, ki so vezani na pojem koli~ine in dimenzije,
razvijejo v naslednjem vrstnem redu:
veliko - malo, velik - majhen,
dolg - kratek, visok - nizek,
debel - tanek, globok - nizek, {irok - ozek.
Johnston in Slobin (Marjanovi~-Umek, 1980) sta opravila veliko medkulturno lingvisti~no {tudi
jo, v kateri sta preu~evala razvoj sedmih prostorskih pojmov: v, na, pod, poleg, med, zadaj
(za), spredaj (pred).
Otroci iz vseh jezikovnih skupin se u~ijo besede za ozna~evanje prostora v enakem, splo{nem
zaporedju:
- v/nad/pod/poleg,
- za/pred/med,
- zadaj/spredaj.
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Avtorji, ki preu~ujejo razvoj besed, ki ozna~ujejo pojem ~asa, v svojih {tudijah navajajo
razli~ne ugotovitve. Nekateri menijo, da se beseda prej razvije pred besedo po, drugi trdijo
ravno nasprotno. Manj{a skupina avtorjev pa meni, da gre za hkratni razvoj.
Razvoj prvih besed, ki ozna~ujejo sorodstvene odnose, se za~ne okoli ~etrtega leta. O popol
nem razumevanju celotnega sistema pa lahko govorimo {ele pri desetletnih otrocih, v~asih
{e kasneje.
[tudije so dokaj enozna~no potrdile, da je razvoj sorodstvenih pojmov dokaj kompleksen
in da ve~ina otrok najprej razvije pojme, vezane na o`jo dru`ino, in tudi uporablja ustrezne
besede (mama, o~e, brat, sestra), kasneje pojme, vezane na {ir{o dru`ino (sin, h~i, star{i, stara
mama, stari o~e), in nazadnje {e zahtevnej{e in {ir{e pojme (stric, teta, sestri~na, bratranec).
Kozinc (Golli in dr., 1996) navaja, da se moramo pri pouku jezika in za~etnega opismenjevanja
zavedati prvotne vloge govornega sporazumevanja in dejstva (potrjenega v razli~nih raziska
vah), da ima jezikovna razvitost, zlasti otrokov govorni razvoj, najve~jo vlogo pri uspe{nosti
opismenjevanja.
Avtorica tudi meni, da {tevilni u~enci na za~etku {olanja ne dosegajo dolo~enih opisanih (na
podro~ju govora) stopenj razvoja. Njihove pomanjkljivosti so v situacijskem govoru zakrite,
medtem ko pridejo do izraza pri pouku, ko je potrebno jasnej{e izra`anje v povezanem bese
dilu. V takem primeru veljajo za njih zna~ilnosti pred{olskega obdobja.
Uspe{nost otrokovega govornega razvoja na podro~ju semantike, sintakse in besednega
zaklada je odvisna tudi od kulturnega okolja in od tega, ali je bil otrok spodbujen k izra`anju.
Razlike v govornem razvoju otrok, ki vstopajo v 1. razred, poglabljajo {e tujejezi~no doma~e
okolje, kulturna zaostalost in dru`bene razlike. Tako lahko tudi pri teh otrocih govorimo o raz
vitem in omejenem kodu. Te`ave nerazvitega govornega modela oziroma omejenega koda
sku{amo ~im prej odpraviti ali vsaj ubla`iti. K temu je naravnan tudi U~ni na~rt sloven{~ine
(1998) za prvo triletje.
Lastnosti omejenega koda (Bernstein, 1962):
- kratke, slovni~no preproste, pogosto nepopolne povedi,
- ponavljajo~a se raba veznikov (in, potem, ker …),
- pogosta raba kratkih vpra{anj,
- omejena raba pridevnikov in prislovov ter odvisnikov,
- pogosto izra`anje mnenj z dodatnimi vpra{anji, ki izra`ajo potrebo po potrditvi izra`ene
misli,
- pogosta raba govornih fraz,
- nezmo`nost, da bi ohranili slovni~ni osebek v povedi, zaradi ~esar pride do razpada
sporo~ila ipd.
Kozinc (Golli in dr., 1996) ugotavlja, da so pri govornem sporazumevanju na za~etku opisme
njevanja nekateri cilji uresni~ljivi le pri u~encih z razvitim kodom, le delno pa pri tistih, ki upo
rabljajo za sporazumevanje samo omejeni kod.
Devetletna osnovna {ola ima v primerjavi z osemletno pri nas nekoliko druga~en pristop
do govorjenja v komunikacijskem modelu pou~evanja. Evalvacija mojih prakti~nih izku{enj
(projekt »podalj{ano opismenjevanje«) gotovo potrjuje pozitiven napredek u~encev na govor
nem podro~ju. Nobenega dvoma ni, da bo to podro~je {e uspe{nej{e v devetletni osnovni
{oli. U~iteljevo uspe{no vplivanje in razvijanje govornega podro~ja posameznega u~enca
vidim tudi v `e opisani dejavnosti v poglavju Poslu{anje (»`epna pravljica«, pripovedovanje
domi{ljijskih zgodbic), kjer u~enci spontano vstopajo v govorno komunikacijo.

1.3 Branje

Branje lahko razlo`imo in definiramo na ve~ na~inov. Definicije branja so se spreminjale z
razli~nimi znanstvenimi pristopi. Allard in Sundblad (1987) menita, da je teorija vrsta logi~nih
posledic, izpeljanih iz dejstev in domnev o pojavu, ki ga preu~ujemo. Izbira dolo~enega pristo
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pa k raziskovanju navadno temelji na tem, kako smo definirali sam pojav branja. ^e branje
definiramo kot ve{~ino, potem bomo napredek v branju preu~evali druga~e, kot ~e definira
mo branje kot proces, v katerem iz pisnih znakov tvorimo pomen.
Otroci, stari med 5 in 7 let, so navadno tudi drugje v svetu (Flippo, 1982) vklju~eni v razli~ne
dejavnosti pripravljanja na pou~evanje branja in pisanja. Prvi pogoj je dose~i raven priprav
ljenosti, ki je potrebna za usvajanje dolo~enih spretnosti in sposobnosti.
@e [ilih (1955) je menil, da sta branje in pisanje povsem razli~na procesa, toda v elementar
nem razredu ju povezujemo in {ele pozneje lo~imo. Branje je zaznavna ali perceptivna, pisa
nje pa izrazna ali ekspresivna komponenta pismenosti.
Pe~jak (1997) navaja, da vidimo branje in razvijanje bralnih sposobnosti pri u~encih skozi tri
povezane, vendar hierarhi~no organizirane stopnje, ki vodijo k bralni pismenosti.
Stopnje v razvoju bralnih sposobnosti so:
a) avtomatizirana bralna tehnika,
b) branje z razumevanjem,
c) fleksibilno branje.
U~enec usvaja bralno tehniko ob hkratnem razvijanju razumevanja prebranega in z razli~nim
bralnim gradivom.
^udina-Obradovi} (1995) navaja naslednje faze pri usvajanju bralne tehnike:
1. Faza globalnega/celovitega prepoznavanja
Pri u~enju branja se otrok najprej nau~i vzpostaviti odnos med besedo kot celoto in njenim
pomenom. To se imenuje logografska strategija - celotna beseda predstavlja znak za izgovor
jeno besedo.
2. Faza za~etne glasovne analize
V tej fazi postane pozoren na posamezne ~rke/glasove, ki sestavljajo besedo. Navadno naj
prej usmeri pozornost na prvo ~rko/glas v besedi. Ta za~etek analize ka`e, da se je otrok za~el
zavedati, da je beseda sestavljena iz posameznih elementov.
3. Faza pretvarjanja ~rk v glasove
To je najte`ja in hkrati najpomembnej{a faza pri u~enju branja. Otrok uporablja abecedno
strategijo (prepoznava vsako posamezno ~rko in jo pretvarja v glas). V tem obdobju postane
njegova sposobnost analize in branja tako velika, da lahko brez te`av prebere tudi tiste bese
de, katerih pomena ne razume.
4. Faza kompleksnega pretvarjanja ~rk v glasove
Otrok je v tej fazi `e izurjen v pretvarjanju ~rk v glasove. Pri branju uporablja ortografsko stra
tegijo. To pomeni, da besede ne razstavlja ve~ na njene elemente - ~rke, pa~ pa hkrati zazna
celotno napisano besedo. Ta strategija je kombinacija logografske strategije in glasovnega
raz~lenjevanja.
Plut-Pregelj (1990) pravi, da sta poslu{anje in branje dve mo~no povezani receptivni komu
nikacijski dejavnosti, kjer se napredek pri eni pogosto ka`e tudi v napredku pri drugi. Hkrati
sta tudi tako razli~ni, da ju moremo in moramo razvijati vsako posebej. Brati ne pomeni, da
znamo razlo`iti znake na papirju in poznamo besede, ki so iz njih sestavljene. Pomeni tudi
sposobnost, da se pou~imo o pomenu in smislu tega, kar vidimo.
Tako deli Buzan (1980) branje na naslednje stopnje:
- asimilacija vizualnih podatkov z o~mi;
- prepoznavanje ~rk in besed;
- razumevanje - povezovanje besed, ki jih beremo, s pomenom celega odlomka;
- dojemanje - povezovanje informacij s celotnim znanjem;
- u~inkovito in uspe{no shranjevanje informacij;
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- informacije si lahko prikli~emo v spomin (kjer koli in kadar koli je potrebno);
- informacije u~inkovito uporabljamo in jih uspe{no posredujemo drugim.
Pri ve~ini standardnih tehnik branja se predvsem ukvarjamo s prvima (zgoraj navedenima)
stopnjama. Poskusi dojemanja morda do neke mere sledijo tretji in ~etrti stopnji. U~encem
bolj malo povemo, kako naj dojemajo in ustrezno integrirajo snov ter kako naj se prepri~ajo,
ali so si jo zares zapomnili.

1.3.1 Dejavniki bralne u~inkovitosti
Branje je visokoorganizirana dejavnost mo`ganov. Nekateri navajajo, da na branje vplivajo
razli~ni notranji in zunanji dejavniki. Avtorji, ki navajajo dejavnike uspeha oziroma neuspeha
pri branju, so precej skladni.
Ve~ina avtorjev poudarja naslednje dejavnike bralnega uspeha:
- percepcijske dejavnike,
- kognitivne dejavnike,
- motivacijo in interes,
- socialno-kulturne dejavnike.
1. Percepcijski dejavniki
Med {tevilnimi procesi, ki sodelujejo pri branju, je primaren proces percepcije. Ko bralec
zaznava ~rke in besede ({tevilne ravne, kro`ne in ukrivljene ~rte), jih razvr{~a v dolo~ene sku
pine po zunanji obliki. Brez natan~ne percepcije ni mogo~e miselno branje (razumevanje,
interpretacija in vrednotenje).
Za natan~no percepcijo in reprodukcijo ~rk ali besed sta zlasti potrebni razviti sposobnosti
vidnega in slu{nega razlo~evanja. Znanstveniki trdijo, da so te sposobnosti deloma podedo
vane, {e bolj pa so pridobljene.
Pops (Pe~jak, 1993) je v raziskavi ugotovil, da otroci la`je in hitreje razlo~ujejo ~rke, ki imajo
simetri~no obliko.
Pe~jak (1993) povzema na podlagi raziskav, da je potrebna jasna percepcija nekaterih ~rk
besede, ki omogo~a bralcu, da rekonstruira celotno besedo in da jo lahko prepozna. Dolo~ene
~rke v abecedi zaznavamo bolje v primerjavi z drugimi ~rkami, ~e besedo na hitro pogleda
mo. Mednje lahko vklju~imo prvo in zadnjo ~rko ter vertikalne in okrogle ~rke v besedi.
[ilih (1955), pozneje tudi Schellander (1992), Pe~jak (1993) in drugi, so poudarjali, da so izurje
nemu bralcu v pomo~ tudi dominantne oblike. Te so besedne podobe ali pa ~rke z nenavad
no raz~lenitvijo. Najbolj dominantne so ~rke vseh treh {irin (f), ~rke spodnje ali zgornje {irine
(b, d, g, h, p …) in najmanj ~rke srednje {irine (c, m …). Prav tako so bolj dominantne besedne
podobe, v katerih je ve~ dominantnih ~rk.
Pe~jak (1993) meni, da na hitrost prepoznavanja posameznih besed vplivajo:
• znane (z videzom oblike besede) ali neznane besede (prepoznamo le s procesom analize),
• tipografska ureditev - dol`ina in {irina  vrstic, presledek med vrsticami, svetlobni kontrast
med papirjem in tiskom, vrsta tiska (debelej{i ali po{evni tisk) ter vrsta in dimenzija ~rk (bese
dilo z malimi ~rkami beremo hitreje kot z velikimi),
• razsvetljava pri branju,
• mentalna naravnanost posameznika zaradi njegovega interesa za posamezno podro~je.
S poskusi so ugotovili, da beremo besedno podobo, ki je smiselna, bistveno hitreje kot besed
ne podobe, ki za nas nimajo smisla.
Buzan (1983) navaja, da se o~i pri branju premikajo skokovito. Med branjem vrstice se o~i
ve~krat ustavijo (fiksacijski odmor oziroma postanek). V~asih se gibljejo nazaj proti za~etku
vrstice in delajo postanke za jasnej{i pregled ali zaradi ponovnega branja besedila. Te premi
ke nazaj imenujemo regresijski gibi oziroma regresija.
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Gibanje o~i pri dobrem bralcu je druga~no kot pri slabem. Bolj{i in uspe{nej{i bralci ob vsa
kem postanku zajamejo s pogledom ve~ besed - skupino dveh ali treh besed. Prednosti dobrih
bralcev sta teko~i ritem in hitro branje.
Po~asni bralci se zaradi ve~kratnega ustavljanja in ponovnega branja hitreje naveli~ajo, ne
ostanejo zbrani, misli jim uhajajo drugam in te`ko oziroma sploh ne morejo slediti pomenu
prebranega.

2. Kognitivni dejavniki
Pe~jak (1993) navaja, da je u~enje branja ena izmed specifi~nih oblik u~enja. Pri u~enju te
ve{~ine imajo pomembno vlogo otrokove intelektualne sposobnosti. Nekateri avtorji menijo,
da je za u~enje branja bolj kot kronolo{ka starost pomembna mentalna starost otroka.
Dokaz trditve, da z leti {olanja nara{~a odvisnost bralne uspe{nosti od inteligentnosti, je
znano dejstvo, da se tudi otroci z ni`jim inteligen~nim koli~nikom lahko nau~ijo kar dobro
brati, ~eprav kasneje in po~asneje kot otroci z vi{jim inteligen~nim koli~nikom. Ko se izurijo v
bralni tehniki, lahko berejo tako teko~e kot otroci z znatno vi{jim inteligen~nim koli~nikom,
vendar pa tak otrok ne bo dobro razumel prebranega, ne bo zmogel ovrednotiti, kar je pre
bral, in ne primerjati besedila z drugimi besedili.
Avtorji ugotavljajo pomembno zvezo med otrokovo inteligentnostjo in bralno u~inkovitostjo.
Treba je poudariti, da {e tako visoka stopnja inteligentnosti ni garancija za uspeh v branju,
{e posebej ne v prvih letih {olanja. Branje v za~etni fazi opismenjevanja obravnavamo kot
ve{~ino. Ta pa zahteva veliko urjenja, vaj, ~e ho~emo, da jo razvijemo do stopnje avtomati
zacije.
Hitrost branja je pri otrocih z razli~no stopnjo inteligentnosti seveda razli~na. Sicer pa velja,
da bolj kot je otrok inteligenten, hitreje lahko za~nemo z opismenjevanjem in kraj{i ~as je
potreben, da se proces opismenjevanja zaklju~i.
Stopnja inteligentnosti mo~no vpliva na  hitrost u~enja branja in pisanja, ki je pri otrocih z
razli~no stopnjo inteligentnosti seveda razli~na.

3. Motivacija, interes
U~enje je odvisno predvsem od zanimanja, volje in motivacije, da se nekaj nau~imo. [tevilne
raziskave in primeri iz vsakdanjega `ivljenja ka`ejo, da je motivacija glavna sila, ki poganja
u~enje in vzdr`uje napor, potreben za u~enje.
Rot (1973) meni, da se pomen motivacije ka`e tudi z delovanjem namena, da se bomo u~ili,
in odlo~itve, kako se bomo u~ili. ^e nimamo namena, da bi se kaj nau~ili, nam tudi ve~kratno
ponavljanje ne bo koristilo. ^im bolj je namen konkretiziran, dolo~en, toliko ve~ji je uspeh.
Motivacija je proces, ki izzove ~lovekovo dejavnost in jo usmerja k dolo~enemu cilju. Na tej
poti do cilja ima zelo pomembno vlogo tudi interes. Beseda interes pomeni pozitivno ~ustve
no naravnanost do neke dejavnosti in `eljo po nadaljnjem spoznavanju ali ukvarjanju s to
dejavnostjo. O bralnem interesu otroka lahko govorimo, ko pose`e po knjigi oziroma besedi
lu z `eljo, da bi ob njej nekaj lepega do`ivel ali si obogatil svoje znanje. Za razvoj bralnega
interesa so zelo pomembne otrokove prve izku{nje s knjigo. Gradi{ar (1979) meni, da sta za
razvijanje bralnega interesa pomembna predvsem obdobje za~etnega branja in ~as prehoda
k samostojnemu branju.
Najpomembnej{i dejavniki motivacije za branjeso bralna tehnika, razumevanje besedil in
bralni interes. Bralni interes se pri u~encu poglablja, ~e u`iva pri branju, ima ob~utek varnosti
besedila, dobi potrditev v socialnem prostoru ter ima prilo`nost, da lahko bralno dejavnost
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uspe{no dokon~a ipd.
U~iteljeva vloga pri razvijanju bralnega interesa se ka`e:
- v odkrivanju bralnega interesa (pogovori, vpra{alniki …),
- vklju~uje primerne knjige v bralni pouk,
- motivira u~ence za izposojo v {olski knji`nici,
- u~itelj je tudi svetovalec star{em,
- v pouk uvaja primerne metode pou~evanja ipd.
Nobena metoda sama po sebi ni tako idealna, da bi omogo~ila kakovostno branje. En otrok
je za branje bolj nadarjen kot drugi, vendar vsi potrebujejo vajo. @erdin (1990) ugotavlja, da
otroka za bralne vaje ne bo te`ko pridobiti, ~e otrok bere z lahkoto. Otrok, ki ima pri branju
te`ave, se branju upira, be`i od knjige, postane bolan in zaspan, utrujen, la~en in `ejen ter
pogosto svoj odpor do branja posplo{i do vsega {olskega dela. Brez vaje pa branja tudi ne
more izbolj{ati. Na `alost {e zmeraj veliko star{ev in u~iteljev ta problem re{uje preprosto
tako, da zahtevajo od otroka, da vsak dan bere vsaj pol ure, ~e ne {e dlje. Avtorica pravi, da
bi tej metodi mirno lahko rekli tudi trpin~enje otroka. Tudi druge ~asovne norme, ~eprav so
kraj{e, za otroka niso primerne. Otrok {e nima ~asovnih predstav. ^e otrok pozna na uro, bo
gledal, kdaj se bo neprijetna dejavnost kon~ala. Pozornost, ki bi jo zelo potreboval za samo
branje, bo tako usmerjena na ~asovni potek.
Zato je dosti bolje, da otroku postavimo cilj, ki ga vidi. To je knjiga, zgodba, stran, odstavek,
pet vrst, ena vrsta ipd. ^im slab{i bralec je, tem manj{i obseg napisanih besed naj bo enkraten
bralni cilj. ^im bolje bere u~enec, tem ve~ vrst ali strani lahko prebere pri eni vaji. Ponavadi
pa se dogaja prav nasprotno. Iz tega sledi, da je poglavitna te`ava slabih bralcev motivacija
za vajo. Kak{en motivacijski na~in bomo izbrali, je odvisno od u~enca samega, stopnje branja
ali te`av, od star{ev in drugih okoli{~in.
Star{em svetuje, da zve~er, preden gre otrok spat, ali pa potem, ko je `e v postelji, sedejo k
njemu in mu povedo ali preberejo pravljico. Otrok naj le poslu{a. Na{ cilj je, da bi mu ~as
poslu{anja pravljice, bli`ine knjige in star{ev lepo minil, da bi se po~util prijetno. Ponavadi
se otrok po~uti prijetno zaradi tega, ker je blizu mama. ^ustvenega ugodja ne izzove knjiga,
ampak drugi dejavnik. ^e se to ve~krat ponavlja, otrok pove`e mamo in pravljico z ob~utkom
ugodja.
Eden izmed na~inov motiviranja otrok za branje je, da jim na glas beremo slikanice. Pri tem
jim hkrati poka`emo sliko in napisano ime, ki smo ga prebrali. Veliko otrok za~ne spontano
vzpostavljati asociativno zvezo ~rka - glas.
Na bralno u~inkovitost otrok vplivajo tudi ~ustveni in motivacijski dejavniki. Med njimi sta naj
pomembnej{a odnos do branja oziroma pravilno pojmovanje branja in interes za branje.
Motivi, ki pospe{ujejo u~enje, so lahko razli~ni. Pri u~encih predvsem razvijajmo `eljo po novih
spoznanjih in zanimanje za u~no gradivo. Za razvijanje motivacije pri {olskem u~enju uporab
ljamo razli~na sredstva, s katerimi si prizadevamo, da bi aktualizirali, po`ivili motive, zna~ilne
za posameznike. U~inkovite spodbude za aktualiziranje motivov so pohvale (ob~asno tudi
nagrade).
Za urjenje tehnike branja pripravimo oziroma poi{~imo zanimiva besedila, ob branju katerih
bodo otroci u`ivali.
Pri razvoju predbralnih in bralnih sposobnosti ima pomembno vlogo okolje ({olsko, v pred{
olskem obdobju pa predvsem dru`insko).
U~enci razvijajo bralne sposobnosti tudi s tem, da ne poslu{ajo navodil za delo, pa~ pa jih
dobijo v pisni obliki, jih preberejo in naredijo, kar od njih zahtevamo.
U~itelji se moramo zavedati, da vseh u~encev ne moremo enako motivirati. Tudi pri tem so
individualne razlike. Kar enega `e vznemirja, utegne drugega {e dolgo~asiti. Motnje pri bra
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nju so lahko tudi posledica razpr{ene in plitke pozornosti ter hiperkineti~nosti.
Marsikateri u~itelji bi bili presene~eni, ~e bi ugotovili, kako nekateri u~enci slabo razumejo
pisani jezik (leposlovje, naloge z besedilom, razna navodila). Kadar ~lovek bere nekaj, ~esar
ne razume (nekaterih besed ali celotne vsebine), je branje mnogo slab{e.
Na za~etku osnovne {ole (predvsem v prvem razredu) se {e ve~ina u~encev veliko te`je pisno
izra`a, zato ne more prenesti svojih misli dovolj dobro v pisno obliko. U~itelji oziroma star{i
jim lahko pomagajo tako, da u~en~evo pripovedovanje zapi{ejo. U~enci se la`je izra`ajo
ustno kot pisno. Po kon~anem pripovedovanju u~enec besedilo prebere. Spomni se {e, kaj je
pripovedoval, besedilo oziroma posamezne besede so mu znane, zato lahko bere dosti bolje.
To dejavnost lahko uspe{no razvijamo tudi pri dopolnilnem pouku.
Kot u~iteljica sem razvijala bralni interes pri u~encih {e z naslednjimi dejavnostmi:
1. Branje svojega besedila
Ko u~enci napredujejo v svojem razvoju pismenosti, ustvarjajo polvezane pisne naloge. Pri
teh imajo ve~jo vlogo u~enci. Pi{ejo samostojno, tako kot do`ivljajo, ~utijo, seveda v skladu s
svojimi interesi in sposobnostmi izra`anja.
Po kon~anem pisanju:
a) tiho ali {epetaje oziroma polglasno berejo svoj zapis,
b) polglasno berejo svoj zapis so{olcu ali so{olki,
c) glasno berejo svoj zapis vsem zbranim (so{olcem in u~iteljici), ki sedijo pred tablo
na stol~kih v obliki jaj~ka.
Med prvo in drugo obliko branja se pripravljajo na glasno branje in po potrebi popravljajo
napake, ki so jih odkrili.
Ker so se imeli mo`nost pripraviti na glasno branje in ker jim je besedilo znano, saj so ga
sami ustvarili, lahko berejo dosti bolje. To sta dva od vzrokov, ki povzro~ata pozitivne ~ustve
ne reakcije ob uspehu pri branju. Te u~ence vodijo k pri~akovanju, da dose`ejo neki cilj. Ob
branju polvezanih pisnih nalog so spoznali tudi smisel branja (predstaviti svoj pisni izdelek
so{olcem).
2. Branje s posebno nalogo
Branje s posebno nalogo ima razli~ne mo`nosti za prilagajanje, saj je namenjeno dolo~enemu
posamezniku. U~en~evo pozornost natan~no usmerimo na njegove pozitivne izku{nje oziro
ma na znani dogodek in s tem izbolj{amo koncentracijo in motivacijo.
Pri u~encih spodbudimo radovednost. U~enca zanima, kaj mu bo u~iteljica ob dana{njem
branju sporo~ila o uspehu.
3. Obarvani ~rkovni sklopi
Ta tehnika branja deluje tudi kot ugodno motivacijsko sredstvo. U~encem je igra z barvicami
v{e~, ker jo do`ivljajo predvsem kot barvanje, ne pa kot branje.
Primer:
- najprej bere posamezne zloge,
- zloge pobarva,
- posamezne zloge ve`e v celoto.

4. Spremljanje branja u~encev v 1. in 2. razredu osnovne {ole
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Pri branju u~encev sem si prizadevala dose~i notranjo motivacijo. Razvijali in spremljali smo
bralni interes u~encev.
Ob~asno sem vklju~evala v spremljanje branja tudi zunanjo motivacijo (pohvalo).
Ko so u~enci obiskovali knji`nico po pouku z u~iteljico z oddelka za podalj{ano bivanje, sem
se jim ob~asno pridru`ila. Posamezniki so potrebovali u~iteljevo pomo~ pri izbiri knjige.
V prvem razredu (konec pomladi) sem se odlo~ila, da bom ~im natan~neje spremljala branje
svojih u~encev.
Spodbudila sem jih, da so v zvezek napisali avtorja in naslov knjige. V zvezek so napisali {e
kaj iz vsebine (kdo nastopa v prebrani knjigi, kateri dogodek je nanje napravil vtis, iz knjige so
prepisali posamezno poved ipd.) ali pa ilustrirali poljubni dogodek iz prebrane knjige.
Tedensko sem pregledovala njihove zvezke in si na posebne karton~ke (za vsakega u~enca
sem imela karton~ek) izpisala prebrane knjige. Za minimalni napredek sem posameznike
pohvalila. ^e u~enec ni prebral nobene knjige v tednu ali mesecu, ga nisem kaznovala in pri
merjala z drugimi u~enci.
Pod u~en~ev zapis ali ilustracijo sem pripisala kratko pisemce. U~enci so bili seznanjeni, da
imajo le oni dolo~en zapis. Zato so te “male skrivnosti” z zanimanjem brali. V~asih se je zgodi
lo, da so u~enci na moje pisemce pisno ali ustno odgovorili.
V drugem razredu smo tudi nekoliko spremenili zapis o prebrani knjigi. Navajala sem jih na
poustvarjalno branje in pisanje ter jim v pomo~ ponudila nekaj vpra{anj:
A Kako ti je zgodba v{e~? Zakaj ti je v{e~? Zakaj ti ni v{e~?
B Kaj bi ti spremenil/a v zgodbici?
C Se ti je kaj podobnega zgodilo?
D Obnovi tisti del zgodbe, ki je nate {e posebej vplival.
E Kako bi ti dokon~al/a zgodbo?
F Kako bi ti nadaljeval/a zgodbo?
Zvezke z zapisi sem {e  naprej tedensko pregledovala, pripisala ob~asno {e pisemce in si
dosledno zapisovala knjige, ki so jih prebrali u~enci, na kartone.
S konceptualno radovednostjo smo spodbujali notranjo motivacijo. U~enci morajo videti smi
sel (zakaj brati).
S spremljanjem branja u~encev sem ugotovila, kako sta nara{~ala interes in radovednost pri
branju v 2. razredu. Zanimal me je le individualni napredek.
4. Socialno-kulturni dejavniki
Znanstveniki ugotavljajo, da obstajajo med otroki iz razli~nih socialnih slojev razlike v jezikov
nih zna~ilnostih, ki vplivajo na njihovo bralno u~inkovitost.
Kunst-Gnamu{ (1975) pravi, da imajo bolj{e jezikovno znanje tisti u~enci, katerih star{i imajo
srednjo, vi{jo ali visoko izobrazbo, slab{e pa u~enci, ki prihajajo iz okolja, kjer govorici ne
posve~ajo posebne pozornosti. Ti u~enci imajo revno besedi{~e, kar seveda vpliva na razume
vanje pri branju.
Toli~i~ in Zorman (1977) sta ugotovila, da so razlike med otroki strokovnih in nekvalificiranih
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delavcev najve~je v besednem zakladu, razumevanju prebranega, manj{e pa v hitrosti bra
nja. Njuna raziskava je pokazala, da socialna in kulturna razvitost okolja mo~no vplivata na
{olsko uspe{nost in na nekatere druge lastnosti u~encev. Ugotovila sta zlasti velike razlike
med mestnimi in pode`elskimi u~enci. Avtorja ugotavljata, da se star{i mestnih u~encev iz
dru`in nekvalificiranih in kvalificiranih delavcev bistveno ne razlikujejo od star{ev pode`
elskih u~encev. Bolj izobra`eni star{i lahko u~encem u~inkovito pomagajo pri u~enju.
Dru`insko okolje mo~no vpliva na slog u~enja in na oblikovanje u~nih navad. Pri tem ima
pomembno vlogo tudi {ola.
S prakti~nega vidika pa so posebej pomembne raziskave o u~inkih pomo~i star{ev otro
kom pri branju. Hewisova (Pe~jak, 1993) je v {tudiji ugotovila, da je bil dejavnik materinega
poslu{anja mo~no povezan z bralnim uspehom njihovih otrok. Hkrati pa je ugotovila, da ~im
ni`ji je inteligen~ni koli~nik otroka, tem pomembnej{a je star{evska pomo~ otroku pri branju
in nasprotno. Bralni uspeh ob pomo~i star{ev je odvisen tudi od tega, ali je pomo~ redna ali
le ob~asna.

1.3.2 Hitrost branja
Hitrost branja merimo s {tevilom prebranih besed na minuto (ob ustrezni stopnji razumeva
nja prebranega), pri ~emer obstajajo velike individualne razlike. Namre~ razli~ni ljudje berejo
razli~no hitro, pa tudi isti bralec lahko bere hitreje ali po~asneje, odvisno od te`avnosti gradi
va in cilja branja. Zato moramo vzeti podatke o povpre~nih hitrostih pri branju le kot pribli`ne
vrednosti, veljavne samo v dolo~enih situacijah.
Hitrost branja u~encev od drugega do osmega razreda (Kobola, 1981) se pove~a v povpre~ju
za trikrat. Ve~ina u~encev po kon~ani osnovni {oli {e pove~a svojo bralno hitrost.
Zlasti v ni`jih razredih osnovne {ole je pomembno glasno branje, ob njem pa seveda dobiva
~edalje pomembnej{o vlogo tudi tiho branje. Razlika v hitrosti med glasnim in tihim branjem
je v ni`jih razredih manj{a, v vi{jih pa se pove~uje v prid tihega branja. Razlika ni statisti~no
pomembna v hitrosti med tihim in glasnim branjem v 1. in 2. razredu osemletne osnovne {ole
(Ropi~, 2000). Tiho branje je ekonomi~nej{e in racionalnej{e od glasnega, zato je treba tudi
bolj poudariti tehnike za razvijanje u~inkovitega tihega branja.

Pe~jakova (1995) navaja kot najsplo{nej{o opredelitev samostojnega branja, da lahko otro
ci samostojno berejo in poka`ejo dobro razumevanje bralnega gradiva.
Za glasno branje sta zna~ilna enakomeren ritem in tak ton branja, ki posnema naraven
govor. Kljub zahtevi po 99-odstotni pravilnosti pri glasnem branju so dovoljene dolo~ene
napake. Otrok lahko izpusti {e kak{no ~rko (besedo) ali jo zamenja z drugo ~rko (besedo), pri
~emer pa ta napaka ne sme vplivati na pomen besedila in tudi skladenjsko se mora smiselno
vklju~evati v poved.
Zna~ilnost razumevanja pri glasnem in tihem branju ka`e, da mora biti otrok na tej stopnji
sposoben pokazati 90-odstotno natan~nost pri odgovarjanju na zastavljena vpra{anja, s
katerimi spra{ujemo po dolo~enih dejstvih in podrobnostih, ki zahtevajo interpretacijo bese
dila s sklepanjem in kriti~no ter ustvarjalno odzivanje na bralno gradivo. Otrokom mora torej
pokazati popolno razumevanje celotnega besedila. Biti mora sposoben:
- slediti zaporedju dogodkov v besedilu,
- ugotoviti, v kak{nem odnosu so manj bistvene informacije do klju~nih besed v
besedilu,
- ugotoviti podobnosti in razlike med posameznimi deli besedila,
- razumeti sestavo in organizacijo besedila ipd.
Hitrost branja je vedno funkcija predrazumevanja (Magajna, 1995/96). V kolikor se izbrano
besedilo nana{a na snov, ki jo dobro poznamo, bo predrazumevanje omogo~ilo hitro in
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teko~e branje. ^e bo predrazumevanje slabo, bo branje besedila po~asnej{e, pojavljale se
bodo tudi druge te`ave.
Russell (1993) meni, da za otroke navadno velja, da znajo zares brati tedaj, ko berejo potihem
in ne premikajo ve~ ustnic ter ne sledijo besedam s prstom.
[ilih (1955) in Pe~jakova (1993) ugotavljata potrebo, da `e na elementarni stopnji na~rtno
gojimo tudi tiho branje in ga v naslednjih letih ~edalje bolj razvijamo. Tiho branje ima velik
vpliv na uspe{nost v nadaljnjem {olanju in tudi v poznej{em nadaljnjem izven{olskem izob
ra`evanju.

1.3.3 Razumevanje pri branju
Vsi u~itelji `elimo dose~i ~im bolj{e razumevanje pri branju. Kon~ni smoter u~enja je razume
vanje prebranih u~nih gradiv.
V procesu razumevanja novega gradiva (Pe~jak, 1995) imata pomembno vlogo dva dejavni
ka:
- bral~evo predznanje in
- njegov besedni zaklad.
Predznanje vpliva najprej na razumevanje pri branju. ^e u~enec nima kognitivne predstave,
kateri bi v procesu u~enja lahko dodal nove informacije iz gradiva, potem je njegovo u~enje
ote`eno. Naloga u~iteljev je, da pred vsakim branjem gradiva posku{ajo z razli~nimi strategi
jami uzavestiti predznanje pri u~encih in prikazati splo{ne pojme, ki bodo omogo~ili u~encem
vklju~evanje novih idej v njihovo predznanje.
Po modelu mehani~nega branja (Allard in Sundblad, 1987) so predhodne izku{nje zunaj bral
nega procesa, medtem ko je predrazumevanje vklju~eno v bralni proces. Predrazumevanje
vodi in usmerja proces dekodiranja. Med dekodiranjem besedila miselno predelujemo tudi
vsebino predrazumevanja, kar vodi k bralnemu razumevanju.
Pojem besedni zaklad pri branju ozna~uje {tevilo besed v pisni obliki, ki jih posameznik pre
pozna. Bralno besedi{~e predstavlja pasivno (receptivno) besedi{~e, ki se razlikuje od bese
di{~a v govoru in pri pisanju, ki je aktivno besedi{~e. Besedni zaklad je po navedbah {tevilnih
avtorjev klju~ni dejavnik bralnega razumevanja, ko je bralec usvojil tehniko branja.
Pomen besedi{~a poudarjajo raziskovalci v procesu opismenjevanja kot tudi pri kasnej{em
razvijanju bralnih sposobnosti.
Meiers in Herbert (Pe~jak, 1993) sta ugotovila, da ka`ejo otroci z bogatej{im besednim zakla
dom ve~ji napredek v procesu opismenjevanja kot otroci s slab{im. Njune ugotovitve ka`ejo,
da lahko bogat besedni zaklad kompenzira neugoden socialno-ekonomski status dru`ine, iz
katere otrok izhaja, in slab{i odnos do u~enja. Na drugi strani pa nizka jezikovna kompetenca,
na katero ka`e reven besedni zaklad, verjetno negativno vpliva na u~ni proces. Tako otroci s
takim besednim zakladom kljub dobremu odnosu do u~enja ne morejo dose~i takega uspeha
kot otroci z bolj{im besednim zakladom.
V raziskavi (Ropi~, 2000), v kateri sem spremljala razumevanje prebranega v 1. in 2. razredu
osemletne osnovne {ole, sem ugotovila statisti~no pomembno razliko med u~enci, ki so se
opismenjevali po integrativni metodi opismenjevanja, in u~enci, ki so se opismenjevali po
analiti~no-sinteti~ni metodi opismenjevanja. Razlika je bila v prid u~encem, ki so se opisme
njevali po integrativni metodi opismenjevanja. Statisti~no pomemben je bil tudi u~inek izob
razbe u~en~evih star{ev v 1. in 2. razredu. Uspe{nej{i so bili u~enci star{ev s srednjo, vi{jo in
visoko izobrazbo.
Razmerje med aktivnim in pasivnim besedi{~em je v povpre~ju 1 : 3 - 4. Torej je besedi{~e pri
branju 3- do 4-krat ve~je kot besedi{~e v govoru ali pri pisanju.
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Luki~eva (Pe~jak, 1993), ki je preu~evala pasivno besedi{~e osnovno{olcev, navaja, da ve~ina
otrok ohrani tudi pozneje tak obseg besedi{~a, kakr{nega ima na koncu osnovne {ole, in da
{ola ne zmanj{uje individualnih razlik med u~enci glede besedi{~a. Vendar pa obstajajo veli
ke individualne razlike med u~enci, ki jih lahko najbolj pojasnimo z vplivom okolja, v katerem
otrok `ivi. Pri nas to potrjujejo raziskave O. Kunst-Gnamu{.
Razumevanje pri branju lahko opredeljujemo s kakovostnega in koli~inskega vidika. Z vidika
vsebine je mnogo bolj smiselno in utemeljeno prikazovati stopnjo razumevanja pri branju s
kvantitetnega vidika. Razumevanje pri branju, izra`eno z odstotki, kot ga navadno kvantitet
no prikazujemo, le malo pove o razliki v kvaliteti razumevanja med bralci.
Razumevanje lahko preverjamo z razli~nimi vpra{anji, in sicer z vpra{anji ni`je ravni in
vpra{anji vi{je ravni. Vpra{anja ni`je ravni zahtevajo samo reprodukcijo spominsko usvojenih
podatkov in dejstev. Vpra{anja vi{je ravni pa zaposlijo vi{je miselne procese (analiziranje, pri
merjanje, sintetiziranje).
Najni`ja raven je raven besednega razumevanja oziroma razumevanja besed, ki se pojavljajo
v besedilu. Poznavanje posameznih besed, ki se v besedilu pojavljajo, je nujen, vendar pa ne
zadosten pogoj za razumevanje celotnega besedila. ^e u~enec pozna samo pomen besed, {e
ne pomeni, da razume tudi pomen celotnega besedila.
^e preverjamo razumevanje po branju z vpra{anji, lahko u~enci na tej ravni razumevanja
odgovarjajo le na vpra{anja ni`je ravni, ki so usmerjena le na ni`je psihi~ne in miselne pro
cese, zlasti na u~en~ev spomin. Zahtevajo reprodukcijo ali prepoznavanje dolo~enih prej
nau~enih vsebin.

1.4 Pisanje

Pe~jakova (1995) meni, da gre pri prepisovanju za preoblikovanje in ~im natan~nej{i posnetek
vidne oblike znaka (~rke, besede). Vendar pisno sporazumevanje ni le mehani~no preoblikova
nje ene simbolne oblike v drugo, pa~ pa gre tudi za procese ustvarjalnosti, ~rkovanja, pozna
vanja in upo{tevanja slovni~nih pravil, mo`nosti izbiranja ustreznih besed ipd. Globalna
sestava zapisanega besedila se razlikuje od sestave govorjenega besedila.
U~enje branja in pisanja (Magajna, 1995/96) je zapletena dejavnost, ki temelji na razvoju
govora. Avtorica meni, da proces pismenosti ni omejen le na prvo leto {olanja, temve~ traja
vse `ivljenje.
[tevilni avtorji so izvedli precej raziskav o razvoju branja in pisanja (ve~inoma v angle{kem
in nekaj v {panskem jeziku). Tako razlagata Ferreiro in Taberosky (1982) razvoj pisnega jezika
v naslednjih stopnjah:
1. otroci ne razlo~ujejo med risanjem in pisanjem,
2. za~nejo razlo~evati med risbo in besedilom,
3. uporabljajo simbole (prevladujejo v pisavi maternega jezika),
4. pomen »zapisa« pove`ejo s pomenom,
5. poslu`ujejo se zlogovnega zapisovanja,
6. kombinirajo abecedno in zlogovno zapisovanje,
7. razumejo sistem kodiranja in odkrivajo sistem pravilnega zapisovanja.
Pri nas je preu~evala razvoj branja in pisanja v pred{olskem obdobju otrok Knafli~eva (1990).
Njene ugotovitve so bile podobne kot pri tujih raziskovalcih. Tudi slovenski otroci so domne
vali, da mora imeti beseda vsaj tri ~rke, da jo je mogo~e prebrati.
Pogoj za uspe{en za~etek opismenjevanja je, da ima otrok nekaj izku{enj (znanja) o pisanju
in piscih, preden gre sam v {olo in za~ne pisati.
Na pisanje vplivajo predpisalne vaje, ki zajemajo razli~ne dejavnosti (U~ni na~rt, 1998):
- dr`o telesa pri pisanju,
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- dr`o in uporabo raznih pisal,
- orientacijo na svojem telesu, v prostoru in na papirju,
- smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol,
- poteze, ki tvorijo prvine ~rk in {tevk (z razli~nimi gibalno-grafi~nimi vajami v prostoru in na papirju).
Vsak otrok preide v razvoju pisanja niz stopenj, vendar ne le sam od sebe z zorenjem, ampak
predvsem pri pisanju. Ameri{ki u~itelji poudarjajo pri pouku pisanja predvsem tehni~no
natan~nost in  hitrost pisanja. U~enci naj bi bili sposobni pravilno preoblikovati glasove v
~rke.
Pri za~etnem opismenjevanju govorimo o pisanju kot o tehniki pisanja ~rk vseh {tirih oblik
(velike in male tiskane ~rke, velike in male pisane ~rke).
Pri dobrem piscu predstavlja po~asnost pisanja prednost, saj mu omogo~a, da med pisanjem
na~rtuje, pregleda in izbolj{a napisano. Za~etniku pa po~asnost pisanja povzro~a te`ave, ker
se mu misel hitreje odvija kot pisanje ~rk in besed.
Govorjenje in pisanje se med seboj prepletata. Z napredkom poslu{alsko-govornega sporazu
mevanja se izbolj{a tudi pisno.
Gollijeva (1996) zelo poudarja spontan razvoj pismenosti. Za celoten proces opismenjevanja
bi morala obveljati zamisel so~asne kombinacije prostega pisanja in sistemati~nega postop
ka.
Usvajanje pismenosti omogo~a zavestno spoznavanje in razumevanje funkcije, oblike in kon
teksta pismenosti (Goodman, 1984).
^op (1972) deli pisanje na:
- vezane pisne naloge (prepisovanje, narek …),
- polvezane pisne naloge (znotraj za~rtanih okvirov lahko pi{ejo samostojno in v skladu s svojimi interesi ter sposobnostmi izra`anja).
Vezane pisne naloge so namenjene predvsem razvijanju tehnike pisanja, zato prevladujejo
pri za~etnem pisanju. Ko u~enci nimajo ve~ ve~jih te`av z zapisovanjem glasov, pa sistema
ti~no vpeljemo razne polvezane pisne naloge.
Nekateri avtorji so raz~lenili proces pisanja v vrsto posameznih stopenj, za katere velja
dolo~ena specifi~na tehnika oziroma postopek.
Graves (1983) govori o petih stopnjah:
- stopnja pred pisanjem oziroma priprava na pisanje;
- pisanje prvega osnutka;
- pregled in poprava prvega osnutka;
- urejanje pisnega izdelka;
- izdajanje, publiciranje.
Hedge (1992) vidi proces pisanja z vidika strategij, ki vodijo k dobremu pisnemu izdelku:
- pripravljanje;
- motiviranje;
- vaja v pisanju;
- izbolj{anje;
- vrednotenje.
Pred pisanjem u~itelj (ve~inoma) izbere vsebino oziroma temo za pisanje. Po ve~ji ali manj{i
predhodni pripravi u~enci samostojno pi{ejo polvezano pisno nalogo.
Zgodovinski razvoj metodike pisanja (^opi~, 1963) je potekal ob razli~nih metodah pri
pouku:
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Metoda posnemanja pri usvajanju ~rk
U~enec pri pisanju posnema u~itelja. Metoda posnemanja je bila prisotna `e v stari
gr{ki in rimski zgodovini. V zgodovinskem razvoju se je tudi spreminjala in prilagajala
~asu in prostoru.
Delno se izvaja {e danes. Tudi v na{ih {olah u~enci posnemajo u~itelja. U~itelj napi{e
~rko na tablo, u~enci vadijo pisanje ~rk v zvezke ali na individualne tablice. U~enci
posku{ajo napisati podobno obliko ~rke. K tej metodi {tejemo tudi na~in pouka, ko
napi{e u~itelj v vsako vrsto ali na vsako stran novo ~rko ali besedo. Potem morajo
u~enci napisati celo vrsto ali stran istih ~rk oziroma besed. V na{ih {olah sre~amo tak
postopek {e danes.
Genetska metoda
Najprej so spoznali posamezne sestavine ~rk, nato {ele ~rke same.
Linearna metoda
V ~rtastih zvezkih so bile v~rtane tanke ali pik~aste ~rte v legi, v kakr{ni naj bi le`ale
osnovne poteze, nato pa so u~enci vlekli po tej ~rti.
Diktiranje pri pisanju ali pisanje po taktu
Pri pisanju po taktu ali {tetju pri pisanju u~itelj napove ~rko in narekuje vsako potezo.
Pozitivno pri tem je, da u~enci pridobijo hitro in teko~o pisavo (neko~ tudi izrazito
krepko pisavo), hkrati pa tako spodbujamo {ibkej{e u~ence. Slaba stran takega na~ina
pisanja je neupo{tevanje tehni~nih ovir in individualne hitrosti u~encev pri pisanju.
Vsak ~lovek si s~asoma ustvari svojo pisavo, ki je izraz njegove osebnosti. To je njegova osebna pisava. V procesu u~enja pisanja so prisotne tudi u~en~eve ustvarjalne
sile.
Sodobni pouk pisanja naj bi te`il k jasni in ~itljivi pisavi.
Menim, da smo se glede pisanja zelo potrudili. Lucijan Bratu{ je dal pod drobnogled
vse velike in male tiskane ~rke. Dolo~ene poteze (zaporedje oziroma drugo odstopanje
pri pisanju posamezne poteze) pri posameznih ~rkah so na podlagi teoreti~nih in prak
ti~nih izku{enj nekoliko spremenjene. S tem bomo re{ile nekatere te`ave v za~etnem
opismenjevanju.
Primer korekturne ~rke
Velika tiskana ~rka L in mala tiskana ~rka l se v sedanji {olski pisavi (Prvo berilo, 1989, str. 36)
le nekoliko razlikujeta. Mala tiskana l povzro~a nemalokrat veliko zmedo pri u~encih (zlasti
~e stoji na prvem mestu v besedi), saj jo zamenjujejo z veliko tiskano ~rko I. Schellander (1992)
je predlagal, naj zaklju~ijo malo tiskano ~rko l s spodnjim lokom kot pri mali tiskani ~rki t. S
tem bi dosegli tudi ve~jo podobnost z veliko tiskano ~rko L. V praksi opa`am, da so nekateri
u~itelji odpravili zamenjavo velike tiskane ~rke I in male tiskane ~rke l na enak (Schellander)
ali podoben na~in.
^opi~ (1965) meni, da noben predmet v osnovni {oli ni pustil pri u~encih toliko bridkih
spominov na {olo kakor prav pisanje oziroma lepopisje.
Neko~ so bili v zvezkih za lepopisje natisnjeni vzorci ~rk, ki so jih morali u~enci pisati.
Zagovorniki tega na~ina u~enja pisave so menili, da naj bi imeli vsi u~enci enako pisavo
– tako imenovano normalno pisavo, ki naj bi jo pou~evali na vseh {olah. Toda ko u~enci
odrastejo, pi{ejo vsak na svoj na~in (individualna pisava). ^opi~ (1963) pravi, da morajo imeti
vse pisave skupne osnovne poteze, da so za vsakogar ~itljive. Posameznik izvaja pri u~enju
pisanja pravo samostojno ustvarjalno delo. Metoda sodobnega pouka pisanja bi morala izko
ristiti ustvarjalne sile za dosego jasne in ~itljive pisave, ki pa bo omogo~ala osebnostni izraz.
Zato v elementarnem razredu u~imo ~im preprostej{e oblike, brez vseh nebistvenih potez
(zamahov in zavojev).
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1.4.1 Literarna ustvarjalnost
Ustvarjalnost je v bistvu sposobnost divergentnega (odprtega) mi{ljenja.
Po Guifordu (George, 1997) so lastnosti divergentnega mi{ljenja:
a) fluentnost - lahkotnost, sposobnost sporo~anja (besed, idej, izra`anja, asociacij),
b) fleksibilnost - prilagoditev (spontana in adaptivna),
c) izvirnost - originalnost (redki, asociativno oddaljeni, duhoviti odgovori),
~) elaboracija - oblikovanje ali ubeseditev idej.
Preden preidemo k spodbujanju literarne nadarjenosti otrok v {oli, mora biti izpolnjenih nekaj
pogojev. Minimalen ~as, po katerem lahko govorimo o kakovostnem premiku pri ustvarjalno
sti in seveda njenem spodbujanju, je vsaj nekaj mesecev sistemati~nega dela.
Lepo bi bilo, ~e bi bile nekatere stvari, povezane z ustvarjalnostjo, urejene, preden u~Itelj stopi
v razred, da lahko za~ne ustvarjalno delati:
1. spodbujanje v vsakdanjem okolju (v dru`ini, {oli), ustvarjeno pa naj bi bilo tudi
splo{no vzdu{je, ki ne podcenjuje truda, kakor ga tudi ne precenjuje;
2. osebnostne lastnosti otrok (motivacija, interes, emocionalna trdnost, ustvarjalni
gon);
3. ustvarjalen u~itelj;
4. ~as in prostor (brez ~asovnega pritiska in razumne omejitve, svetel in topel prostor,
glasba ...);
5. spro{~eni odnosi (niti avtoritativno niti anarhi~no ozra~je, brez ocenjevanja ustvarjalnih spisov).
[ele zdaj se lahko lotimo zahtevnega in odgovornega dela - odkrivanja in spodbujanja literar
ne ustvarjalnosti otrok. Idealno je delo v manj{ih skupinah (12 do 15 otrok), vendar so pri nas
pogosto oddelki {tevil~nej{i (tudi do 28 u~encev).
Dispozicije literarne nadarjenosti, ki je predpogoj literarne ustvarjalnosti, lahko odkrivamo,
spodbujamo in razvijamo, `al pa lahko ob neustreznem dru`inskem, {olskem in dru`benem
vzdu{ju zakrknejo. Literarna nadarjenost je specifi~na sposobnost in je del umetni{ke nada
rjenosti. Lastnosti literarno nadarjenih oseb so: samostojnost, nekonvencionalnost, kriti~nost,
besedna fluentnost, vedo`eljnost ipd. Vse omenjene lastnosti lahko pri povpre~no nadarjenih
spodbujamo, negujemo in razvijamo. Z ustreznim delom jih lahko zanesljivo dvignemo na
vi{jo raven.
Nobena skrivnost ni, da so na{e {ole ne`ivljenjske in za ~asom. Ve~inoma neinventivno posre
dujejo znanje in premalo spodbujajo ustvarjalnost in kriti~nost. Vzrok nizke literarne kulture
je v zastarelem na~inu pouka in hladnem podajanju snovi. Znanje je treba posredovati pri
vla~no, u~enci naj se u~ijo z odkrivanjem, eksperimentiranjem, z mo`nostjo razli~nih re{itev, s
kriti~nostjo, ve~jo samostojnostjo ipd.
Podro~je, na katerem se nadarjeni otroci pogosto odlikujejo, je ustvarjalnost, ~eprav umsko
nadarjeni otroci niso nujno tudi ustvarjalni. Bistri otroci se bolj nagibajo k ustvarjalnosti in pri
delu ter pri kreativnosti dosegajo dobre rezultate. Vendar pa pri inteligen~nem kvocientu nad
100 ni opaziti nobenega sorazmerja ve~. To pomeni, da so ustvarjalne in umske sposobnosti
pri teh otrocih med seboj povsem neodvisne. Ustvarjalnost je zapleten pojem, ki ga je izredno
te`ko definirati in {e te`e meriti. Gotovo je povezana z:
- sposobnostjo zaznavanja,
- intuicijo,
- zavestjo,
- miselnimi spretnostmi in re{evanjem problemov,
- uporabljanjem ~util.
Pojem ustvarjalnosti razli~ni avtorji razli~no definirajo.
Za spodbujanje literarne ustvarjalnosti je pomembno u~ence motivirati za branje in tudi za
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samo literarno ustvarjanje. Divergentno mi{ljenje je dolgotrajna in smiselna nalo`ba. Za
literarno dejavnost je poleg divergentnega mi{ljenja pomemben predvsem besedni zaklad.
Za bogatitev aktivnega in pasivnega besednega zaklada je na voljo veliko literarnih igric
(Bla`i}, 1992), ki razvijajo dejavnike divergentnega mi{ljenja: fluentnost, fleksibilnost in izvir
nost. U~iteljem je tudi v veliko pomo~ in spodbudo pri iskanju lastnih idej knji`ica F. @agarja
Besedilne in besedne igre.
Z vajami razvijamo intelektualne lastnosti: igranje s pojmi, branje, razumevanje, sposobnost
obnove, improvizacije, ve~pomenskost, postavljanje vpra{anj, sposobnost analize in sinteze,
dvosmiselnost, kriti~no presojanje, samostojnost, refleksivnost, nestereotipnost, sposobnost
kombiniranja besed na izviren na~in ipd.
Domi{ljija je seme ustvarjalnosti. U~ence je treba motivirati in pripraviti za izvirno pisanje, ki
je intelektualen proces. Treba jih je spodbujati, ustvariti spro{~eno ozra~je, da u~enci za~nejo
pisati. Pri izvirnem pisanju ne smemo ocenjevati prostih spisov in u~encev preve~ usmerja
ti. U~ence spodbujamo, da sami i{~ejo in najdejo sporo~ilo besedila, ne pa da spominsko,
dogmatsko reproducirajo snov. Ob konkretnih literarnih besedilih naj bi razvijali sposobnost
do`ivljanja, razumevanja in interpretiranja. Ob vsem spodbujanju literarne ustvarjalnosti bi
bilo treba pouk individualizirati in posodobiti.
Ogilvie (George, 1997) opozarja na subjektivnost u~iteljevega mnenja, saj se to pogosto nagi
ba na stran tistih u~encev, ki so vztrajni, ubogljivi, urejeni in delavni. Mnogi nadarjeni u~enci
so povr{ni, neredni in imajo odpor do pisanja, saj jim misli te~ejo prehitro, da bi jim lahko
sledili s pisavo. Zato se rado zgodi, da otroka zaradi nekakovostnega pisnega izdelka oceni
mo preslabo. ^e imamo dovolj potrpljenja in ~asa, da ugotovimo otrokov besedni zaklad in
znanje, ki ti~i za tem, bo ocena morda druga~na. Proces identifikacije je pravzaprav sestav
ljen iz ocenjevanja in presojanja, zato ima svojo subjektivno in objektivno stran. Vsaka oblika
identifikacije je nekje med tema dvema skrajnostima.
Bla`i}eva (1992) navaja pogoje za vzpostavitev literarne ustvarjalnosti v za~etnih razredih
osnovne {ole.
Izmed navedenih sem izbrala tiste, za katere menim, da ustrezajo tudi za u~ence v obdobju
opismenjevanja:
1. Motivacija
Pri literarni vzgoji je klju~nega pomena problem notranje motivacije. ^e je otrok
motiviran, je lahko razvijati njegove potenciale, ~e pa ne, smo dale~ od literature.
Velikokrat je literarna snov, ki jo moramo posredovati, tak{na, da jo le te`ko pove`emo
z u~en~evimi interesi. ^eprav so ti na posameznih stopnjah podobni, pa obstajajo veli
ke razlike, ki jih u~itelj te`ko upo{teva ob {tevilnosti u~encev v razredu.
2. Vaje
Individualne vaje so zastavljene glede na individualne sposobnosti in potrebe posa
meznih u~encev. Od u~itelja se zahteva, da najprej zazna literarne dispozicije (proza,
poezija, dramatika, ustno ali pisno sporo~anje ipd.). Poleg tega naj bi u~itelj izdelal
vaje razli~nih te`avnostnih stopenj.
Skupinske vaje izvajajo ali pi{ejo v skupinah (dialog …) in se o nalogi pogovorijo.
3. ^ustva in ob~utki
^e se otrok zaveda lastnih ~ustev, bo sposoben razumeti in spo{tovati ~ustva drugih.
Zato je smotrno pisanje o ~ustvih (sre~a, ljubezen, strah, `alost ...) in o ob~utkih (vidni,
slu{ni, otip, okus, vonj).
4. Aktivni literarni pouk
Spodbujajmo aktivni literarni pouk, diskusijo in izmenjavo mnenj. U~itelj naj usmerja
u~ence le toliko, da drug drugega poslu{ajo, ~eprav to {e ne pomeni, da se u~itelj z
u~enci ne strinja. Gre za informacijo (sli{al je, kar so povedali). U~itelj ne sme vsiljevati
lastnih misli ali svojega mnenja postaviti pred druge. V dialog pose`e le, ko je nujno.
Smotrno je u~ence usposobiti, da ~im ve~ samostojno delajo, da samostojno kriti~no in
primerjalno analizirajo literarna besedila. Izvirno pisanje je dejansko posledica ustvar
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jalnega in kakovostnega branja, literarnega znanja in transfer le-tega v poustvarjalne
in ustvarjalne spise.
5. ^ustveni premor
Emocionalno-intelektualna pavza (~ustveni premor ali umetni{ka pavza) je po branju
nujna. U~itelj naj pusti trenutek ti{ine, da izzvenita beseda in misel. Ta ~as si u~enci ure
dijo vtise, malo razmislijo in se skoncentrirajo. Tako postanejo samostojnej{i, kriti~ni in
samokriti~ni. Svoje misli, razpolo`enja, ~ustva bodo izrazili spontano, saj je prvi odziv
na literarno besedilo ~ustven.
6. Kriti~nost in samokriti~nost
U~itelj naj spodbuja u~ence, da tudi sami vrednotijo svoja besedila in da ni v ospredju
le njegovo mnenje. S tem razvijamo kriti~nost in samokriti~nost. U~enci naj preberejo
spise. Potem se razvije diskusija in u~ence prosimo, da verbalizirajo proces ustvarjanja.
Vpra{amo jih, ali bi po tem pogovoru kaj spremenili oziroma popravili v spisu. Tak
na~in usmerja u~enca k lastnemu ocenjevanju in prevzemanju odgovornosti za svoje
delo ter uzave{~anju ustvarjalnega procesa.
7. Psiholo{ka varnost
Za ustvarjalne spise slab{e literarne vrednosti ne re~emo, da so slabi, ampak da bi
lahko bili bolj{i. U~encem dovolimo, da se motijo. O tem tudi spregovorimo. Napake
so sestavni del vsake stvari, slabosti pa del zna~aja.

