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Izvedba dneva dejavnosti z uporabo aplikacije 
CŠOD Misija

• Dan dejavnosti: Spoznavanje 
domačega kraja in orientacija

• Predmet: geografija, 
zgodovina, slovenščina, ..

• Razred: 9. 

• Tema: domači kraj in 
orientacija

• Časovni okvir: 6 ur



• pripravi kviz v 
spletnem orodju
QUIZIZZ,

1. Dejavnosti učitelja:



• predstavi aplikacijo CSOD Misija in 
pripravi navodila za uporabo, 

• pripravi navodila za potek dela na
terenu, 



• pripravi interaktivni učni list v spletnem orodju
LIVEWORKSHEETS.



2. Prednosti in pomanjkljivosti izpeljave dneva
dejavnosti z uporabo mobilnih naprav

• Arial Regular 16pt/21pt amet, poudarki v besedilu. 
Etiam rutrum id quam a suscipit. Integer id dolor sed
arcu laoreet sagittis. Donec tempus magna non 
mauris interdum, Morbi sagittis, orci velit orci cursus 
nunc, 

• alineja

• alineja

• alineja

Morbi sagittis, orci poudarki v besedilu, velit orci
cursus nunc, sed interdum enim mauris et lacus. 
Nulla sapien erat, laoreet rutrujm 300,000 consequat
vitae. NecMorbi sagittis, orci300,000 consequat
vitae. Nec

Prednosti Pomanjkljivosti
Učenec - posvetovanje s sošolci/ možnost skupinskega dela

- druženje s sošolci
- pouk na prostem
- gibanje
- uporaba mobitela
- pametna raba mobilnega telefona
- pametna uporaba spletnih podatkov (kot pomoč pri iskanju informacij)
- razvijanje digitalnih kompetenc
- uporaba digitalnega znanja v prostoru 
- orientiranje
- samostojno reševanje izzivov
- raba pametnih naprav in aplikacij jih motivira za delo

- nedelovanje GPS-a na 
telefonu in zato ne 
more rešiti naloge 
(redko)

- težava, če nima 
lastnega telefona 
(možnost sodelovanja s 
sošolcem)

Učitelj - učni proces ne zahteva prisotnosti (številnih) učiteljev
- učenci so dosegljivi na mobitelu
- zadovoljstvo ob uspehu in veselju učencev
- izpeljava terenskega dela
- urjenje digitalnih kompetenc
- avtomatski pregled pravilnosti odgovorov
- možnost izpeljave pri pouku na daljavo

- čas, ki ga porabi za 
pripravo



3. Zaključek

• Pametna raba najnovejše tehnologije pri
izvedbi dneva dejavnosti na prostem omogoča
učencem urjenje digitalnih kompetenc v 
naravnem okolju, učitelju pa sistematičen
pregled doseganja ciljev. 

• Učenci se ob takšnem načinu dela počutijo
samozavestne, varne in samostojne. 

• Povsem mogoča je izvedba pri pouku na
daljavo. 



Hvala za pozornost!
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