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KA101 Mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
Projekt UČENJE JE (LAHKO) IGRA

MNENJA UČENCEV

Učiteljici: Maja Mav, Mateja Pogorelc
Razred: 1.b, 7.b
Tema: Pridobivanje mnenj učencev o uvajanju metode učenja »obrnjene učilnice«

V 1. in 7. razredu smo skupni tematski sklop ŽIVLJENSKO OKOLJE IN ŽIVALI V NJEM
obravnavali po izobraževalni metodi obrnjene učilnice. Ta na svojstven način združuje učenje na
daljavo in v šoli.
Cilji dejavnosti:








Spodbuditi aktivno na učenca osredotočeno učenje
Omogočiti razvoj in uporabo višjega nivoja mišljenja
Doseči, da učenci aktivno uporabljajo različna gradiva (aktivnost pri uri)
Vzpodbuditi interakcije med učenci in učitelji ter med samimi učenci
Povečati avtonomnost in odgovornost učencev za pridobivanje znanja
Omogočiti priložnost za čim večjo izmenjavo izkušenj pri usvajanju nove snovi
Povečati motivacijo za učenje

MNENJA UČENCEV 1. RAZREDA
Za učence smo pripravili video posnetek o mlaki. Učenci so si ga doma ogledali preko YouTube
kanala.

Pri uri spoznavanja okolja smo se pogovarjali o posnetku:






Kaj smo opazovali na video posnetku?
Katero življenjsko okolje so spoznali?
Kdo se razvija v tem okolju?
Kako živi?
…

Znanje, ki so ga pridobili doma preko video posnetka so utrdili ter nadgradili pri pouku preko
različnih dejavnosti.

Pripravili smo različne delavnice.
1. Igra SPOMIN ŽABICE.

3. SESTAVI MLAKO

5. RAZISKOVANJE LITERATURE

2. RAZVOJ ŽABE (sestavi razvojni krog)

4. ŽIVLJENJE V MLAKI

MNENJA UČENCEV 7. RAZREDA
V spletno učilnico MS Teams smo naložili kratek videoposnetek z razlago učne vsebine ter
interaktivno gradivo o dvoživkah. Videoposnetek traja 5 minut, kar omogoča, da učenci pri ogledu
ohranijo koncentracijo. Sami lahko načrtujejo, kdaj in kolikokrat si bodo posnetek predvajali,
pripraviti pa si morajo povzetke.

Pri uri naravoslovja smo o vsebini razpravljali, učenci so izmenjevali znanje in izkušnje ter reševali
naloge in praktične probleme, kar bi sicer morali opraviti sami doma.
Preverili in utrdili smo znanje o dvoživkah (primer žaba):
-

umestitev žabe v sistem, zgradba, prehranjevanje, prebavila, izločala, dihala, premikanje,
razmnoževanje, prilagoditev na okolje, transportni system.

Svoje znanje smo preverili tudi z interaktivnimi nalogami.

ODZIVI UČENCEV
Učenci so bili nad takšnim načinom učenja, načinom “obrnjene učilnice” izredno navdušeni.
Všeč jim je bilo, da so doma gledali posnetek, ki ga je posnela učiteljica v naravi. Navdušeni so bili
nad žabjim mrestom in rastlinami v mlaki. Nekateri učenci so skupaj s svojimi starši informacije o
mlaki in življenju v njem poiskali v enciklopedijah ali na internetu.
Svoje izkušnje o mlaki, katere so jih pridobili z ogledom video posnetka, so uporabili pri dejavnosti
posamezne delavnice. Dejavnosti so jim bile všeč in večkrat smo jih morali ponoviti.

V neposredni bližini šole se nahaja bajer Zacurek. Z učenci 1. in 7. razreda smo šli v učilnico na
prostem in si žabji mrest ter tudi paglavce v živo ogledali. Tam smo povzeli, kar smo se naučili – o
mlaki in dvoživkah. Prvošolci so svojim starejšim vrstnikom pojasnili kakšno življensko okolje je
mlaka in katere živali živijo v njej. Sedmošolci pa so jim (na njim primeren način) razložili kako se
žaba premika, kakšna je njena koža, kako se prehranjuje in komu je sama hrana, kako diha in kako
se razmnožuje. Določili so tudi pH vode in izmerili temperaturo bajerja.

Za konec našega sodelovanja pa so prvošolce zapeli pesem Žabe svadbo so imele in najo tudi
zaplesali.

Vsi zadovoljni z medvrstniškim učenjem se veselimo naše naslednje skupne teme.