8. U~enje z razumevanjem
U~itelji naj uporabijo metode, ki spodbujajo sodelovanje otrok. Otroci naj zastavljajo
veliko vpra{anj, povezanih z literarnim besedilom, avtorjem, ustvarjanjem. Poslu{ajmo
njihove odgovore in jih nikoli ne zasmehujmo. U~encem je treba zaupati in se zanje
zanimati. Spodbujati je treba izvirne (druga~ne) zamisli in z u~enci razpravljati o pozi
tivnih ter negativnih ~ustvih pri literarnih osebah. Bistvo literarnega pouka je u~enje z
razumevanjem, bistvo ustvarjalnega pisanja pa je aplikacija tega razumevanja.
9. Literarno raziskovanje
Spodbujajmo literarno raziskovanje, zanimanje za knjige, knji`nice in sejme. Pri pisa
nju izvirnih besedil (ustvarjalno pisanje) postavimo le ohlapne ~asovne omejitve (blok
ure). U~itelj naj ne bo avtoritativen in naj ne vrednoti vsakega u~en~evega odgovora.
U~ence naj ceni in naj bo fleksibilen ter strpen do igrivih, humornih in spro{~enih situ
acij.
10. Kako pisati?
Slog pisanja in tehnika se ravnata po naravi snovi. Kreativno pisanje ima za eno svojih
temeljnih nalog ravno pravilen izbor sloga in tehnike, ki jo snov zahteva oziroma je
snovi primerna. Kritiki ustvarjalnega pisanja posve~ajo ~edalje ve~ pozornosti pozna
vanju literarne teorije oziroma literarnih tehnik, slogov, postopkov za poustvarjalno in
ustvarjalno pisanje.
11. Zakaj pi{em?
Pri ustvarjalnem pisanju gre za ustvarjanje in kreacijo. ^ez ~as navidezni ustvarjalci
nehajo pisati, kar je logi~no. Pravi ustvarjalci pa vztrajajo kljub vsemu. Malo{tevilni
navajajo veselje ob ustvarjanju. Za ustvarjanje je zna~ilno, da tisti, ki ustvarja, rad
ustvarja. Notranja motivacija pripomore, da delo poteka z manj{im naporom, na krilih
intuicije pa ustvarjalec preleti vse pasti ustvarjalne krize.
12. Ustvarjalni gon
Pri pravih ustvarjalcih, ki so notranje motivirani, gre za uresni~evanje samega sebe, za
ustvarjalni gon, ki se izra`a skozi ustvarjalni nemir in izrazi v na{em primeru v literar
nem jeziku.
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13. Splo{na izobrazba
Pri u~encih nemalokrat ugotovimo pomanjkanje splo{nega znanja, ki je potrebno za
pisanje literarnega besedila. To je pomemben razlog za zaostajanje tistih, ki so bili `e
na za~etku ustvarjalnega pisanja manj uspe{ni, od tistih, ki so bolj razgledani. Torej sta
pomembna splo{na razgledanost ter poznavanje ~im ve~ raznolikih stvari in dogod
kov. Znanje, ki ga imajo, postane kmalu nezadostno, nato pa jim zmanjka tudi vztraj
nosti, vedo`eljnosti, notranje motiviranosti in emocionalne trdnosti, da bi premagali
te`ave, ki so nujni del vsake ~love{ke dejavnosti.
Te pogoje razvijamo v za~etnem opismenjevanju (dokler bi jih pisanje oviralo pri ustvarjanju)
skozi dve komunikacijski dejavnosti: govorjenje in poslu{anje. Po nekajmese~nem sistema
ti~nem delu preidemo na pisno ustvarjanje. Ob tem bodo prisotne vsaj tri komunikacijske
dejavnosti: pisanje, poslu{anje in branje.
Pri odkrivanju in spodbujanju ustvarjalnosti je gotovo pomembna tudi kriti~nost. Kriti~no
branje postavlja u~enca v polo`aj kritika in presojevalca. V tovrstni komunikacijski verigi je
u~enec subjekt, poudarek je na samostojnem mi{ljenju, ne pa na obremenjevanju spomina
z reprodukcijo znanja. Kriti~no branje obsega analizo besedila, interpretacijo, vrednotenje in
primerjanje z drugimi interpretacijami in besedili.
U~itelj naj u~ence motivira k nekonformisti~ni, samostojni in osebni presoji. Spodbuja naj jih
h kritiki in utemeljevanju vrednostnih misli, pri katerih gre ve~inoma le za ob~utke ob branju,
vseeno pa naj jih posku{ajo izraziti, ubesediti, poimenovati.
Navodila za ustvarjalno pisanje ter tehnike literarnih iger in vaj `al ne nau~ijo ustvarjalnosti
nikogar, ki mu to ne le`i, spodbujajo pa literarno ustvarjalnost pri ~loveku, ki jo ima v sebi, a
je ne zna ali je ne more izraziti. Resni~no ustvarjanje je dejansko povezano s sistemati~nim
trdim delom in nobena vaja ne naredi umetnika, ~e ni talenta, pa tudi noben talent brez vaje
ne postane umetnik.
Pe~jak (1991) pravi, da fiksacija onemogo~a ustvarjalnost. Neustvarjalni oziroma neizvirni
odgovori in besedila niso vedno posledica neizvirnega mi{ljenja, temve~ tem, ki izvirnih odgo
vorov ne dopu{~ajo. Izvirni odgovori se pojavijo, ko iz~rpamo konvencionalne odgovore.
Inkubacijska faza je pri nekaterih temah in besedilih celo dalj{a. Izvirni odgovori in besedila
imajo dalj{o latenco.
Poustvarjalnemu pisanju bi lahko rekli tudi reproduktivna ustvarjalnost, vendar je poustvar
jalno pisanje ustreznej{i izraz. Psihologi, ki se ukvarjajo z ustvarjalnostjo, bi temu rekli ustvar
jalna predelava informacij. Pri tem pride do asociativne oddaljenosti, ki naredi posnetek celo
bolj{i, kot je izvirnik. Pri poustvarjalnem pisanju naj imajo u~enci na razpolago leksikone,
knjige in ves potreben material, da se lahko posvetijo ustvarjalni predelavi informacij.
Ustvarjalno pisanje je proces in spodbujanje izvirne ustvarjalnosti u~encev. Za ustvarjanje sta
bistveni miselna spro{~enost in visoka stopnja osebne svobode ter fleksibilnosti, ko je treba
prese~i inercijo mi{ljenja, ki vpliva na togost. Vse to zahteva koncentracijo in ~as.
Za pred{olske otroke je pomembna predvsem zgodba, za {olarje pa zlasti njihov odnos do
zgodbe, junaka. Poleg tega je pomembno {e vrednotenje.
U~enci od 1. do 3. razreda imajo prvo ustvarjalno fazo `e za seboj. Ve~ina jih samostojno bere
in ustvarja (pravljice, zgodbice, pesmice, stripe ipd.).
Med pripravo na projekt “Podalj{ano opismenjevanje” smo ustrezno prenovili u~ni na~rt za
slovenski jezik (Ropi~, 1996). U~ence smo v prvem razredu razbremenili pisanih ~rk, ve~ pozor
nosti pa posvetili ustnemu sporo~anju, utrjevanju znanih ~rk, branju in ustvarjalnosti (govor
na in pisna oblika).
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Nekaj primerov, s katerimi sem spodbujala divergentno mi{ljenje:
na{tejejo ~im ve~ besed na a, b, c ipd.,
besedam dolo~ajo asociacije,
dokon~ajo zgodbo (iz berila, Cicibana ...),
nadaljujejo zgodbo,
dodajo junaku iz dane zgodbe {e kak{no dogodiv{~ino,
	imamo za~etek in konec zgodbe - napi{ejo osrednji del,
napi{ejo ali povejo kratko zgodbo,
sestavijo zgodbo ob ilustraciji,
poi{~ejo ve~ naslovov za isto zgodbo,
si izmislijo ve~ zgodb na naslov,
napi{ejo pesem,
ustvarijo domi{ljijski binom,
ustvarijo delni domi{ljijski binom,
ob sli~icah napi{ejo izvirno zgodbico,
uredijo predlo`ene sli~ice v logi~no zaporedje in nato ob sli~icah napi{ejo ~im
izvirnej{o zgodbico,
ustvarijo narobe pravljico,
ustvarijo pravljico z napako,
ustvarijo pravljico »Kaj bi bilo, ~e …«,
ustvarijo pravljico »In potem …«,
napi{ejo izvirno zgodbico ob dolo~enih besednih zvezah ipd.

2 Metode opismenjevanja
2.1 Sinteti~ne metode

Bistvo sinteti~ne metode (Golli, 1991) je, da za~enja s posameznimi glasovi in ~rkami ter te
povezuje v zloge in besede.
Med sinteti~nimi metodami ([ilih,1955) je najstarej{a metoda za~etnega branja in pisanja
~rkovalna metoda. Zdaj je ta metoda zelo poenostavljena ali opu{~ena.
Uporabljali so jo `e stari Grki in Rimljani. Po smiselnem procesu je ~rkovalna metoda sinte
ti~na metoda, ker so izhajali iz elementov (~rk). U~enci so se najprej nau~ili ~rkovanja, nato
povezovanja ~rk v zloge, nazadnje pa branja celih besed (@agar, 1996).
Primer:
U~enje branja besede riba je potekalo tako: er i be a , nato rrri bbba, nazadnje riba. Ta meto
da sicer pomaga pri pravilnem zapisovanju besede, branje pa bolj ovira, kot podpira (za
u~ence mu~na metoda). Sredi prej{njega stoletja so ~rkovanje opustili.
Gollijeva (1991) ugotavlja, da se je pri branju besed pokazala nere{ljiva te`ava pri vezavi. Ta
metoda je danes neuporabna.
Glaskovalna metoda se je po~asi popolnoma uveljavila. Opustila je imena za ~rke in je u~ila
ob ~rkah izgovarjati le ustrezen glas. Posamezne glasove so vlekli in jih nato zdru`evali v
besede. Ta metoda pridobiva najprej glas in natan~no razlikuje glas, simbol za glas (~rko) in
ime ~rke.

Primer:
U~enje branja besede riba je potekalo tako: rrr ii bbb aa, nato riba.Ta metoda je zelo olaj{ala
bralni pouk in prinesla napredek. Metodiki in praktiki so izpolnjevali in prilagajali otroku sin
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teti~no pot pri za~etnem branju in pisanju. Tako so se razvile nove razli~ice glaskovalne in
sinteti~ne metode.
To so metode, ki so {e danes delno uporabne.
Pri metodi naravnih glasov izhajamo iz primerne zgodbe do povedi, v kateri je glas v funkciji
izraza ~lovekovega razpolo`enja, naravnega glasu `ivali ali {uma. Ugotovitve ka`ejo, da ta
metoda u~ence veseli in ustreza njihovi potrebi po igri.
Ta metoda je {e zlasti uspe{na, ~e je povezana s fonografsko metodo. Pri tej je zna~ilno, da
je v risbi, ki ponazarja dolo~eno situacijo iz zgodbe, skrita oziroma nakazana oblika ~rke. S
tem je vzpostavljena zunanja zveza med obliko predmeta in obliko ~rke. Ta na~in dela poma
ga k zapomnitvi ~rke, ker omogo~a asociativne zveze med glasom v zgodbi in obliko ~rke.
Redki u~enci potrebujejo resno pomo~, zato je za druge tak{no delo predvsem popestritev
pouka.
Interjekcijska metoda ima za izhodi{~e glas, ki je ~love{ki  vzklik (interjekcija) v razli~nih
`ivljenjskih situacijah in ob razli~nih ~ustvih.
Fonomimi~na metoda je metoda, pri kateri uporabljamo ob vzklikih in drugih naravnih gla
sovih tudi mimiko obraza in pantomimo vsega telesa. Uspe{nej{a in naravnej{a je pri obra
vnavi samoglasnikov, ko lahko ~ustvo spro`i ob glasu tudi ustrezne gibe.
Foneti~na metoda mo~no poudarja pravilen izgovor posami~nih glasov. Danes jo vsaj delno
uporabljajo v okviru analiti~nih metod, ki posve~ajo pomembno skrb dobremu izgovoru
glasu.
Sinteti~ne metode so v dolgotrajnem razvoju ~edalje kakovostnej{e. Novej{e razli~ice so {e
vedno uporabne kot dopolnilo pri sodobnem, kombiniranem delu.

2.2 Analiti~ne metode

Analiti~ni postopek lahko izpeljemo v celem besedilu, povedi, stavku ali celo zlogu.
Metoda normalnih povedi pripravi u~encu lahke in primerne povedi, navadno ob ilustraci
jah.
Metoda normalnih besed zahteva na za~etku pogovor in ogled slike, pod katero u~itelj
napi{e ime upodobljenega predmeta, osebe, `ivali. V tej besedi sta ~rka in glas, ki ju obravna
vajo. U~itelj pomaga u~encem pri slu{ni in vidni analizi besede. Novi glas in nova ~rka sta
med znanimi glasovi oziroma med znanimi ~rkami. U~itelj ju poudari z glasom in ~rko napi{e
z drugo barvo. U~enci nato pi{ejo besedo tudi sami. Pozneje pa berejo in pi{ejo {e druge
besede z novim glasom in ~rko v kombinaciji s prej znanimi. Tako se tudi pri tej metodi analizi
pridru`i sintetiziranje znanih glasov in ~rk v novih smiselnih kombinacijah, kar je bistvo bral
nega pouka.

2.3 Analiti~no-sinteti~na metoda

Analiti~no-sinteti~na metoda poudarja, da je pri delu nujna kombinacija analize in sinteze. Ta
dva postopka sta soodvisna ter se vedno, ~eprav dostikrat neopazno, prepletata. Izhodi{~e so
vedno glasovi, naj za~nemo s celo povedjo ali besedo ali pa s posameznim glasom. Po slu{ni
analizi besede in po ugotovitvi `elenega glasu i{~ejo u~enci ta glas {e v drugih besedah, v
katerih je na za~etku, v sredini ali na koncu. Novi glas obravnavajo {e po foneti~ni, interjekij
ski in fonografski metodi ali po metodi naravnih glasov. Nato u~enci spoznajo ~rko za ta glas.
Ta metoda pri nas v praksi prevladuje. Po njej so pisana skoraj vsa na{a berila (prelomnica je
gradivo za devetletno osnovno {olo). Zagovarja jo tudi avstrijska avtorica S. Schmolzer, kate
re delovni zvezek je v slovenski priredbi (Schellander in @ele, 1990) na voljo tudi pri nas.
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2.3.1 Integrativna metoda
Z integrativno metodo za~etnega opismenjevalnega pouka zdru`ujemo v funkcionalno celo
to vse tiste prvine u~nih metod in oblik, spoznavnih in delovnih postopkov, ki omogo~ajo pri
razvijanju bralnih in pisalnih spretnosti, navezujo~ na to, kar u~enci `e obvladujejo ob vstopu
v {olo, ~im ve~jo hkratnost pri pridobivanju potrebnih zavestnih spoznanj o naravi in vlogi
govornih ter pisnih jezikovnih pojavov. U~enci, ki jih u~itelj stimulira in obzirno usmerja, so pri
tem vseskozi dejavni sooblikovalci pouka in u~nega procesa.
Integrativna metoda spada med analiti~no-sinteti~no metodo opismenjevanja, vendar se
z nekaterimi »dodatki« bistveno razlikuje. Pri integrativni metodi (tako jo je poimenoval A.
Schellander) hkrati pridobivamo velike in male tiskane ~rke.
Schellander (1992) meni, da je treba resno razmisliti o ustreznosti nekoliko nejasno formu
liranega, vendar spoznavnega dolo~ila u~nega na~rta za slovenski jezik v prvem razredu
osnovne {ole, po katerem naj bi bile na za~etku bralnega in pisalnega pouka samo velike
tiskane ~rke. V sklopu celotnega pouka za~etnega branja in pisanja je treba kriti~no ovredno
titi u~inkovitost iz tega dolo~ila izvirajo~e prakse, ki predvideva prehod na male tiskane ~rke
{ele po osvojitvi vseh velikih.
Podobno na~elo naj bi veljalo tudi za pisane, vendar v nasprotnem zaporedju. U~enci naj
usvojijo vse male ~rke in {ele nato, nekako proti koncu {olskega leta (osemletna osnovna
{ola), velike pisane ~rke. Schellander tukaj opozarja na resno te`avo, saj tako zaporedje usva
janja pisanih ~rk razmeroma dolgo onemogo~a zapisovanje lastnih imen in za~etek povedi,
ker ni na voljo pisane ~rke za veliko za~etnico. Po sili razmer tako prihaja do svojevrstnih
re{itev. U~enci si »izposojajo« za pisanje lastnih imen in za~etkov povedi velike ~rke iz tiskane
pisave in tako me{ajo ~rke dveh pisav.
Schellander navaja {tevilne prednosti hkratnega pridobivanja velikih in malih tiskanih ~rk:
• velike ~rke lahko `e od vsega za~etka uporabljamo za njihov pravi namen,
• od za~etka omogo~imo precej ve~je upo{tevanje otrokovega predznanja,
• u~encem onemogo~imo premo~no fiksiranje na velike tiskane ~rke,
• trditev, da hkratno pridobivanje ve~ ~rk za enake glasove u~enca preve~ obremenjuje, je
gotovo zrasla bolj iz teorije kot iz prakse,
• pri pridobivanju bralnih spretnosti je prehod na vezano branje hitrej{i,
• male ~rke ponujajo s svojo `ivahno in razgibano vidno podobo ve~ vizualnih opori{~,
• prej dose`ejo dolo~eno stopnjo branja z razumevanjem, ki stopnjuje zanimivost in uporab
nost ter s tem tudi veselje do branja,
• postopno razvijajo in urijo grafomotori~ne spretnosti za  poznej{e vezano pisanje pisanih
~rk,
• ob malih ~rkah se navajajo na obvladovanje in izrabljanje celotnega tridelnega pisalnega
prostora,
• eden pomembnej{ih metodi~nih razlogov je tudi gibalnozaznavna opora pri vidnozaznav
nem pridobivanju in utrjevanju spominske podobe malih tiskanih ~rk,
• spoznavanje in pridobivanje osnovnih grafemsko pomembnih razlik poteka po ve~ spo
znav
nih poteh, ki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo (primer: D,d; B,b; b,d; b,p; d,p
…),
• pomembna je tudi njihova oblikovanost in podobnost pri pisanju potrebnih potez.
V empiri~nem magistrskem delu sem v uvodu omenila komunikacijski model pou~evanja, v
okviru katerega uresni~ujemo jezikovni in knji`evni pouk, ter nato prikazala uspe{nost inte
grativne metode v dveletnem opismenjevanju primerjalno z analiti~no-sinteti~no metodo
in uspe{nost integrativne metode v dveletnem opismenjevanju primerjalno z integrativno
metodo v enoletnem opismenjevanju.
V za~etnem opismenjevanju prepu{~amo u~itelju odlo~itev o uporabi metod opismenjeva
nja. V slovenskem prostoru je pogosto prisotna analiti~no-sinteti~na metoda opismenjeva
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nja, pri kateri u~enci najprej pridobijo vse velike tiskane ~rke, nato male tiskane ~rke, potem
male pisane ~rke in nazadnje velike pisane ~rke. Nekateri slovenski u~itelji pa opismenjujejo
po integrativni metodi, ~e{ da vsebuje dolo~ene prednosti v primerjavi z analiti~no-sinteti~no
metodo.

Spremljanje u~inkovitosti
1. Pisanje po nareku (tri te`avnostne stopnje nareka)
Pri vrednotenju pisanja po nareku sem klasificirala naslednje napake:
- velika za~etnica,
- izpust ~rk,
- dodana ~rka,
- zamenjava ~rk,
- dodana beseda,
- izpust besed,
- povezovanje besed,
- izpust lo~ila,
- dodano lo~ilo,
- druge napake,
- skupno {tevilo napak.

2. Glasno branje:
- ~as,
- ritem,
- razumevanje.
Dolo~ila sem ritem branja.
1 = Bere z dalj{imi vmesnimi postanki.
2 = Tiho ~rkuje, nato besedo glasno vezano prebere.
3 = Bere vezano, vendar ne dovolj gladko.
4 = Bere gladko.
5 = Bere gladko in posku{a obvladati izrazno branje.
3. Glasno branje:
- ~as,
- ritem,
- pravilnost.
4. Tiho branje:
- ~as,
- razumevanje prebranega.
5. Pisanje ob sliki
Koli~inski vidik:
- fluentnost besed,
- fleksibilnost besed,
- {tevilo povedi,
- {tevilo besed v povedi.
Kakovostni vidik:
- {tevilo dogodkov asociativne oddaljenosti,
- {tevilo igrivih elementov,
- personifikacija ({tevilo elementov),
- nenavadnost naslova in zaklju~ka zgodbe.
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V magistrski nalogi sem `elela empiri~no preveriti u~inke integrativne metode opismenjeva
nja. Pri preizku{anju u~encev (pisanje nareka, branje, pisanje zgodbe ob sliki) in nato po sta
tisti~ni obdelavi podatkov sem ugotovila, da u~encev, ki so se opismenjevali po integrativni
metodi v enoletnem opismenjevanju, in u~encev, ki so se opismenjevali po integrativni meto
di v dveletnem opismenjevanju, ne morem dru`iti v vzorcu, saj so bile razlike v u~inkovitosti
integrativne metode v trajanju opismenjevanja statisti~no pomembne. Torej je ob metodah
opismenjevanja bistveno vplival na u~inkovitost metode ~as trajanja – ~as opismenjeva
nja.
Rezultati preizkusov, ki sem jih opravila, nakazujejo pomemben u~inek integrativne metode
opismenjevanja v za~etnem opismenjevanju. To pa je dejstvo, ki ga praktiki in teoretiki ne bi
smeli spregledati tudi pri opismenjevanju v Sloveniji (v tujini je ta metoda pogosto prisotna).
Ker se je samo en oddelek opismenjeval po integrativni metodi v dveletnem opismenjevanju
po letu 1996 (vsi drugi oddelki z integrativno metodo pa v enoletnem programu opismenje
vanja), nisem uspela sestaviti {tevil~nej{ega vzorca. Zaradi majhnosti vzorca imajo rezultati
u~inkovitosti integrativne metode v primerjavi z analiti~no-sinteti~no metodo omejeno
posplo{itveno vrednost, vendar nam dajejo koristne napotke za integracijo metod opismenje
vanja v prihodnje.

2.4 Postopek pridobivanja ~rk
1. Kompleksni postopek
Takoj obravnavamo vso abecedo s pomo~jo slikovno-~rkovne stavnice (Golli, 1991). U~enci
spoznavajo najprej funkcijo sli~ic (pribli`no tri ure oziroma tri {olske dni). Nato za~nejo nastav
ljati besede in povedi v obsegu celotne abecede, ne da bi pri tem vsi aktivno spoznali vse ~rke
in glasove, s katerimi nastavljajo. Pomagajo jim sli~ice na stav~nih karton~kih. Ob nastavlja
nju, pisanju in branju postajata poznavanje ~rk oziroma glasov in vezanje glasov v besede pri
vseh u~encih ~edalje bolj zavestni dejavnosti. Na za~etku izbiramo glasovno la`je besede. Te
naj bodo kratke in take, ki vsebujejo najpogostnej{e glasove in ~rke. Ob tem bodimo pozorni
{e na izbor besed, tako da se te besede enako pi{ejo in izgovarjajo.
2. Monografski postopek
V dalj{em ~asovnem obdobju obravnavamo glasove in ~rke posamezno. Pri tem pazimo, da
u~enci pravilno oblikujejo glas in izbolj{ajo obliko ~rke. U~ni proces po monografskem postop
ku pridobivanja glasov in ~rk je bolj sistemati~en, temeljit in za vse u~ence enak. Izku{nje prak
tikov ka`ejo, naj ne hitimo z monografskim postopkom pridobivanja ~rk. Gollijeva (1991) pripo
ro~a dve ~rki tedensko. Hitrost pridobivanja ~rk je treba prilagoditi predznanju u~encev.
Za napredek vseh u~encev, tudi tistih, ki nimajo predznanja oziroma imajo zelo majhno pred
znanje, uvedemo kombinacijo kompleksnega in monografskega postopka.
Gradivo za monografski postopek je v abecednem delu berila za 1. razred osemletne osnovne
{ole. Gradivo za monografski postopek v 2. razredu devetletne osnovne {ole bo v delovnem
zvezku za jezikovni pouk.
Zelo resno je treba razmisliti tudi o trajanju opismenjevanja. U~ni na~rt (1998) dopu{~a
razli~ne mo`nosti. U~itelji se lahko odlo~ijo za pridobivanje velikih in malih tiskanih ~rk v 2.
razredu, za velike in male pisane ~rke pa v 3. razredu. Lahko pa se odlo~ijo za pridobivanje
velikih in malih tiskanih ter malih pisanih v 2. razredu, v 3. razredu pa pridobijo {e velike pisa
ne ~rke.
Glede na prakti~ne izku{nje in rezultate, ki sem jih dobila s preu~evanjem u~inkovitosti inte
grativne metode v primerjavi z analiti~no-sinteti~no metodo opismenjevanja, bi praktikom
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svetovala, naj v 2. razredu devetletne osnovne {ole pridobijo le velike in male tiskane ~rke.
Preostali ~as v 2. razredu naj namenijo razvoju komunikacijskih dejavnosti, predvsem govor
jenju in branju ter pisanju v obsegu malih in velikih tiskanih ~rk.

3 Navodila k delovnemu
zvezku
3.1 Pripomo~ki

1. Nekateri u~itelji so `e pred leti (znova) uvedli individualnetablice za u~ence, ki so drago
cen pripomo~ek pri pridobivanju velikih in malih tiskanih ~rk ter velikih in malih pisanih ~rk.
U~enci vadijo pisanje s kredo na tablice, kolikor to potrebujejo oziroma `elijo. Tako pove~amo
dejavnost pisanja u~encev. V praksi u~itelji {e zmeraj izvajajo pisanje posameznih ~rk na
tablo. V tem primeru navadno en u~enec pi{e na tablo, drugi pasivno spremljajo postopek.
Individualne tablice so velikosti formata A3. Navadno so spravljene v platnenih vre~kah.
U~enci lahko shranijo v vre~ko {e kredo in gobico oziroma bomba`no krpico za brisanje tabli
ce. Tablice uporabljajo pri delu v {oli (ne nosijo jih domov). Navadno jih nabavi {ola.
Moje ve~letne izku{nje s tablicami so zelo dobre. Nabavila jih je {ola. U~enci so jih z veseljem
uporabljali pri pouku (tudi pri pisanju {tevk pri matematiki). Ve~ini u~encev je tablica slu`ila
kot odli~en pripomo~ek, nekaterim pa zgolj kot popestritev pouka.
Individualna tablica omogo~a {tevilne poskuse pri oblikovanju potez oziroma ~rk.
2. V praksi sem ugotovila, da je ob~asno smiselno zamenjati individualne tablice s tekstilno
podlago in nitko. Nekateri u~itelji smo spoznali vlogo tekstilne podlage in nitke pri pridobi
vanju ~rk, zlasti velikih in malih tiskanih ~rk in {tevk pri matematiki ob didakti~nem kompletu
Celostnoestetske vzgoje (CEV).
U~enci oblikujejo potezo ~rke z nitko. Kakovost tekstilne podlage pripomore k temu, da nitka
ostane v `eleni postavitvi (ne zdrsne).
Tekstilna podlaga in nitka omogo~ata {tevilne poskuse pri oblikovanju potez oziroma ~rk.
3. Za kasnej{e vezano branje je pomembno pravilno izgovarjanje glasov. U~ence je smiselno
opozoriti na pravilen izgovor in trajanje posameznih glasov. U~enci jih pogosto izgovarjajo s
polglasnikom na koncu in s tem onemogo~ijo zlitje z naslednjim glasom.
Zgo{~enka (kaseta) s posnetim izgovorom posameznih glasov bo v pomo~ za pravilen izgo
vor.
Posnetek vsebuje izgovor glasov pri uvajanju slikovne stavnice in posebej izgovor glasov pri
pridobivanju glasov.
Zgo{~enka nudi u~encu (tudi u~itelju) slu{no zaznavo pravilno izgovorjenega glasu. Nato ima
u~enec mo`nost izgovarjati oziroma vaditi izgovor posameznega glasu v razli~nih oblikah
dela (frontalna, individualna, v dvojicah, skupinah).
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3.2 Ureditev u~ilnice in oblike dela

Pri pou~evanju v 1. razredu osemletne osnovne {ole sem se poslu`evala razli~nih na~inov ure
ditve u~ilnice: klasi~na postavitev klopi (tri kolone po {tiri oziroma pet klopi), skupinska posta
vitev (od 4 do 6 u~encev v skupini), postavitev klopi v obliki ~rke U ipd. Na podlagi prakti~nih
izku{enj (tudi strokovno mnenje /zdravstvo/) sem se znova odlo~ila za klasi~no postavitev
– dve koloni klopi. Menim, da je pri urah usvajanja ~rk taka ureditev za u~ence najbolj{a.
Na podlagi prakti~nih izku{enj priporo~am tudi sedenje v krogu, ki ga lahko oblikujemo pred
tablo ali v  zadnjem delu u~ilnice. Vsekakor je to odvisno od narave dela (uporaba table
/demonstracija, razlaga ob slikovnem materialu, zapisu na tabli/, nevezano pripovedovanje,
pogovor ipd.). U~enci sedijo na veliki blazini, individualnih blazinicah, stol~kih ali preprosto
na tleh (ustreznost presodi u~itelj).
Menim, da je pri taki obliki pozitivno naslednje:
- u~enci so blizu drug drugemu in se tako la`je pogovarjajo,
- s tem pove~amo sli{nost (na za~etku {olanja so nekateri u~enci izjemno tihi, imajo te`ave z
vklju~evanjem v pogovor),
- u~enci la`je sledijo pogovoru,
- u~itelj la`je spremlja in opazuje u~ence kot pri klasi~ni ali skupinski postavitvi klopi.
Razli~ica sedenja v krogu je sedenje v obliki lunice, ki se mi zdi zlasti uporabnej{a pri vklju~eva
nju table v pouk (npr. uvod v slikovno stavnico, pripovedovanje zgodbe ob slikah /ilustracije
pritrdimo na tablo/, nekateri koraki pri usvajanju ~rk po monografskem postopku ipd.).
Dvojice u~encev lahko formiramo:
- v klasi~ni postavitvi klopi in sedenju v krogu ali v obliki jaj~ka (npr. obrnite se k so{olcu in
mu
povejte …),
- poi{~ejo ustrezen koti~ek v u~ilnici, kjer bodo zmogli prebrati so{olcu svojo zgodbo.
O oblikovanju skupinskega dela je veliko napisanega. Kljub temu bi `elela opozoriti na
te`ave, ki pogosto vplivajo tudi na kakovost izpeljave u~nega procesa. Klopi naj bi bile
postavljene tako, da vsi u~enci vidijo z minimalnim obratom na tablo oziroma prostor, kjer se
pogosto nahaja u~itelj med razlago, podajanjem navodil za delo in evalvaciji opravljenega
dela v skupinah.

3.3 Zaporedje usvajanja glasov/~rk

V Sloveniji sta se v preteklosti uveljavila predvsem dva postopka:
1. Najprej pridobimo velike tiskane ~rke, nato male tiskane ~rke ter potem male pisane ~rke
in nazadnje velike pisane ~rke. (Pri pisanju z malimi pisanimi ~rkami uporabljamo za velike
za~etnice velike tiskane ~rke /me{amo tiskano in pisano pisavo/).
2. Hkrati pridobivamo veliko in malo tiskano ~rko ter veliko in malo pisano ~rko. (Ne me{amo
tiskane in pisane pisave.)
Prvi postopek izpeljemo po klasi~ni analiti~no-sinteti~ni metodi opismenjevanja. Drugi posto
pek spada k integrativni metodi (tako jo je poimenoval Schellander), ki je razli~ica analiti~nosinteti~ne metode opismenjevanja. Bistvo integrativne metode opismenjevanja je hkratna
obravnava velikih in malih tiskanih ~rk in nato hkratna obravnava pisanih ~rk. Integrativna
metoda prina{a dolo~ene prednosti (glej to~ko 2.3.1). Raziskava u~inkovitosti integrativne
metode opismenjevanja v primerjavi z analiti~no-sinteti~no metodo opismenjevanja skozi 1.
in 2. razred osemletne osnovne {ole s podalj{anim opismenjevanjem prina{a prednosti pred
vsem v za~etnem opismenjevanju (Ropi~, 2000).
Delovni zvezek Na vrtiljaku ~rk 2 smo pripravili tako, da ga je mogo~e uporabljati pri obeh
postopkih pridobivanja ~rk. Na levi strani v delovnem zvezku so vaje za usvajanje velikih
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tiskanih ~rk (zapis z velikimi tiskanimi ~rkami), na desni pa tudi za male tiskane ~rke (zapis
navodila za vaje z malimi tiskanimi ~rkami).
^e se u~itelj odlo~i najprej le za u~enje velikih tiskanih ~rk, re{evanje vaj na desni strani
izpu{~a, nato pa se vrnejo ob u~enju malih tiskanih ~rk {e k re{evanju desnih strani v delo
vnem zvezku.
Zapisov z velikimi tiskanimi ~rkami je v delovnem zvezku sorazmerno malo. Delovni zvezek
za u~ence Na vrtiljaku ~rk 2 je plod ve~letnega prakti~nega dela v za~etnem opismenjevanju,
prakti~nih izku{enj iz projekta podalj{anega opismenjevanja, teoreti~nih znanj in opravljene
raziskave (Ropi~, 2000).
Besedila so zapisana ve~inoma z malimi tiskanimi ~rkami:
- Pri za~etnem branju porabi u~enec preve~ miselne energije za bralno tehniko in ob tem
pogosto zmanjka energije za razumevanje prebranega. Zato je na za~etku pri~akovati, da
bo u~itelj tisti, ki bo prebral/podal navodilo za re{evanje vaj v delovnem zvezku (ve~ ali
manj je ravnal u~itelj tako tudi v 1. razredu osemletne osnovne {ole).
- U~enje za `ivljenje.
- Najpogosteje beremo besedila, zapisana z malimi tiskanimi ~rkami in z uporabo velikih
za~etnic (knjige, ~asopisi, revije, u~beniki ipd.).
- Onemogo~imo premo~no fiksiranje velikih tiskanih ~rk (v `ivljenju jih najmanj pi{emo in
beremo).
- U~enci prej preidejo na vezano branje (dominantnost ~rk /osnovni prostor, zgornji, spod
nji/).
- Prej dose`emo stopnjo razumevanja prebranega, kar pri u~encih ugodno vpliva na osebno
zadovoljstvo in zanimivost ter pove~a tudi veselje in interes ob branju.

4. Pisno ocenjevanje
sloven{~ine
Od 1992. leta sem sodelovala v projektu opisnega ocenjevanja v prvem triletju. Na tem
podro~ju sem si prizadevala, da bi zmogla poiskati model spremljanja u~encev, ki bi mi
ponudil konkretne pokazatelje (katere cilje so usvojili u~enci). Skozi nekajletno prakso na
tem podro~ju in s permanentnim izobra`evanjem sem si ustvarila svoj koncept spremljave
u~encev v opisnem ocenjevanju. Predstavila ga bom v skraj{ani obliki. Menim, da veliko
u~iteljev `e ima bogate izku{nje na tem podro~ju, nekaterim pa to podro~je odpira novo pot.
Slednjim namenjam nekaj navodil.
1. Na prvem roditeljskem sestanku seznanite star{e, kaj je opisno ocenjevanje (za njih je to
novost oziroma neznanka).
2. Star{em ponudite list papirja in jih prijazno prosite, naj nanj zapi{ejo tisto, kar bi vam `eleli
kot u~iteljici sporo~iti (predvidevam, da {e ne poznate u~encev).
3. Zadnji mesec v 1. razredu devetletne {ole ali sredi prvega meseca pouka v 2. razredu deve
tletne {ole (pred monografskim postopkom pridobivanja ~rk) opravite preizkus pismenosti
u~encev na naslednjih podro~jih:
poznavanje ~rk s sliko,
poznavanje ~rk brez slike,
branje besed,
branje z razumevanjem,
pisanje ~rk,
pisanje besed.
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Rezultate vpi{ite v ustrezno tabelo (seznam u~encev s {estimi kolonami).
4. Menim, da ni treba pretiravati s pisanjem po nareku v 2. in 3. razredu devetletne osnovne
{ole. U~enci so pisali prvi narek sredi novembra.
Primer spremljanja napredka u~encev pri pisanju po nareku:
- prvi narek so pisali 15. novembra in je obsegal zapis s 53 ~rkami,
- drugi narek so pisali 18. decembra in je obsegal zapis s 53 ~rkami (1. narek) in
zapis 		
s 47 ~rkami (2. narek /dodano besedilo/).
Pri vrednotenju pisanja po nareku sem klasificirala naslednje napake:
velika za~etnica,
	izpust ~rk,
dodana ~rka,
zamenjava ~rk,
dodana beseda,
	izpust besed,
povezovanje besed,
manjka lo~ilo,
dodano lo~ilo,
druge napake,
skupno {tevilo napak.
V ta namen sem pripravila tabelo (seznam u~encev in klasifikacijo napak) in razporedila posa
mezne napake pri pisanju. Zame je bila tabela pregledna in mi je jasno pokazala napredek
posameznika v enomese~nem obdobju.
5. Dolo~ila sem ritem branja:
1 = Branje z dalj{imi vmesnimi postanki.
2 = Tiho ~rkuje, nato besedo glasno vezano prebere.
3 = Bere vezano, vendar ne dovolj gladko.
4 = Bere gladko.
5 = Bere gladko in posku{a obvladati izrazno branje.
Pri glasnem branju sem spremljala (ne prepogosto):
- ~as,
- ritem,
- pravilnost.
U~enci so se imeli mo`nost pripraviti na glasno branje oziroma so brali glasno v koti~ku
brez so{olcev – poslu{alcev. Zagovarjam mnenje strokovnjakov, ki menijo, naj ima u~enec
mo`nost, da se pripravi na branje pred javnim nastopanjem (tudi odrasli se `elimo pripraviti
na glasno branje).
Pri tihem branju sem spremljala (ne prepogosto):
- ~as,
- razumevanje prebranega.
6. Pisanje ob sliki
Koli~inski vidik:
- fluentnost besed ({tevilo vseh zapisanih besed),
- fleksibilnost besed ({tevilo razli~nih besed v zapisu),
- {tevilo povedi,
- {tevilo besed v povedi.
Kakovostni vidik:
- {tevilo dogodkov asociativne oddaljenosti,
- {tevilo igrivih elementov,
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- personifikacija ({tevilo elementov),
- nenavadnost naslova in zaklju~ka zgodbe.
^e boste vsaj enkrat na leto izvedli tak preizkus in ga seveda naslednje leto ponovili, boste
ugotovili u~en~ev napredek (bogatost besednega zaklada in razvoj ustvarjalnosti pri pisanju
zgodbe ob sliki).
7. Na koncu vsakega trimestra pripravite kratek sestanek s star{i in u~enci, vendar za vsakega
u~enca posebej (individualni sestanki).
8. Za star{e pripravite »dan odprtih vrat« na za~etku {olskega leta (vsaj do konca oktobra)
in
na koncu {olskega leta (junija).
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1. vaja

Cilj:

Glas i zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 6 in 7.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke I (in male tiskane ~rke i).

U~itelj
1. Z zgodbo motivira u~ence in pridobi glas i z metodo
naravnih glasov.
2. Po predstavljeni zgodbi izpelje kratek pogovor o vsebini in pridobi glas i.
3. Demonstrira izgovor glasu i in opozori u~ence na
polo`aj ustnic, jezika in zob pri izgovarjanju glasu i.
Ustnice so raztegnjene, med njimi in zobmi je tanka
re`a (odprtina).
4. Pozove u~ence k slu{ni analizi besede »sli~ic«, u~enci
ugotovijo prisotnost glasu i v besedi. Poskrbi za dober/
pravilen izgovor tega glasu.
5. U~itelj napi{e ~rko I (i) na tablo in opozori na pravilno tehniko pisanja poteze.
Poteza ~rke I se skriva v zaj~kovi visoko dvignjeni ta~ki.
^rko I pi{emo z navpi~no ravno ~rto od zgoraj navzdol.
6. U~ence individualno zaposli s pisanjem.

Zgodba:

U~enci
1. Zbrano poslu{ajo.
2. Odgovarjajo na vpra{anja iz vsebine zgodbe.
3. Izgovarjajo glas i.
4. Slu{no analizirajo dane besede.
5. U~enci pi{ejo ~rko I (i):
- po zraku,
- na u~ni list UL 6 (7),
- v zvezek.
6. Pi{ejo ~rko I:
- v ustrezno okence pod sliko,
- s pomo~jo stavnice nastavijo besede in jih prepi{ejo
/preslikajo na UL.

Zaj~ek Kratkorepec je hodil v 2. razred zaj~je {ole. V razredu je bilo {estnajst radovednih zaj~kov. Tudi Kratkorepec je bil med njimi in je spremljal pouk z velikim zanimanjem. Najbolj zanimivo je bilo takrat, ko jim je u~iteljica postavila kak{no uganko ali
vpra{anje. Takrat so se vse zaj~je ta~ke nemudoma dvignile visoko v zrak in rasle in
rasle.
Sli{al se je le en glas, saj so zaj~ki stiskali zobke, ker so vedeli, da u~iteljica Rde~erepka
sploh ne dovoli, da bi govorili drug ~ez drugega. Prav vsak od zaj~kov je upal, da bo
gospa u~iteljica poklicala ravno njega, zato so imeli ves ~as visoko dvignjene ta~ke.
In sli{al se je le glas iiiii iiiiii.

2. vaja

Cilj:

Glas a zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.
Ozave{~ajo po{evno linijo. Navpi~no linijo spreminjajo v po{evno.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 8 in 9, barvice, pal~ke, tablice,
reklamne ~asopise, {karje in lepilo.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih
glasov, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke A (in male tiskane ~rke a).

U~itelj
1. U~encem pove zgodbo, v kateri je ~utiti ~ustveno
razpolo`enje.
2. Vodi kratek pogovor o vsebini.
3. Pozove u~ence, naj drug drugemu povedo (delo
v dvojicah), ali so `e kaj podobnega do`iveli. Svojo
izku{njo naj demonstrirajo z jezikovnim in nejezikovnim izra`anjem.
U~enci naj z glasom a izrazijo razli~na ~ustva.
4. Demonstrira pisanje ~rke A (a).
5. Pojasni u~encem navodilo za izvedbo vaje na UL 8.
U~enci po~asi izgovorijo besede, jih nastavijo na stavnico in jih prepi{ejo pod sliko na UL 8. Nato pove`ejo po
dve in dve sli~ici z enakim {tevilom ~rk.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Delajo po navodilu. Posamezniki demonstrirajo
dogodek pred celotnim oddelkom.
4. Pi{ejo ~rko A (in a):
- s prstom po zraku,
- sestavljajo (navpi~no linijo /pal~ke, barvice/ spreminjajo v po{evno),
- s kredo po tablici ali tabli,
- na UL,
- v zvezek,
- iz reklamnih ~asopisov izre`ejo sli~ice tistih besed, ki
vsebujejo glas a.
5. Delajo po navodilu.

Sre~ko je `ivel s star{i v velikem mestu in obiskoval drugi razred. Na vasi je imel dedka,
babico in prababico.
Za praznike je Sre~kova dru`ina obiskala sorodnike na vasi, ki so se zelo razveselili
obiska. Dedek, babica in prababica so ob vsakem obisku ugotavljali, da je Sre~ko
vedno vi{ji. Tokrat se mu je najbolj ~udila prababica: »Aaaaa, glej! To je na{ Sre~ko!«
Ne`no ga je stisnila k sebi.

3. vaja

Cilj:

Zdru`ujejo zloge v smiselne besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 8 in 9.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Branje.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sli~ice, ki so v zgornjem delu UL 8
in 9, uporabijo v povedih.
Povabi ve~ u~encev k enaki sli~ici/besedi.
2. Naro~i u~encem, naj besede teh sli~ic nastavijo na
stavnico, lahko jih tudi prepi{ejo v zvezek.
3. Opazuje u~ence pri nastavljanju in po potrebi nudi
individualno pomo~.
4. Pozove u~ence, naj berejo posamezne zloge na vrtiljaku, tako da najprej na ~rte znotraj kroga ob isti prvi
zlog postavijo vse druge zloge in ugotavljajo smiselnost ali nesmiselnost nastalih povezav.
Re{itve:
- veja, ro`a;
- pismo, sonce, koza;
- `oga, ptica, slika;
- miza, babica, sladoled.

Nasvet:

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Poslu{ajo navodilo za delo.
3. Nastavljajo na stavnico.
4. Preberejo besedo, potem pa jo smiselno postavijo
na vrtiljak zlogov.

Besede sli~ic na UL 8 uporabimo v povedih.
Besede z vrtiljaka zlogov na UL 9 uporabimo v povedih ali zgodbici.

4. vaja

Cilj:

Glas n pravilno izgovarjajo in ga zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago in nitko (lahko iz
did. kompleta CEV), UL 10 in 11, knjigo Astrid Lindgren, Pika Nogavi~ka.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, v dvojicah.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke N (in male tiskane ~rke n).

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj sedejo v obliki jaj~ka pred tablo.
2. Bere zgodbico o Piki Nogavi~ki (po metodi dolgega
branja /Glej tudi M. Kordigel, Jaz pa berem 2 , 2000/).
3. Naro~i u~encem, naj drug drugemu s svojimi besedami ob ilustraciji pripovedujejo zgodbico o Piki.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo besede iz zgodbice, ki
vsebujejo glas n. Te besede po~asi izgovorijo in ugotovijo, kje je glas n v besedah (na za~etku, znotraj ali na
koncu besede ). Pozorni naj bodo na pravilen izgovor
glasu n.
Po potrebi naj u~itelj vodi u~ence pri iskanju besed z
glasom n.
5. Naro~i u~encem, naj na{tejejo ~im ve~ besed, ki
imajo glas n na prvem mestu.
6. Demonstrira pisanje ~rke N (n). Opozori na enopoteznost pisanja ~rke.
7. Naro~i u~encem, naj postavijo besede zgornjih sli~ic
(UL 10 in 11) na stavnico in nato nastavijo {e druge besede, ki vsebujejo glas n.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Pozorno poslu{ajo.
3. Obnovijo zgodbico.
4. Delajo po navodilu.
5. Na{tevajo besede.
6. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na tekstilno podlago,
- pi{ejo na UL 10 in 11,
- v zvezek.
7. Individualno nastavljajo in berejo besede.

5. vaja

Cilj:

Razvijanje logi~nega mi{ljenja in dolo~anje vrstnega reda v nizu sli~ic. Pripovedujejo
zgodbico ob sli~icah.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 11.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Sestavljanje in pripovedovanje zgodbe.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj si natan~no ogledajo niz sli~ic na
UL 11 in jih uredijo v ustrezno zaporedje. V kvadratke
pod sliko ozna~ijo s {tevkami od 1 do 4 vrstni red dogajanja na sli~icah.
2. Opazuje delo svojih u~encev.
3. Naro~i jim, naj povedo ~im bolj izvirno zgodbico ob
nizu sli~ic.
4. Poslu{a u~ence.

Nasvet:

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Pripovedujejo.
4. Pripovedujejo in pozorno spremljajo pripovedovanje drugih.

Za doma~o nalogo povedo zgodbico {e star{em, bratom, sestram in drugim.

6. vaja

Cilj:

Glas t zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, barvice, UL 12 in 13.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke T (in male tiskane ~rke t).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Naro~i u~encem, naj opi{ejo Tinkino torbico s
pomo~jo ilustracije na UL 12 in jo primerjajo s svojo torbico, opozorijo naj na razlike in podobnosti.
3. Pozove u~ence, naj skupaj potegnjeno izgovarjajo
besede zgornjih sli~ic (UL 12 in 13) in ugotovijo polo`aj
glasu t.
Seznani u~ence, da je izgovor glasu t hipen in ga zato
ne bomo izgovarjali potegnjeno ali po~asi.
4. Naro~i u~encem, naj na{tejejo besede, kjer je glas t:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
Ob tem je pozoren na pravilen izgovor glasu t.
5. Demonstrira pisanje ~rke T na risbi Tinkine {olske
torbe (in izpelje iz T {e t).
6. Naro~i u~encem, naj na UL 13 obkro`ijo besede tistih
sli~ic, ki vsebujejo t. Besede po potrebi nastavijo na
stavnico in jih nato prepi{ejo v zvezek. Napi{ejo {e besede zgornjih sli~ic na UL 12 in 13.

Zgodba:

U~enci
1. Poslu{ajo zgodbo.
2. Pripravijo UL 12. Opisujejo torbico.
3. Potegnjeno izgovarjajo besede.
4. Na{tevajo besede.
5. Pi{ejo ~rko T (t):
- po zraku,
- oblikujejo ~rko T s pomo~jo barvic,
- pi{ejo na UL 12 in 13,
- v zvezke.
6. Individualno delajo razli~ne vaje.

Tinka bo {la jeseni v prvi razred. Nestrpno `e pri~akuje ta veliki dogodek. Peter, Taja,
Katja, Maja, Petra in Miha so ji povedali, da je v {oli zelo zanimivo. U~ilnice so polne
slik in otro{kih risbic. Maja ji je povedala, da je v {oli {e ve~ pravljic in pesmic kot v
vrtcu, igrajo pa se tudi s ~rkami in besedami. Sploh po~nejo same lepe re~i.
Tinka se boji, da se ne bo pravo~asno pripravila na {olo. Zato so ji `e pred nekaj dnevi
kupili novo {olsko torbo. Ker se ni mogla odlo~iti med rumeno in modro torbico, je
izbrala tak{no, ki ima obe `eleni barvi.
Sedaj `e polni {olsko torbico s {olskimi potreb{~inami, saj bo kmalu postala {olarka.

7. vaja

Cilj:

Glas m pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablice, UL 14 in 15.
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (foneti~na metoda, fonografska metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke M (in male tiskane ~rke m).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v obliki jaj~ka pred tablo,
ker se bodo igrali z besedami.
2. Naro~i jim, naj na{tejejo besede, ki se za~no z glasom m. Vsako besedo bodo izgovorili potegnjeno.
Potek vaje:
Prstke imajo rahlo stisnjene v pest. Za vsak izgovorjen
glas »odprejo« po en prstek. Ko izgovorijo besede, hitro
dvignejo roko (roki) z ustreznim {tevilom iztegnjenih
prstov.
U~itelj po vsakem delu besedne igre (po glaskovanju
vsake besede) preveri {tevilo prstkov in ustrezno ukrepa. ^e naredijo u~enci ve~ napak, je smiselno vajo
ponoviti in jo ve~krat izvesti.
3. Poda u~encem navodilo, naj v zgornji vrstici na UL 14
in 15 tiho poimenujejo sli~ice.
4. Naro~i jim, naj {epetajo~e preberejo sli~ice sosedu
(eden sli~ice na UL 14, drugi sli~ice na UL 15).
5. Vpra{a jih, kateri glas se pojavlja v vseh besedah.
Po potrebi jih usmeri h glasnemu poimenovanju sli~ic.
6. Naro~i u~encem, naj poimenujejo sli~ice in zapi{ejo
prve ~rke besed v ustrezne okvir~ke, pri tem jih usmerjajo ~rte. Dobili bodo geslo, ki se izpi{e pod ~rko m.
»Geslo« nari{ejo.
7. Opazuje u~ence pri delu.
8. Naro~i u~encem, naj zaprejo o~i in re~e: »Za zajtrk ti
mamica pripravi najljub{o marmelado. Kaj re~e{ oziroma kako ji sporo~i{, ~e je marmelada res zelo dobra?«
9. Demonstrira pisanje ~rke M (m), opozori u~ence na
enopoteznost pisanja ~rke.
10. Pozove u~ence, naj postavijo na stavnico besede
sli~ic v zgornjem delu UL 14 in 15. Nato jih prepi{ejo v
zvezek.

U~enci
1. Sedejo na blazinice.
2. Na{tevajo ustrezne besede. Glaskujejo in zaznavajo
{tevilo glasov v dolo~eni besedi.
3. Tiho berejo sli~ice.
4. Berejo v dvojicah.
5. Odgovorijo, da glas m.
6. Poslu{ajo navodilo.
7. Individualno re{ujejo vajo.
8. »Mmm, kako je dobra!« in se morda celo potrepljajo
po trebu{~ku.
9. U~enci pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL 14 in 15,
- v zvezke.
10. Postavijo besede na stavnico in jih prepi{ejo v zvezek.

8. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje. Spodbujamo govorjenje in ustvarjalnost u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 15.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Pripovedovanje zgodbe ob sli~icah.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v krog pred tablo, ker
bodo ustvarjali verige besed. Poda navodilo.
Potek vaje:
U~enci sedijo v krogu drug ob drugem. Vsi bodo ustvarjali verigo besed. Za~ne jo u~itelj oziroma en u~enec,
ki pove neko besedo. Na primer: nekdo pove besedo
»svin~nik« in poudari zadnji glas. Naslednji u~enec
v krogu pove besedo, ki se za~ne z glasom k – ko{,
naslednji u~enec poi{~e besedo na { itd.
2. Naro~i u~encem, naj pripravijo UL 15.
3. Pozove u~ence, naj si ogledajo ilustraciji na UL 15 in
povedo ~im bolj izvirno zgodbo ob slikah.
4. Po potrebi spodbuja u~ence k pripovedovanju zgodbice in se ~im manj vklju~uje v pripovedovanje svojih
u~encev.

Nasvet:

U~enci
1. Sedejo v krog. Pozorno prisluhnejo navodilu.
Ustvarjajo verige besed.
2. Pripravijo UL 15.
3. Delajo po navodilu.
4. Pripovedujejo zgodbico ob sliki z elementi ustvarjalnosti.
U~enec

Verigo besed pod to~ko 1 »zavrtimo« vsaj enkrat v krogu u~encev.
Pripovedujejo naj vsi u~enci. Le tako bomo spoznavali, usmerjali in spodbujali govorni razvoj vseh u~encev.

9. vaja

Cilj:

Glas e pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablice, UL 16 in 17.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke E (in male tiskane ~rke e).

U~itelj
1. Pripoveduje u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj se tudi oni igrajo odmev, vendar
ne v gorah, temve~ v u~ilnici. Poda navodilo.
Potek vaje:
Ena skupina zborno zakri~i ej. Druga skupina je njihov
odmev, zato ej ponovi.
3. Naro~i u~encem, naj glaskujejo besedico ej.
4. Pozove jih, naj bodo pozorni na izgovor ~rke e.
5. Naro~i jim, naj natan~no poslu{ajo njegovo branje,
ko gledajo sli~ice na UL 16 in 17. Izgovor posamezne
besede ponavljajo za u~iteljem oziroma zgo{~enko.
6. Vpra{a jih, ali se glas e sli{i enako v vseh besedah.
7. Demonstrira pisanje ~rke E (e).
8. Naro~i u~encem, naj besede zgornjih sli~ic na UL 16
in 17 nastavijo na stavnico in jih preberejo. Nato naj jih
prepi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Prisluhnejo navodilu.
Delajo po navodilu.
3. Glaskujejo.
4. Glaskujejo in pozorno poslu{ajo.
5. Delajo po navodilu.
6. Sodelujejo v pogovoru.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma na tablo,
- na UL 16 in 17,
- v zvezke.
8. Individualno delo u~encev.

Zgodba:

Tin~ek je {el s star{i na izlet v gore.
Tisti dan je bilo krasno vreme, zato je bilo v gorah veliko obiskovalcev. Tin~ek se je v
gorah rad igral z odmevom. Roki je sklenil okoli ust in na ves glas zaklical: »Eeeeeej!«
In beseda ej je ~udovito odmevala v gorah.

Nasvet:

U~itelj lahko izvedbo naloge {tevilka 6 (poskus razlikovanja {irokega, ozkega ali polglasnega glasu e) tudi izpusti, odvisno od strukture razreda.
Razlike lahko uzavestimo tudi pri enakih besedah, ki jih izgovorimo razli~no, ali pa pri
podobnih, kjer je glas na za~etku besede (na primer: ena – Ema).
Pri besedi pes je pomembno tudi to, da jim poleg slu{nega elementa ostane v spominu tudi vidna slika besede in da spoznajo, da se vse besede ne zapisujejo natanko
tako, kot jih izgovorimo ali sli{imo.

10. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje in slu{no raz~lenjevanje.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 16 in 17, barvice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Vaje slu{nega razlo~evanja in raz~lenjevanja.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo ~im ve~ besed z glasom
e:
- kot prvim glasom v besedi,
- kot zadnjim v besedi,
- znotraj besede.
2. Povabi u~ence, naj poimenujejo spodnje sli~ice na
UL 16. Besede po~asi izgovarjajo, poi{~ejo tiste z glasom e in v okvir~ek pod sliko napravijo kri`ec.
Diferenciacija:
- besede nastavijo na stavnico,
- u~enci napi{ejo besedo v spodnji okvir~ek pod sliko,
- besede uporabijo v povedih.
3. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 17 in tiho preberejo
besede v cvetnih listih. Med ~udnimi - nesmiselnimi
besedami je le ena smiselna in pravilna. Cvetni listi~ s
to besedo pobarvajo.

U~enci
1. Na{tevajo.
2. U~enci delajo individualno.
3. Delajo po navodilu.

11. vaja

Cilj:

Glas j zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
18 in 19.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda in
integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke J (in male tiskane ~rke j).
U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo UL 18.
2. Pripoveduje u~encem zgodbo ob sliki.
3. Pozove u~ence, naj obnovijo zgodbo s svojimi besedami (oziroma postavlja vpra{anja u~encem).
4. Naro~i u~encem, naj na{tejejo besede iz zgodbe, ki
so vsebovale glas j. Po potrebi vodi u~ence pri iskanju
besed z glasom j, spra{uje lahko po imenih, obrokih,
hrani.
5. Pozove u~ence, naj glasno preberejo zgornje sli~ice
na UL 18 in 19 ter glaskujejo te besede.
Posebej opozori na izgovor glasu j in njegovo zapisovanje, saj ga zlasti pri zapisovanju najpogosteje
izpu{~amo. Ob poimenovanju sli~ic poudarimo glas j,
na UL 19 spoznavajo razliko med izgovorjavo, sli{anim
in zapisanim; u~itelj zapi{e besede, nastavi magnetne
~rke na tablo. U~enci pod~rtajo ~rke, ki jim ne sledi
glas j, vendar ne z namenom, da bi oblikovali pravilo,
temve~ zato, da bi jim ~im prej ostale te besede in njihove vidne podobe v spominu.
6. Pozove jih, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas j:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
7. Demonstrira pisanje ~rke J (j).
8. Poda navodilo za re{evanje vaje na UL 19 (geslo).
9. Opazuje delo u~encev in jim po potrebi pomaga.

Zgodba:

U~enci
1. Pripravijo UL 18.
2. Pazljivo poslu{ajo.
3. Pripovedujejo (ali odgovarjajo na u~iteljeva vpra{anja).
4. Delajo po navodilu.
5. Berejo sli~ice. Glaskujejo besede.
6. Delajo po navodilu.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- ~rko oblikujejo z nitko na podlago,
- pi{ejo na UL 18 in 19,
- v zvezek.
8. Pozorno prisluhnejo navodilu.
9. Delajo po navodilu.

Preden gresta o~e in mama v slu`bo, Jan v vrtec in Janja v {olo, se zbere vsa dru`ina
pri zajtrku. Jan in Janja sta {e posebej zadovoljna, kadar jima mama za zajtrk ponudi
kuhana jaj~ka. Jan ima raje mehko kuhana, Janja pa nekoliko bolj kuhana jaj~ka.
Po skupnem zajtrku se odpravijo od doma.

12. vaja

Cilj:

Glas v zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko po dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago in volneno nitko,
UL 20 in 21.
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda in
integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke V (in male tiskane ~rke v).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 20.
2. Naro~i jim, naj opazujejo ilustracijo veverice in si
izmislijo kratko zgodbico:
• 1. mo`nost: veverica v vrtcu,
• 2. mo`nost: domi{ljijski binom veverica in vrab~ek.
3. Pozove u~ence, naj si povedo zgodbico v dvojicah.
4. Povabi posamezne u~ence, naj naglas predstavijo
svojo zgodbico vsem so{olcem.
5. Naro~i jim, naj ponovno po~asi izgovorijo besede z
glasom v.
Posebej opozori na besedi avto in cerkev, ki ju druga~e
izgovorimo, kot zapi{emo; po potrebi izgovori obe besedi u~itelj.
6. Pozove u~ence, naj po~asi izgovorijo besede zgornjih sli~ic na UL 20 in 21 ter ugotovijo polo`aj glasu v
v besedah.
7. Demonstrira pisanje ~rk V (v).
8. Poda jim navodilo za re{evanje vaje na UL 21.
(Na vrtiljaku ~rk so ~rke, ki se {e niso razvrstile v besede
pod sli~icami.)

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Delajo po navodilu.
3. Pripovedujejo drug drugemu.
4. Pripovedujejo oziroma poslu{ajo.
5. Delajo po navodilu.
6. Glaskujejo.
Zaznajo mesto glasu v v besedah.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na podlagi,
- pi{ejo na UL 20 in 21,
- v zvezek.
8. Delajo po navodilu.

13. vaja

Cilj:

Glas o zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablico, UL 22 in 23.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
foneti~na metoda, fonografska metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke O (in male tiskane ~rke o).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo delovni zvezek in sedejo pred tablo v krog.
2. Pove u~encem zgodbo, ki bo izra`ala za~udenje.
3. Pozove u~ence, naj pogledajo sliko na UL 22 in
posku{ajo ugotoviti, ~emu se je ~udil dedek.
4. Opozori u~ence, da jim je povedal za~etek in konec
zgodbe. Manjka torej vmesni del zgodbe.
5. Pozove u~ence, naj drug drugemu (v parih) povedo
manjkajo~i del zgodbice s pomo~jo slike na UL 22.
Opazuje u~ence.
6. Izrazi za~udenje: »Ooooo, kako zanimivo ste pripovedovali!«
7. Vpra{a u~ence, kateri glas nas opozori, da se je
nekdo za~udil.
8. Povabi u~ence, naj na{tejejo {e nekaj besed, ki vsebujejo glas o.
9. Demonstrira pisanje ~rk O (o).
10. Naro~i u~encem, naj tiho preberejo sli~ice v zgornjem delu na UL 22 in 23. Besede naj nastavijo na stavnico, jih tiho preberejo in prepi{ejo v zvezek.
11. Pozove u~ence k smiselnemu branju – re{evanju
vaje na UL 23.

Zgodba:

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Pozorno prisluhnejo zgodbi.
3. Opazujejo sliko in razmi{ljajo.
4. Prisluhnejo opozorilu.
5. Pripovedujejo oziroma poslu{ajo.
6. Prisluhnejo u~itelju.
7. Odgovorijo.
8. Na{tevajo besede z glasom o.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma na tablo,
- na UL 22 in 23,
- v zvezek.
10. Delajo po navodilu.
11. Delajo po navodilu.

Na nebu so se zbirali temni oblaki. Kmalu je za~elo de`evati, zato je dedek prenehal
delati na vrtu. De`evalo je vedno mo~neje.
Dedek je sedel za mizo in bral ~asopis. ^ez nekaj ~asa je pogledal skozi okno in se
za~udil: »Ooo, poglej! Vedno bolj de`uje! No~e in no~e nehati!« In je dalje bral ~asopis.
Po nevihti se je odlo~il, da bo {el na po{to. S seboj je povabil vnuka Jana. Pridru`il se
jima je tudi psi~ek Floki.
Vsi trije so se odpravili na bli`njo po{to.

14. vaja

Cilj:

Glas k zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, barvice, UL 24 in 25.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke K (in male tiskane ~rke k).

U~itelj
1. Pove u~encem kratko zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj odgovarjajo na vpra{anja iz
zgodbe.
3. Naro~i u~encem, naj prisluhnejo izgovoru na{tetih
besed: Katja, kmet, kmetija, konji. Na{tete besede naj
ponovno izgovorijo, da bodo lahko ugotovili, kateri
glas sli{ijo v vseh besedah.
4. Pozove u~ence, naj poi{~ejo ~im ve~ besed, ki vsebujejo glas k, ki je:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
5. Demonstrira pisanje ~rke K (k).
6. Pozove u~ence, naj poimenujejo zgornje slike na UL
24 in 25 ter nastavijo besede na stavnico, jih tiho preberejo in prepi{ejo v zvezek.
7. Naro~i u~encem, naj doma re{ijo vajo na UL 25 (v
primeru integrativne metode, sicer pa pri pridobivanju
male tiskane ~rke k).

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Delajo po navodilu.
4. Na{tevajo besede.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo iz barvic (pal~k ipd.),
- pi{ejo na UL 24 in 25,
- v zvezek.
6. Delajo po navodilu.
7. Delajo po navodilu.

Zgodba:

Katja `ivi z dru`ino na hribovski kmetiji.
Katjin o~e je kmet. Zato imajo tudi dva konja, ki o~etu zelo pomagata pri delu na
kmetiji. Kljub temu pa mora veliko postoriti dru`ina sama. Katja v~asih pomaga pri
delu, drugi~ pa dru`inskim ~lanom dela le dru`bo. Tako je bilo tudi takrat, ko je o~e
sejal na polju, saj je to delo prete`ko za Katjo. Zato je sedela na vozu in opazovala
o~eta pri delu.

Nasvet:

^e bi nastopile te`ave pri izvedbi 4. vaje, preidimo k delni izvedbi 6. vaje – u~enci
poimenujejo slike na UL 24 in 25 (zgoraj).

15. vaja

Cilj:

Glas l pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
26 in 27.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke L (in male tiskane ~rke l).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 26.
2. Naro~i jim, naj opazujejo ra~ka in laboda.
3. Vodi opis ra~ka in laboda, da bi u~enci spoznali razlike in podobnosti med njima.
4. Pozove u~ence, naj povedo, kak{ne so razlike med
njima.
5. Pozove u~ence, naj povedo, v ~em sta si podobna.
6. Naro~i u~encem, naj glasno glaskujejo besedi ra~ek
in labod ter ugotovijo, v kateri od teh besed sli{ijo glas
l.
7. Pozove u~ence, naj povedo {e nekaj besed, ki vsebujejo glas l (po te`avnostni stopnji ali me{ano).
8. Skrbi za pravilen izgovor glasu l.
9. Demonstrira pisanje ~rke L (l).
10. Poda navodilo za nastavljanje besed na stavnico in

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo.
3. Sodelujejo pri opisovanju.
4. Sodelujejo v pogovoru.
5. Odgovorijo.
6. Glaskujejo in odgovorijo.
7. Nizajo ustrezne besede.
8. Delajo po navodilu.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na podlagi,
- pi{ejo na UL 26 in 27,
- v zvezke.
10. Postavijo besede (zgornje sli~ice na UL 26 in 27) na
stavnico, jih preberejo in prepi{ejo v zvezek.

16. vaja

Cilj:

Razvijanje smiselnega branja in pripovedovanja ter domi{ljije.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 27.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pripovedovanje – delni domi{ljijski binom.

U~itelj
1. Povabi u~ence k smiselnemu branju besed v okvir~ku
na UL 27, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin in da
bodo ob dopolnjevanju povedi hitreje na{li pravo
besedo.
2. Naro~i u~encem, naj v obliki jaj~ka sedejo pred
tablo.
3. Pozove u~ence, naj si zamislijo eno besedo in nato
nekoga povabi, naj pove »svojo« besedo.
4. K besedi, ki jo je povedal posameznik, doda eno besedo iz okvir~ka besed na UL 27. S tem je pripravljen delni
domi{ljijski binom.
5. Povabi u~ence, naj drug za drugim pripovedujejo
~im bolj izvirno zgodbo (primer: _____ in kolo).

U~enci
1. Ustrezno dopolnijo povedi z besedami iz spodnjega
okvir~ka na UL 27.
2. Sedejo pred tablo.
3. Delajo po navodilu.
4. Sodelujejo pri sestavi binoma.
5. Pripovedujejo.

17. vaja

Cilj:

Glas r pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablico, UL 28 in 29.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke R (in male tiskane ~rke r).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj si natan~no ogledajo ilustracijo
na UL 28.
2. Opazuje u~ence.
3. Pozove jih, naj povedo besede (asociacije, iskrice…),
ki se jih spomnijo oziroma nanje pomislijo ob ilustraciji.
4. Vpra{amo jih, katere besede so se ponavljale v zgodbicah.
5. Naro~i jim, naj te besede glaskujejo.
6. Povabi u~ence, naj preberejo sli~ice v zgornjem delu
UL 28 in 29.
Ugotovijo naj mesto glasu r:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
7. Demonstrira pisanje ~rke R (r).
8. Naro~i u~encem, naj tiho poimenujejo zgornje sli~ice
na UL 28 in 29, nastavijo na stavnico besede teh sli~ic,
jih tiho preberejo in nato prepi{ejo v zvezek.
Naro~i u~encem, ki so vajo zaklju~ili, naj zapi{ejo ob
ilustraciji ribi~a (v obliki miselnega vzorca) stvari, ki jih
ribi~ lahko vle~e (potegne) iz vode in imajo v svojem
imenu glas r.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo ilustracijo.
3. Pripovedujejo.
4. Odgovorijo (ribi~, ribe…).
5. Glaskujejo.
6. Delajo po navodilu.
Skrbijo za ustrezen izgovor glasu r.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- po tablici oziroma tabli,
- na UL 28 in 29,
- v zvezek.
8. Delajo po navodilu.

18. vaja

Cilj:

Glas u zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
30 in 31.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke U (in male tiskane ~rke u).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, zakaj je deklica zakri~ala au.
3. Vpra{a u~ence, ali se jim je `e zgodilo kaj podobnega.
4. Pozove u~ence, naj demonstrirajo, kako bi oni izrazili
to bole~ino.
5. Demonstrira pisanje ~rke U (u).
6. Poda navodilo za individualno pisanje besed:
- (s pomo~jo stavnice) napi{ejo v zvezek besede z UL 30
in 31, ki imajo ~rko u znotraj besede,
- (s pomo~jo stavnice) napi{ejo v zvezek besede, ki se
za~nejo z glasom/~rko u .

Zgodba:

U~enci
1. Poslu{ajo zgodbo.
2. Odgovorijo.
3. Odgovorijo.
4. Delajo po navodilu. Pravilno izgovarjajo glas u.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z volneno nitko na podlago,
- pi{ejo na UL 30 in 31,
- v zvezek.
6. Delajo po navodilu.

O~e, mama in Ur{ka so `iveli v ve~jem mestu. V soboto zjutraj so se odpravili po kostanje.
Na tleh je bilo veliko kostanjevih je`ic. Ur{ka je brskala med njimi. Zdelo se ji je, da so
v njih najdebelej{i kostanji. Po vsej sili si je prizadevala dobiti kostanje iz je`ic. V~asih
je stopila nanje in si posku{ala pomagati s ~evlji, drugi~ spet s palico, vmes tudi s prsti,
in `e je odmeval med drevesi `alostni dekli~in glas: au.

19. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no zaznavanje, branje in pripovedovanje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 29 in 31.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pripovedovanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj nastavijo besede sli~ic na UL 29
(spodaj) na stavnico in jih nato prepi{ejo pod sli~ice.
Ozna~ene ~rke vpi{ejo v okvir~ek na sredi lista, nastene
geslo.
2. Opazuje u~ence pri delu.
3. Povabi u~ence, naj povedo, koliko ~rk vsebujejo
posamezne besede in povedo geslo re{itve.
4. Naro~i u~encem, naj pozorno opazujejo sli~ici na
UL 31.
5. Postavi nekaj vpra{anj ob drugi sli~ici:
- Imata otroka dovolj denarja za kostanje?
- Nimata dovolj denarja? Se posku{ata z mo{kim dogovoriti ...
- Kaj se lahko {e zgodi?
Vpra{anja postavi le v primeru, ~e pri~akuje te`ave pri
nadaljevanju zgodbice ob sli~icah. Spodbuja u~ence k
izvirnosti v pripovedovanju zgodbe.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Individualno re{ujejo vajo.
3. Sodelujejo v pogovoru.
4. Opazujejo.
5. Ustvarjajo nadaljevanje zgodbice ob sli~icah (In
potem…).

20. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje. Spodbujamo vezavo zlogov v besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali »karte – zlogi«.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Branje.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v krog pred tablo, ker
bodo ustvarjali verige besed. Poda navodilo.
Potek vaje:
U~enci sedijo v krogu drug ob drugem. Vsi bodo ustvarjali verigo besed, ki jo za~ne u~itelj oziroma en u~enec,
ki pove besedo. Na primer: nekdo pove besedo kava
in poudari zadnji zlog. Z roko se dotakne roke levega
soseda (~e se bo igra odvijala v smeri urinega kazalca
oziroma obratno) in ga tako opozori, da je zdaj on na
vrsti. Naslednji u~enec v krogu pove besedo, ki se za~ne
z zlogom va – vaza, potem i{~emo besedo z zlogom za
na za~etku ipd.
2. Naro~i u~encem, naj sestavijo skupine po dva
u~enca.
3. Poda jim navodilo za igro »karte – zlogi«.

U~enci
1. Sedejo v krog. Pozorno prisluhnejo navodilu.
Ustvarjajo verige besed.
2. Sestavijo dvojice.
3. Delajo po navodilu.

Nasvet:

Verigo besed pod to~ko 1 »zavrtimo« vsaj enkrat v krogu u~encev.
Pripovedujejo naj vsi u~enci. Le tako bomo spoznavali, usmerjali in spodbujali govorni razvoj vseh u~encev.
Pri razdeljevanju kartonov z zlogi naj u~itelj upo{teva zmo`nost otrok in te`je naloge
dodeli sposobnej{im skupinam.
Igro »karte - zlogi« lahko igramo na razli~ne na~ine:
- Sestavimo skupine po {tiri u~ence. Vsaka skupina prejme {tiri zloge. Torej dobi vsak
u~enec en zlog, ki ga prebere oziroma ve`e. Igro za~ne u~enec, ki postavi karton~ek
tako, da morejo njegovo sporo~ilo prebrati tudi drugi v skupini. Igro nadaljuje naslednji, ki izgovarja svoj zlog. Tako »obi{~e« {e drugi in tretji zlog. Ugotovi, s pomo~jo katerega zloga je sestavil smiselno besedo.
Primer: HI – SO, HI – BA, HI – [A, SO – HI, SO – BA, SO - [A.
- Karte polo`ijo na mizo. Sestavijo smiselne besede in jih prepi{ejo v zvezek.
Ko skupina izkoristi vse mo`nosti zlogov na kartah, prejme naslednji »kup~ek« kart.

Zlogi:

HI [A SO BA
TE TA MI ZA
RO @A KI VI
MA JA PE TER
NA DA ZI MA
LI PA RE KA
SLI VA CE STA
ME STO DRE VO
DIM NIK SO NJA
PET RA SVE ^A
JU LIJ JE SEN
@LI CA MLE KO

21. vaja

Cilj:

Glas d zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rk v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 32 in 33.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke D (in male tiskane ~rke d).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
Po pripovedi jih vpra{a, kaj je ples de`nikov, zakaj
smo ga tako imenovali ipd.
2. Pozove u~ence, naj dopolnijo ilustracijo ples
de`nikov na UL 32.
3. Opazuje delo u~encev.
4. Vpra{a u~ence, kateri glas sli{ijo na za~etku besede de`niki. Poskrbi za pravilen izgovor glasu d.
5. Demonstrira pisanje ~rke D (d).
6. Pozove u~ence, naj z barvico ozna~ijo, kjer je to
mogo~e, ~rko D v de`niku (UL 32).
7. Opazuje u~ence pri delu.
8. U~encem pomaga utrditi smer, v katero je ~rka
obrnjena. (V u~ilnici so okna na levi strani. Da
de`uje, lahko vidimo, ~e pogledamo v levo. »Pogled
skozi okno nam odkrije tudi drevesa, drevored, dimnike, dedka, ki ~aka name …«.)
9. Pozove u~ence, naj pi{ejo ~rke D (d).
10. Poda navodilo za re{evanje vaje Katera ~rka
manjka? (UL 33).

U~enci
1.Prisluhnejo.
Odgovarjajo.
2.Poslu{ajo navodilo.
3.Ilustrirajo.
4.Odgovorijo.
Pravilno izgovarjajo glas d.
5.Opazujejo.
6. Poslu{ajo navodilo.
7. Delajo po navodilu.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL 32 in 33,
- v zvezke.
10. U~enci re{ujejo naloge individualno.

Zgodba:

Neko~ so {li otroci iz {ole. Na nebu so se za~eli zbirati temni oblaki, ki so bili ~edalje
temnej{i in bilo jih je vedno ve~. Nenadoma je zapihal mo~an veter. ^ez nekaj trenutkov so se z neba vsule debele kaplje de`ja. Otroci so takoj odprli de`nike. In kmalu
potem se je za~el v zraku ples de`nikov.

Nasvet:

Ponazorimo ples de`nikov v vetru! U~enci se razporedijo po vsej u~ilnici, odprejo
vsak svoj de`nik, po metodi naravnih glasov de~ki ustvarijo veter in nevihto ter se
vsi u~enci ustrezno gibljejo z de`niki. Deklice na{tevajo besede oziroma besedne
zveze (asociacije, iskrice), ki jim ob tem pridejo na misel (de`nik, de`, de`uje, lu`a,
razmo~ena zemlja, mokra obleka …).
^ez nekaj ~asa de~ki in deklice zamenjajo vlogi.

22. vaja

Cilj:

Glas c zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 34 in 35, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke C (in male tiskane ~rke c).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 34. Ob ilustraciji naj
pripovedujejo pravljico Muca Copatarica.
V primeru, ~e u~enci {e ne poznajo te pravljice, naj
u~itelj poda strnjeno vsebino.
2. Vpra{a u~ence, kdo skrbi za red njihovih copatov.
3. Pozove u~ence, naj nari{ejo svoje najljub{e copate.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Prika`e (poudari) v risbi obliko ~rke C.
Demonstrira izgovor glasu c.
6. Pozove u~ence, naj pi{ejo ~rko C (c).
7. Poda navodilo za individualno delo u~encev:
- nastavijo besede zgornjih sli~ic na UL 34 in 35,
- jih preberejo,
- prepi{ejo besede v zvezek,
- dodajo {e druge besede v zvezek, dodajo {e druge
besede, ki vsebujejo ~rko C.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Odgovorijo.
3. Poslu{ajo navodilo za delo.
4. Ri{ejo svoje najljub{e copate.
5. Opazujejo risbo na tabli.
Pravilno izgovarjajo glas c.
6. Pi{ejo :
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL 34 in 35,
- v zvezke.
7. Individualno delo.

23. vaja

Cilj:

Glas ~ pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 36 in 37, tekstilno podlago z volneno nitko.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke ^ (in male tiskane ~rke ~).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, katere besede iz zgodbe so vsebovale glas ~.
3. Pozove u~ence, naj preberejo zgornje sli~ice na UL
36 in 37.
4. Pozove u~ence, naj razvozlajo geslo v stolpcu na UL
36, tako da v okvir~ke vpi{ejo prve ~rke besed/sli~ic.
5. Opazujejo u~ence pri delu.
6. Vpra{a u~ence o re{itvi.
7. Demonstrira pisanje ~rke ^ (~).
8. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed,
ki vsebujejo ~rko ~.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Na{tevajo.
Pravilno izgovarjajo glas ~.
3. Berejo.
4. Poslu{ajo navodilo.
5. Re{ujejo geslo.
6. Poro~ajo.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- pi{ejo na UL,
- v zvezke.
8. Delajo po navodilu.

Na kme~kem dvori{~u je stala stara ~e{nja, ki je vsako leto bogato obrodila. Zgodaj
spomladi se je odela v cvetje, ki so ga najraje obiskovale ~ebele, in tu in tam je med
cvetje za{el tudi kak{en ~mrlj.
Ko so ~e{nje za~ele zoreti, so se pod ~e{njo ustavljali ljudje in jih zobali.
Nekatere ~e{nje so bile zelo visoko, na te`ko dostopnih mestih, zato jih ljudje niso potrgali. Postajale so ~edalje zrelej{e in v njih so se pojavili drobceni ~rvi. Takrat se ljudje
niso ve~ zanimali za ~e{nje.

24. vaja

Cilj:

Spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 35 in 37.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Branje in pripovedovanje.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju povedi ob ilustracijah. Obkro`ijo naj ustrezno oziroma smiselno
poved ob sliki na UL 35.
2. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so re{ili vaje.
Primerjajo naj povedi med seboj in i{~ejo ter upovedijo
razliko.
3. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo slike na
UL 37.
4. Povabi u~ence, naj povedo ~im izvirnej{o zgodbico
ob slikah.
5. Povabi u~ence k pogovoru o strpnosti med ljudmi
(u~enci med seboj, otroci – odrasli).

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Sodelujejo in preverjajo.
3. Opazujejo.
4. Pripovedujejo.
5. Sodelujejo v pogovoru.

25. vaja

Cilj:

Glas s pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 38 in 39, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke S (in male tiskane ~rke s).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj demonstrirajo sikanje ka~e.
3. Vpra{a u~ence, kateri glas so sli{ali.
4. Pozove u~ence, naj berejo zgornje sli~ice na UL 38 in
39 in pravilno izgovarjajo glas s.
5. Naro~i u~encem, naj obkro`ijo sli~ice besed, ki imajo
glas S (UL 38).
6. Opazuje u~ence pri delu in preverja re{evanje.
7. Demonstrira pisanje ~rke S (s) na tablo, pomaga si z
ilustracijo sladoleda.
8. Naro~i u~encem, naj napi{ejo besede sli~ic v okvir~ke
pod sli~ice na UL 38.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Delajo po navodilu.
3. Odgovorijo: »S!«
4. Delajo po navodilu.
5. Poslu{ajo navodilo.
6. Delajo po navodilu.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL,
- v zvezke.
8. Delajo po navodilu.

Sonja je `ivela s star{i in mlaj{im bratom v kraju, kjer so bile `ivali, ki jih ni kjerkoli. To
so bili medvedi, volkovi, ka~e in druge nevarne `ivali.
Bil je krasen son~en dan. Sonce se je pomikalo po nebu. O~e je bil v slu`bi, mama je
hranila bratca pred spanjem, Sonja pa se je dolgo~asila. Pred hi{o so imeli tri kamnite
stopnice. Odlo~ila se je, da bo skakala s stopnice na stopnico. Sonji se je zdelo skakanje zelo zabavno.
Bila je ti{ina, le Sonjini sandali so ob poskokih na kamnitih stopnicah glasno odmevali. Kmalu pa je Sonjo zmotilo sikanje. Ka~a je visoko dvignila glavo in zasikala, saj jo
je Sonja zmotila med son~enjem na stopnicah.
Sonja se je zelo prestra{ila in zbe`ala v hi{o. Mamica jo je posku{ala potola`iti in ji
pojasniti dogodek. V hladilniku je bilo {e malo sladoleda in mama je z njim poskusila
zamotiti in potola`iti Sonjo. Dala ji je kar tri kepice sladoleda, saj ga je imela Sonja
zelo rada.

26. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 39.
2. Oblika dela: frontalna, dvojice, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda in integrativna metoda.
4. Branje in pripovedovanje.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju besed, ki jih je
ustvaril ~arovnik s ~aranjem ~rke s.
2. Povabi u~ence, naj nadaljujejo ~aranje besed na
~rko s, tako da napi{ejo besede, ki imajo ~rko s na
za~etku. Nato jih {e nari{ejo.
3. Naro~i u~encem, naj predstavijo drug drugemu
»za~arane besede«.
4. U~ence povabi, naj se udobno namestijo pred tablo
(na preprogi, blazinah, blazinicah …) in zaprejo o~i.
Pove jim zgodbo, ki jo je prvi ~arovnik za~el z besedama: sonce in sladoled.
5. Povabi u~ence, naj nadaljujejo ~im bolj izvirno zgodbico Ko posije sonce…

Za~etek zgodbe:

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Sodelujejo v predstavitvi.
4. Poslu{ajo zgodbo z zaprtimi o~mi.
5. Pripovedujejo.

Predstavljaj si, da se je spet vrnilo vro~e poletje. Neznosna vro~ina je in ljudje i{~ejo
vsaj kan~ek sence in osve`itve.
Tudi ti si med njimi.
@ejen si, zato si `eli{ poiskati osve`itev. Ozira{ si se naokoli in zagleda{ sla{~i~arno.
Odpravi{ se tja.
Ko vstopi{, tvoj pogled bega od najrazli~nej{ih sladoledov prek sla{~ic do osve`ilnih
pija~.
Naro~i{ si obilen sladoled.
Z njim stopi{ na ulico. Tedaj mo~ni son~ni `arki poi{~ejo tvoj sladoled. Kaj se sedaj
dogaja s sladoledom, s soncem in s tabo? Razmisli!
Legenda:
- kratek premor v u~iteljevem pripovedovanju.

27. vaja

Cilj:

Glas { pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 40 in 41.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke [ (in male tiskane ~rke {).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj odgovorijo na vpra{anja iz zgodbe.
3. Naka`e simboli~no obliko ~rke [ v {torklji na UL 40 (v
preprosti risbi na tabli).
4. Pozove u~ence, naj berejo sli~ice v zgornjem delu
na UL 40 in 41 ter dodajo {e druge besede, ki vsebujejo
glas {.
5. Demonstrira pisanje ~rke [ ({).
6. Naro~i u~encem, naj re{ijo vajo na UL 41, natan~no
naj preberejo besede ob slikah, saj je v vsaki besedi ena
napaka. V spodnji okvir~ek napi{ejo pravilno besedo.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Odgovarjajo na vpra{anja.
3. Opazujejo, nato poudarijo ~rko [ z barvico v ilustraciji.
4. Delajo po navodilu.
Pravilno izgovarjajo glas {.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL,
- v zvezke.
6. Poslu{ajo navodilo in nato individualno re{ijo vajo.

Spomladi so se vrnile {torklje v na{e kraje. Poiskale so stara gnezda in jih nekoliko uredile. @elele so si pripraviti varen dom, da bodo v njem zvalile mladi~e.
[torklje so imele gnezdo sredi vasi na elektri~nem drogu. Va{~ani so bili ponosni na
{torklje in so opazovali njihovo `ivljenje.
V~asih pa vreme ni bilo prav ni~ prijazno do njih. Neusmiljeno je de`evalo, drugi~
je spet pripekalo vro~e sonce. [torkljam je bilo posebno hudo, ko je zapihal mo~an
veter.
Nekega dne se je spet pripravljalo k nevihti. Temni oblaki niso obetali ni~ dobrega.
Veter je za~el pihati in odna{ati stvari. Okrog {torkljinega gnezda je odmevala melodija vetra: {{{{{{{{{{{{{, {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ …Nenadoma se je gnezdo dvignilo,
veter ga je ponesel visoko v zrak, ~ez nekaj trenutkov je tre{~ilo na tla.
Dobri ljudje so gnezdo dvignili in postavili na staro mesto. [torklji sta se vrnili vanj.

28. vaja

Cilj:

Glas p pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 42 in 43, tekstilno podlago z volneno nitko.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke P (in male tiskane ~rke p).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Demonstrira pisanje ~rke P.
3. Pozove u~ence, naj z barvico poudarijo obliko ~rke P
v ilustraciji pipe na UL 42.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas p.
5. Naro~i u~encem, naj vadijo pisanje ~rke P (p).
6. Poda navodilo za individualno delo.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Opazujejo.
3. Delajo po navodilu.
4. Na{tejejo.
Pravilno izgovarjajo glas p.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- pi{ejo na UL,
- v zvezke.
6. Zapi{ejo besede sli~ic v zgornjem delu UL 42 in 43.
Dodajo {e druge besede, ki vsebujejo ~rko P (p).
Besede sli~ic na UL 42 in 43 (zgoraj) uporabijo v povedih. Dodajo {e druge povedi, ki vsebujejo besede s ~rko
P (p).

Na robu vasi je skromna hi{ica in v njej `ivi dedek. Kadar mu ~as dopu{~a, sedi na klopci pred hi{ico in kadi pipo. V~asih mu delajo dru`bo manj{i otroci, ki {e ne obiskujejo
{ole. Sedijo ob njem na klopci in pozorno poslu{ajo pravljice, ki jim jih rad pripoveduje. V~asih se po pripovedovanju pravljice igrajo {e besedne igre.
Tako so neko~ iskali besede na ~rko p, saj je dedek pozval k igri – P kot pipa (p kot
njegova pipa). In ko se otroci niso ve~ spomnili nobene besede, ki se za~enja s tem
glasom, jim je dedek {e pojasnil, da je oblika ~rke P nekoliko podobna njegovi pipi.
Tako so si otroci zapomnili ~rko P.

29. vaja

Cilj:

Glas b pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 44 in 45, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke B (in male tiskane ~rke b).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo vse, na kar pomislijo, ko
sli{ijo besedo babica.
2. Naro~i u~encem, naj re{ijo vajo Kaj se bo izpisalo na
UL 44.
3. Vpra{a u~ence, kateri besedi so prebrali v stolpcu.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki se
skrivajo pod glasom b.
5. Demonstrira pisanje ~rke B (b).
6. U~encem poda navodilo za individualno pisanje v
zvezek:
- pi{ejo besede (zgornje sli~ice na UL 44 in 45 ter druge
besede),
- besede, ki vsebujejo ~rko B (b), uporabijo v povedih.

Nasvet:

U~enci
1. U~enci i{~ejo asociacije.
2. Delajo po navodilu.
3. Odgovorijo: babica Ton~ka.
4. Na{tevajo besede, ki se za~nejo z glasom b. Pravilno
izgovarjajo glas b.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL,
- v zvezke.
6. Delajo po navodilu.

^rko B lahko izpeljejo po fonografski metodi; ~rko b kot babico z enim trebu{~kom.
Ta zveza med B in b zanesljivo vpliva na u~inkovitej{e prepoznavanje ~rke b ter
zmanj{uje mo`nost zamenjave s ~rko d.

30. vaja

Cilj:

Dopolnjujejo povedi iz danih besed. Slu{no/vidno utrjujejo glasove/~rke in jih ustrezno povezujejo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 43 in 45.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Povezovanje besed.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju z dopolnjevanjem povedi na UL 43.
2. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so re{ili vaje.
3. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo slike na
UL 45 spodaj.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Povabi u~ence k preverjanju re{evanja vaje (s
pomo~jo grafoskopske prosojnice ali s pisanjem besed
na tablo).
Sedma in osma poved sta zahtevnej{i zato naj ju re{ijo
uspe{nej{i u~enci.

Nasvet:

V vaji na UL 43 je diferenciacija.

U~enci
1. Najprej preberejo besede, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin. Berejo nepopolne povedi in jih dopolnijo
tako, da na ~rto prepi{ejo ustrezno besedo.
2. Sodelujejo, utemeljujejo in preverjajo zapisano.
3. Pred branjem povedi tiho poimenujejo sli~ice v spodnjih okvir~kih, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin
in da bodo ob dopolnjevanju povedi hitreje poiskali
pravo besedo.
4. Smiselno berejo in pi{ejo.
5. Sodelujejo pri preverjanju.

31. vaja

Cilj:

Slu{no oziroma vidno utrjujejo glasove oziroma ~rke in jih ustrezno povezujejo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 46.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Povezovanje besed z ustreznimi glasovi/~rkami.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo ~im ve~ besed, v katerih sli{imo dolo~en glas (na za~etku, na koncu, znotraj
besede).
2. Povabi u~ence, naj glasno in po~asi preberejo sli~ice
pod vrtiljakom na UL 46. Pozorni naj bodo na izgovorjene glasove.
3. Naro~i u~encem, naj pove`ejo sede`e, na katerih
»sedijo« posamezne ~rke, s tistimi sli~icami, ki ubesedene vsebujejo dani glas.
4. Naro~i u~encem, naj napi{ejo ustrezne besede na
~rto ob posameznih sede`ih (UL 46 spodaj).
5. Povabi u~ence k preverjanju re{ene vaje.

Nasvet:

U~enci
1. Nizajo besede.
2. Sodelujejo.
3. Po~asi izgovarjajo besede in slu{no zaznavajo glasove v njih.
4. Delajo po navodilu.
5. Sodelujejo pri preverjanju.

Vaje pod to~ko 1 ve~krat ponovimo.
Pri izvajanju vaje pod to~ko 3 lahko u~enci uporabljajo tudi stavnico.

32. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in pripovedovanje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 47.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Pripovedovanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Povabi u~ence k izvajanju pantonime (igri z gibi brez
besed). Posamezni u~enci naj poka`ejo, kako `agajo,
zabijajo, nosijo, trosijo ipd.
2. Naro~i u~encem, naj pozorno opazujejo sli~ice na
UL 47.
3. Pozove u~ence, naj dolo~ijo vrstni red sli~ic. V krogce
zraven sli~ic vpi{ejo {tevke od 1 do 6.
4. Pozove u~ence k izvirnosti v pripovedovanju zgodbe
ob sli~icah.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo.
3. Sli~ice uredijo v logi~no zaporedje.
4. Pripovedujejo.

33. vaja

Cilj:

Glas h pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 48 in 49, barvice, stavnico (neobvezno).
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke H (in male tiskane ~rke h).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 48 in si izmislijo zgodbico ob ilustraciji hi{e in oreha (domi{ljijski binom).
2. Povabi jih, naj v dvojicah polglasno pripovedujejo
zgodbico o hi{i in orehu.
Opazuje u~ence in prisluhne posameznim dvojicam.
3. Pozove nekaj u~encev, naj glasno povedo zgodbico.
4. Vpra{a u~ence, s katerim glasom se za~ne beseda
hi{a in s katerim glasom zaklju~i beseda oreh.
5. Pozove u~ence, naj pravilno izgovarjajo glas h v
besedah, ki jih bodo na{teli.
6. Demonstrira obliko ~rke H v ilustraciji hi{e na tabli in
pozove u~ence, naj to storijo na UL 48.
7. Poda navodilo za pisanje ~rke H (h).
8. Naro~i u~encem, naj re{ujejo naloge v zvezek in izberejo med naslednjimi vajami:
- napi{ejo besede sli~ic z UL 48 in 49,
- uporabijo besede sli~ic v povedih,
- izberejo poljubne besede sli~ic in jih uporabijo pri
pisanju zgodbice.

Nasvet:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Delajo po navodilu.
4. Odgovorijo.
5. Delajo po navodilu.
6. Opazujejo.
^rko H poudarijo pri ilustraciji hi{e na UL 48.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- sestavijo iz barvic,
- na UL,
- v zvezke.
8. Delajo individualno.

Pri domi{ljijskem binomu lahko namesto oreha uporabimo katero koli besedo/sli~ico
z UL 48 in 49 zgoraj.
U~enci za doma~o vajo re{ijo spodnjo vajo na strani 49 (pobarvajo besedi, ki se rimata).

34. vaja

Cilj:

Glas g pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 50 in 51, tekstilno podlago z volneno nitko,
stavnico (neobvezno).
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke G (in male tiskane ~rke g).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo vse, na kar pomislijo, ko
sli{ijo besedo gos.
Po potrebi jih vodi pri iskanju asociacij (vpra{anja) in
preverja njihovo razumevanje (martinova gos, gosji
red …).
2. Izpelje pisanje ~rke G iz preproste risbe na tabli
(gos).
3. Pozove u~ence, naj z barvico poudarijo obliko ~rke G
v ilustraciji gosi na UL 50.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas g.
5. Naro~i u~encem, naj vadijo pisanje ~rke G (g).
6. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed,
ki vsebujejo ~rko G (g) - sli~ice na UL 50 in 51 zgoraj.
7. Povabi u~ence, naj re{ijo vajo na UL 51 spodaj.
Vstavijo naj manjkajo~o ~rko v ustrezno besedo in jo
nato pre~rtajo v krogu.

U~enci
1. I{~ejo asociacije (kmetija, voda, martinova gos, gosje
pero, puh, neumna kot gos, gosji red …).
2. Opazujejo.
3. Delajo po navodilu.
4. Nizajo besede z glasom g.
Pravilno izgovarjajo glas g.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- na UL,
- v zvezke.
6. Delajo po navodilu.
7. Vstavijo manjkajo~e ~rke v nepopolne besede.

35. vaja

Cilj:

Glas z pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 52 in 53, barvice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke Z (in male tiskane ~rke z).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, katere besede iz zgodbe so vsebovale glas z. Ponazorijo naj bren~anje ~ebele.
3. Pozove u~ence, naj preberejo sli~ice na UL 52 in 53
zgoraj in ugotovijo, kje je glas z (na za~etku, na koncu,
znotraj besede).
4. Demonstrira pisanje ~rke Z (z).
5. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed, ki vsebujejo ~rko z ( uporabijo besede sli~ic na UL
52, 53 in dodajo {e druge).

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Na{tevajo.
Ponazorijo bren~anje ~ebele.
Pravilno izgovarjajo glas z.
3. Delajo po navodilu.
4. Pi{ejo:
- po zraku,
- sestavijo z barvicami,
- na UL,
- v zvezke.
5. Delajo po navodilu.

Zgodba:

Zdravko je spu{~al zmaja na cveto~em travniku. Spro{~eno je tekal sem ter tja in zmotil drobceno ~ebelico, ki je po~ivala na cvetu. Zdravka je opozorila nase z bren~anjem
zzzzzzzzzzzzz in {vignila visoko v zrak.

Nasvet:

U~itelj mora pripovedovati zgodbo s poudarjanjem besed, ki naj bi jih u~enci pozneje
prepoznavali kot besede z glasom z.

36. vaja

Cilj:

Razvijajo smiselno branje. Oblikujejo in zapisujejo povedi iz danih besed ob sliki.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 52 in 53.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Oblikovanje povedi.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj tiho preberejo pare besed v zmajih na UL 52. Smiselne besede obkro`ijo z barvico.
2. Preverja delo u~encev – smiselno branje.
3. Naro~i u~encem, naj tiho preberejo besede ob sli~icah na UL 53 in jih pove`ejo v povedi. Poved napi{ejo
na ~rto ob sliki.
4. Povabi u~ence k vrednotenju re{evanja vaje.
5. Povabi u~ence, naj iz smiselnih besed na UL 52 oblikujejo povedi in jih napi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Delajo po navodilu.
3. Berejo in pi{ejo.
4. Berejo oziroma poro~ajo, poslu{ajo in preverjajo.
5. Delajo po navodilu.

37. vaja

Cilj:

Glas ` pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 54 in 55.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke @ (in male tiskane ~rke `).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, v katerih besedah iz zgodbe so sli{ali
glas `.
3. Pozove u~ence, naj berejo sli~ice na UL 54 in 55 ter
ugotovijo polo`aj glasu `.
4. Povedo {e druge besede, v katerih je glas `.
5. Izpelje obliko ~rke @ v ilustraciji na tabli (podajanja
`oge).
6. Poda navodilo za pisanje ~rke @ (`).
7. Naro~i u~encem, naj uporabijo besede sli~ic na UL
54 in 55 v povedih ter jih napi{ejo v zvezek.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo navodilo.
2. Nizajo besede.
3. Delajo po navodilu.
Pravilno izgovarjajo glas `.
4. Na{tevajo besede z glasom `.
5. Opazujejo.
6. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL,
- v zvezke.
7. Delajo individualno.

@ivela sta bratec in sestrica z o~kom in mamico. Bratcu je bilo ime @an, sestrici pa @
iva.
@an in @iva sta imela od vseh iger najraje `oganje. V~asih sta to po~ela v dvoje, drugi~
spet v dru`bi prijateljev. V~asih jim je `oga pobegnila v kro{nje dreves. @iva je bila
nekoliko manj{a, zato ni bila preve~ spretna v `oganju.
Ko pa je sonce po~asi umaknilo svoje tople son~ne `arke, so morali @an, @iva in prijatelji domov.

38. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in pisanje ter spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 54 in 55.
2. Oblika dela: frontalna, dvojice, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda in integrativna metoda.
4. Domi{ljijska zgodbica.

U~itelj
1. Pozove u~ence k re{evanju kri`anke na UL 54.
2. Povabi u~ence, naj predstavijo re{itev kri`anke.
3. Povabi u~ence, naj zaprejo o~i, in jih popelje v domi{ljijski svet.
4. Povabi u~ence, naj ilustrirajo »domi{ljijsko sliko«.
Napi{ejo naj, kaj jim sporo~a.
5. Povabi u~ence, naj v dvojicah predstavijo ilustracijo.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Delajo po navodilu.
4. Ilustrirajo.
5. Sodelujejo v predstavitvi in pogovoru.

Za~etek zgodbe za domi{ljijsko
igro:
Predstavljaj si, da zjutraj, ko vstane{, opazi{, da si ~ez no~ zrasel.
Pogleda{ se v ogledalo in vidi{, da si slikar.
[e kar naprej strmi{ v ogledalo in opazuje{ ~loveka v njej.
Gre{ v prostor (atelje), kjer slika{.
Pripravi{ si platno, barve in ~opi~e. Kaj bo{ naslikal?
Legenda:
- kratek premor v u~iteljevem pripovedovanju.
- dalj{i premor v u~iteljevem pripovedovanju.

39. vaja

Cilj:

Glas f pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 56 in 57, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke F (in male tiskane ~rke f).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 56 in 57 ter preberejo sli~ice. Ugotovijo naj polo`aj glasu f v besedah.
2. Povabi jih, naj povedo {e druge besede, ki vsebujejo
glas f.
3. Demonstrira obliko ~rke F v ilustraciji na tabli (fotelja) in pozove u~ence, naj to storijo na UL 56.
4. Poda navodilo za pisanje ~rke F (f).
5. Naro~i u~encem, naj uporabijo besede sli~ic na UL
56 in 57 zgoraj v povedih in jih napi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Nizajo besede.
Pravilno izgovarjajo glas f.
3. Opazujejo.
^rko F poudarijo v ilustraciji na UL 56.
4. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice,
- na UL,
- v zvezke.
5. Delajo individualno.

40. vaja

Cilj:

Razvijamo pisanje in branje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 57.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pisanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj uredijo sli~ice na UL 57 v logi~no
zaporedje in jih ozna~ijo s {tevkami od 1 do 4 v krogce
ob slikah.
2. Opazuje u~ence pri delu.
3. Povabi u~ence, naj napi{ejo ~im bolj izvirno zgodbico ob sli~icah ter ustvarijo tudi naslov zgodbe.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Povabi u~ence, naj berejo zgodbico tiho, polglasno v
dvojicah in nato glasno pred oddelkom.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Individualno re{ujejo vajo.
3. Delajo po navodilu.
4. Pi{ejo zgodbico.
5. Berejo in popravljajo morebitne napake.

Mateja Urban~i~ Jelov{ek

Drugi del
Vaje za sporazumevanje
in pravilno pisanje

1. vaja

Cilj

Prepisovanje kraj{ih besedil.

Predlog priprave in izvedbe vaje:

Vaje prepisa
Vaje uporabi s ~asovnim zamikom.

1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek (DZ), strani 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba
U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo ustrezno stran v delov
nem zvezku.
2. Se pogovarja o namenu in vsebini naloge.
3. Da natan~na navodila o prepisu, ki je diferenciran.
4. Da mo`nost, da ga u~enci {e povpra{ajo.
5. Odgovarja na vpra{anja. Usmeri u~ence k samostoj
nemu delu.
6. Spremlja delo u~encev, opozarja na pravilno dr`o,
svetuje pri zapisu ~rk.
7. Pregleda izdelke u~encev.

U~enci
1. Se pripravijo.
2. Poslu{ajo in sodelujejo.
3. Poslu{ajo.
4. Spra{ujejo.
5. Tiho in samostojno delajo.
6. Prepisujejo.

4. Predlog za diferencirano delo
A) PREPIS PREPROSTIH POVEDI
B) PREPIS POVEDI Z ZAHTEVNEJ[IMI BESEDAMI
C) PREPIS VSEH POVEDI

Nasvet:
U~itelj lahko besedila za prepise izkoristi tudi za

Opozorilo
u~itelju:
Tudi v 2. razredu devetletne osnovne {ole u~itelj {e

branje.

vedno opozarja u~ence in jim znova razlaga, kak{na
je pravilna dr`a telesa pri pisanju. Kako u~enec sedi
in pravilno dr`i pisalo, je natan~no opisano in s foto
grafijami prikazano v priro~niku za u~itelje in vzgojitelje Danes ri{em, jutri pi{em.

Navodilo za prepis:

U~itelj naj se zaveda, da prepis ni tako preprost, kot si mislimo odrasli.
U~enec mora besedo najprej pravilno prebrati, si jo zapomniti in {ele potem se loti zapisa po
njegovem nareku, ~e si je seveda zapomnil in ni med tem ~asom `e pozabil kak{ne ~rke.
Najprej bodo u~enci prepisovali samo ~rke. Pozneje bodo za~eli prepisovati tudi besede.
U~itelj naj u~enca takoj navaja, da si besedo prebere in si jo sku{a zapomniti. Najbolje
je, da zapre o~i in si besedo {e enkrat prebere v mislih, {ele nato si jo po~asi narekuje in
jo hkrati zapisuje. U~itelj naj tako ve~krat vadi z u~enci. [ele potem naj se loti prepisa.
Skozi vse leto naj opozarja u~ence na tako delo, saj se rado dogaja, da u~enci prepisu
jejo po eno ~rko s table. Tako ves ~as obra~ajo glavo gor in dol. U~itelj naj navaja in
spodbuja u~ence, da prepisano besedilo na koncu preberejo in sku{ajo ugotoviti, ali so
ga prepisali smiselno pravilno. ^e sami ne opazijo napake, jim u~itelj poka`e ali ozna~i
besedo, poved, u~enci pa napako spet poskusijo sami najti in jo odpraviti. U~enci bodo
prepisovali iz delovnega zvezka, lahko tudi iz knjige, u~itelj pa naj bo {e posebno pozo
ren na u~enje prepisovanja s table, pri ~emer delajo najve~ napak u~enci s te`avami pri
orientaciji. Pozoren naj bo zlasti na u~ence, ki slab{e vidijo.

Cilj
Sledenje po~asnemu nareku besed in enostav~nih povedi.
Predlog priprave in izvedbe vaje:

1. vaja
Vaje nareka
Vaje uporabi s ~asovnim zamikom.

1. Priprava: U~enci bodo potrebovali zvezek.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo zvezke.
2. Se pogovarja o namenu in vsebini naloge.
3. Da natan~na navodila o nareku, ki je diferenciran.
Pove, da naj bi u~enec zapisal vsaj vse besede in eno
poved. Kar je ve~, je zahtevnej{e. Kdor bo zmogel zapi
sati vse, bo pohvaljen.
4. Da mo`nost, da ga u~enci {e povpra{ajo. Odgovarja
na vpra{anja.
5. Usmeri u~ence k poslu{anju. Besede in povedi najprej
enkrat glasno prebere. Nato vsako besedo narekuje
{e po dvakrat v ~asovnem razmiku. Na koncu vse {e
enkrat prebere.
6. Pregleda izdelke u~encev.

U~enci
1. Pripravijo zvezke.
2. Poslu{ajo in sodelujejo.
3. Poslu{ajo.
4. Spra{ujejo.
5. Tiho in samostojno zapisujejo po nareku.

Metodi~ni
potek narekovanja:
Na za~etku bo u~itelj u~encem narekoval, kaj naj nari{ejo, na primer: »Nari{i drevo.
Nari{i de~ka in deklico. Nari{i muco. Nari{i balon in se vanj podpi{i …«
Potem bo narekoval zahtevnej{i slikovni narek, na primer: »Spodaj levo nari{i velik
kvadrat. Vanj nari{i dva kvadratka. Nad kvadrat nari{i trikotnik, ki se bo s spodnjim
delom dotikal kvadrata. Zgoraj desno nari{i majhen krog. Iz njega nari{i `arke na vse
strani. Sliko pobarvaj, kot sam `eli{.«
Potem se u~itelj po~asi loteva nareka ~rk in besed.
Ko za~ne narekovati povedi, u~ence seznani, da bo narek potekal vedno podobno.
Opozori jih, naj med samim narekom ne spra{ujejo, ker to moti druge. Spra{ujejo
lahko vedno po branju celotnega nareka (glej 1. korak).
1. korak: U~itelj celotno besedilo najprej glasno prebere. U~enci ga poslu{ajo in postavljajo
morebitna vpra{anja. U~itelj jim odgovarja.
2. korak: Prebere prvo poved. U~enci ga {e vedno samo poslu{ajo.
3. korak: Prebere prvo besedo. U~enci jo v mislih tiho ponovijo, si jo po~asi, tiho narekujejo
in jo hkrati zapisujejo.
4. korak: Ponovi prvo besedo in doda drugo ter tako naprej vse do pike, ki jo tudi narekuje.
5. korak: Ko je narek kon~an, ga u~itelj {e enkrat prebere; po~asi, tako da mu u~enci sledijo
in morebiti {e kaj popravijo.
6. korak: U~enci narek oddajo, da ga u~itelj pregleda in popravi ter z napakami seznani
u~ence.
U~enje besedila na pamet, za samonarek, strokovnjaki in praktiki odsvetujemo!

1. vaja

Nareki za vajo

NAREK
Vaje nareka 1.AVTO,
KOLO, ZNAK, [OLA, TORBA
IMAM NOVO URO.
MI[ JE SIR.
MUCA LOVI MI[.
2. NAREK
DAN, NO^, JESEN, VETER, VRT, POLJE, SADJE
LUKA POBIRA SADJE.
MAMA KUHA MARMELADO.
O^KA POSPRAVLJA OZIMNICO.
VSI SE TOPLEJE OBLE^EMO.
3. NAREK
ERAZEM IMA SVOJO SOBO.
IMA VELIKO IGRA^.
RAD BERE KNJIGE.
RE[UJE TUDI KRI@ANKE.
NAJRAJE SLIKA Z VODENIMI BARVAMI.
4. NAREK
OTROCI SE VESELIMO ZIME.
TAKRAT JE ZUNAJ MRZLO.
OBLE^EMO ZIMSKA OBLA^ILA.
RADI SE KEPAMO, SANKAMO, DRSAMO, SMU^AMO IN DELAMO SNE@AKE.
SKRBIMO TUDI ZA LA^NE PTICE.
5. NAREK
NA TRAVNIKU JE VELIKO PISANIH RO@.
METULJI LETAJO S CVETA NA CVET.
^EBELE IN ^MRLJI BREN^IJO.
ZELENE KOBILICE SKA^EJO.
PRIJETNO SE OGLA[AJO TUDI MURNI.
DROBNE MRAVLJE LEZEJO, PLEZAJO IN TEKAJO.

Cilji
Ugotavljanje polo`aja predmetov ali bitij glede na sebe in druge predmete. Uporaba

1. vaja

Vaje za
orientacijo v
Predlog priprave in izvedbe vaje: prostoru
besed: levo, desno, spodaj, zgoraj, spredaj, zadaj, blizu, dale~, znotraj, zunaj, bli`je,
najbli`je.
Sledenje orientacijskim navodilom.

1. Priprava: delo v u~ilnici
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo u~ilnico.
Pogledajo naj, kaj je levo, desno, spodaj, zgoraj, spre
daj, zadaj, blizu, dale~, znotraj, zunaj, bli`je, najbli`je.
2. Se pogovarja o tem, kaj ali kdo je kje.
3. Daje razli~na navodila:

U~enci
1. Si ogledujejo in posku{ajo zapomniti, kaj vidijo.
2. Opisujejo polo`aj predmetov in pri tem uporabljajo
»orientacijske« besede.
3. So aktivni, se premikajo, dotikajo in gibajo po navo
dilih u~itelja.

-	navodila za skupino:
Skrij se pod mizo.
Stopi pred miz o.
Pridite bli`je k u~itelju.
-	navodila za posameznike:
Sara, stopi do vrat in jih odpri. Kje stoji{?
Luka, stopi tri korake naprej in enega levo. ^esa se
dotika{?
Maja, kaj je dale~ pred tabo? Stopi tja in se dotakni
tistega.

Nasvet:
U~itelj lahko vadi orientacijo tudi na u~en~evi mizi, na primer: »Desno zgoraj imam
delovni zvezek Na vrtiljaku ~rk 2. Levo imam svin~nik in radirko.«

Cilj
Ustno sestavljanje preprostih navodil za orientacijo, v katerih se uporabljajo

2. vaja

Vaje za
orientacijo v
Predlog priprave in izvedbe vaje: prostoru
pojmi: levo, desno, spodaj, zgoraj, spredaj, zadaj, blizu, dale~, znotraj, zunaj, bli`je,
najbli`je.

1. Priprava: delo v u~ilnici
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Spremeni polo`aj predmetov v u~ilnici, na primer
prestavi sliko, ro`o, plakat, stol …
2. Povpra{a o spremembah.
3. Spodbuja u~ence, da sestavijo navodilo, se ravnajo
po njem in opi{ejo nov polo`aj.

U~enci
1. Opazujejo u~iteljevo po~etje.
2. Pripovedujejo o tem.
3. Primer:
Miha re~e: »Prinesi `ogo in jo polo`i na u~iteljevo
mizo.«
[pela pove: »@oga je spredaj na u~iteljevi mizi.«

Cilja
Ugotavljanje polo`aja predmetov ali bitij glede na druge predmete. Uporaba

1. vaja

Vaje za
orientacijo
Predlog priprave in izvedbe vaje: na listu
besed: levo, desno, spodaj, zgoraj, spredaj, zadaj, blizu, dale~, znotraj, zunaj, bli`je,
najbli`je.

1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 10 in 11.
U~itelj izdela karton~ke z napisi: tabla, vaza, ro`a, `oga, lu~, umivalnik, ko{, miza, stol …
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo strani 10
in 11 v delovnem zvezku.
2. Se pogovarja o tem, kaj ali kdo je kje.
3. Poka`e karton~ek z napisom.
4. Spodbuja u~ence, da primerjajo polo`aj predmetov
na sliki in v u~ilnici z opisovanjem razlik.

U~enci
1. Si ogledujejo sliko.
2. Pripovedujejo, na primer: »De~ek je pred tablo. Ro`e
so na omari. Blizu u~iteljice stoji deklica. Spredaj je
tabla.«
3. Preberejo in poka`ejo na sliki ali v u~ilnici ustrezen
predmet.
Se dotikajo dolo~enih predmetov.
4. Pripovedujejo.

Nasvet:
U~itelj lahko uporabi to ilustracijo tudi za:
●
●
●

zapis besed, ki jih u~enec pozna, k posameznim predmetom in osebam,
ustni opis slike,
pisni opis slike.

Cilj
Upo{tevanje preprostih navodil za orientacijo, v katerih u~enci uporabljajo pojme: levo,

2. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: orientacijo
na listu
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 12 in 13, in nalepke s
desno, spodaj, zgoraj, spredaj, zadaj, blizu, dale~, znotraj, zunaj, bli`je, najbli`je.

predmeti.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo strani 12 in
13 v delovnem zvezku.
2. Daje navodila u~encem:
»Na tablo nalepi plakat z ro`o.
Ro`e daj na u~itelji~ino mizo.
Blizu u~iteljice postavi de~ka.«
3. Preverja delo u~encev in pomaga tistim, ki potrebu
jejo pomo~.
4. Se pogovarja o novem polo`aju ljudi in predmetov.

U~enci
1. Si ogledujejo sliko.
2. Prestavljajo predmete, ki so na nalepkah.
3. Izdelajo novo sliko.
4. Opisujejo.

Nasvet:
U~itelj lahko tudi to ilustracijo uporabi za:
●
●
●

ustni opis slike,
pisni opis slike,
delo v dvojicah – u~enci si sami dajejo navodila in prestavljajo predmete.

Cilj
Utrjevanje na~inov izrekanja vljudnostnih izrazov: prosim, hvala, oprosti.

1. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: izrekanje
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 14 in 15, in ustrezne
pro{nje,
nalepke.
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
zahvale,
3. Izvedba
opravi~ila

U~itelj
1. Z u~enci se pogovarja o pomenu izrekanja pro{nje,
zahvale, opravi~ila.
2. Poka`e strip iz u~benika Na vrtiljaku ~rk 1, UL 1.
3. Spodbudi u~ence k sodelovanju.
Ponovijo usvojene vsebine.
4. Naro~i u~encem, naj odprejo delovni zvezek Na
vrtiljaku ~rk 2, na straneh 14 in 15, ter pogledajo nove
prizore.
5. Povpra{a jih, kaj bi zapisali v prazne obla~ke.
6. Naro~i jim, naj ustrezne obla~ke prilepijo k ustrezni
sliki.
7. Pomaga u~encem, ki berejo po~asneje.
8. Povabi u~ence, da se razdelijo v dvojice. Vsaka naj
zaigra vsaj {tiri prizore od dvanajstih. Potem se razdeli
jo v skupine po {tiri in jih {e enkrat zaigrajo.
9. Se pogovarja o zaigranih prizorih in morebitnih
te`avah. Vpra{a u~ence, ali jim je tako delo v{e~.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
2. Si ogledujejo slike.
3. Pripovedujejo o tem.
Ponavljajo.
4. Si ogledujejo slike.
5. Pripovedujejo.
6. Preberejo vsebino v obla~ku in ga prilepijo v ustrez
no praznino.
7. Delajo samostojno ali ob u~iteljevi pomo~i.
8. Igrajo igre vlog oziroma dramatizirajo.
9. Sodelujejo v pogovoru.

Nasvet:
Pri vseh vajah, pri katerih u~enec usklajuje slike in besedila, je pomembno, da ima
dovolj ~asa, da se znajde na u~nem listu. Ogledati si slike pomeni, da tudi drugo za
drugo poimenuje, opi{e. Postopno re{evanje nalog pa pomeni, da najprej prebere
besedilo na prvi nalepki in izbere sliko, h kateri naj bi nalepka sodila. Za impulzivne
u~ence je zelo pomembno, da jih u~imo sistemati~nega re{evanja nalog.

Cilj
Utrjevanje na~inov izrekanja opravi~ila in na~el dialo{kega sporazumevanja.

2. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: izrekanje
1. Priprava: U~itelj pripravi nekaj napisanih opravi~il, ki so jih prinesli u~enci od
pro{nje,
star{ev.
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
zahvale,
3. Izvedba
opravi~ila

U~itelj
1. Prebere opravi~ilo, ki ga je napisal eden od star{ev
zaradi u~en~eve odsotnosti od pouka.
Vpra{a u~ence, ali poznajo to obliko besedila.
2. Spra{uje:
»Kdaj se moramo opravi~iti?
Zakaj se moramo opravi~iti?
Ali se opravi~ujemo vsem ljudem enako?
Se ti je `e kdo opravi~il? Kdo?
Kaj ti je rekel? Kaj si mu odgovoril?«
3. Navede nekaj primerov in pri~akuje, da mu bodo
u~enci povedali, kaj je vljudnej{e.

U~enci
1. Poslu{ajo in ugotovijo, da je to opravi~ilo.
2. Odgovarjajo.
3. Zaigrajo prizore.
Izberejo in povejo vljudnej{e opravi~ilo.
To opravi~ilo tudi zaigrajo.
4. Povejo vljudno opravi~ilo:
– u~iteljici, ker so zamudili pouk,
– so{olki, ker ji {e niso vrnili ra~unalni{ke igre.

Opravi~ilo u~iteljici:
Nimam naloge.
Lepo prosim, ~e mi opravi~ite, ker nisem naredila
naloge.
Pozabil sem denar.
Oprostite, pozabil sem denar.
Opravi~ilo so{olki:
Nimam tvojega zvezka.
Oprosti, pozabil sem tvoj zvezek, jutri ti ga prinesem.
@al mi je, nisem te nala{~ potisnil.
Nisem te potisnil.
Oprosti, ker ti `e tako dolgo vra~am radirko.
Tu ima{ radirko.

Nasvet:
U~itelj naj bo vedno, ne samo ob obravnavi te teme, dosleden pri izrekanju opravi~ila.
U~enci si najve~ in najla`e zapomnijo v konkretnih okoli{~inah. Opravi~ilo ne sme
postati formalizem, kot da smemo ravnati napa~no, le opravi~iti se moramo.
Opravi~ilo terja tudi pojasnilo, prevzem odgovornosti in sklep.

Cilj
Utrjevanje na~inov ogovarjanja, vikanja ali tikanja in na~el dialo{kega spora

1. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: vikanje,
tikanje in
1. Priprava: Priro~nik za u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1. U~enci bodo potrebovali delovni
zvezek, stran 16, in ustrezne nalepke.
ogovarjanje
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
zumevanja.

3. Izvedba

U~itelj
1. Se z u~enci pogovarja o pomenu ogovarjanja, vika
nja ali tikanja.
2. Naredi nekaj vaj iz Priro~nika za u~itelje Na vrtilja
ku ~rk 1.
3. Naro~i u~encem, naj odprejo delovni zvezek na
strani 16 in si ogledajo slike.
4. Vodi pogovor.
5. Skupaj z u~enci prebere besedila v obla~kih.
6. Pomaga u~encem.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
2. Pripovedujejo, igrajo, dramatizirajo.
3. Imajo dovolj ~asa, da si slike dobro ogledajo.
4. Dajejo pobude, kako bi ogovarjali v danih
razmerah.
5. Poi{~ejo sliko in nalepijo obla~ek z ustreznim bese
dilom.
6. Delajo samostojno ali ob u~iteljevi pomo~i.
7. Zapisujejo, kako ogovarjajo razli~ne ljudi.

7. U~itelj skupaj z u~enci (ali sami u~enci v skupinah po
tri) izdela miselne vzorce za ogovarjanje.
8. Te izdelke postavi na vidno mesto v u~ilnici za
utrjevanje in ob~asno ponavljanje.

Nasvet:
Podobno je tudi v vsakdanjem `ivljenju. Z zaigranimi prizori vzgajamo samozavest
tudi pri boje~ih u~encih, da se opogumijo in ogovorijo odrasle.

Miselna
vzorca:
ravnatelj
starej{a soseda

brat

vikanje

prodajalka

u~iteljica

sestra

mami

o~i

tikanje

babi

dedi

teta

stric

Cilj
Utrjevanje spo{tljivih ogovorov (gospod, gospa) in vikanja.

2. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: vikanje,
1. Priprava: Ni potrebna.
tikanje in
2. Oblika dela: dvojice
3. Izvedba
ogovarjanje

U~itelj
1. Pove, da bosta po dva u~enca odigrala pogovor
z odraslo osebo. Dolo~i okoli{~ine, namen in temo
pogovora.
2. Poslu{a s skupino u~encev.
3. Z u~enci vrednoti odigrane pogovore, zlasti
pozdravljanje, ogovarjanje, vikanje.

U~enci
1. Tiho in zbrano poslu{ajo navodila.
2. Dva u~enca nastopata, drugi skupaj z u~iteljem
poslu{ajo.
3. Sodelujejo pri vrednotenju.

Nasveti:
Te dejavnosti se ve~krat ponovijo ob razli~nih okoli{~inah, namenu in temi pogovora.
Predlagani pogovori:
– televizijski novinar spra{uje znanega igralca,
– televizijski novinar spra{uje graditelje zabavi{~nega parka, kaj vse so zgradili,
– televizijski novinar poro~a o cirkusu v mestu, spra{uje naklju~ne obiskovalce, kaj
menijo o nastopanju cirku{kih zvezd,
– kupec in prodajalec,
– policist in avtomobilist,
– frizer in stranka.

Cilj
Utrjevanje na~inov pozdravljanja in na~el dialo{kega sporazumevanja.

1. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: pozdravljanje
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 17. U~itelj jim da navodila
za ciljno opazovanje, ki naj bi trajalo tri dni. U~enci naj bi opazovali in si zapisovali
svoja pozdravljanja skozi ves dan.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Pove u~encem, da bodo nalogo re{evali tri dni. Vsak
dan si bodo zapisovali:
— koga so pozdravili,
— kdaj so ga pozdravili,
– kako so ga pozdravili.

U~enci
1. Si zapisujejo v razpredelnico.
2. Po treh dneh prinesejo naloge v {olo in skupaj z u~i
teljem pregledajo, kako so pozdravljali razli~ne ljudi.
Predstavijo svojo nalogo.
3. Zapisujejo, kako pozdravljajo razli~ne ljudi.

3. U~itelj skupaj z u~enci (ali sami u~enci v skupinah po
tri) izdela miselne vzorce s pozdravi.
4. Izdelke razstavi na vidno mesto v u~ilnici za utrjevan
je in ob~asno ponavljanje.

Miselni vzorci:
zdravnik

soseda

prodajalka

Dober dan
teta

stric

Dober ve~er
u~iteljica

Dobro jutro

Lahko no~

Cilj
Utrjevanje na~inov pozdravljanja in na~el dialo{kega sporazumevanja.

2. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: pozdravljanje
1. Priprava: strip Pozdravljanje, pove~an na A3-format, iz 1. razreda; Priro~nik za
u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1 — pet vaj za pozdravljanje
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
3. Izvedba

U~itelj
1. Poka`e u~encem strip (priloga v priro~niku).
2. Spodbuja jih k sodelovanju: »Kaj bi zapisali v prazne
obla~ke? Katere pozdrave?«
3. Sam napi{e pozdrave v obla~ke.

U~enci
1. Si ogledajo strip.
2. Sodelujejo z zamislimi.
3. Mu svetujejo in dajejo pobude, kaj naj napi{e.

Nasvet:
U~itelj lahko oblikuje skupine po tri in razmno`i strip tolikokrat, da bo imela vsaka
skupina svojo kopijo. Nato u~enci sami zapisujejo pozdrave v obla~ke.

Cilja
Izra`anje zapovedi. Navajanje razli~nih povedi za dano zapoved.

1. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: zapovedi,
1. Priprava: U~itelj pripravi razli~ne zapovedi in vpra{anja. Pomaga si s spodaj
prepovedi,
zapisanimi primeri.
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
opozorila
3. Izvedba
U~itelj
1. Predstavi, kako lahko zapove mir in ti{ino v razredu:
– Ti{ina!
– Mir!
– Nehajte!
– Umirite se!
– ^e boste tiho, bomo kon~ali pet minut prej in se {e
pogovarjali.
2. Vpra{a u~ence, kaj bi raje ubogali in kaj se jim zdi
vljudnej{e.
Na primer:
– »Daj mi liziko!« ali »Mi da{, prosim, liziko?«
– »Pospravi igra~e!« ali »Lepo bi bilo, ~e bi imel vse
igra~e v {katli.«
– »Vrni mi zvezek!« ali »Bi mi vrnil zvezek?«
3. Spra{uje u~ence:
»Pozna{ zapovedi, ki so narisane na prometnih znakih?
Kje jih opazimo, vidimo?« (prometni znaki za obvezno
st)
»Pozna{ zapovedi, ki so napisane v avtobusu, pri
blagajni, v parku? Kje jih opazimo, vidimo?«
Na primer:
PRIPRAVITE DROBI@.
V NEVARNOSTI RAZBIJ STEKLO.
VOZI PREVIDNO.
POMIKAJTE SE PROTI IZSTOPNIM VRATOM.
PSE NA VRVICO.
»Pozna{ zapovedi, ki so v tvoji okolici?«
4. Spra{uje, kako bi zapovedal druga~e, bolj vljudno:
»Daj mi sok.«
»Naredi nalogo.«
»Pojdi v trgovino.«
»Kupi sladoled.«
»Umakni se.«

U~enci
1. Poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru in dajejo pobude za nove
zapovedi.
3. Odgovarjajo na vpra{anja.
4. Pripovedujejo.

Nasvet:
U~enci spoznajo, da je pro{nja vljudnej{a in u~inkovitej{a oblika zapovedi. V medse
bojni komunikaciji naj se trudijo uporabljati vljudnej{o obliko.

2. vaja

Cilji
Navajanje razli~nih povedi za dano zapoved.

Vaje za
zapovedi,
Predlog priprave in izvedbe vaje: prepovedi,
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 18 in 19.
opozorila
2. Obliki dela: frontalna, individualna
Spoznavanje, da lahko isto zapoved izrazimo razli~no.
Dolo~anje tvorca besedila in naslovnika.

3. Izvedba

U~itelj
1. Zapove u~encu: »Poberi papir~ke po u~ilnici!«
2. Povpra{a u~ence, kako bi isto poved izrazili {e
druga~e, na primer: »Joj, koliko papir~kov je na tleh!
Kdo jih bo pobral najve~?«
3. Svetuje, naj odprejo delovni zvezek na straneh 18 in
19 ter si preberejo povedi.
4. Povpra{a in vodi pogovor tako, da u~enci sami ugo
tovijo, kako re~emo takim povedim.
5. Pove, da bodo za dane zapovedi iskali nove povedi.
6. Skupaj z u~enci najprej ustno pregleda primere.
Nato jim svetuje, naj sami napi{ejo vsaj eno poved za
vsako zapoved.

U~enci
1. Eden izmed u~encev poslu{a in naredi, kar mu
zapove u~itelj.
2. Dajejo pobude.
3. Poi{~ejo in preberejo.
4. Ugotovijo, da se take povedi imenujejo zapovedi.
5. Poslu{ajo.
Pogledajo si `e napisan primer.
6. Sodelujejo. Pi{ejo samostojno.

Nekaj re{itev za u~itelja
ZAPOVED
KDO RE^E
KOMU RE^E
Pobri{i tablo!
u~itelj
u~encu
			

RAZLO@I ZAPOVED
@elimo imeti ~isto tablo.
Morda se kdo javi in jo pobri{e.

Vzemi eno tableto
zdravnik
bolniku
trikrat na dan!			

Da bo{ ~imprej ozdravel, vzemi
eno tableto trikrat na dan.

Popravite moj avto!
voznik avtomobila
avtomehaniku
			

Avto se mi je pokvaril.
Mi ga lahko ~imprej popravite?

Zamenjajte kazalec
lastnik ure
urarju
na uri!			

@elim, da mi zamenjate
kazalec na uri.

Ne nagajaj!

Veselilo bi me, ~e bi se lepo vedli.

u~itelj

u~encu

Cilja
Izra`anje prepovedi. Navajanje razli~nih povedi za dano prepoved.

3. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: zapovedi,
1. Priprava: U~itelj pripravi razli~ne prepovedi in vpra{anja. Pomaga si s spodaj zapi
prepovedi,
sanimi primeri.
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
opozorila
3. Izvedba
U~itelj
1. Vodi pogovor in spra{uje u~ence, ~esa ne smejo
delati doma, na avtobusu, obisku, v {oli, kinu, na igri{
~u.
2. Spra{uje, kako bi prepovedal vljudneje:
»Ne posodim ti radirke, ker jo vedno izgubi{.«
3. Spra{uje:
»Pozna{ prepovedi, ki so narisane na prometnih
znakih? Kje jih opazimo, vidimo?« (prometni znaki za
prepoved)
»Pozna{ prepovedi, ki so napisane na zdravnikovih
vratih, v trgovini, parku …? Kje jih opazimo, vidimo?«
Na primer:
NE TRKAJ.
NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN.
HVALA, KER NE KADITE.
PLAKATIRANJE PREPOVEDANO.
PREHOD ^EZ PROGO STROGO PREPOVEDAN.
HODITI ^EZ PROGO JE SMRTNO NEVARNO.
KAJENJE PREPOVEDANO.
V TEM PROSTORU NE KADIMO.
NE PRO@I KAMENJA.
NE TRGAJ CVETJA.
NE HODI PO TRAVI.
HOJA PO TRAVI JE PREPOVEDANA.
PREPOVEDANO ODLAGANJE SMETI.
»Nekatere prepovedi so vljudnej{e. Katere?
Pozna{ {e katero prepoved?
Bi jih znal izre~i tudi druga~e?
Je kak{na prepoved v tvoji okolici oziroma na poti v
{olo?«
4. »Kako bi so{olcu ali so{olki prepovedal:
– jemati zeleno barvico,
– izposojati si Cicibana,
– trgati liste iz zvezka?«
»Kako u~itelj prepove u~encem:
– loviti se po razredu,
– pretepati se s so{olci,
– pisati po mizah,
– prepisovati od soseda?«

U~enci
1. Pripovedujejo.
2. Sodelujejo v pogovoru in dajejo pobude za nove
prepovedi.
3. Odgovarjajo na vpra{anja.
Na{tevajo nove prepovedi.
4. Pripovedujejo.

3. vaja

Nasveti:
U~itelj lahko napisane prepovedi uporabi tudi za branje, tako da vsako prepi{e na

Vaje za karton.
^e `e izdela karton~ke s prepovedmi, jih lahko uporabi tudi za razumevanje pre
– u~enci dane prepovedi tudi ilustrirajo.
zapovedi, branega
Te primere lahko dobijo razrezane na posameznih listi~ih in jih nekaj zapi{ejo v
.
prepovedi, zvezke
(Kako bi so{olcu ali so{olki prepovedal jemati zeleno barvico ali izposojati si Cicibana
liste iz zvezka? Kako u~itelj prepove u~encem loviti se po razredu ali prete
opozorila alipatitrgati
se s so{olci ali pisati po mizah ali prepisovati od soseda?)

Cilja
Navajanje razli~nih povedi za dano prepoved.

4. vaja

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: zapovedi,
prepovedi,
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 20 in 21.
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
opozorila
3. Izvedba
Presojanje, kaj je vljudnej{e: velelnik ali kak drug izraz.

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj si ogledajo strani 20 in 21 ter
povedo, kaj pomenijo znaki.
2. Povpra{a u~ence, kako bi prepoved izrazili {e
druga~e, na primer »Gozd naj ostane nedotaknjen«.

U~enci
1. Ugotovijo, da so to znaki za prepoved.
2. Dajejo pobude.
3. Poslu{ajo.
Pogledajo `e napisan primer.
4. Sodelujejo. Pi{ejo samostojno.

3. Pove, da bodo za dane prepovedi iskali nove pove
di.
4. Skupaj z u~enci ustno pregleda primere. Nato jim
svetuje, naj sami napi{ejo prepoved in {e poved, s kat
ero lahko to prepoved izrazimo tudi druga~e.

Re{itve za u~itelja:
ZAPIS
Prepovedano s sladoledom.
Prepovedano z rolerji.
Prepovedano za pe{ce.

RAZLO@I PREPOVED
V avtobus ne smem s sladoledom.
V {olski avli hodimo v copatah.
Tu se vozijo samo avtomobili.

5. vaja

Cilji
Navajanje razli~nih povedi za dano opozorilo.

Vaje za
zapovedi,
Predlog priprave in izvedbe vaje: prepovedi,
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 22 in 23.
opozorila
2. Obliki dela: frontalna, individualna
Spoznavanje, da lahko isto opozorilo izrazimo razli~no.
Dolo~anje naslovnika.

3. Izvedba

U~itelj
1. Pove, da so v delovnem zvezku na straneh 22 in 23
znaki za opozorila.
2. Povpra{a u~ence, kaj posamezni znaki pomenijo in
komu so namenjeni.
3. Svetuje u~encem, naj opozorilo napi{ejo. Opozori jih
tudi na to, da napi{ejo, komu je namenjeno.
4. Pregleda zapise u~encev.

U~enci
1. Jih poi{~ejo.
2. Pripovedujejo.
3. Zapisujejo opozorila in dolo~ijo tudi naslovnika.

Re{itve za u~itelja:
ZAPIS
Obmo~je medveda!
Visoka napetost!
Omet odpada!

KOMU JE NAMENJENO
Obiskovalcem gozda.
Vsem ljudem.
Vsem mimoido~im.

1. vaja

Cilj
Pogovarjanje z razli~nimi sogovorci (igra vlog).

Vaje za
Predlog priprave in izvedbe vaje: pogovarjanje
1. Priprava: Ni potrebna. Le nasvet, da lahko u~itelj igro vlog nave`e na teme iz
spoznavanja okolja: dru`ina, tr`nica, po{ta, trgovina, knji`nica …
2. Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
3. Izvedba

U~itelj
1. Predstavi primer in povpra{a po odzivu u~encev:
»Nekdo je bil za tabo v vrsti, pa se je vrinil. Kako se
odzove{?«
2. Povabi u~ence, da prizor zaigrajo.
3. Predstavi primer in povpra{a po odzivu u~encev:
»Vidi{ so{olca, ki je pravkar prilepil `ve~ilko pod mizo.
Kaj mu re~e{?«
4. Povabi u~ence, da prizor zaigrajo.

U~enci
1. Pripovedujejo, kako bi se odzvali.
2. Zaigrajo prerivanje v vrsti.
3. Povejo, kaj bi mu rekli.
4. Zaigrajo prizor.

Nasvet:
Med pogovarjanjem smo pozorni na druge stvari kot med govornim nastopanjem,
to pomeni, da nam ni treba toliko paziti na besedilo, ampak predvsem na to, kako bi
drugega pripravili do pogovora in ohranili njegovo pripravljenost.
To se pravi, da moramo poznati in upo{tevati na~ela pogovarjanja:
– sogovorca moramo gledati (v o~i),
– ne smemo govoriti predolgo,
– sogovorcu moramo omogo~iti, da kaj pove,
– sogovorca ne prekinjamo, temve~ po~akamo, da pridemo na vrsto,
– smiselno se odzovemo,
– do sogovorca smo vljudni in nismo `aljivi,
– neznane, starej{e in uradne osebe ogovorimo druga~e kot znance, sorodnike, pri
jatelje,
– v javnosti (v avtobusu, ~akalnici ...) se pogovarjamo tiho, o druga~nih/neosebnih
temah ipd. (Kri`aj Ortar, 2000, str. 22).

1. vaja

Cilj
Utrjevanje pogovarjanja po telefonu.

Telefonski
Predlog priprave in izvedbe vaje: razgovor
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 24.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj za doma~o nalogo poi{~ejo dve
telefonski {tevilki:
– so{olca ali so{olke,
– o~kove slu`be (rad bi ga vpra{al, kdaj pride
domov).
Da nadaljnja navodila: »Pokli~i vsaj enega in se pred
stavi tako, kot je treba. Nato re{i nalogo na strani 24,
tako da napi{e{, kako se predstavi{ po telefonu za
zasebni in kako za uradni pogovor.«

U~enci
1. I{~ejo, prepisujejo, kli~ejo, se vljudno predstavijo in
zapi{ejo.

2. vaja

Cilja
Pogovarjanje po telefonu.

Telefonski
Predlog priprave in izvedbe vaje: razgovor
Upo{tevanje posebnosti telefonskega pogovora.

1. Priprava: dva telefona za pogovor, pet telefonskih imenikov, delovni zvezek,
stran 25
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Ponudi dvema u~encema telefona, ki nista povezana
z omre`jem, in jima da navodila:
»Pokli~i mamo v slu`bo.«
»Pokli~i v lekarno, ali imajo sirup proti ka{lju.«
»Pokli~i babico in dedka in ju vpra{aj, ali lahko pride{
na po~itnice.«
»Pokli~i so{olca, ker ne ve{, kaj je za nalogo.«
»Pokli~i v knji`nico in rezerviraj knjigo.«
Po vsakem zaigranem prizoru se pogovori z u~enci o
pravilih pogovarjanja po telefonu.
2. Naro~i u~encem, naj se razdelijo v skupine po {tiri,
odprejo delovni zvezek na strani 25 in si pogledajo,
katere {tevilke morajo poiskati.
3. Pomaga u~encem.

U~enci
1. Upo{tevajo posebnosti pogovarjanja po telefonu in
zaigrajo prizore.
2. Se razdelijo v skupine, i{~ejo po telefonskem imeniku
in telefonske {tevilke prepi{ejo v delovni zvezek.
3. Delajo samostojno ali ob u~iteljevi pomo~i.

Nasvet:
U~enci naj bi ob koncu 2. razreda znali lo~iti in

Re{itve za u~itelja:

opraviti zasebni in uradni telefonski
pogovor.

TELEFONSKE [TEVILKE
POLICIJA
CENTER ZA OBVE[^ANJE
INFORMACIJE O TELEFONSKIH
NARO^NIKIH V SLOVENIJI
TO^EN ^AS

113
112
1188
195

Cilja
Utrjevanje pomena okoli{~in in na~inov izrekanja vo{~ila ter upo{tevanje na~el
dialo{kega sporazumevanja.

1. vaja
Vo{~ilo

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: Priro~nik za u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1, strani 42–46, in delovni zvezek
Na vrtiljaku ~rk 2, stran 26
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Ponovi nekaj vaj, ki so predlagane `e v Priro~niku 1.
2. Naro~i u~encem, naj si ogledajo slike — vo{~ilnice v
delovnem zvezku na strani 26 — in razmislijo: komu je
vo{~ilo namenjeno, kdaj ga izre~emo in kako.
3. Svetuje u~encem, naj vo{~ilo tudi napi{ejo.

U~enci
1. Sodelujejo.
2. Natan~no pogledajo sliko in ugotavljajo kdaj, kako
in komu je vo{~ilo namenjeno. Pripovedujejo, izrekajo
ustrezna vo{~ila.
3. Pi{ejo vo{~ilo.

Nasvet:
Vo{~ila ne obravnavamo samo enkrat, ampak v ustreznem ~asu glede na koledar.

Cilja
Nizanje asociacij na izbrano besedo. Bogatenje besednega zaklada.

1. vaja

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
zaklada
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 27 in 28, u~itelj pa kredo
in tablo.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Na sredino table napi{e [OLA, okoli nje pa zapisuje
besede, ki se miselno povezujejo z njo, oziroma z u~enci
i{~e sorodne besede.
2. Pove u~encem, da so iskali besede, ki se jim re~e
asociacije.
3. Pojasni, da podobno, le pri drugih besedah, re{ijo
naloge na straneh 27 in 28. Pri »MOJ PRIMER« si sami
izberejo eno besedo in i{~ejo asociacije.
4. Se pogovarja o delu u~encev.

U~enci
1. Narekujejo u~itelju besede, ki jim pridejo na misel ob
tej besedi.
2. Poslu{ajo. Besedo asoziacija si zapomnijo le tisti, ki
to `elijo.
3. Zapisujejo asociacije.
4. Sodelujejo pri vrednotenju.

Nekaj re{itev:
[OLA:

u~enec, u~enka, u~ilnica, knjige, zvezki, {olska torba,
barvice, {portna vzgoja, likovna vzgoja, glasbena vzgoja,
matematika, sloven{~ina, spoznavanje okolja, u~iteljica,
telovadnica, odmor, malica, risanje, pisanje, branje,
ra~unanje …

DRU@INA:

mami, o~i, brat, sestra, babica, dedek, dojen~ek,
fotografije, dom, hi{a, stanovanje, izlet, dru`inski
prijatelji, obiski, zajtrk, kosilo, ve~erja …

PROMET:

avto, prometni znaki, semafor, stop, tovornjak,
motorist, kolesar, pe{ec, pe{ka, cesta, plo~nik, cesti{~e,
kolesarska steza, kresni~ka, kolo, policist …

Cilja
Iskanje protipomenk. Bogatenje besednega zaklada.

2. vaja

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 29.
zaklada
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Pogleda po razredu, poka`e in pove:
»Ta miza je majhna, ta pa velika.
Jure je velik, @an je majhen.
To okno je ~isto, ono pa umazano.«
2. Povpra{a, ali so ugotovili smisel. Spodbudi u~ence,
da se razgledajo po u~ilnici in poi{~ejo nekaj podobnih
primerov.
3. Naro~i u~encem, naj poi{~ejo naloge na strani 29,
kjer bodo iskali nasprotja danim besedam.
4. Naredi nekaj primerov skupaj z u~enci. Sledi samo
stojno delo.

Re{itve za u~itelja:
mlad — star
za~etek — konec
dolg — kratek
smeh — jok
levo — desno
la` — resnica
gora — dolina
plitvo — globoko
mehko — trdo
slano — sladko
zanimivo — nezanimivo

U~enci
1. Poslu{ajo in spoznavajo nasprotja.
2. Sodelujejo in pripovedujejo.
3. Tiho preberejo dane besede.
4. I{~ejo nasprotja danim besedam. Ustrezne besede
pove`ejo.

3. vaja

Cilja
Iskanje sopomenk. Bogatenje besednega zaklada.

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 30.
zaklada
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Povpra{a u~ence, kako kli~ejo o~ka in mamico.
2. Skupaj z u~enci ugotovi, da imajo nekatere besede
isti pomen.
3. Spodbuja u~ence, da i{~ejo primere v okolju.
4. Pove u~encem, da imajo na strani 30 primere, kate
rim naj poi{~ejo besede z istim pomenom.
5. Naredi nekaj primerov skupaj z u~enci. Sledi samo
stojno delo.

U~enci
1. Odgovarjajo: mami, mama, mamica …
2. Sodelujejo.
3. Pripovedujejo.
4. Tiho preberejo dane besede.
5. Danim besedam i{~ejo besede z istim pomenom in
jih zapi{ejo.

[e nekaj primerov za sopomenke:
LEP: ~udovit, krasen, simpati~en, ~ist, zal, prikupen, ~eden, lu{tkan …
VIHAR: neurje, nevihta, orkan, monsun, tornado …
KONJ: `rebe, vranec, kljuse, kobila, lipicanec …

Re{itve
za u~itelja:
MAMA: mami, mamica, mati …
O^E: o~ka, o~i, ati, atek, tati …
MUCA: ma~ka, muc, mucica …
PES: ku`a, ku`ek, psi~ek …

4. vaja

Cilja
Iskanje protipomenk. Bogatenje besednega zaklada.

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
1. Priprava: Priro~nik za u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1; vaje za razvijanje jezikovne
zaklada
zmo`nosti, 2. vaja, stran 207, in delovni zvezek, stran 31
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj odprejo delovne zvezke na
strani 31.
2. Pove, da so besede z nasprotnim pomenom `e iskali.
Danes si bodo bogatili besedi{~e in iskali nove primere
nasprotij.
3. Ustno naredi nekaj primerov skupaj z u~enci, sledi
samostojno delo u~encev.

U~enci
1. Se pripravijo.
2. Poslu{ajo navodila.
3. I{~ejo protipomenke in jih zapi{ejo.

Nasvet:
Re{itve
U~enci naj posku{ajo pojasniti pomen besed (jih opisati, opredeliti), katerim i{~ejo
nasprotja.
za
Tako si bogatijo ne le besedi{~e, ampak tudi izra`anje. Ob tem bodo morda na{li tudi
nadrejene pojme (plus je znak …), jim pripisali lastnost (majhen je tisti ~lovek, ki …) u~itelja:
ali pojem opredelili kako druga~e.
U~enci lahko izdelajo igro spomin z nasprotnim pomenom. Potrebujejo tr{e
karton~ke in flomaster. Vsako besedo napi{ejo na svoj karton~ek. Igra nastaja dlje
~asa oziroma vse {olsko leto. U~enci jo uporabljajo pri pouku ali med odmori.

majhen — velik
vro~ — mrzel
la~en — sit
nov — star
bogat — reven
plus — minus
spredaj — zadaj
~ist — umazan
obut — bos
dan — no~

Cilja
Iskanje sopomenk. Bogatenje besednega zaklada.

5. vaja

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 32, in ustrezne nalepke.
zaklada
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo stran 32.
2. Pove, da so besede z istim pomenom `e iskali. Danes
si bodo bogatili besedi{~e in iskali nove primere.
3. Ustno naredi nekaj primerov skupaj z u~enci, sledi
samostojno delo u~encev.

Re{itve za u~itelja:
Policaj
Tovornjak
Avto
Letalo
Nalivno pero
O~ala
Kapa

Policist
Kamion
Avtomobil
Avion
Nalivnik
Nao~niki
^epica

U~enci
1. Se pripravijo.
2. Poslu{ajo navodila.
3. I{~ejo sopomenke. Ustrezni besedi prilepijo k ustrezni
sliki.

Cilja
Tvorjenje manj{alnic oziroma ljubkovalnic. Bogatenje besednega zaklada.

6. vaja

Bogatenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: besednega
1. Priprava: Priro~nik za u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1; vaje za razvijanje jezikovne
zaklada
zmo`nosti, 3. in 4. vaja, delovni zvezek, stran 33
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo stran 33.
2. Pove, da so manj{alnice oziroma ljubkovalnice `e
iskali. Danes si bodo bogatili besedi{~e in iskali nove
primere.
3. Ustno naredi nekaj primerov skupaj z u~enci, sledi
samostojno delo u~encev.

U~enci
1. Se pripravijo.
2. Poslu{ajo navodila.
3. I{~ejo manj{alnice ali ljubkovalnice. Ustrezne bese
de tudi zapi{ejo.
Na ~rto napi{ejo {e svoje primere.

Re{itve
Nasvet:
V razredu naj se pogovarjajo tudi o tem, kdaj je primerno uporabljati manj{alnice in
kdaj ljubkovalne izraze.
za
U~enci lahko iz danih besed tvorijo povedi.
u~itelja:
hi{ka
obla~ek
ogenj~ek
lu~ka
nogica
pol`ek
mizica
mravljica

Cilja
Izra`anje koli~ine z glavnimi {tevniki oziroma prislovi mere ter pravilna raba samo

1. vaja

Izra`anje
Predlog priprave in izvedbe vaje: koli~ine z
glavnimi
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 34, 35 in 38.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
{tevniki
3. Izvedba
stalnika in povedkovega izraza ob koli~inskih izrazih.

U~itelj
1. Za~ne pesmico, ki jo nekaj otrok gotovo pozna.
U~enci mu jo pomagajo povedati do konca:
»En mali slon~ek se je pozibaval na paj~evini, tam pod
drevesom,
dva mala slon~ka sta se pozibavala na paj~evini, tam
pod drevesom,
trije mali slon~ki so se pozibavali na paj~evini, tam
pod drevesom,
{tirje mali slon~ki so se pozibavali na paj~evini, tam
pod drevesom,
pet malih slon~kov se je pozibavalo na paj~evini, tam
pod drevesom,
{est malih slon~kov se je pozibavalo na paj~evini, tam
pod drevesom …

U~enci
1. Poslu{ajo, sodelujejo, pripovedujejo.

Kaj bomo danes ugotavljali?«

»Koliko predmetov vidim.«

2. Svetuje u~encem, naj najprej dobro poslu{ajo, kaj
bodo rekli, in {ele potem ustrezno zapi{ejo.
»Naloge na straneh 34, 35 in 38 zahtevajo, da napi{e{:
— koliko dreves vidi{,
— koliko je pi{~an~kov,
— koliko ur je narisanih.«
3. Z u~enci se pogovarja o delu.

2. Poslu{ajo navodilo.
3. Sodelujejo pri vrednotenju.

Cilja
Tvorjenje pridevni{kih izpeljank za svojino iz samostalnika in ugotavljanje njihovega

1. vaja

Tvorjenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: pridevni{kih
izpeljank
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, strani 36 in 37.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
za svojino
3. Izvedba
pomena v besednih zvezah.

U~itelj
1. Do`iveto pripoveduje u~encem: »V~eraj popoldne
me je pot zanesla na dedkovo podstre{je. Tam sem
odkril pravi starinski zaklad. Na{el sem stare otro{ke
igra~e. Prepoznal sem le pli{astega medvedka. Videl
sem dojen~kovo zibko. Na{el sem {e gramofon, kolo,
klobuk, leseno skrinjo.
^igavo neki je to bilo, kaj mislite?
Ugibajte.«
2. Po ustnem bogatenju besedi{~a naro~i u~encem, naj
pregledajo predmete v delovnem zvezku na straneh 36
in 37.
3. Pove u~encem, da imajo lastnike `e zapisane. Besede
morajo postaviti v ustrezno obliko in pod ustrezen pred
met napisati pravilno izpeljanko, saj mamica predpas
nik ne gre, temve~ mamin predpasnik.
4. Naredi nekaj primerov skupaj z u~enci, nato samo
stojno tvorijo izpeljanke.
5. Pregleda zapise vseh u~encev.

U~enci
1. Poslu{ajo u~iteljevo pripoved.
Sodelujejo v pogovoru, ugibajo in na{tevajo, kdo bi
lahko bil lastnik teh predmetov.
2. Tiho pregledujejo predmete in vpra{ajo, ~e katerega
ne poznajo.
3. Poslu{ajo navodilo.
4. Tvorijo izpeljanke in jih zapisujejo.

Ena izmed re{itev za u~itelja:
dedkov klobuk
mamin predpasnik
u~itelji~ina redovalnica
babi~ino pecivo
pevkin mikrofon

o~kov avto
so{ol~ev zvezek
sosedov motor
stri~ev pes
otrokov vozi~ek

so{olkina radirka
kuharjeva kuhalnica
prodajalkina blagajna
tetina {minka
frizerkine {karje

Cilja
Tvorjenje pridevni{kih izpeljank (za vrsto) iz samostalnika in ugotavljanje njihovega

2. vaja

Tvorjenje
Predlog priprave in izvedbe vaje: pridevni{kih
izpeljank
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 39.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
za svojino
3. Izvedba
pomena v besednih zvezah.

U~itelj
1. Ob nalogi v delovnem zvezku na strani 39 se pogo
varja in spra{uje, kak{ne sokove radi pijejo in kak{ne
juhe jedo.
2. Re{uje skupaj z u~enci.
3. I{~e nove primere skupaj z u~enci.

U~enci
1. Odgovarjajo.
2. Zapisujejo.
3. Sodelujejo.

Nasvet:
Iskanje novih primerov:
SOLATA:
BONBON:

SLADOLED:
TORTA:

Ena izmed re{itev za u~itelja:
JUHA: gobova, zelenjavna, paradi`nikova, mesna, ~esnova, ~ebulna, fi`olova …
SOK:

mareli~ni, borovni~ev, jabol~ni, pomaran~ni, jagodni, ribezov, ananasov,
bananin, malinov, koren~kov, limonin, vi{njev …

Cilj
Utrjevanje rabe sklonskih oblik besed ob predlogih za kraj in cilj.

1. vaja

Raba
Predlog priprave in izvedbe vaje: sklonskih
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 40.
oblik besed
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba
ob predlogih
za kraj in cilj

U~itelj
1. Nekaj primerov pove ustno:
»Bil sem v trgovini.
[el sem v trgovino.
Teta je v slu`bi.
Mama je {la v slu`bo.«
Kraj dogodka v obeh primerih z glasom poudari.
Vpra{a u~ence, kaj sli{ijo in opazijo.
^e ne sli{ijo sami, jim pove in primer zapi{e tudi na
tablo.
2. Na tablo napi{e:
Bil sem v trgovini.
[el sem v trgovino.
Spodbuja u~ence, da i{~ejo nove primere.
Pove jim le kraj ali cilj, od u~encev pa pri~akuje, da
bodo sestavili in povedali poved.
Primeri: lekarna, knji`nica, toplice, bolni{nica, zdravst
veni dom, botani~ni vrt, hi{a, Novo mesto, Kr{ko, Velike
La{~e, Maribor, Nova Gorica …
3. Naro~i u~encem, naj odprejo delovni zvezek na stra
ni 40 in uporabijo besede v oklepajih v ustrezni obliki.
4. Se pogovarja o delu u~encev. Izbere enega od njih,
da pove re{itev. U~enec pove re{itev, drugi poslu{ajo.

U~enci
1. Poslu{ajo, sodelujejo, pripovedujejo.
2. Sestavljajo in pripovedujejo povedi.
3. Poslu{ajo navodilo in samostojno dopolnijo povedi.
4. Sodelujejo pri vrednotenju.

1. vaja

Cilj
Utrjevanje stopnjevanja pridevnikov.

Stopnjevanje
Predlog priprave in izvedbe vaje: pridevnikov
1. Priprava: Potrebujemo tri razli~no dolge barvice ali krede, tri z vodo napolnjene
jogurtove lon~ke in delovni zvezek, stran 41.
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Pripravi tri razli~no dolge barvice ali krede. Spodbudi
u~ence, naj opazujejo predmete, jih opisujejo in prim
erjajo njihove lastnosti.
2. Na tablo nari{e nekaj primerov in povpra{a, kako bi
jih opisali.
Zvezek: velik, ve~ji, najve~ji
Svin~nik: kratek, kraj{i, najkraj{i
3. Svetuje u~encem, naj pogledajo nalogo v delovnem
zvezku na strani 41 in povedo lastnosti predmetov.
Naredijo dva ali tri primere, nato delajo po vzoru.

U~enci
1. Sodelujejo z opazovanjem in pripovedovanjem.
3. Pripovedujejo.
4. Samostojno ali ob u~iteljevi pomo~i zapisujejo ustre
zen pridevnik.

1. vaja

Cilj
Razvijanje upovedovalne in pravore~ne zmo`nosti.

Zdaj, prej,
Predlog priprave in izvedbe vaje: potem,
1. Priprava: Priro~nik za u~itelje Na vrtiljaku ~rk 1, vaje za razvijanje jezikovne
zmo`nosti, 17., 18., in 19. vaja, balon, delovni zvezek, strani 42, 43 in 44, ustrezne danes, v~eraj,
nalepke in stran 45.
jutri
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Naredi nekaj podobnih vaj, ki so predlagane `e v 1.
razredu.
2. Pove u~encem, naj ga natan~no opazujejo in opi{ejo
vsak njegov korak.
1. korak: U~itelj ima balon.
2. korak: Napihne balon.
3. korak: Balon zave`e, da se ne izprazni.
4. korak: Poka`e balon.
5. korak: Nekaj ~asa si ga podaja z u~enci.
6. korak: Vzame iglo.
7. korak: Prebode balon.
3. Pozove u~ence, naj odprejo delovni zvezek na
straneh 42 in 43 ter ugotovijo letne ~ase.
4. Postavlja razli~na vpra{anja:
»Kateri letni ~as je zdaj?
Kateri letni ~as je bil prej?
Kateri letni ~as bo potem?
Koliko mesecev traja en letni ~as?
Kaj meni{, koliko ~asa je preteklo od prve do zadnje
slike?«

U~enci
1. Sodelujejo.
2. Opazujejo in pripovedujejo.
Pri podaji balona se pogovarjajo, kje je, na primer:
»Zdaj ima balon Miha, potem ga bo imela Ana.«
3. Si ogledujejo slike.
4. Pripovedujejo.

U~itelj vodi pogovor tudi pri nalogi na strani 44 — razvoj oziroma valjenje ptic. U~enci
pripovedujejo, kaj je bilo najprej in kako si sledijo slike. Nato nalepijo nalepke v
ustreznem zaporedju.
Na strani 45, dnevi v tednu, u~itelj naredi primere najprej ustno, potem u~enci tudi
pi{ejo.

Nasvet:
Z u~enci, ki imajo te`ave pri razumevanju ~asovnih pojmov in sestavljanju ~asovnega
zaporedja (na primer zaporedja letnih ~asov), je treba ~asovne pojme posebej in dalj
~asa vaditi.

Cilja
Dolo~anje zaporedja dejanj in izrekanje z veznikom ko.

2. vaja

Zdaj, prej,
Predlog priprave in izvedbe vaje: potem,
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali delovni zvezek, stran 46.
danes, v~eraj,
2. Obliki dela: frontalna, individualna
3. Izvedba
jutri

U~itelj
1. Nekaj primerov pove ustno, na primer:
»Ko boste pospravili u~ilnico, gremo ven.
Pridem, ko bo `e ve~er.
Ko boste spoznali male tiskane ~rke, bomo prebrali to
pravljico.
Malica bo takrat, ko bo veliki kazalec na uri kazal 3.
Ven bomo {li, ko bo posijalo sonce.«
2. Se pogovarja z u~enci in jih spodbuja, da poi{~ejo in
povedo primere iz svojih izku{enj.
Lahko jim pove le del povedi, u~enci pa nadaljujejo po
svoje.
3. Po ustno narejenih primerih se lotijo nalog na strani
46.
Pove, da morajo pri prvi nalogi povezati povedi, ki
sodijo skupaj, pri drugi nalogi pa jih sami smiselno
dopolnijo.
Nekaj primerov lahko naredijo {e ustno.
4. Se pogovarja o delu u~encev. Izbere enega od
u~encev, ki naj pove re{itev.

Re{itve
za u~itelja:
Rolerje bo kupila, ko bo imela dovolj denarja.
Ko bodo ~e{nje zrele, jih bomo obrali.
Sne`aka bomo delali, ko bo dovolj snega.
Ko bo posijalo sonce, bomo {li ven.
Ko bo zavrela voda, dodaj sladkor.
Pridem, ko bo `e ve~er.
Ko boste pospravili u~ilnico, se bomo igrali.

U~enci
1. Poslu{ajo, sodelujejo, pripovedujejo.
2. Pripovedujejo.
3. Poslu{ajo navodila in vpra{ajo, ~e jim kaj ni jasno.
4. U~enec pove re{itev, drugi poslu{ajo in sodelujejo
pri vrednotenju.

1. vaja

Cilja
Poslu{anje in

lo~evanje govorov sosednjih dr`av (italijanskega, nem{kega,
mad`arskega in hrva{kega jezika).

Knji`ni in
Predlog priprave in izvedbe vaje: neknji`ni
jezik
1. Priprava: posnetki na kaseti oziroma zgo{~enki
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Se pogovarja o jezikih, na primer:
– povpra{a u~ence, katere jezike poznajo,
– jih spodbudi, da kaj povedo v tujem jeziku, ~e to
seveda znajo,
– povpra{a, katere jezike govorijo star{i.
2. Predstavi u~encem posnetke na kaseti oziroma
zgo{~enki.
3. Skupaj z u~enci ugotavlja podobnosti in razlike med
posameznimi jeziki.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
2. Poslu{ajo in ugotavljajo, kateri jezik sli{ijo.
3. Spoznajo nekatere jezike in jih lo~ijo med seboj.

Nasvet:
Vaja se izvaja zaradi {irjenja u~en~evega obzorja. Ni pogoj, da u~enec vse pozna in
zna.
Tema je zaradi socialnih razlik u~encev ko~ljiva in lahko poglablja ob~utek manj
vrednosti. U~itelj naj bo dovolj tanko~uten, da ne bo izzval nepotrebnih odzivov
u~encev. Podobne ob~utke imajo tudi otroci, ki se iz kme~kega ali izrazito nare~no
govore~ega okolja preselijo v mestno ali druga~e nare~no govore~e okolje. Vedno naj
bo posebno pozoren, ko je otrokov jezik v manj{ini.
DOMA^A NALOGA: Pozanimaj se, katere jezike govorijo tvoji star{i ali o`ji sorodniki.
Zapomni si oziroma se nau~i, kako se re~e hvala ali dober dan v kakem drugem
jeziku.

2. vaja

Cilja
Spoznavanje jezikovnih okolij (svojega in drugih).

Knji`ni in
Predlog priprave in izvedbe vaje: neknji`ni
jezik
1. Priprava: posnetki na kaseti oziroma zgo{~enki
Pogovarjanje o svojem jezikovnem okolju.

2. Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna
3. Izvedba

U~itelj
1. Predvaja u~encem posnetke razli~nih slovenskih
nare~ij.
2. Se pogovarja o nare~jih, na primer:
– katero nare~je prepoznajo,
– kje tako govorijo.

U~enci
1. Poslu{ajo in spoznavajo razli~na slovenska nare~ja.
2. Prepoznajo dolo~ena nare~ja. Vedo, da tam, kjer
`ivita na primer babica in dedek, govorijo gorenjsko.

Nasvet:
Vaja se izvaja zaradi {irjenja u~en~evega obzorja. Dobro je, da u~ence zgodaj nava
jamo na razlo~evanje nare~ij maternega jezika.

Nare~ja:
1. Primer iz gorenjske nare~ne skupine: gorenj{~ina v vasi Seni~ica pri Medvodah.
2. Primer iz dolenjske nare~ne skupine: dolenj{~ina v vasi Grahovo pri Cerknici.
3. Primer iz {tajerske nare~ne skupine: zgornjesavinjsko nare~je v Nazarjah.
4. Primer iz panonske nare~ne skupine: prle{ko nare~je v Cogetincih v Slovenskih gori
cah.
5. Primer iz koro{ke nare~ne skupine: podjunsko nare~je v vasi Libeli~e na Koro{kem.
6. Primer iz primorske nare~ne skupine: banj{ki govor kra{kega nare~ja na Kanalskem
Vrhu nad Kanalom.
7. Primer iz rovtarske nare~ne skupine: cerkljansko nare~je v Idriji.
Vir: Posnetki so del seminarskih nalog {tudentov na oddelku za slovanske jezike in
knji`evnost Filozofske fakultete v Ljubljani; mentorica doc. dr. Vera Smole.

3. vaja

Cilj
Spoznavanje svojega jezikovnega okolja.

Knji`ni in
Predlog priprave in izvedbe vaje: neknji`ni
1. Priprava: Slovar slovenskega knji`nega jezika
jezik
2. Oblike dela: frontalna, skupinska, dvojice
3. Izvedba

U~itelj
1. Se pogovori z u~enci o knji`nem in neknji`nem
jeziku.
Spodbuja u~ence, da navajajo primere neknji`nih in
knji`nih besed.
2. Povabi u~ence, naj navedejo nekaj izrazov, ki jih
uporabljajo samo doma.
Ugotavljajo, ali je beseda knji`na ali ne.
Poka`e u~encem Slovar slovenskega knji`nega jezika,
ki vsebuje knji`ne besede, in jim ga predstavi.
^e ne vemo, ali je beseda knji`na, preverimo v
slovarju.
»Poi{~ite besede:
peresnica — priprava za hranjenje, no{enje nalivne
ga peresa, svin~nika; usnjena peresnica, peresnica na
zadrgo;
muren — temno rjava `u`elka, ki `ivi na travnikih …;
'{tenge'…«
3. Pove u~encem, da bodo danes govorili knji`no ne
samo pri pouku, ampak tudi med odmori.
4. Opazuje u~ence, jih opozarja ob neupo{tevanju
navodil.
5. Na koncu »knji`nega« dne se pogovori, kako so se pri
govorjenju po~utili, ali so se kdaj zmotili (kdaj), kako bi

U~enci
1. Navedejo nekaj neknji`nih (pogovornih, nare~nih)
besed in jih zamenjajo s knji`nimi.
Pripovedujejo, ali doma ali s prijatelji govorijo sloven
sko, tako kot se govori v {oli, po radiu, televiziji.
2. Eden izmed u~encev pove izraz, besedo, nato ugot
avljajo, ali je knji`na ali ne.
Poi{~ejo nekaj primerov tudi sami.
I{~ejo v dvojicah.
3. Poslu{ajo navodila.
4. Se ravnajo po navodilih.
5. Sodelujejo v pogovoru.

Nasvet:
^e si lahko v knji`nici izposodimo ve~ Slovarjev slovenskega knji`nega jezika, lahko
organiziramo iskanje dolo~enih besed v skupinah ali celo dvojicah. Vedno dodamo
tudi kak{no neknji`no besedo, da u~enci ugotovijo, da vse niso zapisane v knjigi.

4. vaja

Cilja
Na{tevanje oziroma navajanje znanih jezikov.

Knji`ni in
Predlog priprave in izvedbe vaje: neknji`ni
jezik
1. Priprava: Priprava ni potrebna, delovni zvezek, stran 47 (doma).
Delo s star{i.

2. Obliki dela: frontalna, dvojice (doma)
3. Izvedba

U~itelj
1. Da navodila za delo s star{i.
»Doma boste skupaj s star{i preverili, katere programe
vidite in sli{ite po televiziji. To boste tudi zapisali v raz
predelnico.«
2. V ponedeljek pregleda nalogo skupaj z u~enci.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
2. Predstavijo svoje naloge.

1. vaja

Cilj:

Glas i zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 6 in 7.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke I (in male tiskane ~rke i).

U~itelj
1. Z zgodbo motivira u~ence in pridobi glas i z metodo
naravnih glasov.
2. Po predstavljeni zgodbi izpelje kratek pogovor o vsebini in pridobi glas i.
3. Demonstrira izgovor glasu i in opozori u~ence na
polo`aj ustnic, jezika in zob pri izgovarjanju glasu i.
Ustnice so raztegnjene, med njimi in zobmi je tanka
re`a (odprtina).
4. Pozove u~ence k slu{ni analizi besede »sli~ic«, u~enci
ugotovijo prisotnost glasu i v besedi. Poskrbi za dober/
pravilen izgovor tega glasu.
5. U~itelj napi{e ~rko I (i) na tablo in opozori na pravilno tehniko pisanja poteze.
Poteza ~rke I se skriva v zaj~kovi visoko dvignjeni ta~ki.
^rko I pi{emo z navpi~no ravno ~rto od zgoraj navzdol.
6. U~ence individualno zaposli s pisanjem.

Zgodba:

U~enci
1. Zbrano poslu{ajo.
2. Odgovarjajo na vpra{anja iz vsebine zgodbe.
3. Izgovarjajo glas i.
4. Slu{no analizirajo dane besede.
5. U~enci pi{ejo ~rko I (i):
- po zraku,
- na u~ni list UL 6 (7),
- v zvezek.
6. Pi{ejo ~rko I:
- v ustrezno okence pod sliko,
- s pomo~jo stavnice nastavijo besede in jih prepi{ejo
/preslikajo na UL.

Zaj~ek Kratkorepec je hodil v 2. razred zaj~je {ole. V razredu je bilo {estnajst radovednih zaj~kov. Tudi Kratkorepec je bil med njimi in je spremljal pouk z velikim zanimanjem. Najbolj zanimivo je bilo takrat, ko jim je u~iteljica postavila kak{no uganko ali
vpra{anje. Takrat so se vse zaj~je ta~ke nemudoma dvignile visoko v zrak in rasle in
rasle.
Sli{al se je le en glas, saj so zaj~ki stiskali zobke, ker so vedeli, da u~iteljica Rde~erepka
sploh ne dovoli, da bi govorili drug ~ez drugega. Prav vsak od zaj~kov je upal, da bo
gospa u~iteljica poklicala ravno njega, zato so imeli ves ~as visoko dvignjene ta~ke.
In sli{al se je le glas iiiii iiiiii.

2. vaja

Cilj:

Glas a zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.
Ozave{~ajo po{evno linijo. Navpi~no linijo spreminjajo v po{evno.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 8 in 9, barvice, pal~ke, tablice,
reklamne ~asopise, {karje in lepilo.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih
glasov, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke A (in male tiskane ~rke a).

U~itelj
1. U~encem pove zgodbo, v kateri je ~utiti ~ustveno
razpolo`enje.
2. Vodi kratek pogovor o vsebini.
3. Pozove u~ence, naj drug drugemu povedo (delo
v dvojicah), ali so `e kaj podobnega do`iveli. Svojo
izku{njo naj demonstrirajo z jezikovnim in nejezikovnim izra`anjem.
U~enci naj z glasom a izrazijo razli~na ~ustva.
4. Demonstrira pisanje ~rke A (a).
5. Pojasni u~encem navodilo za izvedbo vaje na UL 8.
U~enci po~asi izgovorijo besede, jih nastavijo na stavnico in jih prepi{ejo pod sliko na UL 8. Nato pove`ejo po
dve in dve sli~ici z enakim {tevilom ~rk.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Delajo po navodilu. Posamezniki demonstrirajo
dogodek pred celotnim oddelkom.
4. Pi{ejo ~rko A (in a):
- s prstom po zraku,
- sestavljajo (navpi~no linijo /pal~ke, barvice/ spreminjajo v po{evno),
- s kredo po tablici ali tabli,
- na UL,
- v zvezek,
- iz reklamnih ~asopisov izre`ejo sli~ice tistih besed, ki
vsebujejo glas a.
5. Delajo po navodilu.

Sre~ko je `ivel s star{i v velikem mestu in obiskoval drugi razred. Na vasi je imel dedka,
babico in prababico.
Za praznike je Sre~kova dru`ina obiskala sorodnike na vasi, ki so se zelo razveselili
obiska. Dedek, babica in prababica so ob vsakem obisku ugotavljali, da je Sre~ko
vedno vi{ji. Tokrat se mu je najbolj ~udila prababica: »Aaaaa, glej! To je na{ Sre~ko!«
Ne`no ga je stisnila k sebi.

3. vaja

Cilj:

Zdru`ujejo zloge v smiselne besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 8 in 9.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Branje.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sli~ice, ki so v zgornjem delu UL 8
in 9, uporabijo v povedih.
Povabi ve~ u~encev k enaki sli~ici/besedi.
2. Naro~i u~encem, naj besede teh sli~ic nastavijo na
stavnico, lahko jih tudi prepi{ejo v zvezek.
3. Opazuje u~ence pri nastavljanju in po potrebi nudi
individualno pomo~.
4. Pozove u~ence, naj berejo posamezne zloge na vrtiljaku, tako da najprej na ~rte znotraj kroga ob isti prvi
zlog postavijo vse druge zloge in ugotavljajo smiselnost ali nesmiselnost nastalih povezav.
Re{itve:
- veja, ro`a;
- pismo, sonce, koza;
- `oga, ptica, slika;
- miza, babica, sladoled.

Nasvet:

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Poslu{ajo navodilo za delo.
3. Nastavljajo na stavnico.
4. Preberejo besedo, potem pa jo smiselno postavijo
na vrtiljak zlogov.

Besede sli~ic na UL 8 uporabimo v povedih.
Besede z vrtiljaka zlogov na UL 9 uporabimo v povedih ali zgodbici.

4. vaja

Cilj:

Glas n pravilno izgovarjajo in ga zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago in nitko (lahko iz
did. kompleta CEV), UL 10 in 11, knjigo Astrid Lindgren, Pika Nogavi~ka.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, v dvojicah.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke N (in male tiskane ~rke n).

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj sedejo v obliki jaj~ka pred tablo.
2. Bere zgodbico o Piki Nogavi~ki (po metodi dolgega
branja /Glej tudi M. Kordigel, Jaz pa berem 2 , 2000/).
3. Naro~i u~encem, naj drug drugemu s svojimi besedami ob ilustraciji pripovedujejo zgodbico o Piki.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo besede iz zgodbice, ki
vsebujejo glas n. Te besede po~asi izgovorijo in ugotovijo, kje je glas n v besedah (na za~etku, znotraj ali na
koncu besede ). Pozorni naj bodo na pravilen izgovor
glasu n.
Po potrebi naj u~itelj vodi u~ence pri iskanju besed z
glasom n.
5. Naro~i u~encem, naj na{tejejo ~im ve~ besed, ki
imajo glas n na prvem mestu.
6. Demonstrira pisanje ~rke N (n). Opozori na enopoteznost pisanja ~rke.
7. Naro~i u~encem, naj postavijo besede zgornjih sli~ic
(UL 10 in 11) na stavnico in nato nastavijo {e druge besede, ki vsebujejo glas n.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Pozorno poslu{ajo.
3. Obnovijo zgodbico.
4. Delajo po navodilu.
5. Na{tevajo besede.
6. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na tekstilno podlago,
- pi{ejo na UL 10 in 11,
- v zvezek.
7. Individualno nastavljajo in berejo besede.

5. vaja

Cilj:

Razvijanje logi~nega mi{ljenja in dolo~anje vrstnega reda v nizu sli~ic. Pripovedujejo
zgodbico ob sli~icah.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 11.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Sestavljanje in pripovedovanje zgodbe.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj si natan~no ogledajo niz sli~ic na
UL 11 in jih uredijo v ustrezno zaporedje. V kvadratke
pod sliko ozna~ijo s {tevkami od 1 do 4 vrstni red dogajanja na sli~icah.
2. Opazuje delo svojih u~encev.
3. Naro~i jim, naj povedo ~im bolj izvirno zgodbico ob
nizu sli~ic.
4. Poslu{a u~ence.

Nasvet:

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Pripovedujejo.
4. Pripovedujejo in pozorno spremljajo pripovedovanje drugih.

Za doma~o nalogo povedo zgodbico {e star{em, bratom, sestram in drugim.

6. vaja

Cilj:

Glas t zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, barvice, UL 12 in 13.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke T (in male tiskane ~rke t).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Naro~i u~encem, naj opi{ejo Tinkino torbico s
pomo~jo ilustracije na UL 12 in jo primerjajo s svojo torbico, opozorijo naj na razlike in podobnosti.
3. Pozove u~ence, naj skupaj potegnjeno izgovarjajo
besede zgornjih sli~ic (UL 12 in 13) in ugotovijo polo`aj
glasu t.
Seznani u~ence, da je izgovor glasu t hipen in ga zato
ne bomo izgovarjali potegnjeno ali po~asi.
4. Naro~i u~encem, naj na{tejejo besede, kjer je glas t:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
Ob tem je pozoren na pravilen izgovor glasu t.
5. Demonstrira pisanje ~rke T na risbi Tinkine {olske
torbe (in izpelje iz T {e t).
6. Naro~i u~encem, naj na UL 13 obkro`ijo besede tistih
sli~ic, ki vsebujejo t. Besede po potrebi nastavijo na
stavnico in jih nato prepi{ejo v zvezek. Napi{ejo {e besede zgornjih sli~ic na UL 12 in 13.

Zgodba:

U~enci
1. Poslu{ajo zgodbo.
2. Pripravijo UL 12. Opisujejo torbico.
3. Potegnjeno izgovarjajo besede.
4. Na{tevajo besede.
5. Pi{ejo ~rko T (t):
- po zraku,
- oblikujejo ~rko T s pomo~jo barvic,
- pi{ejo na UL 12 in 13,
- v zvezke.
6. Individualno delajo razli~ne vaje.

Tinka bo {la jeseni v prvi razred. Nestrpno `e pri~akuje ta veliki dogodek. Peter, Taja,
Katja, Maja, Petra in Miha so ji povedali, da je v {oli zelo zanimivo. U~ilnice so polne
slik in otro{kih risbic. Maja ji je povedala, da je v {oli {e ve~ pravljic in pesmic kot v
vrtcu, igrajo pa se tudi s ~rkami in besedami. Sploh po~nejo same lepe re~i.
Tinka se boji, da se ne bo pravo~asno pripravila na {olo. Zato so ji `e pred nekaj dnevi
kupili novo {olsko torbo. Ker se ni mogla odlo~iti med rumeno in modro torbico, je
izbrala tak{no, ki ima obe `eleni barvi.
Sedaj `e polni {olsko torbico s {olskimi potreb{~inami, saj bo kmalu postala {olarka.

7. vaja

Cilj:

Glas m pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko in malo tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablice, UL 14 in 15.
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (foneti~na metoda, fonografska metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke M (in male tiskane ~rke m).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v obliki jaj~ka pred tablo,
ker se bodo igrali z besedami.
2. Naro~i jim, naj na{tejejo besede, ki se za~no z glasom m. Vsako besedo bodo izgovorili potegnjeno.
Potek vaje:
Prstke imajo rahlo stisnjene v pest. Za vsak izgovorjen
glas »odprejo« po en prstek. Ko izgovorijo besede, hitro
dvignejo roko (roki) z ustreznim {tevilom iztegnjenih
prstov.
U~itelj po vsakem delu besedne igre (po glaskovanju
vsake besede) preveri {tevilo prstkov in ustrezno ukrepa. ^e naredijo u~enci ve~ napak, je smiselno vajo
ponoviti in jo ve~krat izvesti.
3. Poda u~encem navodilo, naj v zgornji vrstici na UL 14
in 15 tiho poimenujejo sli~ice.
4. Naro~i jim, naj {epetajo~e preberejo sli~ice sosedu
(eden sli~ice na UL 14, drugi sli~ice na UL 15).
5. Vpra{a jih, kateri glas se pojavlja v vseh besedah.
Po potrebi jih usmeri h glasnemu poimenovanju sli~ic.
6. Naro~i u~encem, naj poimenujejo sli~ice in zapi{ejo
prve ~rke besed v ustrezne okvir~ke, pri tem jih usmerjajo ~rte. Dobili bodo geslo, ki se izpi{e pod ~rko m.
»Geslo« nari{ejo.
7. Opazuje u~ence pri delu.
8. Naro~i u~encem, naj zaprejo o~i in re~e: »Za zajtrk ti
mamica pripravi najljub{o marmelado. Kaj re~e{ oziroma kako ji sporo~i{, ~e je marmelada res zelo dobra?«
9. Demonstrira pisanje ~rke M (m), opozori u~ence na
enopoteznost pisanja ~rke.
10. Pozove u~ence, naj postavijo na stavnico besede
sli~ic v zgornjem delu UL 14 in 15. Nato jih prepi{ejo v
zvezek.

U~enci
1. Sedejo na blazinice.
2. Na{tevajo ustrezne besede. Glaskujejo in zaznavajo
{tevilo glasov v dolo~eni besedi.
3. Tiho berejo sli~ice.
4. Berejo v dvojicah.
5. Odgovorijo, da glas m.
6. Poslu{ajo navodilo.
7. Individualno re{ujejo vajo.
8. »Mmm, kako je dobra!« in se morda celo potrepljajo
po trebu{~ku.
9. U~enci pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL 14 in 15,
- v zvezke.
10. Postavijo besede na stavnico in jih prepi{ejo v zvezek.

8. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje. Spodbujamo govorjenje in ustvarjalnost u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 15.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Pripovedovanje zgodbe ob sli~icah.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v krog pred tablo, ker
bodo ustvarjali verige besed. Poda navodilo.
Potek vaje:
U~enci sedijo v krogu drug ob drugem. Vsi bodo ustvarjali verigo besed. Za~ne jo u~itelj oziroma en u~enec,
ki pove neko besedo. Na primer: nekdo pove besedo
»svin~nik« in poudari zadnji glas. Naslednji u~enec
v krogu pove besedo, ki se za~ne z glasom k – ko{,
naslednji u~enec poi{~e besedo na { itd.
2. Naro~i u~encem, naj pripravijo UL 15.
3. Pozove u~ence, naj si ogledajo ilustraciji na UL 15 in
povedo ~im bolj izvirno zgodbo ob slikah.
4. Po potrebi spodbuja u~ence k pripovedovanju zgodbice in se ~im manj vklju~uje v pripovedovanje svojih
u~encev.

Nasvet:

U~enci
1. Sedejo v krog. Pozorno prisluhnejo navodilu.
Ustvarjajo verige besed.
2. Pripravijo UL 15.
3. Delajo po navodilu.
4. Pripovedujejo zgodbico ob sliki z elementi ustvarjalnosti.
U~enec

Verigo besed pod to~ko 1 »zavrtimo« vsaj enkrat v krogu u~encev.
Pripovedujejo naj vsi u~enci. Le tako bomo spoznavali, usmerjali in spodbujali govorni razvoj vseh u~encev.

9. vaja

Cilj:

Glas e pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablice, UL 16 in 17.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke E (in male tiskane ~rke e).

U~itelj
1. Pripoveduje u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj se tudi oni igrajo odmev, vendar
ne v gorah, temve~ v u~ilnici. Poda navodilo.
Potek vaje:
Ena skupina zborno zakri~i ej. Druga skupina je njihov
odmev, zato ej ponovi.
3. Naro~i u~encem, naj glaskujejo besedico ej.
4. Pozove jih, naj bodo pozorni na izgovor ~rke e.
5. Naro~i jim, naj natan~no poslu{ajo njegovo branje,
ko gledajo sli~ice na UL 16 in 17. Izgovor posamezne
besede ponavljajo za u~iteljem oziroma zgo{~enko.
6. Vpra{a jih, ali se glas e sli{i enako v vseh besedah.
7. Demonstrira pisanje ~rke E (e).
8. Naro~i u~encem, naj besede zgornjih sli~ic na UL 16
in 17 nastavijo na stavnico in jih preberejo. Nato naj jih
prepi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Prisluhnejo navodilu.
Delajo po navodilu.
3. Glaskujejo.
4. Glaskujejo in pozorno poslu{ajo.
5. Delajo po navodilu.
6. Sodelujejo v pogovoru.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma na tablo,
- na UL 16 in 17,
- v zvezke.
8. Individualno delo u~encev.

Zgodba:

Tin~ek je {el s star{i na izlet v gore.
Tisti dan je bilo krasno vreme, zato je bilo v gorah veliko obiskovalcev. Tin~ek se je v
gorah rad igral z odmevom. Roki je sklenil okoli ust in na ves glas zaklical: »Eeeeeej!«
In beseda ej je ~udovito odmevala v gorah.

Nasvet:

U~itelj lahko izvedbo naloge {tevilka 6 (poskus razlikovanja {irokega, ozkega ali polglasnega glasu e) tudi izpusti, odvisno od strukture razreda.
Razlike lahko uzavestimo tudi pri enakih besedah, ki jih izgovorimo razli~no, ali pa pri
podobnih, kjer je glas na za~etku besede (na primer: ena – Ema).
Pri besedi pes je pomembno tudi to, da jim poleg slu{nega elementa ostane v spominu tudi vidna slika besede in da spoznajo, da se vse besede ne zapisujejo natanko
tako, kot jih izgovorimo ali sli{imo.

10. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje in slu{no raz~lenjevanje.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 16 in 17, barvice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Vaje slu{nega razlo~evanja in raz~lenjevanja.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo ~im ve~ besed z glasom
e:
- kot prvim glasom v besedi,
- kot zadnjim v besedi,
- znotraj besede.
2. Povabi u~ence, naj poimenujejo spodnje sli~ice na
UL 16. Besede po~asi izgovarjajo, poi{~ejo tiste z glasom e in v okvir~ek pod sliko napravijo kri`ec.
Diferenciacija:
- besede nastavijo na stavnico,
- u~enci napi{ejo besedo v spodnji okvir~ek pod sliko,
- besede uporabijo v povedih.
3. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 17 in tiho preberejo
besede v cvetnih listih. Med ~udnimi - nesmiselnimi
besedami je le ena smiselna in pravilna. Cvetni listi~ s
to besedo pobarvajo.

U~enci
1. Na{tevajo.
2. U~enci delajo individualno.
3. Delajo po navodilu.

11. vaja

Cilj:

Glas j zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
18 in 19.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda in
integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke J (in male tiskane ~rke j).
U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo UL 18.
2. Pripoveduje u~encem zgodbo ob sliki.
3. Pozove u~ence, naj obnovijo zgodbo s svojimi besedami (oziroma postavlja vpra{anja u~encem).
4. Naro~i u~encem, naj na{tejejo besede iz zgodbe, ki
so vsebovale glas j. Po potrebi vodi u~ence pri iskanju
besed z glasom j, spra{uje lahko po imenih, obrokih,
hrani.
5. Pozove u~ence, naj glasno preberejo zgornje sli~ice
na UL 18 in 19 ter glaskujejo te besede.
Posebej opozori na izgovor glasu j in njegovo zapisovanje, saj ga zlasti pri zapisovanju najpogosteje
izpu{~amo. Ob poimenovanju sli~ic poudarimo glas j,
na UL 19 spoznavajo razliko med izgovorjavo, sli{anim
in zapisanim; u~itelj zapi{e besede, nastavi magnetne
~rke na tablo. U~enci pod~rtajo ~rke, ki jim ne sledi
glas j, vendar ne z namenom, da bi oblikovali pravilo,
temve~ zato, da bi jim ~im prej ostale te besede in njihove vidne podobe v spominu.
6. Pozove jih, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas j:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
7. Demonstrira pisanje ~rke J (j).
8. Poda navodilo za re{evanje vaje na UL 19 (geslo).
9. Opazuje delo u~encev in jim po potrebi pomaga.

Zgodba:

U~enci
1. Pripravijo UL 18.
2. Pazljivo poslu{ajo.
3. Pripovedujejo (ali odgovarjajo na u~iteljeva vpra{anja).
4. Delajo po navodilu.
5. Berejo sli~ice. Glaskujejo besede.
6. Delajo po navodilu.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- ~rko oblikujejo z nitko na podlago,
- pi{ejo na UL 18 in 19,
- v zvezek.
8. Pozorno prisluhnejo navodilu.
9. Delajo po navodilu.

Preden gresta o~e in mama v slu`bo, Jan v vrtec in Janja v {olo, se zbere vsa dru`ina
pri zajtrku. Jan in Janja sta {e posebej zadovoljna, kadar jima mama za zajtrk ponudi
kuhana jaj~ka. Jan ima raje mehko kuhana, Janja pa nekoliko bolj kuhana jaj~ka.
Po skupnem zajtrku se odpravijo od doma.

12. vaja

Cilj:

Glas v zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko po dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago in volneno nitko,
UL 20 in 21.
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda in
integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke V (in male tiskane ~rke v).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 20.
2. Naro~i jim, naj opazujejo ilustracijo veverice in si
izmislijo kratko zgodbico:
• 1. mo`nost: veverica v vrtcu,
• 2. mo`nost: domi{ljijski binom veverica in vrab~ek.
3. Pozove u~ence, naj si povedo zgodbico v dvojicah.
4. Povabi posamezne u~ence, naj naglas predstavijo
svojo zgodbico vsem so{olcem.
5. Naro~i jim, naj ponovno po~asi izgovorijo besede z
glasom v.
Posebej opozori na besedi avto in cerkev, ki ju druga~e
izgovorimo, kot zapi{emo; po potrebi izgovori obe besedi u~itelj.
6. Pozove u~ence, naj po~asi izgovorijo besede zgornjih sli~ic na UL 20 in 21 ter ugotovijo polo`aj glasu v
v besedah.
7. Demonstrira pisanje ~rk V (v).
8. Poda jim navodilo za re{evanje vaje na UL 21.
(Na vrtiljaku ~rk so ~rke, ki se {e niso razvrstile v besede
pod sli~icami.)

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Delajo po navodilu.
3. Pripovedujejo drug drugemu.
4. Pripovedujejo oziroma poslu{ajo.
5. Delajo po navodilu.
6. Glaskujejo.
Zaznajo mesto glasu v v besedah.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na podlagi,
- pi{ejo na UL 20 in 21,
- v zvezek.
8. Delajo po navodilu.

13. vaja

Cilj:

Glas o zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablico, UL 22 in 23.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
foneti~na metoda, fonografska metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke O (in male tiskane ~rke o).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo delovni zvezek in sedejo pred tablo v krog.
2. Pove u~encem zgodbo, ki bo izra`ala za~udenje.
3. Pozove u~ence, naj pogledajo sliko na UL 22 in
posku{ajo ugotoviti, ~emu se je ~udil dedek.
4. Opozori u~ence, da jim je povedal za~etek in konec
zgodbe. Manjka torej vmesni del zgodbe.
5. Pozove u~ence, naj drug drugemu (v parih) povedo
manjkajo~i del zgodbice s pomo~jo slike na UL 22.
Opazuje u~ence.
6. Izrazi za~udenje: »Ooooo, kako zanimivo ste pripovedovali!«
7. Vpra{a u~ence, kateri glas nas opozori, da se je
nekdo za~udil.
8. Povabi u~ence, naj na{tejejo {e nekaj besed, ki vsebujejo glas o.
9. Demonstrira pisanje ~rk O (o).
10. Naro~i u~encem, naj tiho preberejo sli~ice v zgornjem delu na UL 22 in 23. Besede naj nastavijo na stavnico, jih tiho preberejo in prepi{ejo v zvezek.
11. Pozove u~ence k smiselnemu branju – re{evanju
vaje na UL 23.

Zgodba:

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Pozorno prisluhnejo zgodbi.
3. Opazujejo sliko in razmi{ljajo.
4. Prisluhnejo opozorilu.
5. Pripovedujejo oziroma poslu{ajo.
6. Prisluhnejo u~itelju.
7. Odgovorijo.
8. Na{tevajo besede z glasom o.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma na tablo,
- na UL 22 in 23,
- v zvezek.
10. Delajo po navodilu.
11. Delajo po navodilu.

Na nebu so se zbirali temni oblaki. Kmalu je za~elo de`evati, zato je dedek prenehal
delati na vrtu. De`evalo je vedno mo~neje.
Dedek je sedel za mizo in bral ~asopis. ^ez nekaj ~asa je pogledal skozi okno in se
za~udil: »Ooo, poglej! Vedno bolj de`uje! No~e in no~e nehati!« In je dalje bral ~asopis.
Po nevihti se je odlo~il, da bo {el na po{to. S seboj je povabil vnuka Jana. Pridru`il se
jima je tudi psi~ek Floki.
Vsi trije so se odpravili na bli`njo po{to.

14. vaja

Cilj:

Glas k zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, barvice, UL 24 in 25.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke K (in male tiskane ~rke k).

U~itelj
1. Pove u~encem kratko zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj odgovarjajo na vpra{anja iz
zgodbe.
3. Naro~i u~encem, naj prisluhnejo izgovoru na{tetih
besed: Katja, kmet, kmetija, konji. Na{tete besede naj
ponovno izgovorijo, da bodo lahko ugotovili, kateri
glas sli{ijo v vseh besedah.
4. Pozove u~ence, naj poi{~ejo ~im ve~ besed, ki vsebujejo glas k, ki je:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
5. Demonstrira pisanje ~rke K (k).
6. Pozove u~ence, naj poimenujejo zgornje slike na UL
24 in 25 ter nastavijo besede na stavnico, jih tiho preberejo in prepi{ejo v zvezek.
7. Naro~i u~encem, naj doma re{ijo vajo na UL 25 (v
primeru integrativne metode, sicer pa pri pridobivanju
male tiskane ~rke k).

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Delajo po navodilu.
4. Na{tevajo besede.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo iz barvic (pal~k ipd.),
- pi{ejo na UL 24 in 25,
- v zvezek.
6. Delajo po navodilu.
7. Delajo po navodilu.

Zgodba:

Katja `ivi z dru`ino na hribovski kmetiji.
Katjin o~e je kmet. Zato imajo tudi dva konja, ki o~etu zelo pomagata pri delu na
kmetiji. Kljub temu pa mora veliko postoriti dru`ina sama. Katja v~asih pomaga pri
delu, drugi~ pa dru`inskim ~lanom dela le dru`bo. Tako je bilo tudi takrat, ko je o~e
sejal na polju, saj je to delo prete`ko za Katjo. Zato je sedela na vozu in opazovala
o~eta pri delu.

Nasvet:

^e bi nastopile te`ave pri izvedbi 4. vaje, preidimo k delni izvedbi 6. vaje – u~enci
poimenujejo slike na UL 24 in 25 (zgoraj).

15. vaja

Cilj:

Glas l pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
26 in 27.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke L (in male tiskane ~rke l).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 26.
2. Naro~i jim, naj opazujejo ra~ka in laboda.
3. Vodi opis ra~ka in laboda, da bi u~enci spoznali razlike in podobnosti med njima.
4. Pozove u~ence, naj povedo, kak{ne so razlike med
njima.
5. Pozove u~ence, naj povedo, v ~em sta si podobna.
6. Naro~i u~encem, naj glasno glaskujejo besedi ra~ek
in labod ter ugotovijo, v kateri od teh besed sli{ijo glas
l.
7. Pozove u~ence, naj povedo {e nekaj besed, ki vsebujejo glas l (po te`avnostni stopnji ali me{ano).
8. Skrbi za pravilen izgovor glasu l.
9. Demonstrira pisanje ~rke L (l).
10. Poda navodilo za nastavljanje besed na stavnico in

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo.
3. Sodelujejo pri opisovanju.
4. Sodelujejo v pogovoru.
5. Odgovorijo.
6. Glaskujejo in odgovorijo.
7. Nizajo ustrezne besede.
8. Delajo po navodilu.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko na podlagi,
- pi{ejo na UL 26 in 27,
- v zvezke.
10. Postavijo besede (zgornje sli~ice na UL 26 in 27) na
stavnico, jih preberejo in prepi{ejo v zvezek.

16. vaja

Cilj:

Razvijanje smiselnega branja in pripovedovanja ter domi{ljije.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 27.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pripovedovanje – delni domi{ljijski binom.

U~itelj
1. Povabi u~ence k smiselnemu branju besed v okvir~ku
na UL 27, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin in da
bodo ob dopolnjevanju povedi hitreje na{li pravo
besedo.
2. Naro~i u~encem, naj v obliki jaj~ka sedejo pred
tablo.
3. Pozove u~ence, naj si zamislijo eno besedo in nato
nekoga povabi, naj pove »svojo« besedo.
4. K besedi, ki jo je povedal posameznik, doda eno besedo iz okvir~ka besed na UL 27. S tem je pripravljen delni
domi{ljijski binom.
5. Povabi u~ence, naj drug za drugim pripovedujejo
~im bolj izvirno zgodbo (primer: _____ in kolo).

U~enci
1. Ustrezno dopolnijo povedi z besedami iz spodnjega
okvir~ka na UL 27.
2. Sedejo pred tablo.
3. Delajo po navodilu.
4. Sodelujejo pri sestavi binoma.
5. Pripovedujejo.

17. vaja

Cilj:

Glas r pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tablico, UL 28 in 29.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke R (in male tiskane ~rke r).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj si natan~no ogledajo ilustracijo
na UL 28.
2. Opazuje u~ence.
3. Pozove jih, naj povedo besede (asociacije, iskrice…),
ki se jih spomnijo oziroma nanje pomislijo ob ilustraciji.
4. Vpra{amo jih, katere besede so se ponavljale v zgodbicah.
5. Naro~i jim, naj te besede glaskujejo.
6. Povabi u~ence, naj preberejo sli~ice v zgornjem delu
UL 28 in 29.
Ugotovijo naj mesto glasu r:
- na za~etku besede,
- na koncu besede,
- znotraj besede.
7. Demonstrira pisanje ~rke R (r).
8. Naro~i u~encem, naj tiho poimenujejo zgornje sli~ice
na UL 28 in 29, nastavijo na stavnico besede teh sli~ic,
jih tiho preberejo in nato prepi{ejo v zvezek.
Naro~i u~encem, ki so vajo zaklju~ili, naj zapi{ejo ob
ilustraciji ribi~a (v obliki miselnega vzorca) stvari, ki jih
ribi~ lahko vle~e (potegne) iz vode in imajo v svojem
imenu glas r.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo ilustracijo.
3. Pripovedujejo.
4. Odgovorijo (ribi~, ribe…).
5. Glaskujejo.
6. Delajo po navodilu.
Skrbijo za ustrezen izgovor glasu r.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- po tablici oziroma tabli,
- na UL 28 in 29,
- v zvezek.
8. Delajo po navodilu.

18. vaja

Cilj:

Glas u zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, tekstilno podlago z volneno nitko, UL
30 in 31.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke U (in male tiskane ~rke u).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, zakaj je deklica zakri~ala au.
3. Vpra{a u~ence, ali se jim je `e zgodilo kaj podobnega.
4. Pozove u~ence, naj demonstrirajo, kako bi oni izrazili
to bole~ino.
5. Demonstrira pisanje ~rke U (u).
6. Poda navodilo za individualno pisanje besed:
- (s pomo~jo stavnice) napi{ejo v zvezek besede z UL 30
in 31, ki imajo ~rko u znotraj besede,
- (s pomo~jo stavnice) napi{ejo v zvezek besede, ki se
za~nejo z glasom/~rko u .

Zgodba:

U~enci
1. Poslu{ajo zgodbo.
2. Odgovorijo.
3. Odgovorijo.
4. Delajo po navodilu. Pravilno izgovarjajo glas u.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z volneno nitko na podlago,
- pi{ejo na UL 30 in 31,
- v zvezek.
6. Delajo po navodilu.

O~e, mama in Ur{ka so `iveli v ve~jem mestu. V soboto zjutraj so se odpravili po kostanje.
Na tleh je bilo veliko kostanjevih je`ic. Ur{ka je brskala med njimi. Zdelo se ji je, da so
v njih najdebelej{i kostanji. Po vsej sili si je prizadevala dobiti kostanje iz je`ic. V~asih
je stopila nanje in si posku{ala pomagati s ~evlji, drugi~ spet s palico, vmes tudi s prsti,
in `e je odmeval med drevesi `alostni dekli~in glas: au.

19. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no zaznavanje, branje in pripovedovanje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 29 in 31.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pripovedovanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj nastavijo besede sli~ic na UL 29
(spodaj) na stavnico in jih nato prepi{ejo pod sli~ice.
Ozna~ene ~rke vpi{ejo v okvir~ek na sredi lista, nastene
geslo.
2. Opazuje u~ence pri delu.
3. Povabi u~ence, naj povedo, koliko ~rk vsebujejo
posamezne besede in povedo geslo re{itve.
4. Naro~i u~encem, naj pozorno opazujejo sli~ici na
UL 31.
5. Postavi nekaj vpra{anj ob drugi sli~ici:
- Imata otroka dovolj denarja za kostanje?
- Nimata dovolj denarja? Se posku{ata z mo{kim dogovoriti ...
- Kaj se lahko {e zgodi?
Vpra{anja postavi le v primeru, ~e pri~akuje te`ave pri
nadaljevanju zgodbice ob sli~icah. Spodbuja u~ence k
izvirnosti v pripovedovanju zgodbe.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Individualno re{ujejo vajo.
3. Sodelujejo v pogovoru.
4. Opazujejo.
5. Ustvarjajo nadaljevanje zgodbice ob sli~icah (In
potem…).

20. vaja

Cilj:

Razvijamo slu{no razlo~evanje. Spodbujamo vezavo zlogov v besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali »karte – zlogi«.
2. Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Branje.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj sedejo v krog pred tablo, ker
bodo ustvarjali verige besed. Poda navodilo.
Potek vaje:
U~enci sedijo v krogu drug ob drugem. Vsi bodo ustvarjali verigo besed, ki jo za~ne u~itelj oziroma en u~enec,
ki pove besedo. Na primer: nekdo pove besedo kava
in poudari zadnji zlog. Z roko se dotakne roke levega
soseda (~e se bo igra odvijala v smeri urinega kazalca
oziroma obratno) in ga tako opozori, da je zdaj on na
vrsti. Naslednji u~enec v krogu pove besedo, ki se za~ne
z zlogom va – vaza, potem i{~emo besedo z zlogom za
na za~etku ipd.
2. Naro~i u~encem, naj sestavijo skupine po dva
u~enca.
3. Poda jim navodilo za igro »karte – zlogi«.

U~enci
1. Sedejo v krog. Pozorno prisluhnejo navodilu.
Ustvarjajo verige besed.
2. Sestavijo dvojice.
3. Delajo po navodilu.

Nasvet:

Verigo besed pod to~ko 1 »zavrtimo« vsaj enkrat v krogu u~encev.
Pripovedujejo naj vsi u~enci. Le tako bomo spoznavali, usmerjali in spodbujali govorni razvoj vseh u~encev.
Pri razdeljevanju kartonov z zlogi naj u~itelj upo{teva zmo`nost otrok in te`je naloge
dodeli sposobnej{im skupinam.
Igro »karte - zlogi« lahko igramo na razli~ne na~ine:
- Sestavimo skupine po {tiri u~ence. Vsaka skupina prejme {tiri zloge. Torej dobi vsak
u~enec en zlog, ki ga prebere oziroma ve`e. Igro za~ne u~enec, ki postavi karton~ek
tako, da morejo njegovo sporo~ilo prebrati tudi drugi v skupini. Igro nadaljuje naslednji, ki izgovarja svoj zlog. Tako »obi{~e« {e drugi in tretji zlog. Ugotovi, s pomo~jo katerega zloga je sestavil smiselno besedo.
Primer: HI – SO, HI – BA, HI – [A, SO – HI, SO – BA, SO - [A.
- Karte polo`ijo na mizo. Sestavijo smiselne besede in jih prepi{ejo v zvezek.
Ko skupina izkoristi vse mo`nosti zlogov na kartah, prejme naslednji »kup~ek« kart.

Zlogi:

HI [A SO BA
TE TA MI ZA
RO @A KI VI
MA JA PE TER
NA DA ZI MA
LI PA RE KA
SLI VA CE STA
ME STO DRE VO
DIM NIK SO NJA
PET RA SVE ^A
JU LIJ JE SEN
@LI CA MLE KO

21. vaja

Cilj:

Glas d zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rk v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 32 in 33.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke D (in male tiskane ~rke d).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
Po pripovedi jih vpra{a, kaj je ples de`nikov, zakaj
smo ga tako imenovali ipd.
2. Pozove u~ence, naj dopolnijo ilustracijo ples
de`nikov na UL 32.
3. Opazuje delo u~encev.
4. Vpra{a u~ence, kateri glas sli{ijo na za~etku besede de`niki. Poskrbi za pravilen izgovor glasu d.
5. Demonstrira pisanje ~rke D (d).
6. Pozove u~ence, naj z barvico ozna~ijo, kjer je to
mogo~e, ~rko D v de`niku (UL 32).
7. Opazuje u~ence pri delu.
8. U~encem pomaga utrditi smer, v katero je ~rka
obrnjena. (V u~ilnici so okna na levi strani. Da
de`uje, lahko vidimo, ~e pogledamo v levo. »Pogled
skozi okno nam odkrije tudi drevesa, drevored, dimnike, dedka, ki ~aka name …«.)
9. Pozove u~ence, naj pi{ejo ~rke D (d).
10. Poda navodilo za re{evanje vaje Katera ~rka
manjka? (UL 33).

U~enci
1.Prisluhnejo.
Odgovarjajo.
2.Poslu{ajo navodilo.
3.Ilustrirajo.
4.Odgovorijo.
Pravilno izgovarjajo glas d.
5.Opazujejo.
6. Poslu{ajo navodilo.
7. Delajo po navodilu.
9. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL 32 in 33,
- v zvezke.
10. U~enci re{ujejo naloge individualno.

Zgodba:

Neko~ so {li otroci iz {ole. Na nebu so se za~eli zbirati temni oblaki, ki so bili ~edalje
temnej{i in bilo jih je vedno ve~. Nenadoma je zapihal mo~an veter. ^ez nekaj trenutkov so se z neba vsule debele kaplje de`ja. Otroci so takoj odprli de`nike. In kmalu
potem se je za~el v zraku ples de`nikov.

Nasvet:

Ponazorimo ples de`nikov v vetru! U~enci se razporedijo po vsej u~ilnici, odprejo
vsak svoj de`nik, po metodi naravnih glasov de~ki ustvarijo veter in nevihto ter se
vsi u~enci ustrezno gibljejo z de`niki. Deklice na{tevajo besede oziroma besedne
zveze (asociacije, iskrice), ki jim ob tem pridejo na misel (de`nik, de`, de`uje, lu`a,
razmo~ena zemlja, mokra obleka …).
^ez nekaj ~asa de~ki in deklice zamenjajo vlogi.

22. vaja

Cilj:

Glas c zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v dolo~eni smeri, obliki in
velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 34 in 35, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke C (in male tiskane ~rke c).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 34. Ob ilustraciji naj
pripovedujejo pravljico Muca Copatarica.
V primeru, ~e u~enci {e ne poznajo te pravljice, naj
u~itelj poda strnjeno vsebino.
2. Vpra{a u~ence, kdo skrbi za red njihovih copatov.
3. Pozove u~ence, naj nari{ejo svoje najljub{e copate.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Prika`e (poudari) v risbi obliko ~rke C.
Demonstrira izgovor glasu c.
6. Pozove u~ence, naj pi{ejo ~rko C (c).
7. Poda navodilo za individualno delo u~encev:
- nastavijo besede zgornjih sli~ic na UL 34 in 35,
- jih preberejo,
- prepi{ejo besede v zvezek,
- dodajo {e druge besede v zvezek, dodajo {e druge
besede, ki vsebujejo ~rko C.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Odgovorijo.
3. Poslu{ajo navodilo za delo.
4. Ri{ejo svoje najljub{e copate.
5. Opazujejo risbo na tabli.
Pravilno izgovarjajo glas c.
6. Pi{ejo :
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL 34 in 35,
- v zvezke.
7. Individualno delo.

23. vaja

Cilj:

Glas ~ pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 36 in 37, tekstilno podlago z volneno nitko.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke ^ (in male tiskane ~rke ~).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, katere besede iz zgodbe so vsebovale glas ~.
3. Pozove u~ence, naj preberejo zgornje sli~ice na UL
36 in 37.
4. Pozove u~ence, naj razvozlajo geslo v stolpcu na UL
36, tako da v okvir~ke vpi{ejo prve ~rke besed/sli~ic.
5. Opazujejo u~ence pri delu.
6. Vpra{a u~ence o re{itvi.
7. Demonstrira pisanje ~rke ^ (~).
8. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed,
ki vsebujejo ~rko ~.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Na{tevajo.
Pravilno izgovarjajo glas ~.
3. Berejo.
4. Poslu{ajo navodilo.
5. Re{ujejo geslo.
6. Poro~ajo.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- pi{ejo na UL,
- v zvezke.
8. Delajo po navodilu.

Na kme~kem dvori{~u je stala stara ~e{nja, ki je vsako leto bogato obrodila. Zgodaj
spomladi se je odela v cvetje, ki so ga najraje obiskovale ~ebele, in tu in tam je med
cvetje za{el tudi kak{en ~mrlj.
Ko so ~e{nje za~ele zoreti, so se pod ~e{njo ustavljali ljudje in jih zobali.
Nekatere ~e{nje so bile zelo visoko, na te`ko dostopnih mestih, zato jih ljudje niso potrgali. Postajale so ~edalje zrelej{e in v njih so se pojavili drobceni ~rvi. Takrat se ljudje
niso ve~ zanimali za ~e{nje.

24. vaja

Cilj:

Spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 35 in 37.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Branje in pripovedovanje.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju povedi ob ilustracijah. Obkro`ijo naj ustrezno oziroma smiselno
poved ob sliki na UL 35.
2. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so re{ili vaje.
Primerjajo naj povedi med seboj in i{~ejo ter upovedijo
razliko.
3. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo slike na
UL 37.
4. Povabi u~ence, naj povedo ~im izvirnej{o zgodbico
ob slikah.
5. Povabi u~ence k pogovoru o strpnosti med ljudmi
(u~enci med seboj, otroci – odrasli).

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Sodelujejo in preverjajo.
3. Opazujejo.
4. Pripovedujejo.
5. Sodelujejo v pogovoru.

25. vaja

Cilj:

Glas s pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 38 in 39, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke S (in male tiskane ~rke s).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj demonstrirajo sikanje ka~e.
3. Vpra{a u~ence, kateri glas so sli{ali.
4. Pozove u~ence, naj berejo zgornje sli~ice na UL 38 in
39 in pravilno izgovarjajo glas s.
5. Naro~i u~encem, naj obkro`ijo sli~ice besed, ki imajo
glas S (UL 38).
6. Opazuje u~ence pri delu in preverja re{evanje.
7. Demonstrira pisanje ~rke S (s) na tablo, pomaga si z
ilustracijo sladoleda.
8. Naro~i u~encem, naj napi{ejo besede sli~ic v okvir~ke
pod sli~ice na UL 38.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Delajo po navodilu.
3. Odgovorijo: »S!«
4. Delajo po navodilu.
5. Poslu{ajo navodilo.
6. Delajo po navodilu.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL,
- v zvezke.
8. Delajo po navodilu.

Sonja je `ivela s star{i in mlaj{im bratom v kraju, kjer so bile `ivali, ki jih ni kjerkoli. To
so bili medvedi, volkovi, ka~e in druge nevarne `ivali.
Bil je krasen son~en dan. Sonce se je pomikalo po nebu. O~e je bil v slu`bi, mama je
hranila bratca pred spanjem, Sonja pa se je dolgo~asila. Pred hi{o so imeli tri kamnite
stopnice. Odlo~ila se je, da bo skakala s stopnice na stopnico. Sonji se je zdelo skakanje zelo zabavno.
Bila je ti{ina, le Sonjini sandali so ob poskokih na kamnitih stopnicah glasno odmevali. Kmalu pa je Sonjo zmotilo sikanje. Ka~a je visoko dvignila glavo in zasikala, saj jo
je Sonja zmotila med son~enjem na stopnicah.
Sonja se je zelo prestra{ila in zbe`ala v hi{o. Mamica jo je posku{ala potola`iti in ji
pojasniti dogodek. V hladilniku je bilo {e malo sladoleda in mama je z njim poskusila
zamotiti in potola`iti Sonjo. Dala ji je kar tri kepice sladoleda, saj ga je imela Sonja
zelo rada.

26. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 39.
2. Oblika dela: frontalna, dvojice, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda in integrativna metoda.
4. Branje in pripovedovanje.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju besed, ki jih je
ustvaril ~arovnik s ~aranjem ~rke s.
2. Povabi u~ence, naj nadaljujejo ~aranje besed na
~rko s, tako da napi{ejo besede, ki imajo ~rko s na
za~etku. Nato jih {e nari{ejo.
3. Naro~i u~encem, naj predstavijo drug drugemu
»za~arane besede«.
4. U~ence povabi, naj se udobno namestijo pred tablo
(na preprogi, blazinah, blazinicah …) in zaprejo o~i.
Pove jim zgodbo, ki jo je prvi ~arovnik za~el z besedama: sonce in sladoled.
5. Povabi u~ence, naj nadaljujejo ~im bolj izvirno zgodbico Ko posije sonce…

Za~etek zgodbe:

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Sodelujejo v predstavitvi.
4. Poslu{ajo zgodbo z zaprtimi o~mi.
5. Pripovedujejo.

Predstavljaj si, da se je spet vrnilo vro~e poletje. Neznosna vro~ina je in ljudje i{~ejo
vsaj kan~ek sence in osve`itve.
Tudi ti si med njimi.
@ejen si, zato si `eli{ poiskati osve`itev. Ozira{ si se naokoli in zagleda{ sla{~i~arno.
Odpravi{ se tja.
Ko vstopi{, tvoj pogled bega od najrazli~nej{ih sladoledov prek sla{~ic do osve`ilnih
pija~.
Naro~i{ si obilen sladoled.
Z njim stopi{ na ulico. Tedaj mo~ni son~ni `arki poi{~ejo tvoj sladoled. Kaj se sedaj
dogaja s sladoledom, s soncem in s tabo? Razmisli!
Legenda:
- kratek premor v u~iteljevem pripovedovanju.

27. vaja

Cilj:

Glas { pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 40 in 41.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke [ (in male tiskane ~rke {).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Pozove u~ence, naj odgovorijo na vpra{anja iz zgodbe.
3. Naka`e simboli~no obliko ~rke [ v {torklji na UL 40 (v
preprosti risbi na tabli).
4. Pozove u~ence, naj berejo sli~ice v zgornjem delu
na UL 40 in 41 ter dodajo {e druge besede, ki vsebujejo
glas {.
5. Demonstrira pisanje ~rke [ ({).
6. Naro~i u~encem, naj re{ijo vajo na UL 41, natan~no
naj preberejo besede ob slikah, saj je v vsaki besedi ena
napaka. V spodnji okvir~ek napi{ejo pravilno besedo.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Odgovarjajo na vpra{anja.
3. Opazujejo, nato poudarijo ~rko [ z barvico v ilustraciji.
4. Delajo po navodilu.
Pravilno izgovarjajo glas {.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL,
- v zvezke.
6. Poslu{ajo navodilo in nato individualno re{ijo vajo.

Spomladi so se vrnile {torklje v na{e kraje. Poiskale so stara gnezda in jih nekoliko uredile. @elele so si pripraviti varen dom, da bodo v njem zvalile mladi~e.
[torklje so imele gnezdo sredi vasi na elektri~nem drogu. Va{~ani so bili ponosni na
{torklje in so opazovali njihovo `ivljenje.
V~asih pa vreme ni bilo prav ni~ prijazno do njih. Neusmiljeno je de`evalo, drugi~
je spet pripekalo vro~e sonce. [torkljam je bilo posebno hudo, ko je zapihal mo~an
veter.
Nekega dne se je spet pripravljalo k nevihti. Temni oblaki niso obetali ni~ dobrega.
Veter je za~el pihati in odna{ati stvari. Okrog {torkljinega gnezda je odmevala melodija vetra: {{{{{{{{{{{{{, {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ …Nenadoma se je gnezdo dvignilo,
veter ga je ponesel visoko v zrak, ~ez nekaj trenutkov je tre{~ilo na tla.
Dobri ljudje so gnezdo dvignili in postavili na staro mesto. [torklji sta se vrnili vanj.

28. vaja

Cilj:

Glas p pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 42 in 43, tekstilno podlago z volneno nitko.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke P (in male tiskane ~rke p).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Demonstrira pisanje ~rke P.
3. Pozove u~ence, naj z barvico poudarijo obliko ~rke P
v ilustraciji pipe na UL 42.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas p.
5. Naro~i u~encem, naj vadijo pisanje ~rke P (p).
6. Poda navodilo za individualno delo.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Opazujejo.
3. Delajo po navodilu.
4. Na{tejejo.
Pravilno izgovarjajo glas p.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- pi{ejo na UL,
- v zvezke.
6. Zapi{ejo besede sli~ic v zgornjem delu UL 42 in 43.
Dodajo {e druge besede, ki vsebujejo ~rko P (p).
Besede sli~ic na UL 42 in 43 (zgoraj) uporabijo v povedih. Dodajo {e druge povedi, ki vsebujejo besede s ~rko
P (p).

Na robu vasi je skromna hi{ica in v njej `ivi dedek. Kadar mu ~as dopu{~a, sedi na klopci pred hi{ico in kadi pipo. V~asih mu delajo dru`bo manj{i otroci, ki {e ne obiskujejo
{ole. Sedijo ob njem na klopci in pozorno poslu{ajo pravljice, ki jim jih rad pripoveduje. V~asih se po pripovedovanju pravljice igrajo {e besedne igre.
Tako so neko~ iskali besede na ~rko p, saj je dedek pozval k igri – P kot pipa (p kot
njegova pipa). In ko se otroci niso ve~ spomnili nobene besede, ki se za~enja s tem
glasom, jim je dedek {e pojasnil, da je oblika ~rke P nekoliko podobna njegovi pipi.
Tako so si otroci zapomnili ~rko P.

29. vaja

Cilj:

Glas b pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 44 in 45, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke B (in male tiskane ~rke b).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo vse, na kar pomislijo, ko
sli{ijo besedo babica.
2. Naro~i u~encem, naj re{ijo vajo Kaj se bo izpisalo na
UL 44.
3. Vpra{a u~ence, kateri besedi so prebrali v stolpcu.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki se
skrivajo pod glasom b.
5. Demonstrira pisanje ~rke B (b).
6. U~encem poda navodilo za individualno pisanje v
zvezek:
- pi{ejo besede (zgornje sli~ice na UL 44 in 45 ter druge
besede),
- besede, ki vsebujejo ~rko B (b), uporabijo v povedih.

Nasvet:

U~enci
1. U~enci i{~ejo asociacije.
2. Delajo po navodilu.
3. Odgovorijo: babica Ton~ka.
4. Na{tevajo besede, ki se za~nejo z glasom b. Pravilno
izgovarjajo glas b.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice oziroma tablo,
- na UL,
- v zvezke.
6. Delajo po navodilu.

^rko B lahko izpeljejo po fonografski metodi; ~rko b kot babico z enim trebu{~kom.
Ta zveza med B in b zanesljivo vpliva na u~inkovitej{e prepoznavanje ~rke b ter
zmanj{uje mo`nost zamenjave s ~rko d.

30. vaja

Cilj:

Dopolnjujejo povedi iz danih besed. Slu{no/vidno utrjujejo glasove/~rke in jih ustrezno povezujejo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 43 in 45.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Povezovanje besed.

U~itelj
1. Pozove u~ence k smiselnemu branju z dopolnjevanjem povedi na UL 43.
2. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so re{ili vaje.
3. Naro~i u~encem, naj si natan~no ogledajo slike na
UL 45 spodaj.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Povabi u~ence k preverjanju re{evanja vaje (s
pomo~jo grafoskopske prosojnice ali s pisanjem besed
na tablo).
Sedma in osma poved sta zahtevnej{i zato naj ju re{ijo
uspe{nej{i u~enci.

Nasvet:

V vaji na UL 43 je diferenciacija.

U~enci
1. Najprej preberejo besede, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin. Berejo nepopolne povedi in jih dopolnijo
tako, da na ~rto prepi{ejo ustrezno besedo.
2. Sodelujejo, utemeljujejo in preverjajo zapisano.
3. Pred branjem povedi tiho poimenujejo sli~ice v spodnjih okvir~kih, da se jim nekoliko vtisnejo v spomin
in da bodo ob dopolnjevanju povedi hitreje poiskali
pravo besedo.
4. Smiselno berejo in pi{ejo.
5. Sodelujejo pri preverjanju.

31. vaja

Cilj:

Slu{no oziroma vidno utrjujejo glasove oziroma ~rke in jih ustrezno povezujejo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 46.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Povezovanje besed z ustreznimi glasovi/~rkami.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo ~im ve~ besed, v katerih sli{imo dolo~en glas (na za~etku, na koncu, znotraj
besede).
2. Povabi u~ence, naj glasno in po~asi preberejo sli~ice
pod vrtiljakom na UL 46. Pozorni naj bodo na izgovorjene glasove.
3. Naro~i u~encem, naj pove`ejo sede`e, na katerih
»sedijo« posamezne ~rke, s tistimi sli~icami, ki ubesedene vsebujejo dani glas.
4. Naro~i u~encem, naj napi{ejo ustrezne besede na
~rto ob posameznih sede`ih (UL 46 spodaj).
5. Povabi u~ence k preverjanju re{ene vaje.

Nasvet:

U~enci
1. Nizajo besede.
2. Sodelujejo.
3. Po~asi izgovarjajo besede in slu{no zaznavajo glasove v njih.
4. Delajo po navodilu.
5. Sodelujejo pri preverjanju.

Vaje pod to~ko 1 ve~krat ponovimo.
Pri izvajanju vaje pod to~ko 3 lahko u~enci uporabljajo tudi stavnico.

32. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in pripovedovanje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 47.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Pripovedovanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Povabi u~ence k izvajanju pantonime (igri z gibi brez
besed). Posamezni u~enci naj poka`ejo, kako `agajo,
zabijajo, nosijo, trosijo ipd.
2. Naro~i u~encem, naj pozorno opazujejo sli~ice na
UL 47.
3. Pozove u~ence, naj dolo~ijo vrstni red sli~ic. V krogce
zraven sli~ic vpi{ejo {tevke od 1 do 6.
4. Pozove u~ence k izvirnosti v pripovedovanju zgodbe
ob sli~icah.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Opazujejo.
3. Sli~ice uredijo v logi~no zaporedje.
4. Pripovedujejo.

33. vaja

Cilj:

Glas h pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 48 in 49, barvice, stavnico (neobvezno).
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke H (in male tiskane ~rke h).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 48 in si izmislijo zgodbico ob ilustraciji hi{e in oreha (domi{ljijski binom).
2. Povabi jih, naj v dvojicah polglasno pripovedujejo
zgodbico o hi{i in orehu.
Opazuje u~ence in prisluhne posameznim dvojicam.
3. Pozove nekaj u~encev, naj glasno povedo zgodbico.
4. Vpra{a u~ence, s katerim glasom se za~ne beseda
hi{a in s katerim glasom zaklju~i beseda oreh.
5. Pozove u~ence, naj pravilno izgovarjajo glas h v
besedah, ki jih bodo na{teli.
6. Demonstrira obliko ~rke H v ilustraciji hi{e na tabli in
pozove u~ence, naj to storijo na UL 48.
7. Poda navodilo za pisanje ~rke H (h).
8. Naro~i u~encem, naj re{ujejo naloge v zvezek in izberejo med naslednjimi vajami:
- napi{ejo besede sli~ic z UL 48 in 49,
- uporabijo besede sli~ic v povedih,
- izberejo poljubne besede sli~ic in jih uporabijo pri
pisanju zgodbice.

Nasvet:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Delajo po navodilu.
4. Odgovorijo.
5. Delajo po navodilu.
6. Opazujejo.
^rko H poudarijo pri ilustraciji hi{e na UL 48.
7. Pi{ejo:
- po zraku,
- sestavijo iz barvic,
- na UL,
- v zvezke.
8. Delajo individualno.

Pri domi{ljijskem binomu lahko namesto oreha uporabimo katero koli besedo/sli~ico
z UL 48 in 49 zgoraj.
U~enci za doma~o vajo re{ijo spodnjo vajo na strani 49 (pobarvajo besedi, ki se rimata).

34. vaja

Cilj:

Glas g pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 50 in 51, tekstilno podlago z volneno nitko,
stavnico (neobvezno).
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke G (in male tiskane ~rke g).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj na{tejejo vse, na kar pomislijo, ko
sli{ijo besedo gos.
Po potrebi jih vodi pri iskanju asociacij (vpra{anja) in
preverja njihovo razumevanje (martinova gos, gosji
red …).
2. Izpelje pisanje ~rke G iz preproste risbe na tabli
(gos).
3. Pozove u~ence, naj z barvico poudarijo obliko ~rke G
v ilustraciji gosi na UL 50.
4. Pozove u~ence, naj na{tejejo {e druge besede, ki vsebujejo glas g.
5. Naro~i u~encem, naj vadijo pisanje ~rke G (g).
6. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed,
ki vsebujejo ~rko G (g) - sli~ice na UL 50 in 51 zgoraj.
7. Povabi u~ence, naj re{ijo vajo na UL 51 spodaj.
Vstavijo naj manjkajo~o ~rko v ustrezno besedo in jo
nato pre~rtajo v krogu.

U~enci
1. I{~ejo asociacije (kmetija, voda, martinova gos, gosje
pero, puh, neumna kot gos, gosji red …).
2. Opazujejo.
3. Delajo po navodilu.
4. Nizajo besede z glasom g.
Pravilno izgovarjajo glas g.
5. Pi{ejo:
- po zraku,
- oblikujejo z nitko,
- na UL,
- v zvezke.
6. Delajo po navodilu.
7. Vstavijo manjkajo~e ~rke v nepopolne besede.

35. vaja

Cilj:

Glas z pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 52 in 53, barvice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (metoda naravnih glasov,
fonografska metoda, foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke Z (in male tiskane ~rke z).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, katere besede iz zgodbe so vsebovale glas z. Ponazorijo naj bren~anje ~ebele.
3. Pozove u~ence, naj preberejo sli~ice na UL 52 in 53
zgoraj in ugotovijo, kje je glas z (na za~etku, na koncu,
znotraj besede).
4. Demonstrira pisanje ~rke Z (z).
5. Naro~i u~encem, naj zapi{ejo v zvezek ~im ve~ besed, ki vsebujejo ~rko z ( uporabijo besede sli~ic na UL
52, 53 in dodajo {e druge).

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo.
2. Na{tevajo.
Ponazorijo bren~anje ~ebele.
Pravilno izgovarjajo glas z.
3. Delajo po navodilu.
4. Pi{ejo:
- po zraku,
- sestavijo z barvicami,
- na UL,
- v zvezke.
5. Delajo po navodilu.

Zgodba:

Zdravko je spu{~al zmaja na cveto~em travniku. Spro{~eno je tekal sem ter tja in zmotil drobceno ~ebelico, ki je po~ivala na cvetu. Zdravka je opozorila nase z bren~anjem
zzzzzzzzzzzzz in {vignila visoko v zrak.

Nasvet:

U~itelj mora pripovedovati zgodbo s poudarjanjem besed, ki naj bi jih u~enci pozneje
prepoznavali kot besede z glasom z.

36. vaja

Cilj:

Razvijajo smiselno branje. Oblikujejo in zapisujejo povedi iz danih besed ob sliki.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 52 in 53.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (in integrativna metoda).
4. Oblikovanje povedi.

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj tiho preberejo pare besed v zmajih na UL 52. Smiselne besede obkro`ijo z barvico.
2. Preverja delo u~encev – smiselno branje.
3. Naro~i u~encem, naj tiho preberejo besede ob sli~icah na UL 53 in jih pove`ejo v povedi. Poved napi{ejo
na ~rto ob sliki.
4. Povabi u~ence k vrednotenju re{evanja vaje.
5. Povabi u~ence, naj iz smiselnih besed na UL 52 oblikujejo povedi in jih napi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Delajo po navodilu.
3. Berejo in pi{ejo.
4. Berejo oziroma poro~ajo, poslu{ajo in preverjajo.
5. Delajo po navodilu.

37. vaja

Cilj:

Glas ` pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 54 in 55.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke @ (in male tiskane ~rke `).

U~itelj
1. Pove u~encem zgodbo.
2. Vpra{a u~ence, v katerih besedah iz zgodbe so sli{ali
glas `.
3. Pozove u~ence, naj berejo sli~ice na UL 54 in 55 ter
ugotovijo polo`aj glasu `.
4. Povedo {e druge besede, v katerih je glas `.
5. Izpelje obliko ~rke @ v ilustraciji na tabli (podajanja
`oge).
6. Poda navodilo za pisanje ~rke @ (`).
7. Naro~i u~encem, naj uporabijo besede sli~ic na UL
54 in 55 v povedih ter jih napi{ejo v zvezek.

Zgodba:

U~enci
1. Pozorno poslu{ajo navodilo.
2. Nizajo besede.
3. Delajo po navodilu.
Pravilno izgovarjajo glas `.
4. Na{tevajo besede z glasom `.
5. Opazujejo.
6. Pi{ejo:
- po zraku,
- na UL,
- v zvezke.
7. Delajo individualno.

@ivela sta bratec in sestrica z o~kom in mamico. Bratcu je bilo ime @an, sestrici pa @
iva.
@an in @iva sta imela od vseh iger najraje `oganje. V~asih sta to po~ela v dvoje, drugi~
spet v dru`bi prijateljev. V~asih jim je `oga pobegnila v kro{nje dreves. @iva je bila
nekoliko manj{a, zato ni bila preve~ spretna v `oganju.
Ko pa je sonce po~asi umaknilo svoje tople son~ne `arke, so morali @an, @iva in prijatelji domov.

38. vaja

Cilj:

Razvijamo branje in pisanje ter spodbujamo govorni razvoj u~encev in domi{ljijo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 54 in 55.
2. Oblika dela: frontalna, dvojice, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda in integrativna metoda.
4. Domi{ljijska zgodbica.

U~itelj
1. Pozove u~ence k re{evanju kri`anke na UL 54.
2. Povabi u~ence, naj predstavijo re{itev kri`anke.
3. Povabi u~ence, naj zaprejo o~i, in jih popelje v domi{ljijski svet.
4. Povabi u~ence, naj ilustrirajo »domi{ljijsko sliko«.
Napi{ejo naj, kaj jim sporo~a.
5. Povabi u~ence, naj v dvojicah predstavijo ilustracijo.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Delajo po navodilu.
3. Delajo po navodilu.
4. Ilustrirajo.
5. Sodelujejo v predstavitvi in pogovoru.

Za~etek zgodbe za domi{ljijsko
igro:
Predstavljaj si, da zjutraj, ko vstane{, opazi{, da si ~ez no~ zrasel.
Pogleda{ se v ogledalo in vidi{, da si slikar.
[e kar naprej strmi{ v ogledalo in opazuje{ ~loveka v njej.
Gre{ v prostor (atelje), kjer slika{.
Pripravi{ si platno, barve in ~opi~e. Kaj bo{ naslikal?
Legenda:
- kratek premor v u~iteljevem pripovedovanju.
- dalj{i premor v u~iteljevem pripovedovanju.

39. vaja

Cilj:

Glas f pravilno izgovarjajo in zapisujejo z ustrezno veliko (in malo) tiskano ~rko v
dolo~eni smeri, obliki in velikosti.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali stavnico, UL 56 in 57, tablice.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda (fonografska metoda,
foneti~na metoda in integrativna metoda).
4. Monografski postopek u~enja velike tiskane ~rke F (in male tiskane ~rke f).

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo UL 56 in 57 ter preberejo sli~ice. Ugotovijo naj polo`aj glasu f v besedah.
2. Povabi jih, naj povedo {e druge besede, ki vsebujejo
glas f.
3. Demonstrira obliko ~rke F v ilustraciji na tabli (fotelja) in pozove u~ence, naj to storijo na UL 56.
4. Poda navodilo za pisanje ~rke F (f).
5. Naro~i u~encem, naj uporabijo besede sli~ic na UL
56 in 57 zgoraj v povedih in jih napi{ejo v zvezek.

U~enci
1. Delajo po navodilu.
2. Nizajo besede.
Pravilno izgovarjajo glas f.
3. Opazujejo.
^rko F poudarijo v ilustraciji na UL 56.
4. Pi{ejo:
- po zraku,
- na tablice,
- na UL,
- v zvezke.
5. Delajo individualno.

40. vaja

Cilj:

Razvijamo pisanje in branje ter domi{ljijo u~encev.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci bodo potrebovali UL 57.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Metode opismenjevanja: analiti~no-sinteti~na metoda.
4. Pisanje zgodbice ob sliki.

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj uredijo sli~ice na UL 57 v logi~no
zaporedje in jih ozna~ijo s {tevkami od 1 do 4 v krogce
ob slikah.
2. Opazuje u~ence pri delu.
3. Povabi u~ence, naj napi{ejo ~im bolj izvirno zgodbico ob sli~icah ter ustvarijo tudi naslov zgodbe.
4. Opazuje u~ence pri delu.
5. Povabi u~ence, naj berejo zgodbico tiho, polglasno v
dvojicah in nato glasno pred oddelkom.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo.
2. Individualno re{ujejo vajo.
3. Delajo po navodilu.
4. Pi{ejo zgodbico.
5. Berejo in popravljajo morebitne napake.

mag. Marija Ropi~

Tretji del
Neumetnostna besedila

1. Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo je vsako besedilo, v katerem niso v ospredju pi{~evi subjektivni
ob~utki. Tak{no besedilo tudi ni izra`eno z vrednotami literarnega (umetnostnega) jezika
(izbrano besedi{~e, preneseni pomen, besedni red ipd). Neumetnostno besedilo je podano
objektivno in stvarno.
[olska berila za 1., 2. in 3. razred osemletne osnovne {ole so bila namenjena predvsem umetnostnim besedilom (za 1. razred so vsebovala tudi ~rkovni del). Tako smo obravnavali v {oli
skoraj izklju~no umetnostna besedila, neumetnostna besedila pa zapostavljali. Problem je bil
tudi v tem, da so u~enci pridobivali oziroma vadili/urili bralno tehniko ob umetnostnem
besedilu (specifi~nost interpretacije umetnostnega besedila – omogo~iti u~encem kar se da
intenzivno umetni{ko do`ivljanje). Neumetnostno besedilo prevzema vlogo u~enja branja in
predvsem u~enja s pomo~jo branja, kjer je bistven razvoj sposobnosti razumevanja.
Pri delu z neumetnostnimi besedili naj u~itelj upo{teva:
- Zakon o osnovni {oli (1996),
- u~ni na~rt devetletne osnovne {ole,
- kurikolarno prenovo.
Neumetnostno besedilo v novem u~nem na~rtu v prvem triletju zajema:
- vaje za usvajanje temeljnih na~el dialo{kega sporazumevanja:
- spo{tljiv ogovor oseb,
- vikanje in tikanje,
- pozdrav,
- pro{nja (izraz prosim),
- zahvala (izraz hvala),
- opravi~ilo,
- vo{~ilo,
- priznanje,
- pogovor po telefonu;
- vaje za predstavljanje (prikazovalna besedila), sporo~evalec naslovniku:
- sporo~a osnovne podatke o sebi, nekom ali ne~em drugem (predstavitev ob
prvem sre~anju),
- predstavi svoje lastnosti, nekoga ali ne~esa drugega (opis predmeta, opis
`ivali in njenega `ivljenja, oznaka),
- sporo~a novice o aktualnih / zanimivih dogodkih,
- seznami (urnik, kazalo);
- poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja;
- pozivna in povezovalna besedila (prometni znaki in drugi preprosti piktogrami,
- zapovedi, prepovedi, opozorila, pozdravi, ~estitke, pohvale, vo{~ila, vabila).
Poljudnoznanstvena besedila imajo `e v prvem triletju devetletne osnovne {ole posebno in
pomembno vlogo. U~ence usposabljamo za samostojno u~enje in samostojno iskanje informacij. Med obravnavo poljudnoznanstvenih besedil jih navajamo na uporabo u~benikov in
priro~nikov za u~enje in prosti ~as ter uporabo drugih ustreznih virov (npr. zemljevida,
globusa).

1.1. Bralni razvoj
Branje z vidika ~asovnega zaporedja:
1. U^ENJE BRANJA
- dekodiranje besed (vzpostavitev odnosa ~rka – glas)
3

NA VRTILJAKU ^RK 2

- uporaba jezikovnih sposobnosti (skladnja, pomenoslovje)
Ko u~enci usvojijo oba procesa, je to velik napredek v tehniki branja.
[tudije (Ropi~, 1996 in Ropi~, 2000), ki so bile opravljene v »poskusnih« oddelkih podalj{anega
opismenjevanja v osnovni {oli, so pokazale, da so u~enci bolje usvojili oba procesa u~enja
branja. Pri tem je ostal fond u~nih ur sloven{~ine nespremenjen v 1. in 2. razredu, premaknile
so se nekatere vsebine iz 1. razreda v 2. razred (pisane ~rke), v 1. razredu je bilo ve~ ur namenjenih govorjenju, branju in pisanju. U~enci so imeli tudi ve~ mo`nosti za u~enje branja pri
pouku. Vajo v branju so izvajali le ob velikih in malih tiskanih ~rkah. Ob spremljanju ~asovnega vidika v razvoju branja u~encev smo prej zasledili avtomatizacijo branja. S tem se je tudi
v sodobni praksi potrdilo dejstvo, da je v procesu opismenjevanja izjemno pomembno tra janje opismenjevanja.
Devetletna osnovna {ola prina{a tudi spremembe v fondu ur sloven{~ine za posamezen
razred (1. razred: 210 ur, 2. razred: 245 ur, 3. razred: 245 ur). Vse to bo zanesljivo vplivalo na
bralni razvoj u~encev. Ustrezno se bo spreminjal prehod prve faze bralnega razvoja v drugo
fazo, ki nastopi po avtomatizaciji branja in razvoju sposobnosti razumevanja prebranega. V
osemletni osnovni {oli je lahko nastopila avtomatizacija branja `e po dveh, treh letih {olanja.
2. U^ENJE S POMO^JO BRANJA
- branje  razumevanje
- zapomnitev/pomnjenje  razumevanje
- reprodukcija (obnovitev), rekognicija (prepoznavanje)

Bralno razumevanje je aktiven proces, v katerem posku{a bralec interpretirati, kar je prebral,
v skladu s svojim predznanjem o vsebini, ki jo je prebral (Pe~jak, 1995, stran 7).
Klju~ni element pri u~enju s pomo~jo branja je razumevanje. Razumevanje je pri branju prisotno `e v za~etku u~nega procesa pri branju besedila in pogojuje celoten nadaljnji u~ni proces (pomnjenje, obnovitev, prepoznavanje).
Na pomen posameznih besed v bralnem gradivu vpliva obstoje~a kognitivna shema bralca
(predznanje, izku{nje v zvezi z besedilom, pri~akovanja).
V procesu razumevanja novega gradiva imata pomembno vlogo predznanje bralca in njegov besedni zaklad. ^e u~enec nima predznanja, h kateremu bi v procesu u~enja lahko dodal
nove informacije iz gradiva, je njegovo u~enje ote`eno.
U~itelji naj pred vsakim branjem novega gradiva posku{ajo z razli~nimi na~ini osvetliti predznanje pri u~encih in prikazati splo{ne pojme, ki jim bodo omogo~ili vklju~iti nove informacije.
Besedni zaklad pri branju ozna~uje {tevilo besed v pisni obliki, ki jih posameznik (u~enec) prepozna. [tevilni avtorji navajajo, da je besedni zaklad klju~ni dejavnik bralnega razumevanja,
ko je bralec usvojil bralno tehniko. Med u~enci obstajajo velike individualne razlike v besedi{~u. Velik vpliv ima okolje, v katerem otrok `ivi. Socialno-ekonomski status dru`ine pomembno vpliva na besedni zaklad otrok/u~encev. Iz manj spodbudnega okolja izhaja tudi slab{i
odnos do u~enja.

1.2. Ravni razumevanja
Pe~jakova (1995) navaja, da lahko razumevanje pri branju opredelimo s kvalitativnega (bolj
smiselno in utemeljeno) in kvantitativnega vidika (rezultat prebranega izrazimo z odstotki,
kar pa zanemari kvalitativno razliko v razumevanju med u~enci).
Pe~jakova povzema po razli~nih avtorjih naslednje kvalitativne ravni razumevanja pri branju:
a) Guszak in Barrett (1971) lo~ita:
– besedno razumevanje,
– reorganizacijo,
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– razumevanje s sklepanjem,
– vrednotenje,
– kriti~no in ustvarjalno razumevanje.
b) Dechant in Smith (1977) lo~ita:
– besedno razumevanje,
– interpretacijo,
– kriti~no in ustvarjalno branje.
V splo{nem lahko govorimo o treh ravneh razumevanja (Pe~jak, 1996):

1. Najni`ja raven besednega razumevanja je razumevanje besed.
Za to raven razumevanja je zna~ilno:
- u~enci na tej ravni razumevanja odgovarjajo le na vpra{anja ni`je ravni,
- spro`a ni`je psihi~ne in miselne procese,
- pomembno vlogo ima u~en~ev spomin,
- zahteva reprodukcijo ali prepoznavanje pridobljenega znanja,
- vpra{anja pogosto za~enjamo z vpra{alnicami: kdo, kdaj, kateri, kaj je to, koliko.

2. Interpretativno razumevanje, interpretacija ali razumevanje s sklepanjem
Bistvo razumevanja na tej ravni je, da u~enec:
- dojame bistvo oziroma poglavitne ideje nekega sporo~ila/besedila,
- dojame povezanost med posameznimi deli besedila in jih zna razlo`iti,
- zna izlo~iti nekaj medsebojno odvisnih pogledov in stali{~ ter njim pripadajo~ih
podrobnosti,
- zna sklepati (pri tem ima najve~jo vlogo predznanje bralca) in presojati na podlagi
podatkov v besedilu.
Primeri vpra{anj za drugo raven razumevanja:
- napi{i originalen naslov za prebrano besedilo (najprej poskusi dolo~iti naslov za vsak
odstavek, potem {e za celotno besedilo),
- iz besedila izpi{i pet klju~nih besed, s katerimi bo{ povzel besedilo (vedeli bomo,
katero besedilo je prebral),
- klju~ne besede prika`i v miselnem vzorcu,
- uredi dolo~en postopek/preizkus tako, kot je opisan v besedilu,
- ugotovi, kaj je rde~a nit zgodbe/besedila,
- na osnovi znanih dogodkov posku{aj predvideti in napovedati nadaljevanje oziroma
konec zgodbe.

3. Kriti~no in ustvarjalno branje, kriti~no in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje
Zna~ilnost razumevanja na tej ravni je, da je u~enec sposoben:
- preoblikovati prebrano besedilo iz ene abstraktne oblike v drugo (preoblikovati
dalj{e besedilo v kraj{e, obnoviti besedilo s svojimi besedami),
- preoblikovati besedilo iz ene simboli~ne oblike v drugo (prevesti rezultate iz tabel in
grafov v pisno obliko/besedilo ter obratno),
- pojasniti dolo~ene simbole in metafore z drugimi besedami,
- uporabiti dejstva in podatke iz besedila pri re{evanju novih problemov in situacij,
- analizirati besedilo na posamezne sestavine/dogodke in ugotoviti odnose med njimi,
- analizirati domneve, ki jih avtor ni eksplicitno navedel (sposobnost »brati med vrsticami«),
- odkriti argumente, ki bi opravi~ili stali{~e avtorja v besedilu,
- oceniti veljavnost izjav v besedilu (so veljavne ali ne, zakaj ne),
- povezati ideje iz besedila z lastnim znanjem in pri~akovanji,
- na osnovi klju~nih besed iz besedila oblikovati novo zgodbo z druga~no vsebino,
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- primerjati prebrano besedilo z drugimi besedili s podobno vsebino (pri istem ali pri
razli~nih avtorjih), iskati skupne to~ke in razlike,
- opredeliti besedilo glede na vsebino in tehniko/na~in pisanja kot literarno, informativno …
Odgovori na vpra{anja na tej stopnji so lahko konvergentnega (pravilen le en odgovor) ali
divergentnega zna~aja (mo`nih ve~ odgovorov).
Primeri vpra{anj in nalog, ki se nana{ajo na najvi{jo raven razumevanja:
- poskusi poenostaviti besedilo (dolo~eno) tako, da ga bodo lahko razumeli tudi
u~enci prvega razreda,
- ilustriraj naslednje besedilo,
- ob nizu sli~ic napi{i ~imbolj originalno zgodbo ali pesmico,
- besedilo prika`i v tabeli (skici, grafu),
- na osnovi podatkov iz besedila in predznanja nadaljuj besedilo,
- poskusi ugotoviti prikriti smisel besedila,
- ugotovi in napi{i, kaj je v besedilu vzrok in kaj posledica,
- izmisli si pravljico z napako,
- izmisli si narobe pravljico,
- ugotovi in povej, v ~em je besedilo, ki si ga prebral, podobno drugim besedilom, ki
govorijo o isti stvari.

Delujo~e bralno razumevanje se ka`e na razli~nih ravneh razumevanja. Pri tem nam je v
pomo~ Barrettova taksonomija (Pe~jak, 1995).
Barrettova taksonomija kognitivnih dimenzij bralnega razumevanja:
1. a) RAZUMEVANJE S SKLEPANJEM
- domneve ali hipoteze o vrsti in to~nosti informacij, ki niso jasno podane
- predikcija/napoved razpleta dogodkov
- interpretacija figurativnega (okrasnega) jezika
b) INTERPRETATIVNO RAZUMEVANJE
- uporaba posplo{evanja, da bi pri{li do bistva
- uporaba tudi vseh stranskih trditev pri sklepanju
2. TO^NOST (pri prepoznavanju in pomnjenju) podrobnosti
- klju~ne misli
- zaporedje dogodkov
- primerjave
- vzrok in posledica
- zna~ajske poteze nastopajo~ih
3. REORGANIZACIJA
- analiza, sinteza
- abstrakcija in generalizacija
- organizacija informacij (klasifikacija, povzetek, sinteza ali re{itev problema)

Barrettova taksonomija afektivnih dimenzij bralnega razvoja:
1. OCENJEVANJE oziroma PRESOJANJE
- izhaja iz osebnih standardov oziroma vrednot ali iz zunanjih vrednot
- emocionalne reakcije (literarna tehnika, slog, oblika, struktura besedila …)
Afektivna dimenzija sledi kognitivni. Kognitivna dimenzija razumevanja se nana{a na prepoznavanje le-teh v spominu bralca. Pridobljene informacije lahko uporabi za interpretiranje
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ali reorganizacijo besedila. V afektivni dimenziji bralec ocenjuje oziroma vrednoti informacije iz besedila in ob tem izrazi emocionalne reakcije.
Iz Barrettove taksonomije je razvidno, da lahko govorimo o ni`ji in vi{ji ravni razumevanja. Za
razumevanje na vi{ji ravni je nujno potrebno razumevanje na ni`ji.

1.3. Bralne strategije
Bralna strategija (Pe~jak, 1995) ozna~uje najbolj racionalno pot oziroma racionalen pristop k
bralnemu gradivu. Besedilo predelamo s pomo~jo branja. Kon~ni rezultat je dobro
razumevanje in pomnjenje prebranega. Strategije lahko klasificiramo glede na razli~ne kriterije v ve~ kategorij:
a) glede na ciljno skupino, ki so ji namenjene:
- strategije, ki jih uporablja u~itelj pri obravnavi besedil,
- strategije, ki jih uporabljajo u~enci pri u~enju iz pisnih gradiv;
b) glede na poudarek v besedilu:
- strategije, usmerjene v predelavo glavnih misli, bistva (makrostrukturne strategije),
- strategije, usmerjene v predelavo podrobnosti (mikrostrukturne strategije);
c) glede na primarno kognitivno funkcijo:
- strategije, usmerjene v razumevanje (namenjene so predvsem izbolj{anju
razumevanja besedila),
- strategije, usmerjene v spomin (namenjene zapomnitvi besedila).

Obi~ajno pa posamezne strategije le te`ko uvrstimo v ~iste kategorije, saj vsebujejo elemente
iz vseh kategorij (Pe~jak, 1995, str. 42).
Pri u~encih so se pokazale za:
a) u~inkovite bralne strategije:
- ponovno branje,
- sklepanje med branjem,
- analiziranje strukture besedila,
- napovedovanje,
- vrednotenje in ocenjevanje besedila;
b) neu~inkovite bralne strategije:
- natan~na izgovorjava besed,
- zdru`evanje nebistvenih delov besedila v celoto.
Znotraj posameznih strategij zasledimo {tiri vrste dejavnosti:
1. predbralne dejavnosti (obuditi predznanje u~encev o vsebini in vrsti besedila;
glavne misli besedil pove`emo z obstoje~im predznanjem in s tem izbolj{amo
razumevanje pri branju),
2. dejavnosti med branjem (u~enec preverja to~nost napovedi, po potrebi tvori nove
napovedi, pri branju besedila se velikokrat vra~a k dolo~enemu delu besedila),
3. dejavnosti po branju (organizira in prestrukturira pridobljene informacije ter jih
oceni),
4. {tudijske strategije (vklju~ujejo obi~ajno vse dejavnosti, u~enec si informacije
zapomni).
Strategije, ki spodbujajo aktiviranje predznanja u~encev, so razli~ne: brainstorming (nevihta
mo`ganov), pojmovne mape in vpra{anja pred branjem. Osnovni namen vseh je izlu{~iti iz
vsebine klju~ne pojme in ugotoviti, ali jih u~enci `e poznajo in ali poznajo hierarhi~en odnos
med posameznimi pojmi.
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1.3.1. Pojmovna ali semanti~na mapa
Namen pojmovne mape je aktivirati bral~evo predznanje v obliki hierarhi~ne ureditve pojmov. Predznanje u~encev je pomembno za razumevanje bralnega gradiva in s tem za u~inek
u~enja.
U~enci se med branjem spra{ujejo, kaj `e vedo o vsebini (pojmovna mapa!) in kako naj nove
informacije vklju~ijo v `e obstoje~o kognitivno shemo.
Uporaba pojmovnih map:
a) za razvoj besedi{~a;
b) kot predbralna aktivnost:
- brainstorming, asociacije na dolo~ene besede,
- u~itelj napi{e asociacije na tablo,
- z u~enci pojme kategorizira oziroma hierarhi~no uredi v pojme vi{jega (nadpomenke)
in ni`jega reda (enakopomenke in podpomenke);
c) kot dejavnost po branju:
- bistvene informacije iz besedila vklju~ijo v pojmovno mapo (sistemati~no organiziranje informacij iz besedila),
- u~enec jih bo ve~krat ponovil in si jih la`je zapomnil,
- razmi{ljajo, kaj so `e vedeli o vsebini (predznanje) in kaj so novega izvedeli iz besedila (na makro- in mikroravni),
- ugotovijo, kateri so novi pojmi (teh ne sme biti preve~ – najve~ osem),
- u~enci pojasnijo glavno misel vsebine in jo raz~lenijo (po nekajkratnem branju
besedila).
V besedilu smo pozorni na bistvene oziroma klju~ne informacije.

2. Interpretacija
neumetnostnega besedila
Poznamo dva pristopa k obravnavi besedil:
a) dosedanji pristop:
- branje besedila,
- diskusija (poudarjena razlaga besedila);
b) novi pristop:
- motivacija (predznanje, sestava, spretnosti),
- uporaba bralnega vodi~a (razjasnitev),
- diskusija (nove informacije integrirajo v `e obstoje~e kognitivne strukture).
Pri interpretaciji neumetnostnega besedila je temeljni cilj razumevanje besedila, zato upo{tevamo specifi~ne korake:
- neumetnostno besedilo berejo u~enci sami (le redko ga prebere tudi u~itelj),
- pri neumetnostnem besedilu izhajamo od delov besedila k celoti in nazaj k delom,
- obudimo predznanje u~encev in njihove izku{nje,
- pojasnimo pomen nekaterih pojmov (neznanih), nove pojme zapi{ejo,
- u~enci uporabljajo razli~ne vire, pripomo~ke ter ponazorila (knjige, enciklopedije, leksikone, zemljevide, globus, slike, konkretne predmete),
- pozornost in pogovor sta namenjena »strokovnemu problemu«,
- u~enci zbirajo in urejajo informacije, povezane s temeljnim »strokovnim problemom«
(spremljanje temperature in vremena, izvedba dolo~enega preizkusa …),
- po branju neumetnostnega besedila ustno in pisno obnovijo besedilo ter izrazijo
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svoje mnenje o njem.
Delovni zvezek z neumetnostnimi besedili upo{teva:
- pridobljene izku{nje iz projekta Podalj{ano opismenjevanje,
- bralni razvoj u~encev v 2. razredu devetletne osnovne {ole (besedne razrezanke,
diferenciacija – besedne razrezanke so dodane delovnemu zvezku),
- korelacijo s spoznavanjem okolja,
- besedila so zanimiva, realna in aktualna,
- tematika neumetnostnih besedil je naravnana na o`je in {ir{e okolje,
- v~asih se besedilo navezuje na umetnostno besedilo (umetnostno besedilo Beli
medvedek, kje si? /Kordigel, 2000/ in neumetnostno De`ela belega medveda),
- besedila so ~lenjena na dele (odstavke, to~ke),
- besedila niso zapletena, v njih ni veliko novih/neznanih besed (v~asih so te`je besede
pojasnjene `e v besedilu),
- po potrebi vklju~ujejo slikovno gradivo,
- vaje in naloge ob neumetnostnih besedilih vsebujejo razli~ne ravni razumevanja (vse
tri – glej teoreti~ni uvod neumetnostnega besedila), ki si sledijo v ustreznem zaporedju,
- vaje in naloge ob neumetnostnih besedilih vsebujejo u~inkovite bralne strategije
(glej teoreti~ni uvod).
Delovni zvezek ne vsebuje aktualnih novic. Aktualnost prehitro usahne, zato ni mogo~e zagotoviti novice, ki bi bila aktualna, dokler bo delovni zvezek v tak{ni zasnovi. U~itelj naj sam
poi{~e aktualno novico, primerno razvojni stopnji u~encev.
U~iteljeva priprava za izvedbo u~ne ure z aktualno novico vklju~uje:
- izbor primerne novice,
- pravilno artikulacijo vsake besede in stav~ni poudarek ter iskanje pomena manj
znanih pojmov,
- zapisano (bralni list) oziroma fotokopirano novico,
- zapisano novico za vsakega u~enca.
Izvedba vklju~uje:
- pogovor o …,
- opazovanje slike, fotografije, poslu{anje glasbe, gledanje video posnetka (usmerjanje u~encev k zanimanju za dogodek/novico),
- tiho in glasno branje (po delih in v celoti),
- razlago novih pojmov,
- pod~rtavanje bistvenih podatkov v besedilu,
- razgovor o dejstvih (o ~em besedilo govori, s kak{nim namenom je bilo
napisano/objavljeno),
- tema je ponavadi izra`ena v naslovu,
- ugotavljanje, ali je novica resni~na ali ne,
- utemeljevanje,
- kriti~no ocenjevanje ravnanja ljudi,
- pojasnjevanje, kako bi u~enci sami ravnali v tak{nih ali podobnih razmerah,
- pisno odgovarjanje na pisna vpra{anja v zvezi z novico (vpra{anja naj bodo s
podro~ja kognitivne in afektivne dimenzije bralnega razumevanja),
- zapisivanje novice o kakem dogodku,
- pisanje novic za {olski ~asopis, {olsko televizijo, radio ipd.
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Cilj:

1. vaja

U~enci berejo z razumevanjem in ilustrirajo besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: karte z zlogi iz didakti~nega kompleta Na vrtiljaku ~rk 2, magnetna
stavnica, DZ (delovni zvezek), stran 3
2. Oblika dela: frontalna, individualna
3. Branje
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo skupine.
Ponudi u~encem karte z zlogi (komplet kart, iz katerih
so `e sestavljali imena).
2. U~ence spodbudi, naj iz danih kart/zlogov sestavijo
~imve~ smiselnih besed. Te naj napi{ejo na magnetno
stavnico.
3. Prosi skupine, naj glasno preberejo besede (magnetna stavnica).
4. Poda navodilo za re{evanje vaje na strani 3.

U~enci
1. Oblikujejo skupine.
2. Berejo zloge in jih sestavljajo v smiselne besede.
Besede »napi{ejo« na magnetno stavnico.
3. Ravnajo po navodilu.
4. Individualno delo u~encev:
berejo in ilustrirajo.

Nasvet:
V predlogih priprave in izvedbe vaj je na~rtovano predvsem tiho branje u~encev.
Po tem branju naj u~itelj vnese {e glasno branje. Ponovitve tega branja bodo odvisne
od {tevila u~encev, njihovega bralnega razvoja ipd.
Opomba:
U~itelj naj ima ob tam v mislih:
- u~enec prebere vsako besedilo vsaj dvakrat,
- ~as trajanja obravnave posameznega neumetnostnega besedila dolo~i u~itelj
sam,
- v drugem razredu berejo u~enci predvsem glasno,
- v tretjem razredu berejo u~enci predvsem tiho.

Cilj:

2. vaja

U~enci berejo in ustrezno razvrstijo besede.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: listi z besedami (vrata, tabla, omara, stena, lu~), DZ, strani 4 in 5, besedna razrezanka
2. Oblika dela: frontalna, individualna
3. Branje
4. Izvedba

U~itelj
1. Ponudi u~encem {katlo/kuverto, iz katere izvle~ejo
listek z besedo (vrata, tabla, omara, stena, lu~).
2. U~ence spodbudi, naj preberejo napisano.
3. Naro~i u~encu, naj doda zapis k ustreznemu predmetu. Ostali u~enci naj tiho spremljajo delo izbranega
u~enca in mu pomagajo, ~e je treba (npr. pritrjevanje
listov z lepilnim trakom).
4. Poda navodilo za igro dodaj besedo k ilustraciji
(besedo natan~no preberejo in jo polo`ijo k ustrezni
stvari/osebi na ilustraciji).
Delo je diferencirano:
- de~ek, dedek, veje, trava, sonce, `ep;
- hrib, fra~a, palica, ko{ara, metulj, deblo;
- jablana, jabolko, deklica, kro{nja, listje, travnik.

U~enci
1. Z roko se`ejo v {katlo/kuverto in izvle~ejo le en listek.
2. Posamezniki berejo zapis, ostali ga opazujejo pri
aktivnosti in poslu{ajo.
3. Ravnajo po navodilu.
Individualno delo u~encev:
berejo in ustrezno dodajajo besede.
4. Besede prilepijo.

Nasvet:
Listki z besedami iz 1. to~ke so lahko v razli~nih tehni~nih izvedbah:
- karton~ki z besedami,
- »klasi~en« papir z zapisano besedo, zvit in povezan s trakom.

Cilj:
U~enci berejo, besede sestavljajo v povedi ter jih ustrezno razvrstijo ob ilustraciji.

3. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: karton~ki z besedami (goba, list, kreda, torba, lon~ek, klju~, barvice,
zvezek, lon~nica, peresnica – u~itelj jih sam pripravi), DZ, strani 6 in 7, besedna
razrezanka
2. Oblika dela: frontalna, individualna
3. Branje in sestavljanje povedi
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence k igri zlogov (sedejo v krog pred tablo
in izvajajo igro, npr.: riba – barvice – cesta).
2. U~ence povabi k skupinskemu delu, v katerem bodo
k danim besedam razporedili ustrezne predmete:
gobo, list,
kredo, torbo,
lon~ek, klju~,
barvice, zvezek,
lon~nico, peresnico.
3. Poda u~encem navodilo za delo (diferenciacija):
- naj berejo besede in jih dodajo k ustreznemu delu
ilustracije,
- naj berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter
dodajo k ustreznemu delu ilustracije,
- naj berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter dodajo k ustreznemu delu ilustracije (pove~an obseg
besed).

U~enci
1. Slu{no zaznajo glasove v besedah in iz njih tvorijo
nove besede.
2. U~enci berejo besede in jih razporedijo na klopi.
Poi{~ejo »prebrane« predmete/stvari in jih dodajo k
ustreznim zapisom. I{~ejo torej pare: zapisano besedo
in konkreten predmet.
3. Berejo z razumevanjem, dodajajo besede oziroma
sestavljajo povedi iz danih besed in povedi dodajo k
ilustraciji.

Diferenciacija:

Nasvet:

hru{ka, hru{ke, ograja, ptica, medved, ko{ara

Zapisi besed iz 2. to~ke so lahko na petih razli~nih
barvnih podlagah (te`avnostne stopnje).

Za ograjo raste hru{ka. Medved je pobral hru{ko. Na
ko{ari sedi ptica.
Za visoko ograjo raste velika hru{ka. Ta hru{ka je
bogato obrodila. Medved je pobral zrelo hru{ko. Na
ko{ari sedi ptica in tiho opazuje medveda.

Cilj:
U~enci berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter jih ustrezno razvrstijo ob ilustraciji.

4. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 8 in 9, besedna razrezanka
Oblika dela: frontalna, individualna
Branje in sestavljanje povedi
Izvedba

U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj si ogledajo ilustracije de`nikov
na straneh 8 in 9.
2. Naro~i, naj preberejo besede (lu`a, `aba, {kornji,
oblak, de`, de`nik) in jih nato razporedijo k ilustraciji.
3. Spodbudi u~ence, naj berejo besede (`abica, oblak,
kapljice, de`nik, {kornji, lu`a; rde~i, velika, temen, drobne, zelena, mokri) in sestavijo besedne pare (besedni
par pobarvajo z enako barvo).
Spremlja delo u~encev.
4. Povabi u~ence, naj odkrijejo zgodbo, ki se skriva ob
ilustraciji.
Odkrili jo bodo z branjem povedi. Povedi ustrezno razvrstijo na ilustracijo.

U~enci
1. Ri{ejo de`nike.
2. Ravnajo po navodilu.
3. Berejo z razumevanjem. Posamezni besedni par
pobarvajo z enako barvo.
Besedne pare dodajo k ilustraciji na straneh 8 in 9.
4. Berejo z razumevanjem. Dodajo povedi k ilustraciji.
Berejo zgodbo.

Diferenciacija:

Nasvet:

de`, de`nik, oblak, {kornji, `aba, lu`a

Nekateri u~enci bodo morda potrebovali pomo~ u~itelja pri razvr{~anju besed in povedi k ilustraciji (prostorska orientacija, branje).

zelena `abica, rde~i de`nik, mokri {kornji, velika lu`a,
drobne kapljice, temen oblak

Asociacije (2. to~ka) lahko popestrimo z ustrezno glasbo.
Na nebo je priplaval temen oblak.
Drobne kaplje de`ja so padale na zemljo.
Otroci so odprli de`nike.
Jure je imel modrega.
Metka je imela rde~ega.
Sara je imela rumenega.
Miha je imel zelenega.
»Kaj pa {kornji?« so zaklicale mame.

U~enci, ki bodo re{ili {e 3. vajo, naj ne prilepijo besed
besednih parov iz 1. in 2. vaje na ilustracijo, saj predvidevam, da bi zaradi prostorske stiske pri{lo do nereda. Besedne pare lahko prilepijo v zvezek.

Cilj:
U~enci berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter jih ustrezno razvrstijo ob ilustraciji.

5. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 10 in 11, besedna razrezanka
Oblika dela: frontalna, individualna
Branje in sestavljanje povedi
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence k igri »vislice«.
- - B- - - - - 2. Po pravilni re{itvi naj si povedo v dvojicah, kaj vedo
o ~ebelnjaku.
3. Spodbudi posameznike, naj o tem glasno pripovedujejo {e pred vsemi u~enci.
4. Naro~i jim, naj si natan~no ogledajo ilustracijo na
straneh 10 in 11.
5. Poda navodilo za diferenciacijo.
6. Povabi u~ence k branju besed/povedi.

U~enci
1. Ugotavljajo ~rke iskane besede.
2. Govorno komunicirajo.
3. Posamezniki pripovedujejo, ostali poslu{ajo. U~enci
naj ne ponavljajo drug za drugim, temve~ dodajajo le
nove informacije.
4. Opazujejo.
5. Berejo z razumevanjem.
Besede dodajo k ilustraciji.
6. Berejo (polglasno, drug drugemu).

Diferenciacija:

Nasvet:

Berejo besede. Besede naj dodajo k ilustraciji:
~ebela, tulipan, ro`a, panj, streha, jasa.

U~enci, ki bodo sestavljali iz teh besed povedi (2. in 3.
vaja), naj ne pritrdijo na ilustracijo besed iz 1. vaje
(prostor!).

Sestavijo ustrezne povedi in dodajo povedi k ilustraciji:
Na jasi stoji manj{i ~ebelnjak.
V njem stanuje dvanajst ~ebeljih dru`in.
V pritli~ju `ivi modra dru`ina.
V prvem nadstropju domuje zelena dru`ina.
V drugem nadstropju biva rumena dru`ina.
V najvi{jem nadstropju stanuje rde~a dru`ina.
^ebele polnijo panje z medom.
Sestavijo besede iz 2. in 3. vaje v povedi in jih dodajo k
ilustraciji:
Na jasi ob gozdu stoji manj{i ~ebelnjak pisanih barv.
V njem stanuje dvanajst ~ebeljih dru`in.
V pritli~ju `ivi modra dru`ina.
Vrata njihovega panja so nebesno modre barve.
V prvem nadstropju domuje zelena dru`ina.
Vrata njihovega panja so travnato zelene barve.
V drugem nadstropju biva rumena dru`ina.
Vrata njihovega panja so zlato rumene barve.
V najvi{jem nadstropju stanuje rde~a dru`ina.
Vrata njihovega panja so jabol~no rde~e barve.
^ebele pridno polnijo raznobarvne panje z okusnim
medom.

Pozor:
U~enci naj izre`ejo le po eno vrstico v 2. in 3. vaji, sicer
si bodo zelo ote`ili delo!

Re{itev:
Re{itev igre »vislice«: ^EBELNJAK.

Cilj:
U~enci razvijajo govorno komunikacijo z elementi domi{ljije.
Berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter jih ustrezno razvrstijo ob ilustraciji.

6. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 12 in 13, besedna razrezanka
Oblika dela: frontalna, individualna
Branje in sestavljanje povedi
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj sedejo v krog. Pripovedovali bodo
zgodbico dveh besed (delni domi{ljijski binom:
semafor + X oziroma beseda, ki jo izberejo u~enci).
Zgodbice so lahko kratke. Pozorni bodimo na izvirnost
pripovedovanja.
2. Spodbudi u~ence, naj na{tejejo barve lu~i na semaforju za voznike.
3. U~ence povabi pred tablo. Uprizorijo gibalno igro z
barvami:
- u~enci, ki imajo v obla~ilih zeleno barvo, naj vstanejo;
- u~enci, ki imajo v obla~ilih rde~o barvo, naj sedejo
na svoj prostor (klop);
- u~enci, ki imajo v obla~ilih rumeno barvo, naj pomahajo z desno roko so{olcem;
- u~enci, ki nimajo teh barv v obla~ilih, naj zapojejo
pesmico (morda povezano s prometom).
4. Spodbudi u~ence k natan~nemu opazovanju ilustracije na straneh 12 in 13.
5. Naro~i u~encem, naj berejo besede (navezujejo se
na ilustracijo) in jih nato sestavljajo v poved.
Diferenciacija.

U~enci
1. Pripovedujejo zgodbico oziroma poslu{ajo so{olce.
2. Na{tejejo barve.
3. Sedejo pred tablo.
Ravnajo po navodilih.
4. Opazujejo ilustracijo.
5. Berejo z razumevanjem.
Sestavljajo povedi.

Diferenciacija:
Besede iz 2. in 3. vaje dodajajo v povedi, ki so jih sestavili iz besed v 1. vaji (vsaka poved
je na drugi barvni podlagi, te`avnostna stopnja je ustrezno ozna~ena).
Pred semaforjem stojijo avto, avtobus in moped.
Na semaforju sveti rde~a lu~.
Matev` in Janez pre~kata cesto.
Nasproti njiju pre~ka cesto Helena.
Pred semaforjem stojijo rde~ avto, rumen avtobus in zelen moped.
Na visokem semaforju sveti rde~a lu~.
Matev` in Janez pre~kata cesto po desni strani prehoda.
Nasproti njiju pre~ka cesto soseda Helena.
Pred semaforjem stojijo svetlo rde~ avto, velik rumen avtobus in star zelen moped.
Na visokem semaforju sveti rde~a lu~ za vozila.
Matev` in Janez pre~kata cesto po skrajni desni strani prehoda.
Nasproti njiju pre~ka cesto njuna soseda Helena.

Cilj:
U~enci berejo besede in jih sestavljajo v povedi ter jih ustrezno razvrstijo ob ilustraciji.

7. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: karton~ki z besedami (pripravi u~itelj), DZ, strani 14 in 15, besedna
razrezanka
2. Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
3. Branje in sestavljanje povedi
4. Izvedba

U~itelj
1. Oblikuje skupine.
2. Naro~i u~encem, naj vzamejo liste (z besedami) iz
kuvert in preberejo zapisano. Sestavijo naj poved.
3. Povabi skupine, naj predstavijo svojo poved.
4. Vpra{a jih, kaj so opazili ob poslu{anju prebranih
povedi.
5. Poda navodilo za diferencirano delo:
- branje besed,
- sestavljanje povedi,
- sestavljene povedi prilepijo in jih nato ilustrirajo na
straneh 14 in 15.
6. Opazuje u~ence pri delu in jim po potrebi nudi
pomo~ oziroma nasvet.

U~enci
1. Tvorijo skupine.
2. Berejo z razumevanjem.
3. Preberejo povedi.
4. Nizajo ugotovitve (npr. povedi so podobne, nekatere
so kraj{e kot druge, nekatere so besedno bogatej{e).
5. Sledijo navodilom.
6. Berejo z razumevanjem.
Sestavljajo povedi.
Ilustrirajo prebrano.

Nasvet:
Nasvet k 2. to~ki:
- TONE IN MAJDA IMATA MUCO.
- SOSEDA TONE IN MAJDA IMATA ^RNO MUCO.
- SOSEDA TONE IN MAJDA IMATA MAJHNO ^RNO MUCO MACO.
Predlagam {e dve mo`nosti:
- Sestavimo {est skupin (po dve skupini imata enak zapis – pripravimo ustrezno
{tevilo fotokopij).
- Sestavimo tri skupine (manj{e {tevilo u~encev).

7. vaja Diferenciacija:

Zunaj je za~elo sne`iti.
Otroci so delali sne`ene mo`e.
Na glavo sne`aka so nadeli lonec.
V roko so mu polo`ili vejico.
Zunaj je za~elo mo~no sne`iti.
Otroci so delali majhne sne`ene mo`e.
Franci, Peter in Cirila so `e postavili sne`aka.
Na glavo sne`aka so nadeli moder lonec.
V desno roko so mu polo`ili smrekovo vejico.

Zunaj je za~elo mo~no sne`iti.
Otroci so delali velike in majhne sne`ene mo`e.
Tone in Mojca delata majhnega sne`aka.
Franci, Peter in Cirila so `e postavili sne`aka.
Na glavo sne`aka so nadeli velik moder lonec.
V desno roko so mu polo`ili smrekovo vejico.
Sne`aka so okrasili s sedmimi ~rnimi gumbi.

Cilj:
U~enci z branjem smiselnih besed odkrijejo imena `ivali. Re{ijo geslo. Pravilno izpolnijo dopisnico.

8. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: barvice, magnetna stavnica, DZ, strani 16 in 17
2. Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
3. Branje in sestavljanje povedi
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence k re{evanju rebusov.
Na tablo pritrdi:
- sliko kave oziroma odpadno embala`o (u~enci naj
besedo kava po~asi izgovorijo, napi{ejo na stavnico,
nato naj zamenjajo ~rko V s ~rko ^ ter novo besedo preberejo – KA^A),
- sliko {tora in dveh klju~ev (u~enci naj besedi {tor in
klju~a po~asi izgovorijo in ju napi{ejo na stavnico, nato
naj odvzamejo ~rki U in ^, besedi zdru`ijo in preberejo
[TORKLJA).
2. Poda navodilo za re{evanje `ivalskih zank in ugank
na straneh 16 in 17.
3. Spodbudi u~ence, naj z natan~nim branjem besed
odkrijejo skrite `ivali in prve ~rke imen teh `ivali vpi{ejo
z velikimi tiskanimi ~rkami nad ~rtice v obla~ku.
4. Spremlja delo u~encev in jim po potrebi nudi pomo~.
5. Spodbudi u~ence, naj preberejo geslo.
6. Naro~i u~encem, naj odgovorijo na vpra{anja na
strani 17.
7. Povabi u~ence, naj izpolnijo dopisnico.

U~enci
1. Predmete/slike poimenujejo.
Po~asi izgovorijo besede in jih napi{ejo na stavnico.
Nato jih preberejo.
2. Pozorno sledijo navodilom.
3. Berejo in re{ijo geslo.
4. Berejo in i{~ejo imena `ivali v posameznih besedah
ter prve ~rke imen teh `ivali vpi{ejo na ~rtice v obla~ku.
5. Preberejo, kaj sporo~a koza.
6. Pisno odgovorijo na vpra{anja.
7. Pravilno izpolnijo dopisnico.

Nasvet:
Namesto slik kave, {tora in klju~ev si lahko pomagamo z vpra{anji:
Kaj va{i star{i zjutraj pijejo, vi pa ne smete? (Kavo.)
Drvarji so posekali drevo. Kaj je ostalo v zemlji? ([tor.)
Kaj potrebujete, da zaklenete ali odklenete stanovanje? (Klju~.)
Vsak dru`inski ~lan ima svoj klju~. Koliko klju~ev imata skupaj z mamo? (Dva klju~a.)

Cilj:
U~enci sprejemajo, raz~lenjujejo in tvorijo kraj{e besedilo, v katerem opi{ejo
dogodek.

9. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 18 in 19, barvice
Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
Neumetnostno besedilo: @aba vremenarka
Izvedba

U~itelj
1. Spodbudi u~ence, naj v skupinah pripovedujejo o
`abi.
2. Povabi nekaj u~encev, naj svoje poznavanje `abe
glasno predstavijo vsem so{olcem.
U~itelj lahko na tablo oblikuje miselni vzorec ob
pripovedovanju u~encev (morda dejstva, ki ozna~ujejo
opis `abe).
3. Naro~i u~encem, naj natan~no preberejo (prvo branje) zapis o `abi vremenarki na strani 18, da bodo izvedeli {e kaj zanimivega o `abi.
4. Spodbudi u~ence, naj besedilo znova preberejo (drugo branje), nato naj vzamejo barvico enake barve, kot
je `aba, besedilo znova preberejo ter pod~rtajo tiste
besede, ki razkrivajo barvo `abe vremenarke.
5. Naro~i u~encem, naj z barvico (poljubne barve, vendar ne modre ali zelene) pri ponovnem branju besedila pod~rtajo tiste besede, ki povedo, kdaj `aba vremenarka spremeni barvo.
6. Pozove u~ence, naj individualno re{ijo vaje, ki sledijo.
7. Povabi u~ence, naj dopolnijo miselni vzorec (z
za~etka u~ne ure) s pridobljenimi informacijami iz besedila @aba vremenarka.

U~enci
1. Govorna komunikacija v dvojicah.
2. Posamezniki glasno pripovedujejo, ostali pa pazljivo
poslu{ajo.
3. Tiho berejo.
4. U~enci bodo z zeleno in modro barvo pod~rtali
dolo~ene besede (zeleno, modre). Morda bodo
pod~rtali {e katero besedo, ki se nekako navezuje.
5. Berejo.
Pod~rtajo dolo~ene besede (vremena, strahu; v
obla~nih in de`evnih dneh).
6. Re{ijo vaje.
7. Dopolnijo svojo pojmovno mapo s pridobljenimi
podatki. Pozorni so na odnose med novimi in `e znanimi besedami.

Diferenciacija (prehajanje od la`jega k zahtevnej{emu delu):
- pobarvajo `abo vremenarko v soncu in de`ju,
- vremenska napoved,
- opis dogodka (^esa se boji vremenarka?).

Cilj:
U~enci berejo in raz~lenjujejo zapisana neumetnostna besedila.

10. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: knjige o `ivalih, DZ, strani 20 in 21, barvice
Oblika dela: frontalna, dvojice, individualna
Neumetnostno besedilo: @ivalske zanimivke
Izvedba

U~itelj
1. Pozove u~ence, naj zaprejo o~i in se spomnijo, kaj se
jim je v~eraj zanimivega zgodilo.
2. Spodbudi u~ence, naj se obrnejo drug k drugemu in
polglasno pripovedujejo v dvojicah o tem dogodku.
3. Povabi nekaj u~encev, naj {e vsem glasno pripovedujejo o tem.
4. Vpra{a u~ence, zakaj pravimo dolo~enim dogodkom, da so zanimivi.
5. Naro~i u~encem, naj natan~no preberejo @ivalske
zanimivke.
6. U~ence spodbudi k ponovnemu branju besedila.
Tokrat naj z barvico pod~rtajo tisto besedo oziroma
tiste besede, ki odgovarjajo na vpra{anje, postavljeno
pred zapisom dolo~ene `ivali.
7. Naro~i u~encem, naj odgovorijo na vpra{anja
(pozor: odgovarjajo s klju~nimi besedami).
8. Pozove u~ence k poro~anju re{itev posameznih
vpra{anj.

U~enci
1. »Pobrskajo« po spominu.
Iz svojih izku{enj izlu{~ijo pomen pojma »zanimivo«. To
bi jim bilo v pomo~ pri odbiranju zanimivosti ob branju
besedila @ivalske zanimivke.
2. Govorno komunicirajo v dvojicah.
3. Posamezniki glasno pripovedujejo.
4. Odgovorijo.
5. Berejo neumetnostno besedilo.
6. Berejo in pod~rtujejo klju~ne besede.
7. Individualno re{ujejo vaje. U~enci, ki bodo prej zaklju~ili z delom, listajo in berejo knjige o `ivalih.
8. Poro~ajo.
Utemeljujejo.

Nasvet:
U~enci naj berejo besedilo @ivalske zanimivke v petih delih: roga~, ~ebele, krasta~e,
morski psi, rakovice.

Cilj:
U~enci berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni in
mikrostrukturni strategiji.

11. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: razli~ne knjige o `ivalih, DZ, strani 22 in 23, ~asopisi, barvice
2. Oblika dela: frontalna, individualna
3. Neumetnostno besedilo: Zakaj so nekatere `ivali ogro`ene?
4. Izvedba

U~itelj
1. Vodi razgovor o ogro`enosti.
Na tabli naj nastaja miselni vzorec: kdo je lahko
ogro`en, kje, zakaj …
2. Spodbudi u~ence, naj natan~no preberejo besedilo
in pod~rtajo besede, ki povedo, zakaj so ogro`ene.
3. Usmerja pogovor z u~enci o:
- `ivalih, ki jih zastrupljajo na{e kemikalije;
- `ivalih, ki jih ljudje lovimo zaradi njihove ko`e;
- `ivalih, ki jih ljudje ogro`amo, ker potrebujemo
prostor, kjer `ivijo.
4. Naro~i u~encem, naj re{ijo vaje na straneh 22 in 23.
5. Povabi u~ence, naj poro~ajo o re{itvah vaj. Na tabli
dopolnijo miselni vzorec s pridobljenimi podatki o
ogro`enosti `ivali (iz besedila).
6. Spodbudi u~ence, naj pobrskajo po ~asopisih in revijah ter poi{~ejo ~lanke, ki govorijo o tej tematiki, jih
izre`ejo in prilepijo na stran 23.

U~enci
1. Sooblikujejo miselni vzorec.
2. Berejo.
Pod~rtujejo klju~ne besede.
3. Sodelujejo v pogovoru in vanj vpletajo svoje
izku{nje, znanja in informacije iz vsakdanjega `ivljenja.
4. Re{ujejo vaje.
Po potrebi se med seboj posvetujejo oziroma poi{~ejo
odgovor v poljubni knjigi o `ivalih.
5. Sodelujejo v pogovoru ob miselnem vzorcu (pojmovni mapi). Spoznajo, kako se nove besede povezujejo z znanimi.
6. Ravnajo po navodilu.

Cilj:
U~enci poslu{ajo in berejo ter raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo. Opi{ejo
dogodek.

12. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: knjige o psih, DZ, strani 24, 25, 26, 27 in 28
Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
Neumetnostno besedilo: Brezdom~ki
Izvedba

U~itelj
1. Dan prej spodbudi u~ence, naj prinesejo v {olo fotografijo svojega psa ali muce (lahko tudi `ivali, ki `ivi pri
dedku in babici).
2. Pozove u~ence, naj si v dvojicah poka`ejo fotografije in povedo kaj o `ivali (kako dolgo je `e pri njih, kako
so jo dobili, kako ji je ime, s ~im jo hranijo, kaj po~ne
najraje …).
3. Povabi nekaj u~encev, naj glasno spregovorijo o
`ivali.
4. Povzame pogovor z mislijo, da nekatere `ivali, psi in
muce, nimajo takih `ivljenjskih razmer. Nekateri `ivijo v
azilu, kjer dobri ljudje poskrbijo zanje in jim laj{ajo `ivljenje.
5. Glasno prebere ({e bolje, ~e pripoveduje) prva dva
odstavka besedila Brezdom~ki.
6. Spodbudi u~ence, naj si ogledajo fotografije brezdom~kov in preberejo besedilo ob sliki. Tako bodo ve~
zvedeli o posamezni `ivali.
7. Poda navodila za diferencirano re{evanje vaj na
straneh 27 in 28.
Odgovorijo na vpra{anja, ki vsebujejo kognitivne in
afektivne dimenzije.

U~enci
1. Prinesejo fotografijo `ivali.
2. Govorno komunicirajo v dvojicah ob fotografijah `ivali.
3. Posamezniki poro~ajo, ostali pazljivo poslu{ajo.
4. Poslu{ajo.
5. Spremljajo z zanimanjem.
6. Opazujejo fotografije.
Berejo besedilo.
7. Individualno re{ujejo vaje.
Diferenciacija.

Cilj:

13. vaja

U~enci pi{ejo in glasno berejo neumetnostno besedilo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 27 in 28
Oblika dela: frontalna, individualna
Opis `ivali
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj berejo odgovore, ki so jih oblikovali na straneh 27 in 28.
2. Naro~i u~encem, naj pisno opi{ejo svojo `ival in
njeno `ivljenje (poljubno `ival).
3. Spodbudi u~ence, naj glasno preberejo svoje zapise.
4. Naro~i u~encem, naj doma prilepijo fotografije te
`ivali oziroma `ival ilustrirajo.

U~enci
1. Poro~ajo.
Utemeljujejo.
2. Prisluhnejo navodilom.
Pisno tvorijo neumetnostno besedilo.
3. Glasno berejo.
4. Ravnajo po navodilu.

Nasvet:
Vsi u~enci nimajo `ivali. Izberejo naj tisto, ki jo dobro poznajo (npr. od starih star{ev,
prijateljevo, sosedovo).

Cilj:
U~enci obnovijo predznanje o mleku. Nato berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni in mikrostrukturni strategiji.

14. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: odpadna embala`a mleka (razli~na), DZ, stran 29
2. Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
3. Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Mleko
4. Izvedba

U~itelj
1. Nekaj dni prej spodbudi u~ence:
- naj obi{~ejo sami ali s star{i trgovino, kjer prodajajo
mleko, in si ogledajo, kak{no mleko nudi trgovina in v
kak{ni embala`i je;
- naj zbirajo razli~no embala`o mleka.
2. U~ence razporedi v skupine. Povabi u~ence, naj razporedijo embala`o na klopi. Na velikih plakatih oblikujejo miselni vzorec o mleku. Pogovorijo se o opazovalni nalogi v trgovini (npr. zakaj so prinesli dolo~eno
embala`o, katero mleko imajo najraje, ~e ga ne marajo – zakaj ne).
3. Povabi {e nekaj u~encev iz vsake skupine, naj glasno
poro~ajo.
4. Naro~i u~encem, naj besedilo (Mleko) tiho preberejo.
5. Spodbudi u~ence, naj tokrat tiho preberejo po eno
poved in ugotovijo, kaj sporo~a, nato nadaljujejo z
naslednjo. Ko tako preberejo vseh {est povedi, pripovedujejo o svojih izku{njah in do`ivetjih (povezanih z
mlekom, kravami, kozami, ovcami …).
6. Spodbudi u~ence, naj doma povpra{ajo star{e oziroma stare star{e, ali so bili kdaj pastirji, in jih prosijo, naj
jim povedo kak{no dogodiv{~ino.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2.Govorno komunicirajo v skupinah ob embala`i
mleka.
3. Posamezniki glasno pripovedujejo.
4. Tiho berejo.
5. Tiho berejo besedilo po delih in odgovarjajo na
vpra{anja.
Pripovedujejo oziroma zbrano poslu{ajo.
6. Ravnajo po navodilu.

Cilj:
U~enci v govorni komunikaciji opi{ejo dogodek. Berejo in raz~lenjujejo zapisano
neumetnostno besedilo ter utemeljujejo informacije iz besedila.

15. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 30 in 31, barvice
Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
Neumetnostno besedilo: Mleko je zdravo
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj povedo kak{no zanimivo zgodbo
pastirjev (glej 14. vajo, to~ko 6).
2. Naro~i u~encem, naj besedilo (Mleko je zdravo) tiho
preberejo. Pod~rtajo naj neznane besede.
3. Pozove u~ence, naj nizajo pod~rtane besede. Te
zapi{e na tablo okoli besede mleko (miselni vzorec).
4. Naro~i u~encem, naj besedilo (Mleko je zdravo)
ponovno tiho preberejo.
5. Povabi u~ence, naj v okvir~ke izpi{ejo iz besedila na
strani 31, kar je zapisano z zeleno barvo. Pod vsako
izmed njih naj pripi{ejo, za kaj je posebno dragocena.
6. Spodbudi u~ence k poro~anju (preberejo zapisano).
7. Povabi u~ence naj :
- povedo, kaj besedilo sporo~a;
- povedo, kako je treba ravnati;
- pripovedujejo o tem, kar so videli (npr. na TV), kar
jim je kdo povedal ali so prebrali, in to vrednotijo ter
svoje mnenje utemeljijo.

U~enci
1. Posamezniki pripovedujejo.
2. Tiho berejo.
Pod~rtajo neznane besede.
3. Nizajo pod~rtane besede.
4. Tiho berejo.
5. Ravnajo po navodilu.
6. Berejo.
Utemeljujejo.
7. Sodelujejo v pogovoru.

Cilj:
U~enci oblikujejo predznanje o razvoju in zdravju zob. Berejo in raz~lenjujejo
zapisano neumetnostno besedilo. Besedilo pove`ejo z ustreznimi sli~icami.

16. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: DZ, strani 32 in 33, barvice
2. Oblika dela: skupinska, frontalna, individualna, dvojice
3. Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Razvoj zob
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo manj{e skupine. V
skupinah naj ustvarijo plakate o zobeh. Na njih naj
zapi{ejo bistvene informacije o razvoju in zdravju zob.
2. Naro~i u~encem, naj predstavijo plakate.
3. Pozove u~ence, naj individualno odgovorijo na prvo
vpra{anje na strani 32. Po potrebi si lahko pomagajo z
neumetnostnim besedilom Mleko je zdravo. Na drugo
vpra{anje odgovorijo tako, da se pogovorijo v dvojicah.
4. Naro~i u~encem, naj tiho preberejo besedilo na
strani 33.
5. Pozove u~ence, naj preberejo besedilo o posamezni
osebi {e enkrat in pod~rtajo bistvene podatke o njej.
6. Naro~i u~encem, naj ustrezno pove`ejo bistvene
podatke o posamezniku z ustrezno sli~ico. Pod sli~ico
naj zapi{ejo ime osebe.
7. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so dolo~ili imena
osebam na sli~icah.

U~enci
1. Tvorijo skupine.
Oblikujejo plakate o zobeh.
2. Ravnajo po navodilu.
3. Pisno odgovorijo.
Govorno komunicirajo v dvojicah.
4. Tiho berejo.
5. Berejo in pod~rtujejo klju~ne podatke (podatke naj
pod~rtujejo z razli~nimi barvami – Tilen, Ma{a, Borut,
Mateja, Sara).
6. Klju~ne informacije besedila pove`ejo s sli~icami.
7. Poro~ajo.

Cilj:
U~enci oblikujejo predznanje o mle~nih izdelkih. Berejo in raz~lenjujejo zapisano
neumetnostno besedilo. Ilustracije ustrezno pobarvajo.

17. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: samolepljivi listki (pribli`no 10 cm x 10 cm), DZ, stran 34
Oblika dela: frontalna, individualna
Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Sladoled
Izvedba

U~itelj
1. Vpra{a u~ence, kaj obi~ajno pripravljajo iz mleka.
Odgovor naj zapi{ejo na listek, ki ga nato pritrdijo na
tablo.
2. Bere zapisano na listkih (lahko tudi u~enci) in po potrebi zapisano utemelji.
3. Pozove u~ence, naj besedilo (Sladoled) dvakrat preberejo.
4. Raz~lenjuje besedilo z u~enci.
5. Naro~i u~encem, naj ustrezno pobarvajo sli~ice
sladoledov (Maja, Jaka, Tine).
6. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so pobarvali
sladolede.

U~enci
1. Zapi{ejo odgovore.
Listke pritrdijo na tablo.
2. Ravnajo po navodilu.
3. Tiho berejo.
4. Nizajo klju~ne informacije besedila (~okoladni,
vanilijev in borovni~ev sladoled, katerega sladoleda
ne marata Jaka in Maja, kateri okusi so v{e~ Tinetu).
5. Po potrebi {e tiho berejo besedilo in pobarvajo
sladolede.
6. Poro~ajo.

Cilj:
U~enci oblikujejo predznanje o denarju. Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo.

18. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 35 in 36
Oblika dela: skupinska, frontalna, individualna
Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Papirnati denar
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo skupine.
2. Vpra{a u~ence, na kaj pomislijo, ko sli{ijo besedi
papirnati denar. Ideje naj zapi{ejo v »obla~ke« na
strani 35.
3. Znotraj skupin predstavijo zapise in po potrebi
utemeljijo zapisano.
4. Pozove u~ence, naj besedilo o denarju na straneh 35
in 36 tiho preberejo in pod~rtajo neznane besede ter jih
izpi{ejo (list papirja, levi ali desni rob DZ).
5. Povabi u~ence, naj povedo, katere besede so
ozna~ili kot neznane. Besede zapi{e na tablo. Nato jih
posku{ajo pojasniti (u~enci, pravopis, slovar ipd.).
6. Naro~i u~encem, naj besedilo ponovno preberejo.
7. Usmerja pogovor tako, da preverijo pomen besed s
tabelske slike (nastala med izvedbo 4. to~ke).
8. Naro~i u~encem, naj individualno odgovorijo na
vpra{anja na strani 36.
9. Povabi u~ence, naj poro~ajo, kako so odgovorili na
vpra{anja.

U~enci
1. Oblikujejo manj{e skupine.
2. Asociacije na papirnati denar vpi{ejo v »obla~ke«.
3. Ravnajo po navodilu.
4. Tiho berejo.
Pod~rtajo in izpi{ejo neznane besede.
5. Razlagajo neznane besede (po potrebi s pomagali).
6. Tiho berejo.
7. Sodelujejo v pogovoru (pojmovna mapa). Spoznajo,
kako se nove besede povezujejo z znanimi, in so
pozorni na odnose med njimi.
8. Odgovarjajo na vpra{anja in po potrebi poi{~ejo
odgovore v besedilu.
9. Poro~ajo.

Cilj:

19. vaja

Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 37 in 38, globus
Oblika dela: skupinska, frontalna, individualna
Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Pisani svet
Izvedba

U~itelj
1. Nekaj dni prej naro~i u~encem, naj vpra{ajo star{e in
stare star{e, kak{ne so bile neko~ {ole, ali so imeli
knjige in zvezke ter {olske torbe ipd.
2. Povabi u~ence, naj oblikujejo manj{e skupine in si
izmenjajo informacije o {oli neko~, nato naj nekaj
posameznikov poro~a {e pred oddelkom. Pogovor
usmerja le po potrebi (razlike v {oli neko~ in danes, razlike med ljudmi).
3. Seznani u~ence, da `ivimo tudi danes v »pisanem«
svetu. O tem jih bo seznanilo besedilo Pisani svet.
Pozove u~ence, naj besedilo preberejo.
4. Povabi u~ence, naj na globusu poi{~ejo Burmo (po
potrebi jim pomaga) in ugotovijo, na kateri celini le`i.
5. Pozove u~ence, naj besedilo ponovno preberejo.
Pod~rtajo naj podatke, ki pojasnjujejo, kak{na je burmanska {ola.
6. Naro~i u~encem, naj re{ijo vaje na strani 38.
7. Prebere u~encem afri{ko pravljico.
8. Naro~i u~encem, naj bodo pozorni na ~lanke o
ljudeh po svetu (izognejo se naj politiki) v ~asopisih in
revijah. ^lanke naj preberejo, izre`ejo, shranijo in na
dolo~en dan prinesejo v {olo (npr.: obravnava neumetnostnega besedila Nasilje boli).

U~enci
1. Poizvedujejo o {oli neko~.
2. Ravnajo po navodilu.
3. Tiho berejo.
4. Na globusu poi{~ejo Burmo.
5. Tiho berejo.
Pod~rtajo bistvene informacije v dolo~enem delu
besedila.
6. Pisno odgovorijo na vpra{anja.
7. Poslu{ajo pravljico.
8. Ravnajo po navodilu.

Cilj:
U~enci obnovijo predznanje o razli~nih barvah ko`e. Berejo in raz~lenjujejo zapisano
neumetnostno besedilo.

20. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: papir ve~jega formata s sliko (belec/~rnec), DZ, strani 39 in 40, globus
2. Oblika dela: skupinska, frontalna, individualna
3. Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Zakaj imamo razli~ne barve
ko`o?
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo manj{e skupine.
2. Na ve~ji format papirja (vsaj A3) napi{ejo asociacije
ob sliki (Kaj pomislite, ko sre~ate ~loveka tak{ne barve
ko`e, kot je na va{i sliki?). Ene skupine bodo imele
belca, druge pa ~rnca.
3. Pozove skupine, naj poro~ajo.
4. Pozove u~ence, naj besedilo – prva dva odstavka na
strani 39 – preberejo dvakrat. Pozorni naj bodo na
nove besede. Po branju jih naj zapi{ejo na plakate
(skupinsko delo).
5. Na globusu poka`e, kje sije sonce s prav posebno
mo~jo, in tiste dele zemeljske oble, kjer so son~ni `arki
manj mo~ni.
6. Naro~i u~encem, naj re{ijo vaji na strani 40.

U~enci
1. Tvorijo skupine.
2. S pomo~jo asociacij oblikujejo pojmovno mapo o
ljudeh razli~ne barve ko`e (belec, ~rnec).
3. Plakate pritrdijo na tablo.
Skupine poro~ajo in utemeljujejo.
4. Tiho berejo.
Plakate snamejo s table. Nanje zapi{ejo {e nove
besede in jih nekako poudarijo. Opazujejo odnos med
starimi in novimi besedami.
5. Spremljajo demonstracijo u~itelja in sodelujejo v
pogovoru. Na globusu preberejo nekaj de`el, kjer `ivijo
otroci temne polti, in nekaj de`el, kjer `ivijo otroci svetle polti.
6. Pri re{evanju vaj v DZ po potrebi uporabljajo globus.

Nasvet:
Za plakat lahko uporabimo fotokopijo ilustracije iz DZ, stran 39 (belec/~rnec).

Cilj:

21. vaja

Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: ~asopisni ~lanki, ki so jih zbirali u~enci, DZ, strani 41, 42 in 43
Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice
Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: Nasilje boli
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj predstavijo zbrane ~lanke v dvojicah.
2. Pozove nekaj posameznikov, naj predstavijo ~lanke
pred skupino (izberemo zanimivej{e).
3. Naro~i u~encem, naj dvakrat tiho preberejo besedilo
na strani 41.
4. Postavlja vpra{anja iz besedila.
5. Naro~i u~encem, naj dvakrat tiho preberejo zapise
u~encev na strani 42. Pri drugem branju naj pod~rtajo
klju~ne besede (v vsakem zapisu najve~ pet besed).
6. Povabi u~ence, naj predstavijo klju~ne besede iz
posameznega zapisa u~encev.
7. Spodbudi u~ence, naj v DZ napi{ejo svojo zgodbo.

U~enci
1. V dvojicah pregledajo ~lanke.
2. Posamezniki predstavljajo ~lanke (navedejo tudi, kje
so ~lanek zasledili), ostali pazljivo poslu{ajo.
3. Tiho berejo.
4. Odgovarjajo na vpra{anja. Odgovore poi{~ejo v
besedilu.
5. Ravnajo po navodilu.
6. Predstavljajo klju~ne besede iz posameznega zapisa,
utemeljujejo in pojasnjujejo.
7. Pi{ejo svojo zgodbo.

Cilj:
U~enci opi{ejo svojo najljub{o igra~o. Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno
besedilo.

22. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: igra~e, DZ, strani 44 in 45
Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska
Neumetnostno besedilo: Moje, tvoje, najino
Izvedba

U~itelj
1. Dan prej naro~i u~encem, naj prinesejo v {olo
najljub{o igra~o.
2. Povabi u~ence, naj oblikujejo skupine. Vzamejo naj
svojo igra~o in o njej spregovorijo v skupini (kdaj in od
koga so jo dobili, zakaj jo imajo radi, kako se z njo igrajo itd.).
3. Pozove {e nekaj u~encev iz vsake skupine, naj
poro~ajo o svoji igra~i.
4. Pove oziroma prebere prvi odstavek besedila Moje,
tvoje, najino iz DZ. Nato naro~i, naj u~enci:
- tiho preberejo (Vsake igra~e ni treba posojati),
- odgovorijo na vpra{anje na strani 44,
- tiho preberejo naslednje (Lahko se igrate skupaj),
- vpi{ejo igra~e, s katerimi se je mogo~e igrati le, ~e
ima{ prijatelja,
- tiho preberejo besedilo (Lepo po vrsti!),
- vpi{ejo igra~e, s katerimi se je treba igrati »lepo po
vrsti«.
5. Povabi u~ence k igri.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Govorno komunicirajo v skupinah. Pogovor o
igra~ah.
3. Posamezniki glasno pripovedujejo, ostali poslu{ajo.
4. Ravnajo po navodilu.
5. U~enci si izberejo poljubno igro, lahko `e omenjeno,
oziroma se igrajo z igra~o, ki so jo prinesli v {olo.

Cilj:
U~enci poi{~ejo Arktiko na globusu. Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno
besedilo ter bogatijo besedi{~e.

23. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: globus, slikanica Hansa de Beera: Beli medvedek, kje si?, DZ, strani 46 in 47
Oblika dela: frontalna, individualna
Branje in raz~lenjevanje neumetnostnega besedila: De`ela belega medveda
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj povedo, v katerih slikanicah
nastopajo `ivali in katere.
2. Prebere slikanico Hansa de Beera Beli medvedek, kje si?
3. Povabi u~ence, naj sodelujejo pri oblikovanju miselnega vzorca o belem medvedu na tabli (pojmovna
mapa).
4. Spodbudi u~ence, naj tiho preberejo drugi odstavek
(Ali ve{ …).
5. Povabi u~ence, naj s skupnimi mo~mi poi{~ejo na
globusu Arktiko.
6. Naro~i u~encem, naj Arktiko pobarvajo.
7. Spodbudi u~ence, naj pobarvajo prvi odstavek
besedila na strani 46, ki jim bo pojasnil, kje le`i Arktika.
Pri ponovnem branju tega odstavka bodo zvedeli,
zakaj je Arktika de`ela ledu in snega.
Pojasni neznane izraze v besedilu.
8. Povabi u~ence k tihemu branju drugega odstavka
besedila.
Pri ponovnem branju naj bodo pozorni, kak{no je
poletje na Arktiki in kak{na zima.
Pojasni nove izraze v besedilu.
9. Pozove u~ence, naj preberejo tretji odstavek.
Vpra{a u~ence, ali najdemo na Arktiki `ivali in cvetice.
Odgovor naj poi{~ejo s ponovnim branjem tega
odstavka.
Pojasni nove izraze v besedilu.
10. Spodbudi u~ence, naj povedo, kaj vedo o
belem medvedu.
11. Povabi u~ence, naj tiho preberejo {e zadnji
odstavek, ki jim bo predstavil belega medveda.
Pod~rtajo naj klju~ne besede in o tem nato poro~ajo.
12. Spodbudi u~ence, naj dopolnijo miselni vzorec o
belem medvedu na tabli s pridobljenimi (novimi) informacijami.
13. Spodbudi u~ence k branju celotnega besedila. Tiho
berejo.

U~enci
1. Na{tejejo.
2. Poslu{ajo.
3. Oblikujejo predznanje o belem medvedu.
4. Tiho berejo.
5. Poi{~ejo Arktiko.
6. Pobarvajo Arktiko na strani 46.
7. Berejo (neposredna bralna dejavnost - s pomo~jo
branja se u~ijo iz besedila).
Odgovorijo na vpra{anja u~itelja.
Zbrano berejo, po potrebi se ustavljajo pri pomembnih
pojmih in jih pod~rtajo ter posku{ajo dolo~iti pomen
neznanih besed.
8. Berejo.
Odgovarjajo na vpra{anja u~itelja.
9. Berejo.
Odgovarjajo na vpra{anja u~itelja.
10. Poro~ajo (predznanje).
11. Berejo.
Pod~rtajo klju~ne besede.
Odgovarjajo na vpra{anja u~itelja.
12. Nizajo nove podatke o belem medvedu in o Arktiki.
Opazujejo odnose med starimi in novimi besedami.
13. Glasno berejo.

Cilj:
Berejo in odkrivajo poudarek v besedilu. Bralne strategije usmerijo v predelavo
glavnih misli in podrobnosti.

24. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 48 in 49, barvice
Oblika dela: frontalna, individualna
Neumetnostno besedilo: Vabilo v lutkovno gledali{~e
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj tiho preberejo besedilo na strani 48.
Pri ponovnem branju naj pod~rtajo glavne misli/besede
v tem besedilu (makrostrukturna strategija):
- kdaj obi{~ejo lutkovno gledali{~e,
- katera lutkovna predstava bo na sporedu.
Pri ponovnem branju naj bodo pozorni {e na podrobnosti v besedilu (mikrostrukturna strategija):
- komu je namenjena lutkovna predstava,
- kdaj lahko kupijo vstopnice,
- {tevilka telefona.
2. Spodbudi u~ence, naj odgovorijo na vpra{anja na
straneh 48 in 49, na nekatera v {oli, na druga pa doma
(telefonirajo v lutkovno gledali{~e oziroma pogledajo
v ~asopis).
3. Povabi u~ence, naj glasno predstavijo posamezne
odgovore.

U~enci
1. Tiho berejo.
Glavne misli pod~rtajo z barvico.
Besede, ki ozna~ujejo podrobnosti, pod~rtajo z drugo
barvo.
2. Pisno odgovorijo na vpra{anja.
3. Poro~ajo.

Cilj:
Sporo~evalec seznani naslovnika o dogodku. Tega opi{e, razlo`i, o njem pripoveduje
oziroma ga utemeljuje.

25. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 50 in 51
Oblika dela: frontalna, individualna
Neumetnostno besedilo: Vabilo (Mici)
Izvedba

U~itelj
1. Vpra{a u~ence po asociacijah, ki jih imajo ob besedi
VABILO.
Zapi{e vse na{tete asociacije na tablo. Potem jih
posku{a z u~enci kategorizirati v pojme hierarhi~no
vi{jega oziroma ni`jega reda.
2. Povabi u~ence k branju vabila na strani 50. Izlu{~ijo
naj bistvene/klju~ne informacije.
Postavi u~encem vpra{anja informativne ravni.
3. Usmeri u~ence k drugemu branju besedila. Tokrat
naj izlu{~ijo {e druge podrobne informacije, ki jih nudi
vabilo.
Po potrebi razlo`i neznane oziroma manj znane
besede (npr. pou{tri).
4. Z u~enci oceni informacije, pridobljene iz vabila.
5. Spodbudi u~ence k re{evanju nalog na straneh 50 in 51.
6. Povabi u~ence k poro~anju.

U~enci
1. Nizajo asociacije.
Sodelujejo v kategoriziranju pojmov.
2. Tiho berejo.
Povedo, kdo vabi in koga vabi.
3. Tiho berejo.
Pri tem si pomagajo tako, da se vra~ajo na za~etek
besedila. Po potrebi ga znova interpretirajo in preoblikujejo napovedi tako, da postanejo smiselne, ter
nadaljujejo z branjem.
Povedo {e druge podrobne informacije.
4. Sodelujejo v pogovoru.
5. Berejo vpra{anja. ^e je potrebno, {e enkrat preberejo besedilo.
Pisno odgovorijo.
Napi{ejo svoje mnenje o vabilu.
6. Ravnajo po navodilu.

Cilj:
Sporo~evalec seznani naslovnika o dogodku. Tega opi{e, razlo`i, o njem pripoveduje
oziroma ga utemeljuje. U~enci primerjajo razli~na vabila. Napi{ejo vabilo.

26. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 52 in 53
Oblika dela: frontalna, individualna
Neumetnostno besedilo: Vabilo (Sre~ko)
Izvedba

U~itelj
1. Spodbudi u~ence, naj tiho preberejo vabilo.
2. Naro~i u~encem, naj {e drugi~ preberejo besedilo.
Postavi u~encem vpra{anja informativne ravni.
3. Pozove u~ence, naj pisno odgovorijo na vpra{anja
na straneh 52 in 53.
4. Povabi u~ence, naj na{tejejo, kaj mora vsebovati
popolno vabilo:
»naslov«,
kdaj,
kje,
zakaj,
kaj prinesi s seboj,
do kdaj,
kdo vabi.
Sooblikuje z u~enci pojmovno mapo (miselni vzorec), ki
nastaja na tabli.
5. Spodbudi u~ence k pisanju vabila za rojstni dan.
6. Povabi u~ence, naj predstavijo svoja vabila.

U~enci
1. Tiho berejo.
V pogovoru izlu{~ijo bistvene informacije iz besedila.
2. Tiho berejo.
Na u~iteljeva vpra{anja (bistvene informacije in
podrobnosti) odgovarjajo tako, da oblikujejo odgovore z glasnim branjem ustreznega dela besedila.
3. Ravnajo po navodilu.
4. U~enci si bodo la`je zapomnili, katere bistvene informacije in podrobnosti naj navedejo v samostojnem
zapisu vabila.
5. Napi{ejo vabilo (na stran 53).
6. Posamezniki predstavijo vabilo.

Cilj:
U~enci pripovedujejo o svoji zabavi. Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na
makrostrukturni in mikrostrukturni strategiji. Informacije iz zapisanega neumetnostnega besedila generalizirajo in vrednotijo.

27. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 54 in 55
Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah
Neumetnostno besedilo: Micin na~rt za zabavo
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj zatisnejo o~i in si predstavljajo
svoje zadnje praznovanje rojstnega dne (kdo je pri{el
na zabavo, kaj so jedli in pili …).
2. Pozove u~ence, naj odprejo o~i. Svojemu sosedu naj
pripovedujejo o tej zabavi.
3. Povabi nekaj posameznikov, naj {e glasno pripovedujejo o tem.
4. Vpra{a u~ence, ali so pripravili za zabavo tudi na~rt
in kdo jim je pomagal pri tem.
5. Spodbudi u~ence k natan~nemu branju Micinega
na~rta za zabavo. Na~rt naj preberejo vsaj dvakrat.
Bistvene dejavnosti v na~rtu naj pod~rtajo z barvico.
6. Postavlja u~encem vpra{anja informativne ravni
(raven besednega razumevanja) in vpra{anja interpretativne ravni (raven interpretacije) ter vpra{anja na
ravni generalizacije/posplo{evanja in vrednotenja.
7. Naro~i u~encem, naj se v skupini pogovorijo o tem,
kaj bi razjezilo njihove mame, ~e bi bil to njihov rojstni
dan.
Nato naj re{ijo vajo na strani 55.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Govorno komunicirajo v dvojicah.
3. Posamezniki glasno pripovedujejo, ostali poslu{ajo.
4. Odgovarjajo.
5. Tiho berejo.
Po potrebi se vra~ajo na za~etek besedila oziroma k
bistvenim informacijam in nato prehajajo k podrobnostim.
6. Odgovarjajo na vpra{anja.
Sodelujejo pri oceni besedila in izrazijo svoje mnenje o
besedilu v manj{ih skupinah (npr.: Je Micino ravnanje
pravilno?).
7. Pogovorijo se v skupinah.
Re{ijo vajo.

Cilj:
U~enci razvijajo govorno komunikacijo. Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom
na makrostrukturni strategiji. Prevzamejo del odgovornosti za izdelavo ~okoladnih
kroglic.

28. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: DZ, strani 56 in 57, barvice, list papirja
2. Oblika dela: frontalna, skupinska
3. Neumetnostno besedilo: ^okoladne kroglice - 1
4. Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo skupine. V njih naj se
pogovorijo o pecivu (kaj imajo radi, ~esa ne, kaj pe~e
njihova mama, ali so `e kdaj pomagali pe~i pecivo, ali
pogosto obi{~ejo sla{~i~arno …). Bistvene podatke iz
pogovora zapi{ejo na plakat.
2. Pozove skupine, naj predstavijo plakate.
3. Spodbudi u~ence, naj tudi sami pripravijo »kaj sladkega« v {oli, vendar tokrat brez peke.
Povabi jih, naj natan~no preberejo, kaj potrebujejo za
pripravo ~okoladnih kroglic in katero orodje. Sestavine
~okoladnih kroglic naj pod~rtajo z barvico. Orodje naj
pod~rtajo z drugo barvo.
Izpi{ejo naj sestavine (na list) in potrebno orodje.
4. Naro~i u~encem, naj se v skupinah dogovorijo, kaj
bo kdo prinesel in ozna~ijo naloge (na listu).
5. Usmeri skupine k re{evanju {tirih vpra{anj na strani
57, saj je od tega odvisno, koliko ~okoladnih kroglic
bodo napravili naslednji dan ter koliko sestavin naj prinesejo.

U~enci
1. Oblikujejo skupine.
Govorno komunicirajo v skupinah.
Ustvarijo plakate o pecivu.
2. Sodelujejo v poro~anju. Poslu{ajo.
3. Besedilo tiho berejo dvakrat.
Pod~rtajo sestavine in orodje.
Izpi{ejo sestavine in orodje.
4. Se dogovorijo.
5. Berejo vpra{anja, pisno odgovarjajo nanje, usklajujejo mnenja posameznikov v skupini in sprejmejo skupni dogovor.

Cilj:
U~enci berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo. Branju sledi prakti~no delo u~encev oziroma prakti~ni izdelek – ~okoladne kroglice.

29. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: sestavine za ~okoladne kroglice, orodje, DZ, strani 56 in 57
Oblika dela: frontalna, skupinska
Neumetnostno besedilo: ^okoladne kroglice - 2
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj oblikujejo enake skupine kot
v~eraj.
Naro~i u~encem, naj pogrnejo klopi.
Pripravijo naj sestavine in orodje.
2. Spodbudi u~ence, naj preberejo navodilo na strani 57.
Po potrebi skupaj z u~enci razlo`i, kaj pomeni ravnati
se natanko po navodilu.
3. Pozove u~ence, naj pri~nejo z delom.
4. Naro~i u~encem, naj po opravljenem delu pospravijo u~ilnico in poskusijo ~okoladne kroglice.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Berejo.
Pojasnijo.
3. Natan~no sledijo navodilu.
4. Okusijo in ocenijo ~okoladne kroglice.
Izrazijo svoje mnenje.

Cilj:
Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni strategiji. Izvedejo
preizkus in zapi{ejo ugotovitve.

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: majhna ~okolada, zamrzovalnik ({olska kuhinja oziroma gospodinjska
u~ilnica), DZ, strani 58 in 59, barvice
2. Oblika dela: frontalna, skupinska
3. Neumetnostno besedilo: Taljenje ~okolade
4. Izvedba

U~itelj
1. Dan prej naro~i u~encem, naj kupijo majhno ~okolado.
2. Pozove u~ence, naj dvakrat preberejo neurejeno
besedilo v razpredelnici na strani 58. Dolo~ijo naj
zaporedje povedi in jih ustrezno zapi{ejo v levi stolpec.
3. Spodbudi u~ence, naj napravijo preizkus in vpi{ejo
dolo~ene podatke na straneh 58 in 59.
4. Povabi u~ence, naj poro~ajo o preizkusu, primerjajo
~as posameznega postopka, posplo{ujejo in utemeljujejo.
5. Naro~i u~encem, naj preberejo besedilo o taljenju
~okolade na strani 59.
Pod~rtajo naj klju~ne informacije.
6. Povabi u~ence, naj sosedu v klopi razlo`ijo, zakaj se
zamrznjena ~okolada tali kasneje kot topla.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Berejo.
Dolo~ijo logi~no zaporedje.
Povedi zapi{ejo.
3. Opravijo preizkus.
Re{ijo naloge.
4. Evalvirajo preizkus.
5. Dvakrat preberejo.
Pod~rtajo klju~ne besede.
6. Razlagajo v dvojicah.

30. vaja

Cilj:
Berejo in raz~lenjujejo zapisano neumetnostno besedilo. Bogatijo besedi{~e. V trgovini poi{~ejo gazirane in negazirane pija~e.

31. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, strani 60 in 61, barvice
Oblika dela: frontalna, individualna, dvojice
Neumetnostno besedilo: Gazirane pija~e
Izvedba

U~itelj
1. Povabi u~ence, naj zaprejo o~i in razmislijo, katero
pija~o imajo najraje.
Nato naj odprejo o~i in svoje mnenje povedo sosedu
(katero pija~o, zakaj …).
2. Spodbudi u~ence, naj na{tejejo pija~e. Ob tem
zapisuje na tablo (pojmovna mapa).
3. Naro~i u~encem, naj razmislijo, kaj imajo dolo~ene
pija~e skupnega in v ~em se razlikujejo (morda bo celo
kdo omenil gazirane pija~e).
4. Spodbudi u~ence, naj preberejo neumetnostno
besedilo na strani 60 in spoznali bodo, kako nastanejo
gazirane pija~e.
Pri drugem branju besedila z barvico pod~rtajo neznane besede.
S pomo~jo u~encev razlo`i te besede.
5. Usmeri u~ence k ponovnemu branju (tretje branje).
6. Spodbudi u~ence, naj povedo sosedu, kako nastanejo gazirane pija~e. Po potrebi se bosta dopolnjevala
oziroma pogledala v besedilo.
7. Povabi u~ence, naj popoldne obi{~ejo trgovino. Na
list papirja naj napi{ejo gazirane in negazirane pija~e.
Doma jih ustrezno razporedijo v nalogah na strani 60.
8. Naro~i u~encem, naj ponovno preberejo, kako nastanejo gazirane pija~e in nato opi{ejo nastanek gaziranih pija~ s svojimi besedami na strani 61.

U~enci
1. Razmislijo.
Govorno komunicirajo v dvojicah.
2. Ravnajo po navodilu.
3. I{~ejo skupne in razli~ne lastnosti pija~.
4. Berejo.
Berejo drugi~.
Pod~rtajo neznane besede.
Razlo`ijo neznane besede.
5. Berejo tretji~.
6. Pripovedujejo oziroma pojasnijo sosedu, kako nastanejo gazirane pija~e.
7. Ravnajo po navodilu.
8. Ravnajo po navodilu.

Cilj:
Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni in mikrostrukturni
strategiji.

32. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: DZ, stran 62, barvice
Oblika dela: frontalna, skupinska
Neumetnostno besedilo: Nevidno ~rnilo
Izvedba

U~itelj
1. Vpra{a u~ence, s kak{nimi pisali so `e pisali.
V pogovoru naj izrazijo tudi svoje mnenje o
posameznem pisalu.
2. Povabi u~ence, naj povedo, s kak{nimi pisali so pisali
neko~ (podajo predznanje o pisalih).
3. Spodbudi u~ence k branju besedila Nevidno ~rnilo
po delih.
Vsak del naj preberejo dvakrat.
Po drugem branju naj pod~rtajo klju~ne besede.
4. Naro~i u~encem, naj besedilo ponovno preberejo.
5. Povabi u~ence, naj razmislijo, komu bodo napisali
skrivno sporo~ilo (npr.: star{em sporo~ijo, kako so
pre`iveli dan v {oli; skrivno sporo~ilo prijatelju).
6. Spodbudi u~ence, naj preizkusijo skrivno sporo~ilo
doma (npr.: star{i preberejo skrivno sporo~ilo po
usmerjanju u~encev).
Naslednji {olski dan naj kratko poro~ajo o tem.
Na strani 62 naj zapi{ejo, ali je preizkus uspel.

U~enci
1. Na{tejejo razli~na pisala.
Ocenijo posamezna pisala.
2. Sodelujejo v pogovoru o pisalih neko~.
3. Besedilo berejo dvakrat.
Pod~rtajo klju~ne besede.
4. Berejo.
5. Razmislijo.
Sprejmejo odlo~itev.
6. Za doma~o nalogo preizkusijo, kako deluje skrivno
sporo~ilo.

Cilj:
U~enci razvijajo govorno komunikacijo. Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom
na makrostrukturni strategiji.

33. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: kos lepenke, dvanajst fi`ol~kov, dvanajst koruznih zrn, DZ, stran 63, barvice
2. Oblika dela: frontalna, dvojice
3. Neumetnostno besedilo: [pana
4. Izvedba

U~itelj
1. Dan prej naro~i u~encem, naj prinesejo kos lepenke,
dvanajst fi`ol~kov in dvanajst koruznih zrn. Povabi
u~ence, naj oblikujejo skupine. Nato naj napi{ejo na
plakate, katere igre se igrajo, ko imajo ob sebi {e vsaj
enega prijatelja.
2. Pozove skupine, naj predstavijo svoje igre.
3. Naro~i u~encem, naj pripravijo DZ na strani 63 in
poi{~ejo besedilo, ki sporo~a, kako pripravijo igro.
Besedilo naj dvakrat preberejo. Ob branju naj si pomagajo z ilustracijami v DZ.
4. Spodbudi u~ence k tretjemu branju in izdelavi igre.
5. Povabi u~ence, naj igro v dvojicah preizkusijo. Potek
igre naj dvakrat preberejo.

U~enci
1. Oblikujejo plakate.
2. Predstavijo plakate.
3. Pripravijo ustrezno besedilo.
Berejo.
4. Izdelajo igro. Pri tem si pomagajo z branjem
(vra~ajo se k posameznim delom besedila).
5. Preberejo potek igre.
Igrajo se v dvojicah. Po potrebi se vra~ajo k branju
besedila, ki jih usmerja pri igri.

Cilj:
Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni in mikrostrukturni
strategiji.

34. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: kos lepenke, {tirje beli kamen~ki, {tirje temni kamen~ki, DZ, stran 64,
barvice
2. Oblika dela: frontalna, dvojice
3. Neumetnostno besedilo: Premikalnica v pravokotniku
4. Izvedba

U~itelj
1. Dan prej naro~i u~encem, naj prinesejo kos lepenke,
{tiri bele in {tiri temne kamen~ke.
2. Naro~i u~encem, naj pripravijo DZ in poi{~ejo
besedilo, ki sporo~a, kako pripravijo igro.
Besedilo naj dvakrat preberejo.
3. Spodbudi u~ence k tretjemu branju in izdelavi igre.
4. Povabi u~ence, naj igro v dvojicah preizkusijo. Potek
igre naj dvakrat preberejo.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Pripravijo ustrezno besedilo.
Berejo.
3. Izdelajo igro – {ahovnico. Pri tem si pomagajo z
branjem (vra~ajo se k posameznim delom besedila).
4. Preberejo potek igre.
Igrajo se v dvojicah. Po potrebi se vra~ajo k branju
besedila, ki jih usmerja pri igri.

Cilj:
Berejo in raz~lenjujejo besedilo s poudarkom na makrostrukturni in mikrostrukturni
strategiji.
U~enci izdelajo pun~ko po pisnem navodilu za izdelavo.

35. vaja

Predlog priprave in izvedbe vaje:
1.
2.
3.
4.

Priprava: ostanki blaga, mehko polnilo, volna za lase, trakovi, DZ, strani 65, 65 in 67
Oblika dela: frontalna, individualna
Neumetnostno besedilo: Pun~ka iz cunj
Izvedba

U~itelj
1. Dan prej naro~i u~encem, naj prinesejo ostanke
blaga, mehko polnilo in volno za lase in trakove.
Mame in babice naj vpra{ajo, s kak{nimi igra~ami so se
igrale.
2. Spodbudi u~ence, naj pripovedujejo o igra~ah njihovih mam in babic.
3. Povabi u~ence, naj re{ijo nalogo v DZ na strani 65.
4. Naro~i u~encem, naj na straneh 66 in 67 poi{~ejo
besedilo, ki sporo~a, kako izdelati pun~ko iz cunj.
Besedilo naj dvakrat preberejo.
5. Spodbudi u~ence k tretjemu branju in izdelavi
pun~ke.
6. Povabi u~ence, naj si ogledajo pun~ke iz cunj svojih
so{olcev.
Delo naj ovrednotijo.

U~enci
1. Ravnajo po navodilu.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Napi{ejo naslove treh pesmic, ki pripovedujejo o
tem, da so morali neko~ otroci veliko delati.
4. Pripravijo ustrezno besedilo.
Berejo.
5. Izdelajo pun~ko. Pri tem si pomagajo z branjem
posameznih povedi, ki so ozna~ene s {tevilkami od 1 do 13.
6. Ogledajo si pun~ke.
Sodelujejo v pogovoru o tem, kako jim je uspela izdelava, ali so v celoti upo{tevali postopek izdelave, kako so
zadovoljni s svojim izdelkom …

Mira Kramari~

^etrti del

Poslu{anje in
gledanje

Vaje za
razlo~ujo~e poslu{anje

1. vaja
Vaje za
Cilj
Zaznavanje in prepoznavanje zvokov v bli`nji okolici (na {olskem dvori{~u, v razlo~ujo~e
parku …). Poimenovanje predmetov, s katerimi so bili zvoki ustvarjeni.
Poimenovanje zvokov.
poslu{anje
Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci odidejo v bli`ino {ole.
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Se z u~enci pogovarja, kaj vse lahko sli{ijo v prostoru, v katerem so.
2. Pove jim, da bodo poslu{ali zvoke iz okolja.
Poslu{ati morajo zbrano in tiho. Naro~i jim, naj zaprejo o~i.

U~enci
1. Govorijo o svojih izku{njah.
2. Se umirijo in zaprejo o~i.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Opazuje u~ence

U~enci
1. Zbrano poslu{ajo.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj povedo, kateri predmeti so verjetno povzro~ali poslu{ane zvoke in katere zvoke so
sli{ali.
2. Naro~i jim, naj v okolju poi{~ejo predmete, s katerimi
bodo ustvarjali zvoke.
3. Pozove u~ence, naj s predmeti ustvarjajo zvoke.
Se z u~enci pogovarja o izvoru zvoka. Skrbi, da u~enci
pravilno poimenujejo ustvarjeni zvok.

U~enci
1. Povedo, kaj so sli{ali (npr.:
motor avtomobila – ropotanje motorja,
traktor – ropotanje traktorja,
~lovek - `vi`ganje,
letalo – brnenje ...).
2. Poi{~ejo predmete.
3. S predmetom ustvarjajo zvoke.
Povedo izvor zvoka.
Zvok poimenujejo.
Vrednotijo odgovore.

1. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e Nasveti:
- Predviden ~as za izvedbo vaje je do 20 minut.
mora preveriti, ali u~enci razumejo navodila.
poslu{anje -- U~itelj
Med poslu{anjem morajo imeti u~enci dovolj prostora.
- Vedno morajo zvok poimenovati, povedati izvor zvoka, snov.
- U~itelj je pozoren na pravilno poimenovanje zvokov, predmetov, snovi.
- Poleg zunanjih zvokov naj u~enci poslu{ajo zvoke, ki jih povzro~ajo predmeti v
razredu, zvoke pohi{tva, razli~nih snovi (teko~in).
- Spoznajo naj zvoke, ki jih ustvarja ~lovek z razli~nimi deli telesa.
- U~itelj u~encem pomaga, da spoznajo pomen zvoka v ~lovekovem `ivljenju
(promet – varnost; lovec, kmet – `ivali …).
- Korelacija: matematika ({tevilo sli{anih zvokov, {tevilo predmetov …), spoznavanje okolja.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Zaznavanje, prepoznavanje in poimenovanje zvokov, ki jih povzro~ajo predmeti iz
iste snovi.
Razlo~evanje zvokov predmetov iz raznih snovi.
Poimenovanje povzro~iteljev zvokov oz. predmetov, s katerimi ustvarjamo zvoke, in
poimenovanje zvokov.

2. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e
poslu{anje

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pred izvajanjem ure naro~i u~encem, naj prinesejo v {olo predmete iz razli~nih snovi.
2. Oblika dela: frontalna (vajo najla`e izvajamo v telovadnici).
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj predstavijo prine{ene predmete.
U~encem pomaga pri poimenovanju snovi, iz katerih
so narejeni predmeti.
Vzpodbuja u~ence, naj predmete zaznajo z raznimi
~utili.
2. Pozove u~ence, naj predstavijo uporabo predmetov
(npr. vilice – rabimo pri u`ivanju hrane …), naj i{~ejo
razlike in podobnosti med njimi (npr. barva, oblika,
velikost, namen, snov …).
Pove, da bodo poslu{ali zvoke, ki jih bo povzro~al s
temi predmeti.
3. U~ence vzpodbuja, naj oblikujejo pravila poslu{anja.

U~enci
1. Predstavijo prine{ene predmete in poimenujejo
snovi.
Predmete si ogledajo, jih otipajo in poslu{ajo njihove
zvoke.
2. Sodelujejo v pogovoru.

3. U~enci se posedejo v krog tako, da so z obrazom
obrnjeni stran od u~itelja.
Se umirijo in pripravijo na poslu{anje.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Povzro~a zvok s prine{enima predmetoma iz razli~nih snovi (npr. tol~e z `lico ob kozarec); zvok izvaja
vsaj 10 sekund.

U~enci
1. Poslu{ajo tiho in zbrano.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Po 10 sekundah pozove u~ence, naj povedo, katera
predmeta sta povzro~ala zvok in iz katere snovi sta
narejena.

U~enci
1. Odgovarjajo.
V pogovoru usklajujejo razli~na mnenja.

2. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e Nasveti:
naj traja najve~ 20 minut.
poslu{anje -- Vaja
Ve~krat jo ponovimo z razli~nimi predmeti.

- Te`je je razlo~evanje in poimenovanje zvokov, ki jih povzro~ata predmeta iz
razli~nih snovi. Zadovoljimo se lahko `e s prepoznavanjem snovi (izpustimo poimenovanje zvoka).
- ^e vajo izvajamo v razredu, lahko u~ence razdelimo v skupine. Skupine svoje
re{itve nari{ejo v zvezek.
- Namesto u~itelja lahko vajo vodijo u~enci, u~itelj pa je njihov pomo~nik.
- U~enci naj doma izdelajo razli~na zvo~ila, ki so narejena iz razli~nih snovi, in z
njimi izvajajo zvo~ne uganke za so{olce.
- Pri frontalnem delu se dogovorimo, da prvi odgovarja u~enec, ki se ga u~itelj dotakne, nato pa sodelujejo v pogovoru {e drugi.
- Korelacija: spoznavanje okolja, glasbena vzgoja.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Zaznavanje, prepoznavanje in poimenovanje zvokov, ki jih ustvarjajo osebe.
Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi po dve enaki sli~ici `ivali.

3. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e
poslu{anje

2. Oblika dela: frontalna, v dvojicah.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Razdeli sli~ice `ivali in vodi pogovor, npr.:
- Kako se imenuje narisana `ival?
- Opona{ajte njeno ogla{anje.
- Poimenujte njeno ogla{anje.
2. Pobere sli~ice `ivali in izre~e navodilo za vajo: »Vsak
od vas bo iz vre~e potegnil sli~ico, vendar jo mora skriti
pred drugimi.«
Razdeli sli~ice in poda drugi del navodila: »Razmestite
se po celem prostoru. Ogla{ali se boste z glasovi, ki
so zna~ilni za `ival na va{i sli~ici. Med ogla{anjem se
sprehajajte in i{~ite svoj par. Ko par najdete, se primita
za roke in se skupaj sprehajajta po prostoru. Tudi par
naj {e naprej opona{a ogla{anje `ivali.«
Preveri razumevanje navodil.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.

2. Sledijo navodilom.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Sledi izvajanju vaje in po potrebi nudi pomo~.

U~enci
1. Opona{ajo ogla{anje `ivali in i{~ejo par.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj povedo, kako so se po~utili med
izvajanjem vaje.
Pozove pare, naj se predstavijo.
Vzpodbuja u~ence, naj poi{~ejo poimenovanje za
mo{kega/`ensko.
Vzpodbuja u~ence, naj opona{ajo ogla{anje `ivali v
paru, ~e se ogla{anje razlikuje (npr. petelin/kikirika
– koko{/kokodaka …).

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.

3. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e Nasveti:
- Predviden ~as za izvedbo vaje je 25 minut.
jo lahko pri uri {portne vzgoje.
poslu{anje -- Izvedemo
Korelacija: spoznavanje okolja, {portna vzgoja.
Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Zaznavanje, razlo~evanje in poimenovanje zvokov.
Navajanje izvora zvoka.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi slikovno gradivo, povezano z zvoki, ki jih bo predvajal.

4. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e
poslu{anje

Izbere posnete zvoke (zgo{~enka za poslu{anje Na vrtiljaku ~rk 1). Predvidi na~in
preverjanja poslu{anja in pripravi potrebne pripomo~ke.
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba: Vaja poteka v dveh delih.

3.1 Prvi del
3.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Motivira u~ence za poslu{anje.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.

3.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Predvaja po en posnetek.

U~enci
1. Tiho poslu{ajo posnetek.

3.1.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Se z u~enci pogovarja o poslu{anem, npr.:
- Kaj ste sli{ali?
- Kdo/kaj je povzro~al/o zvok?
- Kako se imenuje zvok?

U~enci
1. Odgovarjajo na u~iteljeva vpra{anja.

Opombe: Dejavnosti med poslu{anjem in po njem
se ponovijo tolikokrat, kolikor posnetkov poslu{ajo
u~enci.

3.2 Drugi del
3.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Pove, da bodo posnetke poslu{ali {e enkrat in da
bodo po poslu{anju predstavili, kaj so sli{ali.

U~enci
1. Pripravijo zvezke, barvice.

4. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e
poslu{anje
3.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Predvaja posnetke brez prekinjanja.

U~enci
1. Tiho poslu{ajo.

3.2.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Poda navodilo za preverjanje poslu{anega, npr.
»Nari{ite ali napi{ite predmete/`ivali, katerih zvoke ste
sli{ali.«
2. Po kon~anem delu u~encev vodi vrednotenje
re{itev.

U~enci
1. Poslu{ajo navodilo in opravijo nalogo.
2. Sodelujejo pri preverjanju in vrednotenju re{itev.

Nasveti:
- Pri izvajanju vaj za poslu{anje posnetih zvokov si u~itelj lahko pomaga z zgo{~enko
Na vrtiljaku ~rk 1 za 1. razred.
- Izbere zvoke in zanje pripravi ustrezne naloge za preverjanje.
- Ideje za preverjanje: gibalno, likovno, ritmi~no, zvo~no (posnemanje zvokov), pisno
…
- Zvoke predvaja v druga~nem vrstnem redu, kot so na zgo{~enki.
- Vaje izvajamo ve~krat.
- Pri poslu{anju zvokov in glasov iz okolja (letali{~e, {ola …) naj se preverja prepoznavanje drugih zvokov kot v 1. razredu.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj

Prepoznavanje razli~nega tonskega poteka v povedi.
Prepoznavanje vloge razli~nega tonskega poteka v povedi.
Tvorjenje ustrezno zvo~no oblikovanih povedi.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi razli~ne povedi.

5. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e
poslu{anje

2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Vodi pogovor o govorjenju v razli~nih situacijah.
U~ence povabi, naj razmi{ljajo o na~inu govorjenja v
raznih `ivljenjskih situacijah; predvsem jih usmerja k
zaznavanju tonskega poteka (npr. kako spra{ujejo v
trgovini; kako prosijo prijatelja za igra~o; kako navijajo na nogometni tekmi; kako povedo doma, kaj so
do`iveli …).
2. Z u~enci se pogovarja o pomenu tonskega poteka.

U~enci
1. Sodelujejo in predstavljajo svoje primere.

2. Povedo svoje izku{nje.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. U~encem predstavi povedi z istim zaporedjem besed,
vendar z razli~nim tonskim potekom (npr. Peter ima
muco. Peter ima muco? Peter ima muco!).

U~enci
1. Poslu{ajo.

Opomba: Dejavnosti med poslu{anjem in po njem se
ponovijo tolikokrat, kolikor povedi poslu{ajo u~enci.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj povedo, kaj je izra`ala posamezna poved.
Vzpodbuja u~ence, naj razmi{ljajo o pomenu tonskega
poteka povedi.
2. Vzpodbuja u~ence, naj tvorijo ustrezno zvo~no
oblikovane povedi in jih predstavijo.
3. Sledi predstavitvam in se o njih pogovarja.

U~enci
1. Povedo svoje ugotovitve.

2. Tvorijo razli~no zvo~no oblikovane povedi.

5. vaja
Vaje za
razlo~ujo~e Nasveti:
- Vajo ponovimo ve~krat.
lahko povemo, da bodo poslu{ali povedi, ki bodo sestavljene iz istih
poslu{anje - U~encem
besed v enakem vrstnem redu, vendar bodo razli~no tonsko oblikovane.
- Na primerih predstavimo vlogo tonskega poteka v povedi (npr. Metka ima … S
padajo~im tonskim potekom na koncu povedi ozna~imo neko ugotovitev. Metka
ima …? Rasto~i tonski potek na koncu povedi izra`a poizvedovanje. Metka …! To
poved smo izgovorili s ~ustvenim zanosom – veselo ali jezno.).

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Vaje za
raz~lenjujo~e poslu{anje

Cilj

Raz~lenjevanje izgovorjenih besed na zloge.
Dolo~anje {tevila zlogov v besedi.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi slikovno gradivo ter vre~o, magnetke in tamburin. U~enci

1. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

bodo potrebovali kro`ce.
2. Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.
3. Izvedba: Vaja sestoji iz dveh delov; u~enci bodo kro`ce potrebovali v drugem
delu.

3.1 Prvi del
3.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. U~ence povabi, naj uganejo kaj ima skrito v vre~i.
2. Pove jim, da se bodo igrali igrico, pri kateri morajo
natan~no poslu{ati.
Z u~enci se dogovori o poteku vaje in jim izre~e navodilo za izvedbo: »Tisti, ki ga bom dolo~il, bo potegnil
sli~ico iz vre~e. Sli~ico bo sku{al opisati tako, da bomo
uganili, kaj je na njej. Pri opisovanju ne sme uporabiti
besede, ki poimenuje narisano.«
3. U~itelj sam izvede dejavnost, ki jo bodo pozneje
izvajali posamezni u~enci.
4. Vodi igro in sodeluje pri izvedbi.
5. Sli~ice, ki so jih u~enci `e opisali in uganili, postavlja
na tablo.
6. Pove, da bodo vsako bitje/stvar na sli~ici ponovno
poimenovali in besedo razdelili na zloge, npr. MUCA/
MU–CA.
Pove, da bo poklicani za vsak posamezen zlog postavil
na tablo magnetek.
Naro~i jim, naj s ploskom ponazorijo posamezen zlog.

U~enci
1. Sku{ajo uganiti, kaj je skrito v vre~i.
2. Poslu{ajo navodilo.

3. Opazujejo u~itelja pri izvajanju vaje.
4. Iz vre~e izvle~ejo posamezne sli~ice predmetov/ `ivali/oseb in jih opisujejo.
5. Sledijo opisovanju sli~ic in sku{ajo ~im hitreje uganiti, kaj je na sliki.
6. Sledijo navodilu.

3.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Razlo~no izgovarja posamezno besedo.

U~enci
1. Raz~lenjujejo besede, ki poimenujejo narisano, na
zloge.
Ozna~ujejo zloge z magnetki ali vsak zlog podkrepijo

3.1.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Po vsaki izgovorjeni besedi vpra{a u~ence, kolikokrat
so zaploskali oziroma koliko zlogov so sli{ali v besedi.
Opomba: Dejavnosti po poslu{anju se ponovijo tolikokrat, kolikor je besed, ki jih raz~lenjujemo.

U~enci
1. Odgovarjajo na vpra{anja.
Primerjajo svoje re{itve.

1. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje
3.2 Drugi del
3.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. U~encem pove, da bodo delali v dvojicah in da bodo
za delo potrebovali kro`ce in sli~ice.
2. Razdeli sli~ice, ki jih ima v vre~i.
3. Izre~e navodilo za delo: »Dobili boste sli~ice. Naslikano boste poimenovali in besedo raz~lenili na zloge.
Za vsak zlog boste pod sli~ico postavili kro`ec.«

U~enci
1. Razdelijo se v dvojice.
Pripravijo kro`ce.
Poslu{ajo navodilo.

3.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Spremlja delo u~encev. Nudi pomo~ dvojicam, ki
imajo te`ave. Sproti opozarja na napake.

U~enci
1. Poimenujejo narisano.
Besedo raz~lenijo na zloge.
Posamezne zloge ozna~ijo s kro`ci.

3.2.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove posamezne dvojice, da predstavijo svoje
delo.
Vodi pogovor.
» Poimenujte naslikano.
Besedo raz~lenite na zloge.
Koliko kro`cev ste postavili pod sli~ico?
Koliko zlogov ima beseda?«

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
Poslu{ajo poro~anje so{olcev.
Povedo, ali je dvojica opravila nalogo pravilno ali
nepravilno.

Nasveti:
- Predviden ~as za izvedbo vaje je 45 minut, lahko jo ponovimo ve~krat frontalno
– za kraj{i ~as z novimi primeri.
- Besede, ki jih u~itelj pripravi za to vajo, morajo imeti konkreten pomen, da jih
lahko slikovno predstavimo. Biti morajo dvozlo`ne, trizlo`ne (ve~zlo`ne za bolj{e
u~ence), zlogi naj se za~enjajo na soglasnik in kon~ajo na samoglasnik. Primeri
besed: kolo, sani, vile, ro`a, miza, goba, vaza, sova, muca, raca, `aba, ka~a, ~elada,
~ebela, solata, koruza, jagoda, ~okolada, veverica, kobilica, nogavica, marelica,
rokavica, pikapolonica …
- Namesto s ploskanjem lahko u~enci posamezne zloge v besedi ozna~ijo z udarcem na tamburin, s topotom, z udarcem ob klop …
- Za delo v dvojicah lahko namesto posameznih sli~ic u~itelj pripravi u~ni/e listi~/
e.
- U~itelj u~ence opozori, da morajo v dvojicah najprej polglasno poimenovati
sli~ico, nato pa besedo skupno raz~leniti na zloge.
- U~enec, ki ozna~uje posamezne zloge z magnetki, mora to opravljati tako, da ga
ostali ne vidijo.
- U~itelj lahko delo diferencira tako, da bralci dobijo besede napisane.
- Korelacija: matematika.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

1. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

Cilj
Zaznavanje in prepoznavanje za~etnega zloga v besedi.
Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi slikovno gradivo, kartone z zapisanimi za~etnimi zlogi in

2. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

prosojnico 2.
2. Oblika dela: frontalna, individualna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Na klopi pripravi slike predmetov/bitij.
Pozove posameznega u~enca, da izbere sliko in jo
poimenuje.
Vodi pogovor o predmetih/bitjih.
2. Na tablo pritrdi ve~je kartone z zapisanimi zlogi.
U~encem da navodilo: »Med sli~icami, ki so na klopi,
boste poiskali tisto, na kateri je predmet/bitje, katerega ime se za~ne na dolo~eni zlog. Nato boste sli~ico
postavili nad ustrezni zlog na tabli.«

U~enci
1. Poimenujejo.
Sodelujejo v razgovoru.
2. Poslu{ajo navodilo.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Pozorno spremlja dejavnost u~encev.

U~enci
1. Poslu{ajo.
Poi{~ejo prvi zlog.
Sli~ico postavijo nad ustrezni zlog.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj si ogledajo stolpce, ki so nastavljeni nad zloge.
Vodi pogovor o {tevilu besed, ki imajo isti za~etni
zlog.
Vzpodbuja u~ence, naj primerjajo stolpce in vrednotijo.
2. U~encem naro~i, naj doma poi{~ejo ~im ve~ besed

U~enci
1. Opazujejo.
Sodelujejo v pogovoru.
Vrednotijo.

2. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e Nasveti:
- Nasvet za delo s prosojnico: Dejavnosti u~itelja in u~encev ostanejo iste. Namesto
slik nad za~etni zlog u~enci na prosojnici ozna~ijo kvadrat nad ustrezposlu{anje polaganja
nim za~etnim zlogom. Zloge u~itelj vpi{e v spodnje kvadrate. U~itelj vodi razgovor
-

o nastali sliki na prosojnici. U~encem pojasni, da so dobili obliko zapisa, ki ga
lahko preberemo (npr. Najve~ je bilo besed, ki so imele za~etni zlog KO, najmanj
pa besed, ki so se za~enjale z zlogom BI itd.). U~itelj na prosojnico zapisuje zloge s
flomastrom. Po kon~ani uri zapis zbri{e in pripravi prosojnico za naslednje vaje.
Za~etni zlog v besedi mora imeti naslednjo zgradbo: samoglasnik, soglasnik.
U~enci morajo razlo~no izgovarjati imena predmetov/bitij.
Poudarek je na poslu{anju za~etnega zloga.
Pred vajo naj u~itelj preveri, ali vsi u~enci razumejo pomen besed »zlog«, »nad«.
Vaja se lahko izvaja brez slikovnega gradiva, samo slu{no. Bralci lahko namesto
slik dobijo napisane besede.
Vsi u~enci morajo poslu{ati in govoriti.
Vajo lahko u~itelj izvaja ve~krat.
U~enci lahko govorno sestavljajo verigo besed, ki se za~enja na isti zlog (npr. sova
– sonce – soline – soba …).
Korelacija: matematika.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Zaznavanje in prepoznavanje kon~nega zloga v besedi.
Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi kartone z napisanimi besedami in prosojnico 2 (isto kot

3. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

pri 2. vaji).
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj dobro poslu{ajo besede, ki jim jih
bo govoril, in naj sku{ajo ugotoviti, kaj imajo skupnega
(npr. miza, koza, roza, breza, Liza, vaza …).
2. Na kartonih napisane besede polo`i na klop in izre~e
navodilo: »Besede razvrstite v skupine tako, da bodo
imele enak kon~ni zlog.«
3. Pripravi prosojnico in flomastre.

U~enci
1. Poslu{ajo in ugotavljajo.
2. Poslu{ajo navodilo.
Vidno zaznavajo isti kon~ni zlog v besedah.
Razvr{~ajo besede v skupine.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Glasno izgovarja besede in nekoliko »povle~e« kon~ni
zlog.

U~enci
1. Poslu{ajo.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Pozove u~ence, da dolo~ijo kon~ni zlog v besedi.
V mre`o na prosojnici zapi{e kon~ni zlog.
2. Z u~enci se pogovarja o zapisu, ki je nastal na prosojnici.
3. Pozove u~ence, da poi{~ejo ~im ve~ besed na isti
kon~ni zlog.

U~enci
1. Dolo~ijo kon~ni zlog.
Na prosojnici ozna~ijo {tevilo besed, ki imajo enak
kon~ni zlog.
2. Povedo, na kateri zlog se je kon~alo najve~ (najmanj) besed.
3. I{~ejo besede.

3. vaja
Vaje za Nasveti:
- U~itelj lahko vajo ponovi ve~krat.
lahko govorno sestavljajo verigo besed, ki se za~ne na prepoznavni kon~ni
raz~lenjujo~e - U~enci
zlog (npr. goba – banka – kava – vaza – Zala – lama – marjetica …).
lahko razvrstijo slikovno gradivo ali napisane besede pod dolo~en kon~ni
poslu{anje - U~enci
zlog. Dejavnost lahko izvajajo v dvojicah. Vedno morajo polglasno izgovoriti
besedo in dolo~iti kon~ni zlog.
- U~enci ustno i{~ejo dvojice besed z enakim kon~nim (npr. mara – omara) ali
za~etnim zlogom (npr. voda – vozi~ek).
- Vajo lahko spremenimo v gibalno igro. Na dvori{~u nari{emo velikega pol`a in
hi{ico razdelimo na ve~ delov v katere bomo zapisovali zloge (~rke). Igra se igra v
skupinah po naslednjem navodilu: Igro pri~nemo tako, da vsaka skupina na start
postavi igralca. Pri~ne skupina, ki jo dolo~i u~itelj. Eden od igralcev vr`e kocko in
potuje naprej za {tevilo dobljenih pik. Skupina mora povedati vsaj dve besedi, ki se
za~neta/kon~ata na zlog, ki je napisan v polju. ^e skupina pove ve~ kot dve besedi
na isti za~etni zlog, se za nagrado pomakne dve polji naprej. ^e skupina ne izpolni
naloge, se mora vrniti na izhodi{~no mesto. Zmaga skupina, ki je prva na cilju.
- Korelacija: matematika, {portna vzgoja.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Zaznavanje in prepoznavanje za~etnega/prvega glasu v besedi.
Zaznavanje in prepoznavanje kon~nega/zadnjega glasu v besedi.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi lutko in slike, u~enci pripravijo zrnca (kro`ce,

4. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

plo{~ice …).
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Pove, da se bodo igrali igro in da jim bo pri iskanju
re{itev pomagala lutka.

U~enci
1. Se umirijo in poslu{ajo pravila.

2. Izbere eno ali nekaj vaj:
a) »Povedali boste, ali sta glasova enaka ali ne.«
(Npr. u – e, s – s, b – d …)

2. Sodelujejo v igri.

b) »Za vsak sli{ani glas boste postavili zrnce. Pre{teli
boste, kolikokrat ste sli{ali glas g.« (Npr. r – e – g – f – h
– g …)
c) »Povejte, katera glasova v besedah sta razli~na.«
(Npr. bik –pik, sova – nova, bas – pas …)
~) »Zamenjali boste prvi glas v besedi.« (Npr. V besedi
sok zamenjajte prvi glas z glasom r. Tudi v besedah:
pije, seka, pi{e … zamenjajte prvi glas z glasom r. V
besedi Liza zamenjajte prvi glas z glasom m. Tudi v
besedah kost, sir, hi{ka, cesto, vidva … zamenjajte prvi
glas z glasom m.)
d) »Poslu{ajte besede in povejte, na kateri glas se
za~nejo.«
e) »Poslu{ajte besede in povejte, na kateri glas se
kon~ajo.«
f) »Povedali boste besede (imena), ki se za~enjajo na
dolo~en glas.« (Npr. z.)
g) »Povedali boste besede (imena), ki se kon~ajo na
dolo~en glas.« (Npr. b.)
h) »Poimenovali boste predmete/bitja na sliki, ki vam
jih bo pokazala lutka, nato pa boste dolo~ili prvi/
za~etni glas.«

4. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje
U~itelj
i) »Poimenovali boste predmete/bitja na sliki, ki vam jih
bo pokazala lutka, nato pa dolo~ili zadnji/kon~ni glas.«

U~enci

j) »Poi{~i sliko predmeta/bitja, katerega ime se za~ne
na isti glas kot tvoje ime (ime u~iteljice, ime kraja, ime
gore, reke …).«
k) »Poiskali boste ime `ivali/predmeta/bitja, ki se za~ne
na dolo~en glas.« (Npr. s.)
l) »Povedali boste, kaj dela oseba. Njeno delo se mora
za~eti na isti glas kot njeno ime.« (Npr. Kaj dela @iga? @
aga, `ve~i, `vi`ga …)
m) »Poiskali boste zaklad, ki se za~ne na dolo~en
glas.«
Zaklad, tj. predmet, ki se za~ne na dolo~en glas, u~itelj
skrije v razredu/naravi. U~ence pri iskanju usmerja z
navodili.
Primer navodila: Hodi bolj levo. I{~i v ravni ~rti. Pri
drevesu pojdi na desno itd.
U~itelj lahko u~ence usmerja samo z besedami »vro~e«,
~e je u~enec zelo blizu zaklada, in »mrzlo«, ~e je zelo
oddaljen od zaklada.

3.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Je pozoren na pravilno izvajanje dejavnosti

U~enci
1. Sodelujejo, poslu{ajo.
Izvajajo dejavnosti.

3.1.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Po vsaki besedi (pri posamezni vaji) se pogovori o
re{itvah u~encev.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.

4. vaja
Vaje za
Nasveti:
raz~lenjujo~e
- Vsaka vaja se lahko izvaja ve~krat z novimi primeri.
- Besede naj izgovarja lutka, ker ji u~enci posvetijo ve~ pozornosti.
poslu{anje
- Vaje se lahko izvajajo tudi v dvojicah (u~itelj – u~enec; u~enec – u~enec) ali pa v
manj{ih skupinah.
- Vaje naj se izvajajo postopno, najprej za razlo~evanje za~etnega glasu, nato
kon~nega glasu, zatem pa vaje, v katerih je potrebno razlo~evanje obeh.
- U~enci morajo razumeti pojme »za~etni glas/prvi glas«, »kon~ni glas/zadnji glas«,
»veriga besed«.
- Da u~enci ne bi imeli te`av z razumevanjem navodil, naj u~itelj vedno preveri njihovo razumevanje.
- Sposobnej{i u~enci se lahko igrajo igro »veriga besed«. Igra se tako, da prvi u~enec
pove besedo, drugi dolo~i njen zadnji glas in pove besedo, ki se za~enja z zadnjim
glasom predhodne besede.
- U~enci i{~ejo besede, ki se za~enjajo/kon~ujejo na dolo~en glas, in jih nari{ejo,
lahko jih tudi napi{ejo.
- Korelacija: matematika.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj

Prepoznavanje {tevila besed v povedi.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi povedi z razli~nim {tevilom besed, nekaj sli~ic pred-

5. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e
poslu{anje

metov/oseb/ `ivali in prosojnico 1. U~enci potrebujejo razli~ne pripomo~ke za
ozna~evanje {tevila besed (kro`ce, zrnca, plo{~ice, barvice …), brez~rtni list
(zvezek) in delovni zvezek (DZ), stran 3.
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. Motivira u~ence, da ob dani sli~ici tvorijo razli~ne
povedi.
Vzpodbuja u~ence, da povedo, katera poved jim je
predmet/osebo/`ival predstavila bolj natan~no – dalj{a ali kraj{a.
2. U~encem pove, da bodo poslu{ali povedi in da bodo
za vsako besedo v povedi postavili na mizico dogovorjeni znak – npr. kro`ec. Nato bodo pre{teli kro`ce in
povedali, iz koliko besed je bila sestavljena poved.
3. Naro~i jim, naj pripravijo DZ, stran 3.
Pove, da bodo tam za posamezne besede pobarvali
ustrezno {tevilo trikotnikov (krogov, pravokotnikov,
kvadratov).
4. Pove, da bodo posamezne besede v povedi ozna~evali s ~rticami.
Predlaga, naj posku{ajo dol`ino ~rtice na brez~rtnem
listu prilagoditi dol`ini besede.
Na primeru predstavi zapis povedi s ~rticami.

U~enci
1. Tvorijo povedi.
Povedo svoja opa`anja.

2. Poslu{ajo navodilo.

3. Pripravijo DZ.

4. Sledijo navodilu in predstavitvi.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. Razlo~no izgovarja poved (velja za vse tri vaje).

U~enci
1. Besede v povedi zaznamujejo z dogovorjenim znamenjem.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. Z u~enci se pogovarja o re{itvah (velja za vse tri
vaje).

U~enci
1. Pre{tejejo znamenja/besede v povedi.
Predstavijo re{itev.
Uskladijo svojo re{itev z re{itvami so{olcev.
Se pogovarjajo in vrednotijo svoje delo.

5. vaja
Vaje za
raz~lenjujo~e Nasveti:
ponovimo ve~krat.
poslu{anje -- Vaje
Drugo nalogo ote`imo tako, da v navodilo dodamo {e barvo, npr.: »Pobarvaj toliko

trikotnikov, kolikor besed bo{ sli{al. To opravi z zeleno barvo.«
- Drugo nalogo lahko delamo ve~krat frontalno na prosojnico.
- U~itelj ima lahko re{itev druge naloge `e na prosojnici.
- Pri ozna~evanju sli{anih besed naj u~itelj pazi, da za za~etek izbira povedi, ki
nimajo predlogov, veznikov, ~lenkov; glagoli naj bodo v sedanjiku. Te besede naj
vklju~uje kasneje (~isto nazadnje tudi nezlo`ne predloge v, z/s in k/h – te naj izgovarja skupaj z naslednjo besedo).
- Povedi naj imajo najve~ do pet besed (npr.: Pi{em. Metka ri{e. Marko pe~e kostanj.
Matej ima rumen pulover. Teta Jelka plete zelene nogavice.).

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Vaje za poslu{anje z
razumevanjem

1. vaja
Vaje za
poslu{anje z
razumevanjem

Cilj
Prepoznavanje nepravilnosti v povedi.
Razvijanje logi~nega mi{ljenja.
Bogatenje besednega zaklada
Razvijanje slovni~ne zmo`nosti.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi lutko, »narobe zgodbo« in »narobe povedi«.
2. Oblika dela: frontalna.
3. Izvedba: Vaja poteka v dveh delih.

3.1 Prvi del – »narobe zgodba«
3.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. »Lutka« se z u~enci igra igro »prav – narobe«.
V razredu izvaja razli~ne dejavnosti.

U~enci
1. Povedo, kaj dela lutka prav in kaj narobe.

3.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. »Lutka« jim pove narobe zgodbo.
»Lutka« vzpodbuja u~ence, naj povedo, kako so se
po~utili ob poslu{anju.

U~enci
1. Se umirijo in poslu{ajo.
Odgovarjajo.

3.1.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. »Lutka« prosi u~ence, da »narobe zgodbo« popravijo.

U~enci
1. Povedo pravilno zgodbo.

3.2 Drugi del – »narobe povedi«
3.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. »Lutka« pove u~encem, da bodo poslu{ali povedi, ki
bodo napa~ne. Po poslu{anju jih bodo morali spremeniti v pravilne. Predstavi jim primer, ki ga re{ijo skupaj.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
Re{ijo primer.

3.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. »Lutka« razlo~no pove napa~no poved.

U~enci
1. Poslu{ajo.
Poved popravijo.

1. vaja
Vaje za
poslu{anje z
razumevanjem
3.2.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
U~enci
1. »Lutka« pozove u~ence, naj tvorijo napa~ne povedi. 1. Tvorijo.
Popravijo.
Vrednotijo.

Nasveti:
- Pri igri »prav – narobe« lutka izvaja dejavnosti v razredu, u~enci pa povedo kaj
-

-

dela prav, kaj narobe. Npr. »lutka« kri~i; bri{e tablo; brska po torbici u~enca; vle~e
u~enca za nos itd.
Pri spreminjanju »narobe zgodbe« v pravilno je pomembna vsebina zgodbe.
Vedno naj povedo celo popravljeno poved, ne samo besedo.
Pozorni smo na pravilno zaporedje besed v povedi – nepravilna in pravilna poved
morata imeti enako zaporedje besed. Na to u~ence opozorimo.
Pri drugem izvajanju vaje se lahko dogovorimo, da je besedni red lahko spremenjen in da je mo`nih ve~ pravilnih re{itev. Npr. Mi{ je ve~ja od slona. Mi{ je manj{a
od slona. Slon je ve~ji od mi{i.
Primeri nepravilnih povedi so vezani na poglavje v u~nem na~rtu, ki ima za cilj razvijanje zmo`nosti logi~nega mi{ljenja, bogatenja besednega zaklada in slovni~nih
zmo`nosti.

Primer
nepravilne zgodbe:
V {olo
Torba je vzela deklico na rame in od{la v {olo. Previdno je hodila po morju. Na poti je
sre~ala veliko ladij, ki so vozile zelo neprevidno. Sre~no je pri{la v {olo in si na hodniku
sezula copate in obula ~evlje. Od{la je v kuhinjo in iz deklice vzela zvezek in pu{~ico.
V razred je vstopil mornar in naro~il, naj pripravijo berila, da bodo kuhali kosilo. Torba
se je tako razveselila, da je deklico vrgla v zrak.
Torba je vesela od{la domov, ker ni imela ni~ naloge. Potem se je obrnil svet in vse je
bilo spet prav. Kako? To povej ti.

Primeri nepravilnih povedi:

Mi{ je ve~ja od slona.
Slon je la`ji od muhe.
Stolpnica je ni`ja od hi{e.
Ka~a je dalj{a od ceste.
Nojevo jajce je manj{e od koko{jega.
List je te`ji od kamna.
Grm je vi{ji od drevesa.
Krava je mlaj{a od teli~ka.
H~erka je mlaj{a od o~eta.
Drevesce je vi{je od drevesa.
@aba je manj{a od `abice.
Hi{ica je ve~ja od hi{e.
Slon~ek je la`ji od slona.
Fanti~ek je ve~ji od mame.
Smreka je ni`ja od smre~ice.
^rta je kraj{a od ~rtice.
@rebi~ek je starej{i od konja.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

1. vaja
Vaje za
poslu{anje z
razumevanjem

Cilj
Razumevanje govorjenih navodil.
Razvijanje gibalne koordinacije.
Razvijanje orientacije v prostoru.

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~enci potrebujejo stvari, ki jih dolo~i u~itelj ({olske potreb{~ine, igra~e

2. vaja
Vaje za
poslu{anje z
razumevanjem

…). Pripravi lutko/{kratka »Navodil~ka« in barvne kroge (obro~e ali kroge iz papirja)
ter barvne krede.
2. Oblika dela: frontalna, skupinska ali individualna.
3. Izvedba

3.1 Dejavnosti pred poslu{anjem
U~itelj
1. U~itelj pozove u~ence, naj se pogovarjajo o upo{tevanju pravil v vsakdanjem `ivljenju.
Pove, da se bodo sre~ali s {kratkom »Navodil~kom«, ki
jim bo izrekal navodila, oni pa se morajo ravnati po
njih.

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.

2. Se seznanijo z lutko in se umirijo.

3.2 Dejavnosti med poslu{anjem
U~itelj
1. »Navodil~ek« izreka navodila, ki u~ence usmerjajo v
gibanje in pravilno orientacijo v prostoru.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila ter ravnajo po njih.

3.3 Dejavnosti po poslu{anju
U~itelj
1. »Navodil~ek« vodi pogovor o opravljenih nalogah;
vrednoti ravnanje u~encev.

U~enci
1. Sodelujejo pri vrednotenju in analizi.

Nasveti:
- U~itelj pripravi lutko »Navodil~ka«, ki bo njegov pomo~nik pri izrekanju in pri
-

vrednotenju ravnanja u~encev. Vzame lutko, ki jo ima v razredu, in ji doda neko
zna~ilnost (npr. {trle~e lase, o~ala, klobuk …).
»Navodil~ek« naj bo simbol za vaje, ki zahtevajo natan~no poslu{anje in
upo{tevanje navodil.
Navodila naj bodo povezana z gibanjem u~encev in orientacijo v prostoru.
Navodila morajo biti razumljiva, u~enci pa jih morajo natan~no upo{tevati.
Navodila razvrstimo tako, da jih najprej izvajajo vsi u~enci, nato pa posamezniki,
ki jih izbere u~itelj.
Bolj{i u~enci lahko sami sestavljajo navodila.
Navodila lahko tudi zanikamo (to je te`je).
Vajo najla`e izvajamo v telovadnici ali na dvori{~u; v razredu izrekamo le tista
navodila, ki so vezana na razred.

2. vaja
Vaje za
poslu{anje z
razumevanjem

- Obro~e (kroge) razli~nih barv razmestimo po prostoru. Pazimo, da so razme{~eni
tako, da u~enci lahko izvajajo dejavnosti (npr. Z levo nogo stopi v zeleni krog,
z desno v rde~i krog. V tem primeru morata biti zeleni in rde~i krog v ustrezni
razdalji.).
- Na dvori{~u lahko nari{emo like, ki se lo~ijo tudi po barvi. Sestavimo navodila za
utrjevanje likov, barv in orientacijo v prostoru.
- Navodila sestavljamo tako, da uporabljamo besede, s katerimi dolo~amo polo`aj
predmetov, oseb: levo/desno, zgoraj/spodaj, spredaj/zadaj, notri/zunaj, blizu/
dale~, bli`je/najbli`je. Upo{tevamo tudi rabo predlogov: v - iz; na - z/s; pod, nad,
med, za, pred.

Primeri
navodil:
V razredu
Z levo roko primi zvezek.
Z desno roko se pobo`aj po desnem kolenu.
Z levo roko se primi za desno koleno.
Roke skrij pod mizo.
Noge stegni pod mizo.
Stopi na stol in polo`i roke na glavo.
Najdebelej{o knjigo polo`i pod tablo.
Rde~e plo{~ice razvrsti na klop.
Na desno stran table nari{i ribo.
Kredo pospravi v predal.
Primi prijatelja za levo roko in ga pripelji pred tablo.

Na dvori{~u ali v telovadnici
Sezuj levi copat in ga polo`i pred so{olca.
Stopi k rde~emu krogu.
V rumeni krog polo`i desno roko, z levo pa se primi za
levo uho.
Vsi u~enci, katerih ime se za~ne na ~rko »r«, naj stopijo
na rob modrega trikotnika.
Vsi u~enci, ki imajo modra obla~ila, naj stopijo v rumeni pravokotnik.
Z levo nogo stopi v modri krog, z desno pa v rde~i
trikotnik.
V rumeni kvadrat nari{i (polo`i) `ogo.
S krivo ~rto pove`i pravokotnik in trikotnik.
Sko~i v rumeni trikotnik in stoj na desni nogi.
V rde~em krogu naredi sedem poskokov z levo nogo.

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Vaje za
poslu{anje (gledanje)
posnetih besedil

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

1. vaja
Rojstni dan

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Rojstni dan in slikovno gradivo o praznikih.
U~enci bodo potrebovali DZ, strani 4, 5, 6, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripovedujejo o do`ivetjih,
povezanih s praznovanji.
2. Poka`e slikovno gradivo, povezano s prazniki.
3. Spra{uje jih o zna~ilnostih praznikov.
4. Povabi jih, naj pozorno poslu{ajo (gledajo) posnetek.

U~enci
1. Pripovedujejo.
2. Ob slikovnem gradivu prepoznavajo praznike.
3. Pripovedujejo o zna~ilnostih praznikov.
4. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kako je ime de~ku na posnetku?
- Na katero praznovanje se je pripravljal Toma`?
- Katerega dne ima Toma` rojstni dan?
- Kako je povabil prijatelje na praznovanje?
- Zakaj je posebej poudaril svoj novi naslov?
- Zakaj ne `ivi pri star{ih?
- Kaj naj bi delali na praznovanju Toma`evega rojstnega dne?
- Zakaj prijatelji niso pri{li na praznovanje Toma`evega rojstnega dne?
- Kako se je po~util, ker prijatelji niso pri{li na praznovanje?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.
Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.

1. vaja
Rojstni dan
- Kako je izvedel, da jih ne bo?
- Kdaj bo Toma` ponovno pripravil praznovanje rojstnega dne?
- Kaj bo babica pripravila za pogostitev?
- Kateri prazniki so bili omenjeni na posnetku?
- Zakaj imamo praznike?
- Kako praznujemo novo leto?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kako je Toma` na posnetku imenoval svoje star{e in
stare star{e?
- Kako je mama imenovala Toma`a, ko se je z njim
pogovarjala po prenosnem telefonu?
- Zakaj?
- Kako vi kli~ete star{e in stare star{e?
- Kako oni kli~ejo vas?
- Zakaj je Toma` pripravil seznam iger, ki naj bi se jih
igrali na praznovanju njegovega rojstnega dne?
- Je bil vesel, ko so mu so{olci sporo~ili, da jih ne bo?
- Ste to pri~akovali?
- So se so{olci veselili praznovanja Toma`evega rojstnega dne?
- Se vi veselite, ~e vas kdo povabi na praznovanje
rojstnega dne?
- Ali tudi vi povabite so{olce na praznovanje rojstnega
dne?
- Koga povabite?
- Kako jih povabite?
- Ali je treba sporo~iti, ~e ne more{ priti? Zakaj?
- Ali je treba sporo~iti, ~e pride{? Zakaj?
- Ste vi `e do`iveli kaj podobnega kot Toma`?
- Bi ravnali enako kot Toma`? Zakaj?
- Ste vedeli `e pred ogledom tega posnetka, zakaj
ljudje praznujemo praznike?
- Kaj novega ste izvedeli?
- Kje bi lahko o tem dobili {e ve~ podatkov?

U~enci

2. Pripovedujejo o svojih izku{njah.

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnost pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozove u~ence k ponovnemu ogledu posnetka.
Opozori jih, naj bodo pozorni tudi na prostor, v katerem sta dedek in Toma`, in na predmete, ki so v
stanovanju.

U~enci
1. Se umirijo.

1. vaja
Rojstni dan

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem naro~i, naj pripravijo DZ in pisala.
Prebere navodilo za re{evanje prve naloge.
2. Vodi preverjanje re{itev.

U~enci
1. Pripravijo DZ in pisala.
Sledijo navodilu in re{ijo nalogo.
2. Sodelujejo pri preverjanju.

Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

Nasveti:
- U~itelj lahko fotokopira stran iz DZ na prosojnico in jo uporabi pri preverjanju.
- Za preverjanje druge naloge iz DZ lahko u~itelj ustavi posnetek, da u~enci preverijo, ali imajo narisane ustrezne predmete.
- Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- dogovor o praznovanju rojstnih dni v razredu,
- pripravo programa za praznovanje,
- govorno nastopanje u~encev z vnaprej pripravljeno temo, npr. kako so
praznovali svoj rojstni dan,
- tvorjenje neumetnostnega besedila - vabila,
- zapis to~nega naslova na po{tni po{iljki,
- igro vlog – sprejemanje/dajanje daril,
- izrekanje zahvale za darilo/pozornost,
- pogovor o odnosih med ljudmi, ki `ivijo skupaj.
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Prazniki)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

2. vaja
Med dvema
ognjema

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi kraj{e besedilo s pravili za igranje katere koli igre,
posnetek Med dvema ognjema in prosojnico s fotokopijo strani iz DZ. U~enci bodo
potrebovali DZ, strani 7, 8, 9, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Prebere besedilo (pravila).
2. Z u~enci se pogovarja o temi, vsebini in namenu
prebranega besedila.
3. Spodbuja jih, naj razmi{ljajo o pomenu pravil v
raznih `ivljenjskih (vsakodnevnih) situacijah.
4. Pove, da si bodo ogledali posnetek, in jih opozori,
naj bodo pozorni in natan~ni poslu{alci (gledalci).

U~enci
1. Poslu{ajo.
2. Sodelujejo v pogovoru.
3. Predstavijo svoje razmi{ljanje.
4. Se udobno namestijo in umirijo.

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kdo se je pogovarjal po prenosnem telefonu?
- Kje je bil Toma` in kje njegov o~ka?
- O ~em sta se pogovarjala?
- Kdo je poro~al o dogodkih?
- Kam je babica poslala Toma`a?
- Zakaj?
- Koga je Toma` sre~al na igri{~u?
- Kaj so ga prosili prijatelji?
- Ali so igrali po pravilih?
- Zakaj so prenehali igrati?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na u~iteljeva vpra{anja.

2. vaja
Med dvema
ognjema
- Kam je {el Toma`?
- Kdaj je prekr{il pravila lepega obna{anja?
- Ga je na to kdo opozoril?
- Kaj se je zgodilo z vre~ko, v kateri je imel Toma`
`ivila?
- Kako je Toma`a doma sprejela babica?
- Zakaj ni mogla skuhati ve~erje, za katero so se
dogovorili?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kaj vse je Toma` storil narobe?
- Bi se morala babica razjeziti na Toma`a, ker se ni
dr`al dogovora?
- Je blagajni~arka ravnala prav, ko je Toma`u rekla,
naj se ne vriva?
- Katerih pravil se morate dr`ati doma?
- Katerih pravil se morate dr`ati v {oli?
- Ali se kdaj niste dr`ali pravil?
- Pripovedujte o tem.
- Kaj so storili narobe otroci na igri{~u?
- Ali niso videli prestopa ali ga niso hoteli videti?
- Ali vi tudi kr{ite pravila pri igrah?
- Zakaj?
- Zakaj je potrebno spo{tovati pravila?
- Kaj vam je bilo najbolj v{e~ na posnetku?
- Zakaj?
- Kako bi vi ravnali ~e bi bili
a) Toma`, b) babica, c) blagajni~arka?

U~enci

2. Predstavijo svoje mnenje o besedilu na posnetku in
ga utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnost pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. U~encem pove, da si bodo ponovno ogledali posnetek. Poudari, naj pozorno poslu{ajo (gledajo), ker bodo
re{evali naloge.

U~enci
1. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

2. vaja
Med dvema
ognjema

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj pripravijo DZ in pisala.
2. Bere navodila za re{evanje posamezne naloge.
Sledi dogajanju v razredu in po potrebi pomaga posameznikom.
3. Vodi pogovor o re{itvah.
S prosojnico predstavi pravilne re{itve.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Poslu{ajo navodila.
Re{ujejo naloge.
3. Sodelujejo v pogovoru.
Predstavijo svoje re{itve.
Popravijo nepravilne re{itve.

Nasveti:
- Besedilo s pravili naj bo kratko, u~enci ga lahko `e poznajo (npr. ~lovek, ne jezi se,
domino …).
- U~itelj naj se z u~enci pogovori o na~inu snemanja oddaje – gledamo dogodke, ki
se odvrtijo med Toma`evim pripovedovanjem o~etu, kaj se mu je zgodilo.
- Pri re{evanju nalog izbirnega tipa u~itelj u~encem prebere vpra{anje in vse tri
mo`ne re{itve, nato pa ponovno vsako re{itev posebej. U~enci re{ujejo nalogo ob
u~iteljevem drugem branju.
- Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- slikovni ali besedni zapis pravil `ivljenja in dela v oddelku,
- govorno nastopanje u~encev z vnaprej pripravljeno temo (npr. pripovedovanje o tem, kaj se je zgodilo Toma`u, ali pripovedovanje o tem, kaj se je zgodilo
so{olcu, ali kaj se je dogajalo, ko se je vrnil dedek).
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in ti, mi in vi)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj. Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru. Govorno nastopanje.

3. vaja
Sa{o

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Sa{o, atlas in globus. U~enci bodo rabili DZ,
strani 10, 11, 12, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Se z u~enci pogovarja o prebivalcih Slovenije.
2. Vzpodbuja jih, da razmi{ljajo o ljudeh, ki so se priselili v Slovenijo z drugih delov sveta.
3. Povabi jih, naj povedo, kako si predstavljajo `ivljenje
v drugi dr`avi.
4. U~encem pove, da bodo gledali (poslu{ali) posnetek.

U~enci
1. Povedo, kdo `ivi v Sloveniji.
2. Govorijo o svojih izku{njah.
3. Pripovedujejo o svojih predstavah.
4. Se pripravijo na pozorno gledanje (poslu{anje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem postavlja ustna vpra{anja o podatkih iz
besedila, npr.:
- Kaj je zbudilo Toma`a?
- Kdo ga je klical?
- Kam se je zjutraj odpravljal Toma`?
- Kaj je iskal?
- Ali ga je na{el?
- Zakaj ne?
- Ali je novi so{olec iz Slovenije?
- Ali zna govoriti slovensko?
- Kaj se je zgodilo v {oli?
- Kako sta dedek in babica izvedela za Toma`evo nezgodo?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

3. vaja
Sa{o
- Kam sta ga {la iskat?
- Kdo je pri{el k Toma`u na obisk?
- Kako se je Sa{o opravi~il Toma`u?
- Ali je Toma` priznal svoje napa~no ravnanje?
- Kaj je Sa{o prinesel Toma`u?
- Zakaj mu je prinesel gusle?
- Kdo igra na prave gusle?
- Kako je Sa{o povedal Toma`u, od kod je njegov
dedek?
- Zakaj je Toma`ev o~ka spra{eval sina, ali naj se z
mamico vrneta domov?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kako je mamica imenovala Toma`a, ko se je z njim
pogovarjala po telefonu?
- Kako se je Toma` poslovil od mamice?
- Je bil dobre volje, ko se je poslovil? Zakaj ne?
- Kako bi se vi po~utili, ~e bi se z mamico pogovarjali
samo po telefonu?
- Ste vi `e do`iveli, da so bili star{i dlje ~asa zdoma?
- Kako ste se po~utili?
- Kako je Toma` na posnetku imenoval svojega novega
so{olca?
- Je uporabil primerne besede? Zakaj ne?
- Kako bi se vi po~utili, ~e bi nekdo o vas govoril tako,
kot je Toma` o novem so{olcu?
- Kako se je po~util Sa{o med novimi so{olci? Zakaj?
- Kaj so storili narobe otroci, ko je pri{el Sa{o v razred?
- Ali niso vedeli, kako naj se obna{ajo ali so se tako
obna{ali namerno?
- Kako bi ravnali, ~e bi bili eden izmed njih?
- Ste vi `e do`iveli, da je pri{el v razred nov so{olec?
Pripovedujte, kako ste ga sprejeli.
- Kako bi se vi po~utili, ~e bi se preselili v drugo dr`avo?
Zakaj?
- Ali je prav, da otroci poravnavajo prepire s pretepi?
- Kako ravnate, ~e pride do prepira?
- Ste pri~akovali, da bo Sa{o obiskal Toma`a?
- Zakaj sta Toma` in Sa{o postala prijatelja?
- Zakaj sta dedek in babica od{la v klet?
- Kaj ste se nau~ili o medsebojnih odnosih ob poslu{anju
(gledanju) posnetka?
- Se v dru`ini kdaj pogovarjate o temi, ki ste jo gledali
na posnetku?
- Ste pred ogledom tega posnetka poznali gusle?
- Kje bi lahko o njih dobili {e ve~ podatkov?

U~enci

2. Izra`ajo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

3. vaja
Sa{o

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnost pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. U~encem pove, da si bodo posnetek pogledali {e
enkrat, pri tem pa naj bodo posebno pozorni na:
- pogovor med osebami pri zajtrku,
- izrekanje vljudnostnih besed,
- zaporedje dejanj na posnetku.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Naro~i u~encem, da pripravijo DZ in pisala.
2. Predstavi pravila re{evanja nalog in bere navodila
pri posamezni nalogi.
3. Vodi preverjanje opravljenih nalog v DZ.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Sledijo navodilom in re{ujejo naloge.
3. Sodelujejo in preverjajo re{itve.

Nasveti:
- ^e ima u~itelj v razredu u~enca, katerega materni jezik ni sloven{~ina, lahko
-

-

motivacijo izvede z njegovo pomo~jo. Z njim lahko opravi pogovor, v katerem naj
u~enec predstavi svojo domovino in prihod v Slovenijo.
V pogovoru naj bo u~itelj pozoren na probleme, ki jih imajo priseljenci (jezik, kultura, novo okolje, novi ljudje, navade, prehrana …).
U~itelj naj v u~encih spodbuja pozitiven odnos do vseh ljudi, ne glede na to, kdo so
in od kod prihajajo.
Poudarek naj da na medsebojne odnose v vsakdanjem `ivljenju.
U~itelj naj pred predvajanjem posnetka razlo`i besede: urgenca, gusle, domovina,
dr`ava, butast, te~en, rine se zraven …(odvisno od besedi{~a otrok).
U~itelj naj predlaga u~encem, da v atlasu in na globusu poi{~ejo dolo~ene
dr`ave.
Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- izrekanje opravi~il,
- igro vlog (osnova so lahko razvr{~ene fotografije),
- pogovor o uporabi in izrekanju vljudnostnih in nevljudnostnih izrazov (butast,
te~en …),
- pogovor o spo{tljivem odnosu do vseh ljudi, spo{tovanju druga~nosti …,
- govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo (npr. kako bi se po~util, ~e bi se
zna{el med novimi so{olci/med nepoznanimi ljudmi).
Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in ti, mi in vi).

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

4. vaja
Dober tek

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Dober tek, slikovno gradivo, povezano s prehrano, in napisa na kartonih (ZDRAVA PREHRANA, NEZDRAVA PREHRANA). U~enci
bodo potrebovali DZ, strani 13, 14, 15, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, skupinska.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Razdeli u~ence v skupine.
2. Vsaki skupini da slikovno gradivo. Naro~i, naj skupina dolo~i merila za razvr{~anje slikovnega gradiva.
3. Spremlja delo skupin in jim po potrebi pomaga z
nasveti.
4. Pozove skupine, naj povedo, kako so razvrstile slikovno gradivo.
5. Na tablo postavi napisa na kartonih in pozove
u~ence, naj postavljajo ustrezno slikovno gradivo pod
napisa.
6. Vodi pogovor o prehrani in `ivilih – zdrava/nezdrava
prehrana.
Pogovarja se o kulturi prehranjevanja.
7. Povabi u~ence, naj si ogledajo posnetek.

U~enci
1. Uredijo skupine.
2. Dolo~ijo merila.
3. Razvr{~ajo slikovno gradivo po svojih merilih.
4. Poro~ajo.
5. Razvr{~ajo slikovno gradivo.
6. Sodelujejo v pogovoru.
7. Se pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih iz besedila, npr.:
- S kom se je Toma` pogovarjal po telefonu?
- O ~em se je pogovarjal?
- Kdaj se je pogovarjal?
- Kaj si je pripravil v kuhinji?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

4. vaja
Dober tek
- Katera `ivila je vzel iz hladilnika in omarice?
- Kako je jedel?
- Od kod sta se vrnila babica in dedek?
- Kaj sta dedek in babica prinesla Toma`u?
- Zakaj je dedek jedel korenje?
- Kak{na je bila kuhinja?
- Kdo je naredil nered v kuhinji?
- Kdo jo je pospravil?
- Kaj je dedek delal v dnevni sobi?
- Zakaj je bila babica huda na dedka?
- Kam je {el Toma` popoldne?
- Kaj ga je prosila babica?
- Kaj si je lahko Toma` kupil v trgovini?
- Kaj je pripravila babica za ve~erjo?
- Zakaj Toma` ni jedel?
- Kam se je odpravil?
- Kateri ~aj mu je prinesla babica v posteljo?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kaj je storil Toma` narobe, ko se je vrnil iz {ole?
- Ali si vi tudi pripravite hrano, ko pridete iz {ole?
- Kako jo u`ivate?
- Katerih pravil se morate dr`ati pri jedi?
- Je Toma` upo{teval pravila kulturnega u`ivanja
hrane?
- Zakaj?
- Je Toma` ravnal prav, ko ni pospravil kuhinje?
- Je povedal babici, da je on povzro~il nered v kuhinji?
- Je ravnal prav, ko je prikrival resnico? Zakaj?
- Koga je babica {e obdol`ila za nered v kuhinji?
- Bi vi ravnali druga~e kot Toma`? Kako?
- Kako vi skrbite za red v stanovanju? Pripovedujte.
- Kdo je bil kriv za Toma`evo slabost? Zakaj?
- Ste vi `e do`iveli kaj takega kot Toma`? Pripovedujte.
- Kaj ste spoznali ob gledanju posnetka?
- Zakaj je mamico skrbelo za Toma`a?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

4. vaja
Dober tek

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnost pred poslu{anjem (gledanjem)
U~enci
U~itelj
1. Opozori u~ence, da naj pozorno spremljajo posnetek 1. Poslu{ajo navodila.
in si zapomnijo:
Se umirijo.
- kako so si ~asovno sledili dogodki,
- kateri pregovori so bili izre~eni,
- kaj je bilo na mizi pri ve~erji.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Pozorno spremljajo posnetek.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem naro~i, naj pripravijo DZ in pisala. Predstavi
jim pravila za re{evanje nalog.
2. Nudi individualno pomo~ pri re{evanju nalog.
3. Vodi preverjanje re{itev.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Re{ujejo naloge.
3. Sodelujejo pri preverjanju.

Nasveti:
- U~itelj lahko u~encem nekaj ~asa pred obravnavo te vaje naro~i, naj zbirajo
-

-

-

-

slikovno gradivo, povezano s prehrano. Pri uri likovne vzgoje lahko u~enci slikovno gradivo nalepijo na enako velike kartone. Tako pripravljeno gradivo lahko
slu`i razvr{~anju po merilih.
Za dejavnost pred poslu{anjem lahko u~enci pripravijo plakat o zdravi prehrani
in ob njem poro~ajo, npr. o pomenu zdrave prehrane za razvoj ~loveka, o `ivilih, ki
sestavljajo zdravo prehrano, o pomenu sadja in zelenjave v prehrani …
U~itelj naj u~encem razlo`i stalne besedne zveze, ki so uporabljene v oddaji
(Jabolko ne pade dale~ od drevesa; Jejmo s pametjo; Lakota je huda re~, bolezen
pa {e huj{a).
Posnetek daje u~itelju mo`nost, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- pogovor o obna{anju pri jedi,
- razlago stalnih besednih zvez – pregovorov,
- pogovor o laganju,
- igro vlog - nakupovanje v trgovini, na tr`nici ...,
- igro vlog - dialog med dedkom in babico o Toma`evi bolezni,
- spreminjanje besedila v dogovorjenih delih (npr. kaj se je dogajalo, ko Toma`u
ni uspelo pospraviti hrane v hladilnik).
Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in zdravje), likovna vzgoja

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti ...
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje/Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

5. vaja
Zaklad v
stari hi{i

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Zaklad v stari hi{i in slikovno gradivo o starih
predmetih (ali stare predmete). U~enci bodo potrebovali DZ, strani 16, 17, 18, 19, in
pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. U~encem predstavi nekaj starih predmetov.
Spodbuja pogovor o uporabi predstavljenih predmetov.
U~ence navdu{i, da starim predmetom, glede na
namen in uporabo, dolo~ijo sodobne predmete, npr.
petrolejka – lestenec.
2. U~encem pove, da si bodo ogledali posnetek.
Opozori jih, da morajo pozorno poslu{ati (gledati).

U~enci
1. Opisujejo, poimenujejo, primerjajo staro/novo.

2. Sledijo navodilom.
Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih iz besedila, npr.:
- Koliko oseb je nastopalo na posnetku?
- Kako je ime deklici, ki je obiskala Toma`a?
- Kako je ime stricu, ki je bil na obisku?
- Katero igro sta igrala stric Janez in dedek?
- Kaj sta delala med igro?
- Zakaj sta se prepirala?
- Kdo je imel skrit zaklad?
- Ali sta dedek in stric na{la zaklad? Zakaj ne?
- Kaj sta Toma` in Marjetka delala v sobi?
- Kako je naslov igrice, ki sta jo igrala?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

5. vaja
Zaklad v
stari hi{i
- Kdo ju je motil pri igri?
- Zakaj?
- Kdo je `elel poiskati zaklad?
- Kaj sta stavila dedek in Toma`?
- Kam so od{li dedek, stric in otroka?
- Je bila Marjetka `e kdaj v stari hi{i?
- ^igava je bila hi{a?
- Kak{na je bila njena zunanjost?
- Zakaj je dedek zadel z glavo ob podboje vrat?
- Zakaj so bila vrata nizka?
- Kako se je imenoval prostor, kjer se je zbirala vsa
dru`ina?
- Kaj sta delala dedek in Marjetka v stari hi{i?
- Kaj sta rabila, da sta zakurila v pe~i?
- Kaj je delal medtem Toma`?
- Kje je iskal zaklad?
- Kje sta otroka iskala zaklad?
- Katere predmete sta videla, ko sta iskala po spalnici?
- Kak{ne roke je imela Marjetka?
- Ali jih je lahko umila v kopalnici? Zakaj ne?
- Kdaj so hodili v starih ~asih ljudje spat?
- Kaj so se igrali otroci?
- Ali so gledali televizijo?
- Kdo je na{el zaklad?
- Kje je bil skrit?
- Poimenuj predmet, ki je bil skrit.
- Kdo je skril fra~o v star lonec (pisker)?
- Zakaj so bili sosedje jezni na dedka in strica, ko sta
bila otroka?
- Komu je Toma` sporo~al novice po prenosnem telefonu?
- Ali je o~ka vedel, da je dedek streljal s fra~o?
- Kaj je Toma` vpra{al o~ka pred zaklju~kom pogovora?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kako sta dedek in stric Janez re{ila prepir?
- Sta ravnala prav?
- Se tudi vi kdaj prepirate?
- Zakaj?
- Kako re{ujete prepire (probleme)?
- Kako se po~utite, ~e prepira ne re{ite mirno?
- Kaj pa je bilo narobe pri igri Toma`a in Marjetke?
- Zakaj je bila Marjetka huda?
- Je Toma` ravnal prav? Zakaj ne?
- Kako bi isto lahko prijazneje povedal Marjetki?
- Se tudi vi igrate s prijatelji?
- Kaj?
- Kdaj?
- Ti je `e kdo pripovedoval o otro{kih igrah v starih
~asih?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

5. vaja
Zaklad v
stari hi{i
U~itelj
- So se v~asih otroci igrali tako, kot se danes vi?
- Kdo?
- Pripoveduj o tem, kar si izvedel.
- Ste si vi `e kdaj ogledali kak{no staro hi{o?
- Kje?
- Kak{na je bila njena zunanjost?
- Kaj je bilo notri?
- Imate doma stare predmete?
- ^e jih imate, kje so shranjeni?
- Ali se lahko igrate z njimi?
- Zakaj ne?
- Kaj vam je bilo na posnetku posebno v{e~?
- Zakaj?
- Ste `e pred ogledom posnetka vedeli, kaj je fra~a?
- Ste vedeli, da se prostor, v katerem se je zbirala vsa
dru`ina imenuje hi{a in da v starih ~asih ljudje niso
imeli kopalnic?
- Kje bi si lahko ogledali staro hi{o?
- Kje bi lahko dobili ve~ podatkov o `ivljenju neko~?

U~enci

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pove u~encem, da bodo {e enkrat poslu{ali (gledali)
posnetek. Opozori jih, naj bodo pozorni na dogajanje v
stanovanju in stari hi{i.

U~enci
1. Poslu{ajo u~itelja.
Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Naro~i u~encem, naj vzamejo DZ, barvice in
svin~nik.
2. Bere navodila za posamezno nalogo.
3. Vodi preverjanje re{itev in se o njih pogovarja.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob vsaki
nalogi.
4. Prosi u~ence, da sami nadaljujejo besedilo: »Besedilo se zaklju~i tako, da Toma` vpra{a o~eta, ali je tudi
on streljal s fra~o. Tudi vi zastavite o~etu isto vpra{anje. Jutri boste o tem pripovedovali v {oli.«

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Re{ijo naloge v DZ.
3. Predstavijo svoje re{itve.

5. vaja
Zaklad v
stari hi{i Nasveti:

- U~itelj lahko naro~i u~encem, da sami poi{~ejo stare predmete in slikovno gradivo.
(Zbrano lahko tudi razstavijo.)
- Pred poslu{anjem naj u~encem razlo`i pojme, ki so povezani z razumevanjem
poslu{anega (gledanega) posnetka (hi{a, pisker, fra~a, ~rna kuhinja, zaklad …).
- U~enci, ki obvladajo branje navodil, lahko naloge re{ujejo samostojno.
- Posnetek daje u~itelju mo`nost, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- raziskovanje starih hi{ v {olski okolici,
- poimenovanje prostorov, pohi{tva, obla~il, pripomo~kov nekdaj in danes,
- primerjanje iger otrok neko~ in danes,
- iskanje zaklada z navodili za orientacijo,
- selitev u~encev iz sedanjosti v preteklost – igra vlog (npr. @ivimo v stari hi{i
…).
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Bilo je neko~)

Pripombe u~itelja po izvedbi

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

6. vaja
Kako raste
dru`ina

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Kako raste dru`ina. U~enci rabijo fotografije
dru`inskih ~lanov, DZ, strani 20, 21 in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. U~ence razdeli v skupine in jim predlaga, da ob fotografijah pripovedujejo o dru`inskih ~lanih.
2. Preveri, ali u~enci razumejo besede, ki se bodo pojavile na posnetku.
3. Pove naslov posnetka in prosi u~ence, da povedo
svoja predvidevanja o vsebini, ki jo bodo poslu{ali
(gledali).
4. U~ence umiri.

U~enci
1. Pripovedujejo ob fotografijah.
2. Sodelujejo pri pojasnjevanju pomena besed.
3. Predstavijo svoja predvidevanja.
4. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- O ~em je govoril posnetek?
- S ~im se je za~el in s ~im kon~al?
- Kdo je Toma`a spomnil na doma~o nalogo?
- Zakaj je Toma` pozabil nanjo?
- Kaj je moral narisati?
- Kaj je dru`insko drevo?
- Ali sta dedek in babica pomagala Toma`u pri nalogi?
- ^e sta, kako?
- Kateri pregovor so omenjali?
- Kaj pomeni?

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

6. vaja
Kako raste
dru`ina
U~itelj
- Kdaj je Toma` videl `ivljenjski krog ~loveka?
- Kje je bil narisan?
- V katerem kraju stoji?
- Kaj je vseboval `ivljenjski krog?
- Razlo`ite pomen sli~ice otroka s kolesom.
- Ali je Toma` pokazal pravo starostno stopni~ko za
dedka in babico?
- Zakaj bi morala stati Toma`eva o~ka in mamica
stopni~ko ni`e?
- Kaj je bilo narisano na sredini starostnega znamenja?
- Katera stavba je stala nasproti znamenja?
- Ali je Toma` rabil dedkovo pomo~, ko je pisal
plakat?
- Komu je Toma` sporo~il, da je naredil nalogo?
- Kolikokrat sta se Toma` in o~ka pogovarjala po prenosnem telefonu?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, npr.:
- Se tudi vi kdaj pogovarjate s starimi star{i?
- O ~em?
- Zakaj se radi pogovarjate z njimi?
- Greste radi z njimi na izlet?
- Zakaj?
- Kdo vam pomaga pri pisanju doma~ih nalog?
- Kako vam pomaga?
- Se vam je zdela dedkova in babi~ina pomo~ Toma`u
primerna?
- Kaj bi naredili vi, ~e bi pozabili napisati nalogo?
- Bi ravnali enako kot Toma`?
- Se vam je `e kdaj zgodilo, da vas je so{olec spomnil
na nalogo?
- Pripovedujte o svojih izku{njah.
- Ali ste pred gledanjem posnetka `e kdaj videli starostno znamenje?
- Kje?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku in ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih do`ivetjih.

4.2. Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. U~ence pozove, da ponovno poslu{ajo (gledajo) posnetek.
Opozori jih naj {e posebej pozorno spremljajo:
- slikovni del na starostnem znamenju,
- pogovor med udele`enci v stanovanju,
- kako sta bila na izletu oble~ena dedek in Toma`.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
Se umirijo

6. vaja
Kako raste
dru`ina

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~ence prosi, naj pripravijo DZ in pisala.
2. Bere navodila pri posamezni nalogi.
3. Se pogovarja o re{itvah in preverja pravilnost re{itev
posamezne naloge.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

U~enci
1. Pripravijo pripomo~ke.
2. Re{ujejo naloge.
3. Predstavijo svoje re{itve in jih vrednotijo.

Nasveti:
- Dejavnost pred prvim poslu{anjem (gledanjem) u~itelj spreminja po svoji presoji.
- Pred predvajanjem posnetka preveri razumevanje pojmov: dru`ina, rodbina,
`ivljenje, `ivljenjski krog, dru`insko drevo …
- Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- govorno nastopanje u~encev z vnaprej pripravljeno temo (opis predmeta, opis
osebe),
- pogovor o pomenu izletov, izrabi prostega ~asa, pomenu dru`ine, rodbine v
~lovekovem `ivljenju,
- risanje dru`inskega drevesa,
- opis planinske/pohodne opreme.
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Kdo smo in kako `ivimo)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

7. vaja
Violine
mojstra
Dem{arja

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Violine mojstra Dem{arja, u~enci DZ, strani 22,
23, 24, 25, 26, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Povpra{a u~ence, kako pre`ivljajo prosti ~as.
Povabi u~ence, ki obiskujejo glasbeno {olo, da pripovedujejo o svojem delu in po~utju.
2. U~ence povabi, da si skupno ogledajo posnetek.

U~enci
1. Pripovedujejo.
2. Se pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kdo je obiskal dedka?
- Zakaj ga je obiskal?
- Kaj je prinesel s seboj?
- Koliko violin je prinesel?
- Kako je violini imenoval dedek?
- Zakaj Toma` ni `elel obiskovati glasbene {ole?
- Ali je za igranje in{trumenta potrebno znanje teorije?
Zakaj?
- Katere in{trumente lahko igra{, ~e ima{ dobra
plju~a?
- Kak{ne prste mora{ imeti, da dobro igra{ na brenkala?
- Ali sta dedek in mojster Dem{ar videla celo oddajo
na televiziji?
- Kaj je predstavila oddaja, ki sta jo gledala?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

7. vaja
Violine
mojstra
Dem{arja
- Je violina tonski ali leseni izdelek?
- Ali zna gospod Dem{ar igrati na violino?
- Koliko je bil star, ko so ga star{i vpisali v glasbeno
{olo?
- Je imel rad teorijo?
- Koliko je bil star, ko je izdelal prvo violino?
- Kateri in{trument se je u~il igrati na glasbeni akademiji?
- Kje je pou~eval igranje violine?
- Ali je pri igranju na violino pomembna velikost
in{trumenta?
- Do kod na roki mora segati, da je primerne velikosti?
- Kako se imenuje pripomo~ek, s katerim igramo na
violino?
- Kako se imenuje violina, ki jo je gospod Dem{ar pustil
Toma`u?
- Komu je Toma` poro~al o obisku gospoda Dem{arja?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Je bil Toma` vesel, ko se je po prenosnem telefonu
pogovarjal z o~etom? Zakaj?
- Ali je bil dedek vesel, ko se je Toma` za~el zanimati za
in{trument? Zakaj?
- Ste pri~akovali, da bo gospod Dem{ar navdu{il
Toma`a za igranje na violino?
- Kaj vam je bilo na posnetku najbolj v{e~?
- Zakaj?
- Kaj ste izvedeli novega?
- Ste pred gledanjem posnetka vedeli, kako se izdelujejo violine?
- Kje bi lahko dobili podatke o izdelovanju raznih
glasbenih in{trumentov?
- Katere dejavnosti obiskujete v svojem prostem ~asu?
- Kako se pri tem po~utite?
- Kdo vas je navdu{il za obiskovanje?
- Obiskujete glasbeno {olo ali si jo `elite obiskovati?
- Kateri in{trument se u~ite ali bi se radi u~ili? Zakaj?

U~enci

2. Povedo mnenje o besedilu na posnetku ter ga utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

7. vaja
Violine
mojstra
Dem{arja

4.2. Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opozori u~ence, naj pri drugem poslu{anju (gledanju) pozorno spremljajo pogovor v dnevni sobi in
delavnici mojstra Dem{arja.

U~enci
1. Sledijo navodilom.
Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Preveri, ali so si u~enci zapomnili predmete, ki so jih
videli v dnevni sobi.
2. Naro~i u~encem, da pripravijo DZ in pisala.
Razlo~no bere navodila pri posamezni nalogi.
3. Vodi preverjanje re{itev.
Spremlja komentarje in utemeljitve re{itev, ki jih predstavijo u~enci.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.
2. Pripravijo pripomo~ke.
Re{ujejo naloge.
3. Preverjajo, predstavljajo, vrednotijo in utemeljujejo.

Nasveti:
- Pred prvim poslu{anjem lahko u~enci predstavijo in{trument, ki se ga u~ijo igrati v
glasbeni {oli (ga opi{ejo in nanj zaigrajo).
- Pred prvim poslu{anjem u~itelj pojasni manj znane besede (mojster, kuha mulo,
teorija, pihala, brenkala, umetnik, dilca, ponk, vajenec, poklic …).
- Posnetek daje u~itelju mo`nost, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- rabo ogovorov gospod/gospa,
- predstavljanje,
- rabo vikanja/tikanja,
- rabo vljudnostnih izrazov,
- govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo (npr. opis predmeta/
in{trumenta).
- Korelacija: Glasbena vzgoja, spoznavanje okolja (tema: Kaj zmorem narediti)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

8. vaja
Presene~enje
za babico

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi {katlo s predmetom presene~enja in posnetek Presene~enje za babico. U~enci bodo potrebovali DZ, strani 27, 28, 29, 30, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, skupinska.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Postavi {katlo na mizo in pove, da je v njej skrito
presene~enje.
2. Razdeli u~ence v skupine in jim naro~i, naj z vpra{anji
ugibajo, kateri predmet je skrit v {katli. (Skupine ponavljajo dejavnost toliko ~asa, da odkrijejo presene~enje.)
3. Pove, da si bodo ogledali posnetek.

U~enci
2. Skupine postavljajo vpra{anja.

3. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kaj je delal Toma` na za~etku posnetka?
- O ~em je govoril posnetek?
- Kdo je nastopal na posnetku?
- Kdaj se je to zgodilo?
- Je bila babica vesela Toma`eve pomo~i?
- Kaj je delal dedek?
- Kaj pa babica?
- Kam se je odpravila babica?
- Sta bila Toma` in dedek vesela, ko je od{la?
- Zakaj?
- Kaj je delal Toma` v svoji sobi?
- Kateri material je uporabljal?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

8. vaja
Presene~enje
za babico
- Kako je izdeloval izdelek?
- Ali je dovolil dedku, da pogleda izdelek?
- Kaj je delal dedek v dnevni sobi?
- Iz katerega materiala je izdeloval izdelek?
- S ~im si je pomagal pri izdelavi?
- Ali mu je uspelo izdelati izdelek?
- Zakaj ne?
- Kaj je naredil dedek, ker mu izdelek ni uspel?
- Kako je Toma` odprl vrata svoje sobe, ko je kon~al?
- Zakaj?
- Kje si je Toma` `elel umiti roke?
- Zakaj mu dedek ni dovolil?
- Kako sta se oblekla pred prihodom babice?
- Zakaj?
- Ali sta ji pripravila vsak svoje darilo?
- Katero darilo je ~akalo na babico?
- Kje sta jo ~akala Toma` in dedek?
- Kaj je vpra{ala babica pred vrati, ko se je vrnila od
frizerja?
- Kdo je poklical Toma`a po prenosnem telefonu?
- Zakaj je Toma` pozabil poklicati mamico?
- Zakaj je mamica pohvalila Toma`a in dedka?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo na posnetku, npr.:
- Zakaj sta Toma` in dedek hotela presenetiti babico?
- Ali sta jo presenetila?
- Ali ste tudi vi `e koga presenetili?
- Pripovedujte, kako.
- Se vam zdi prav, da sta Toma` in dedek sama izdelala
darilo za babico?
- Zakaj?
- Ali ste vi tudi `e za koga naredili darilo?
- Za koga?
- Povejte, kako ste ga izdelovali.
- Kako je bilo darilo sprejeto?
- Ali je prav, da je dedek okrasil {katlico z ro`ami iz
vaze?
- Kako bi ravnali vi, ~e vam ne bi uspelo narediti
darila?
- Kaj vam je bilo na posnetku v{e~?
- Ste pred gledanjem posnetka vedeli, da je potrebno
znati brati navodila, ~e `eli{ izdelati izdelek?
- Ali ga vi znate?
- Poi{~ite knjige z navodili.
- Izdelajte kak{en izdelek po navodilu.

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljujejo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

8. vaja
Presene~enje
za babico

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnost pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
U~enci
1. Pove u~encem, da bodo {e enkrat poslu{ali (gledali) 1. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).
posnetek.
2. Naro~i jim, naj posebej pozorno spremljajo izdelovanje izdelkov.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem naro~i, naj pripravijo DZ in pisala.
2. Bere navodila za re{evanje posameznih nalog.
3. Se z u~enci pogovarja o re{itvah posamezne
naloge.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob vsaki
nalogi.
4. U~ence prosi, naj nadaljujejo besedilo, nato pa naj
ga predstavijo v obliki igre vlog.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Re{ujejo naloge po navodilih.
3. Predstavijo svoje re{itve. Vrednotijo re{itve so{olcev.
4. Igrajo igro vlog.

Nasveti:
- U~itelj opozori u~ence, naj pri odkrivanju skritega predmeta spra{ujejo po snovi, iz
-

-

-

katere je narejen predmet, po uporabnosti, obliki, barvi … Pred poimenovanjem
predmeta morajo skupine zastaviti najmanj pet vpra{anj, na katere u~itelj odgovarja z DA/NE.
U~itelj pazi, da u~enci postavljajo pravilno oblikovana vpra{anja.
U~itelj naj v {katlo skrije »presene~enje« kot so: bonboni, listi~i s prijaznimi besedami, orehe, pesem … Skupina, ki odkrije skrivnost, naj presene~enje deli z vsemi
u~enci v razredu.
Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- pogovor o medsebojni pomo~i dru`inskih ~lanov,
- izrekanje pohvale,
- pogovor o urejanju delovnega prostora,
- izdelovanje izdelka po na~rtu.
Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Kaj zmorem narediti)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

9. vaja
Dogovor
z zobozdravnico

Predlog priprave in izvedbe vaje:

1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Dogovor z zobozdravnico, velik list papirja in
debele flomastre. U~enci bodo potrebovali DZ, strani 31, 32, 33.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, v dvojicah, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Predlaga u~encem, naj se igrajo igro asociacij.
Pove besedo, povezano z zobozdravnikom.
Asociacije u~encev zapisuje na velik list papirja.
2. Pove, da si bodo ogledali posnetek.
Z u~enci se dogovori, da se umirijo, udobno namestijo
in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

U~enci
1. U~itelju narekujejo svoje asociacije.
2. Se umirijo.

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kdo je poklical Toma`a po prenosnem telefonu?
- Kaj ga je vpra{ala mamica?
- Kaj ji je povedal Toma`?
- Kaj sta delala zve~er dedek in Toma` v dnevni sobi?
- Kaj je jedel Toma`?
- Na kaj ga je opozorila babica?
- Zakaj je imel Toma` podo~njake?
- Kako je dedek povedal Toma`u, da je dovolj posedanja pred televizorjem?
- Kje si je Toma` umival zobe?
- Koliko ~asa si jih je umival?
- Zakaj si je Toma` umival zobe toliko ~asa?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

9. vaja
Dogovor
z zobozdravnico
- Zakaj je to opravljal v dnevni sobi?
- Kdaj bo moral vstati?
- Kam je zjutraj vstopil Toma`?
- Koliko otrok je `e bilo v ~akalnici?
- Kako ga je poklicala sestra?
- Kaj je zobozdravnica vpra{ala sestro, ko je za~ela pregledovati Toma`eve zobe?
- V katerem zobu je imel luknjico?
- Kaj bo zobozdravnica naredila z luknjico?
- Kaj jo je prosil Toma`?
- Kako jo je prosil?
- Je zobozdravnica usli{ala njegovo pro{njo?
- Kaj sta se dogovorila?
- Ali bo moral zjutraj ~akati, da ga pokli~e sestra?
- Kako je babica odkrila, da s Toma`evimi zobmi nekaj
ni v redu?
- Kaj ji je priznal Toma`?
- Kaj ga je vpra{ala zobozdravnica, ko je zjutraj vstopil
v zobno ambulanto?
- Kdaj je Toma` spet govoril z mamico – pred drugim
obiskom ali po njem?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Je Toma` ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij?
Utemeljite.
- Ali tudi vi jeste veliko sladkarij?
- Kako skrbite za svoje zobe?
- Ali redno obiskujete zobozdravnika?
- Vas je strah obiska pri zobozdravniku? Zakaj (ne)?
- Pripovedujte o obisku zobozdravnika.
- Ste vi do`iveli kaj podobnega kot Toma`?
- Bi ravnali enako kot Toma`?
- Zakaj?
- Je ravnala zobozdravnica pravilno, ko je sklenila
dogovor s Toma`em?
- Se je Toma` dr`al dogovora?
- Ali se je dogovorov treba dr`ati?
- Zakaj?
- Ste vi kdaj sklenili dogovor?
- Pripovedujte o tem.
- Ali je dedek ravnal prav, ko je ugasnil televizor?
- Zakaj?
- Bi vi ravnali enako, ~e bi bili dedek?
- Kaj vam je bilo na posnetku najbolj v{e~?
- Zakaj?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

9. vaja
Dogovor
z zobozdravnico

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opozori u~ence, na kaj morajo biti pri drugem gledanju {e posebej pozorni: »Pozorni bodite na pogovor
med sestro, zobozdravnico in Toma`em. Dobro glejte
in si zapomnite, kaj vse je v zobozdravni{ki ordinaciji.«

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
Se umirijo.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Ustno preveri, kako so u~enci spremljali dele oddaje,
ki jih je izpostavil pred drugim poslu{anjem (gledanjem).
2. Naro~i u~encem, naj pripravijo DZ in pisala.
3. Bere navodila za posamezno nalogo.
4. Vodi pogovor o re{itvah nalog.
5. Predstavi pravilne re{itve.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.
6. U~ence pozove, naj nadaljujejo besedilo: »Posnetek
se zaklju~i tako, da Toma` vstopi v zobozdravni{ko
ordinacijo, vrata se zaprejo in … Povejte, kaj se je
dogajalo pri zobozdravnici.«

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
2. Pripravijo naro~eno.
3. Re{ujejo.
4. Sodelujejo s svojimi re{itvami.
5. Preverijo svoje re{itve.
6. Z igro vlog nadaljujejo besedilo.

Nasveti:
- Igro asociacij lahko nadomestimo z iskanjem besed, iz besedne dru`ine zob(zobozdravnik, zobna ambulanta, zobna pasta, zobna gniloba, zobar, zobnik,
zobotrebec, zobobol, zobna {~etka, zobanje, krivozob, mle~nozob, zobotehnica
…). U~enci ali u~itelj razlo`ijo pomen besed.
- Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- govorno nastopanje z vnaprej pripravljeno temo (pripoved o dogodku pri
zobozdravniku),
- intervju z zobozdravnikom, ki prihaja v {olo,
- igro vlog (v ~akalnici),
- pogovor o pre`ivljanju ve~erov (dni) pred TV-sprejemniki,
- risanje stripa.
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in zdravje)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

10. vaja
Smeti v pravo
vre~o

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi sliko onesna`ene narave, posnetek Smeti v pravo vre~o.
U~enci bodo potrebovali DZ, strani 34, 35, 36, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. U~encem poka`e sliko onesna`ene narave in jih
prosi, naj izrazijo svoje mnenje o tem.
2. Pove, da si bodo ogledali posnetek.
U~encem naro~i, naj se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

U~enci
1. Sodelujejo v pogovoru.
2. Se umirijo in pripravijo na spremljanje posnetka.

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- O ~em govori posnetek?
- Kaj so odkrili otroci v parku?
- Katere predmete so ljudje odvrgli na divje smeti{~e
v parku?
- Zakaj ljudje odlagajo kosovne odpadke na divja
smeti{~a?
- S kom se je pogovarjal Toma` po prenosnem telefonu?
- Zakaj ni imel ~asa za pogovor?
- Zakaj so imeli u~enci sestanek?
- Kam bodo zapisali tiste, ki bodo kr{ili dogovor?
- Kam bodo obesili plakat?
U~itelj
- Zakaj?

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

10. vaja
Smeti v pravo
vre~o
- Kako bodo otroci razporejali odpadke?
- Katere barve je bila vre~a za papir?
- Katero barvo vre~e so dolo~ili za nevarne snovi?
- Katere barve je bila vre~a za steklo?
- Kaj je Toma` v sobi pisal na vre~e?
- Kaj je pregledovala babica v kuhinji?
- Kaj je prinesel dedek v ko{ za odpadke?
- Ali je babica dovolila, da odvr`e stare baterije?
- Zakaj ne?
- Je bil dedek jezen?
- Zakaj ne smejo biti baterije med ostalimi odpadki?
- Kaj je prinesel v kuhinjo Toma`?
- Kaj je povedal dedku in babici?
- Je bila babica navdu{ena nad Toma`evimi nasveti?
- Zakaj ne?
- Zakaj je dedek uporabil besedo diplomacija?
- Kaj to pomeni?
- ^igav problem je onesna`evanje okolja?
- Ali babica bolj onesna`uje na{ planet kot drugi ljudje?
- Kje postavljajo ljudje ~istilne naprave?
- Kje je potrebno za~eti re{evati problem
onesna`evanja?
- Kaj se bo zgodilo, ~e ne bomo re{evali tega problema?
- O ~em je Toma` prepri~al dedka in babico?
- Ali imajo v dru`inah otrok, ki so delali projekt o onesna`evanju okolja, enak odnos do odpadkov kot prej?
- Komu je Toma` po prenosnem telefonu sporo~il, da
so dobili za projekt oceno zelo uspe{no?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o
posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s temo posnetka, npr.:
- Kako so otroci re{ili problem lo~enega zbiranja
odpadkov?
- Vam je bila njihova re{itev v{e~?
- Zakaj?
- Kako bi vi re{ili ta problem?
- Ste se `e pogovarjali o onesna`evanju?
- S kom?
- Ali je v va{em kraju urejeno lo~eno zbiranje odpadkov?
- Povejte svoje izku{nje o tem.
- Otroci so v doma~em kraju re{ili divje smeti{~e. So
divja smeti{~a tudi v va{em kraju?
- Ste vi videli koga, ki je odlo`il odpadke na divje
smeti{~e?
- Kaj ste mu rekli?
- Kako je sprejel va{e opozorilo?
- Ali mislite, da otroci lahko opozorijo odrasle na njihove napake?
- Zakaj?
- Se odrasli lahko kaj nau~ijo od otrok?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljujejo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

10. vaja
Smeti v pravo
vre~o
U~itelj
- Je Toma` ravnal prav, ko je dedka in babico podu~il o
lo~enem zbiranju odpadkov?
- Sta dedek in babica upo{tevala njegov predlog?
- Sta ravnala prav?
- Zakaj?
- Kako bi vi navdu{ili star{e za lo~eno zbiranje odpadkov?
- Ste pri~akovali, da bodo otroci v svojih dru`inah spremenili odnos do onesna`evanja?
- Ste pred ogledom posnetka vedeli, da se nevarnih
snovi ne sme odlagati med ostale odpadke?
- Ste `e videli posebne zaboj~ke za odlaganje baterij?
- Kje?
- Kaj novega ste {e izvedeli?
- Vam je bil posnetek v{e~?
- Zakaj?

U~enci

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
U~enci
1. U~encem pove, na kaj morajo biti pozorni pri drugem 1. Sprejemajo navodila.
poslu{anju (gledanju): »[e enkrat pozorno spremljajte
posnetek. Zapomnite si, kaj so ljudje odlo`ili na divje
smeti{~e, kako so otroci re{ili problem lo~evanja/razvr{~anja odpadkov in kaj so otroci nau~ili star{e.«
2. U~ence umiri in pripravi na ponovno spremljanje 2. Se umirijo.
posnetka.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem pove, da bodo re{evali naloge.
Naro~i jim, naj pripravijo DZ in potrebna pisala.
2. Bere navodila za re{evanje posamezne naloge.
3. Vodi pogovor o re{itvi posameznih nalog.
Ob posamezni re{itvi poprosi u~ence za predstavitev
re{itve in vrednotenje.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Re{ujejo naloge.
3. Predstavijo in vrednotijo svoje re{itve.

10. vaja
Smeti v pravo
vre~o Nasveti:
- U~itelj naj pred ogledom posnetka preveri razumevanje besed, ki so uporabljene
v oddaji: kosovni odpadki, ekologija, lo~evanje odpadkov, kr{itelj, razvrstiti, {olski
projekt, onesna`evanje, ~istilne naprave …
- Pri prvi nalogi u~itelj po~asi in razlo~no bere trditve, u~enci pa vpisujejo re{itve v
preglednico. Pred re{evanjem naloge naj se u~itelj prepri~a, ali u~enci obvladajo
tehniko zapisovanja v preglednico.
- Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- motivacijo za projekt,
- pisanje (risanje) plakata, opozorilnih tabel,
- poro~anje o opazovanju, raziskovanju v doma~em kraju,
- zbiranje besedil in slikovnega gradiva na temo onesna`evanja,
- spremljanje in zapisovanje odpadkov iz posameznih snovi (plastika, papir,
kovina, blago …) v doma~em gospodinjstvu ({oli); vna{anje v preglednico;
risanje grafa; branje grafa …
- Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in narava)

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

11. vaja
Na kmetiji

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi besede na listih (povezuje jih tematika kmetije in
za~enjajo se na ~rko K). Lahko jih spremlja ilustracija. Pripravi tudi posnetek Na
kmetiji. U~enci bodo potrebovali DZ, strani 37, 38, 39, 40, 41, in pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, v dvojicah, individualna.
4. Izvedba: Posnetek si ogledajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Navdu{i u~ence, da se bodo igrali besedno igro.
Predstavi jim pravilo: »U~enec, ki ga pokli~em, vzame
list z besedo. Besedo prebere in razlo`i njen pomen
oziroma pove vse, kar je povezano s prebrano besedo.
List z besedo nato pripne na tablo.«
Predstavi primer in sam opravi dejavnost, ki jo zahteva
od u~encev (npr. KONJ – je doma~a `ival. Konj je samec
v konjski dru`ini. Je vpre`na `ival. @ivi v hlevu …).
2. Naro~i u~encem, naj povedo, kaj je skupnega vsem
besedam in na kaj jih spominjajo.
3. Pove, da bodo poslu{ali (gledali) posnetek.
Pripravi u~ence, da se umirijo.

U~enci
1. Spremljajo dejavnost u~itelja.
Sami nadaljujejo igro.

2. I{~ejo in povedo svoje ugotovitve.
3. Se umirijo in pripravijo na poslu{anje (gledanje).

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Kje je bil Toma`?
- Kje je kmetija?
- Kdo `ivi tam?
- Zakaj je bil na za~etku slabe volje?
U~itelj

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

11. vaja
Na kmetiji
- Koliko ~asa sta hodila?
- Po kaj sta {la k stricu?
- Kako je Toma` imenoval Metko, ko je bil slabe volje?
- Je bila u`aljena?
- Katere `ivali mu je pokazala Metka?
- Koga je {la poklicat, ko sta pri{la na dvori{~e?
- Kako se imenuje hi{ica, h kateri je stekel Toma`?
- Kaj je opazoval?
- Kaj ga je pi~ilo?
- Kdo je pri{el izza ~ebelnjaka?
- Kaj mu je svetoval?
- Zakaj je Toma`a pi~ila ~ebela?
- Kaj imajo ~ebele v panju?
- Kako se imenuje njihovo bogastvo?
- Za kaj se rabi med?
- Kam so {le krave?
- Ali na kmetiji kupujejo mleko?
- Kje ga dobijo?
- Kam oddajo mleko, ~e ga imajo preve~?
- S ~im se krave hranijo pozimi?
- Kaj je seno?
- Kam spravijo seno za zimo?
- Ali je bil Toma` dovolj mo~an za spravilo sena na
senik?
- Zakaj je mislil, da je metanje sena na senik lahko
delo?
- Kdo je pri{el po Toma`a na senik?
- Kam ga je Metka povabila?
- Katere `ivali so bile v hlevu?
- Katere `ivali sta hranila?
- Kaj je teta prosila Metko?
- Kam sta s Toma`em od{la po korenje?
- Ali prebivalci kmetije kupujejo zelenjavo in jajca v
trgovini?
- Je Toma` od{el z Metko k teti?
- Kaj je delal na vrtu?
- Kdo je pri{el na vrt?
- Po kaj sta {la stric in Toma`?
- Kako se je Toma` opravi~il Metki?
- Kdo ga je poklical po prenosnem telefonu?
- Kaj je mamici povedal o kmetiji?
- Kako se je imenovala kmetija, ki sta jo obiskala
Toma` in Metka?
- Kam je stric Tone povabil otroka?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kako se je na za~etku Toma` obna{al do Metke?
- Zakaj?
U~itelj
- Je bilo njegovo ravnanje pravilno?
- Zakaj ne?
- Bi se morala Metka razjeziti na Toma`a, ker je bil tako
nevljuden?
- Ste bili vi `e kdaj taki kot Toma`?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljujejo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

11. vaja
Na kmetiji
- Do koga?
- Zakaj?
- Ste se opravi~ili zaradi takega obna{anja?
- Kako?
- Je bilo Toma`u kasneje `al, da je bil tako neprijazen?
- Je bil na koncu Toma` zadovoljen, da je obiskal
kmetijo?
- Kaj ga je navdu{ilo?
- Se mu je zdelo `ivljenje na kmetiji lepo?
- Zakaj?
- Ste vi `e obiskali kmetijo?
- Kaj ste videli?
- Primerjajte `ivljenje na kmetiji z `ivljenjem v mestu.
- Ste pred ogledom posnetka vedeli, da bole~ino
~ebeljega pika bla`i moker kamen?
- Kaj novega ste {e zvedeli?
- Kaj vam je bilo na posnetku najbolj v{e~?
- Koliko ljudi je bilo na posnetku?
- Katere zvoke ste sli{ali, ko ste spremljali posnetek?

U~enci

4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Preveri razumevanje nekaterih besed iz predvajanega posnetka.
2. Pove, da si bodo posnetek ponovno ogledali, in
opozori u~ence, naj pozorno spremljajo dogajanje pri
~ebelnjaku, na seniku, v hlevu in Toma`eva sporo~ila
po prenosnem telefonu.

U~enci
1. Razlagajo besede.
Poslu{ajo razlago
2. Se umirijo.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanju)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

11. vaja
Na kmetiji
4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Pozove u~ence, naj pripravijo DZ in pisala.
2. Bere navodila pri posamezni nalogi.
3. Vodi preverjanje in vrednotenje re{itev.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

U~enci
1. Pripravijo potrebne pripomo~ke.
2. Re{ujejo naloge.
3. Predstavijo svoje re{itve in jih komentirajo.

Nasveti:
- Primeri besed za dejavnost pred prvim poslu{anjem: kmet, kmetica, koko{, konj,
-

-

kobila, koza, kozel, kozli~ek, krava, koleraba, korenje, krma, krompir, koruza,
ko{ara, ko{, kosilnica, kosa …
Na posnetku niso omenjene `ivali v obori (ograjen prostor za damjake), zato
u~encem povemo, da so to damjaki.
Pred prvim gledanjem naj se u~itelj pogovori z u~enci in pojasni naslednje besede:
pehar, za{~itna ~ebelarska obleka, seno, kurnik/koko{njak, pobi~.
Posnetek daje u~itelju mo`nosti, da izpelje {e naslednje dejavnosti:
- tvorjenje opravi~ila,
- razgovor o vljudnosti, obna{anju, laganju,
- pogovor o telefoniranju,
- govornem ali pisnem tvorjenju na~rta za pre`ivljanje po~itnic na kmetiji (morju
…),
- nadaljevanje posnetka – Toma` in Metka na po~itnicah (igra vlog, priprava
dramatizacije).
Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Jaz in narava).

Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

Cilj
Poslu{anje (gledanje) posnetega neumetnostnega besedila.
Prepoznavanje sogovorcev in njihovega dru`benega razmerja; sklepanje o njihovem
~ustvenem stanju, ~ustvenem razmerju, dru`beni vlogi, pokrajinski pripadnosti …
Prepoznavanje ~asa in kraja sporo~anja.
Razumevanje in pomnjenje besedil.
Prepoznavanje nebesednih spremljevalcev govorjenja ter dolo~anje njihove vloge.
Vrednotenje besedil ter utemeljevanje mnenj.
Pogovarjanje./Sodelovanje v pogovoru.
Govorno nastopanje.

12. vaja
Mami, o~i,
oglasita se

Predlog
priprave in izvedbe vaje:
1. Priprava: U~itelj pripravi posnetek Mami, o~i, oglasita se in zgo{~enko z zvoki
Na vrtiljaku ~rk 1 za 1. razred. U~enci bodo potrebovali DZ, strani 42, 43, 44, in
pisala.
2. Predvideni ~as za izvedbo: 45 minut.
3. Oblika dela: frontalna, v dvojicah, individualna.
4. Izvedba: Posnetek poslu{ajo dvakrat.

4.1 Prvo poslu{anje (gledanje)
4.1.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)

U~itelj
1. Pripravi zvoke, zna~ilne za promet, in jih predvaja.
Se z u~enci pogovarja o sli{anem. Pozove jih
- naj poimenujejo sli{ane zvoke,
- naj povedo, kje jih sli{imo.
2. Pove, da bodo poslu{ali (gledali) posnetek.
Naro~i u~encem, naj se umirijo.

U~enci
1. Poslu{ajo.
Poimenujejo zvoke.
2. Se umirijo.

4.1.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pozorno spremlja posnetek.

U~enci
1. Poslu{ajo in gledajo.

4.1.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. Postavlja vpra{anja o podatkih s posnetka, npr.:
- Zakaj je bil Toma` zaskrbljen?
- Kdaj je bil zaskrbljen?
- Komu je zjutraj zaupal svojo skrb?
- Kako ga je potola`ila babica?
- Kam je nato od{el Toma`?
- Kaj se mu je zgodilo na poti v {olo?
- Kdo je naredil prekr{ek, voznik ali Toma`?
- So se Toma`evi star{i oglasili, ko jih je klical po
pouku?
- Kam je babica nato povabila Toma`a?
- Kaj je naredil Toma`, ko sta z babico ~akala na prehodu za pe{ce?
U~itelj
- Zakaj je to storil?

U~enci
1. Ustno odgovarjajo na vpra{anja.

12. vaja
Mami, o~i,
oglasita se
- Zakaj je bil raztresen?
- So vozniki vozili previdno?
- Je zve~er Toma` dobil telefonsko zvezo s star{i?
- Kaj ste zve~er delala dedek in babica?
- Je tudi njiju skrbelo?
- Kam je dedek poslal Toma`a?
- Kaj se mu je sanjalo?
- Kak{en je bil, ko se je prebudil?
- Kdaj je pozvonil telefon – zve~er, pono~i ali {ele
zjutraj?
- Kdo je telefoniral?
- Kako je ime Toma`evemu o~etu?
- Kdaj se vrnejo Toma`evi star{i?
2. Spodbuja u~ence, naj povedo svoje mnenje o posnetku in pripovedujejo o svojih izku{njah, povezanih s
temo posnetka, npr.:
- Kako je Toma` pokazal svojo zaskrbljenost?
- Se vam zdi njegova skrb upravi~ena?
- Zakaj so ljudje zaskrbljeni, ~e koga ni pravo~asno
domov?
- Ali je treba sporo~iti, ~e ne moremo priti pravo~asno?
Zakaj?
- Je tudi vas `e kdaj skrbelo, ~e koga, ki ste ga pri~akovali,
ni bilo pravo~asno domov? Koga?
- Pripovedujte o tem.
- Je voznik osebnega avta ravnal prav, ko je zapeljal
v ulico, v kateri prometni znak prepoveduje vo`njo?
Zakaj ne?
- Ali je potrebno upo{tevati prometne predpise?
Zakaj?
- Kdo mora upo{tevati prometne predpise – vozniki ali
pe{ci?
- Zakaj tudi pe{ci?
- Ali tudi vi `e kdaj niste upo{tevali prometnih predpisov?
- Pripovedujte o tem, kaj bi se lahko zgodilo.
- Kako se je voznik obna{al do Toma`a?
- Je bilo prav?
- Kako bi vi ravnali, ~e bi bili voznik?

U~enci

2. Povedo svoje mnenje o besedilu na posnetku ter ga
utemeljijo.
Pripovedujejo o svojih izku{njah.

12. vaja
Mami, o~i,
oglasita se
4.2 Drugo poslu{anje (gledanje)
4.2.1 Dejavnosti pred poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Pove, da bodo {e enkrat poslu{ali (gledali) posnetek in
naj bodo pozorni na besedilo in zaporedje dogajanja.
2. Pripravi u~ence, da se umirijo.

U~enci
1. Poslu{ajo navodila.
2. Se umirijo.

4.2.2 Dejavnosti med poslu{anjem (gledanjem)
U~itelj
1. Opazuje u~ence.

U~enci
1. Zbrano sledijo predvajanju posnetka.

4.2.3 Dejavnosti po poslu{anju (gledanju)
U~itelj
1. U~encem naro~i, naj pripravijo DZ in pisala.
2. Prebere navodilo za re{evanje posamezne naloge.
Po potrebi da u~encem dodatna pojasnila.
3. Se pogovarja o re{itvah posamezne vaje.
Opomba: Branje navodil in preverjanje ponovi ob
vsaki nalogi.

U~enci
1. Pripravijo naro~eno.
2. Re{ijo nalogo.
3. Predstavijo svoje re{itve.
Vrednotijo re{itve so{olcev.
Popravijo napake.

Nasveti:
Korelacija: Spoznavanje okolja (tema: Pogledam naokrog)
Pripombe u~itelja po izvedbi vaje

