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Pristopi:

- ESTETSKI PRISTOP: ustvarjanje z naravnimi materiali, opazovanje, 
raziskovanje in doživljanje narave, vključevanje občutkov in čutne 
zaznave, dejavnost »land art«

- UPORABA IKT: prenosni telefon ali tablični računalnik z naloženim 
programom Movie maker, ki omogoča izdelavo animiranega filma z 
govornimi posnetki, aplikacija LENS, naložena aplikacija »Misija«, 
preko katere z orientacijskim pohodom rešujejo izzive do končne 
točke (vzpon na hrib Slivnico)



Namen dejavnosti:

- popestriti pouk španščine ter na lažji in zabaven način približati snov učečim 

- razvijati čuječnost, opazovati v naravi, estetsko doživljati naravo

- učence naučiti novih spretnosti : sodelovanje, izražanje na svoj način, 
poslušanje, načrtovanje in reševanje problemov, upoštevanje drugih, krepitev 
socialnih in komunikacijskih veščin 

- gibati se v naravi



Izvedba aktivnosti pri izbirnem 
predmetu ŠPANŠČINA:

Starostna opredelitev, velikost skupine: manjša skupina  (2- 4 osebe)

Predmet: Španščina- izbirni predmet

Namen: popestriti pouk španščine
Tema: različne teme (deli telesa, rastline, tipičen dan – glagoli, ure,
prostori in predmeti)
Pripomočki: naravni materiali, telefon ali tablični računalnik z nameščeno
aplikacijo „Misija“ in programom „Movie maker“, pisala, učni listi
Tip dejavnosti: uporaba IKT, estetski pristop, delo na prostem
Kraj izvedbe: zeliščni in zelenjavni vrt osnovne šole Notranjski odred
Cerknica, hrib Slivnica



1. aktivnost: UČENJE 
BESEDIŠČA - DELI TELESA

(listki, pisala, tablični računalnik z uporabo slovarja – Pons, 
naravni materiali)





2. aktivnost: UČENJE 
GEOMETRIJSKIH OBLIK

(iskanje predmetov različnih oblik - kroga, kvadrata, pravokotnika, 
zvezdasta oblika…, uporaba slovarja Pons)



3. aktivnost: UČENJE BESEDIŠČA -
RASTLINE (ROŽE) 

(ustvarjanje herbarija z 
nabiranjem 
rastlin s pomočjo 
tabličnih računalnikov - aplikacija 
LENS, 
uporaba spletnega 
slovarja)





4. aktivnost: MISIJA – EL 
CAMINO EN SLIVNICA

(uporaba tabličnih računalnikov z naloženo aplikacijo MISIJA)

- Interaktivna mobilna aplikacija MISIJA nas samostojno vodi 
skozi   različne misije, spodbuja učenje na prostem in 
odkrivanje Slovenije ter njene čudovite narave.
- Vsaka tematska misija je zgrajena drugače, opremljena s 

slikovnim in audio materialom ter številnimi vprašanji in 
odgovori.

- Pri misiji se zbira značke, rešuje kvize in spoznava različne 
zgodbe.

- Aplikacija je primerna za vse starosti, potrebujemo 
pametni mobilni telefon (tablico) z vgrajenim GPS 
sprejemnikom in internetno povezavo (misije si lahko 
prenesete in jih opravljate tudi če internetne povezave v 
naravi ni).



SLIVNICA

MISIJA „CAMINO EN SLIVNICA“
- 11 postaj z izzivi v španščini
Primer: Izziv 2: Čaka te vzpon na Slivnico. Koliko meri? 
A) 1796 m  b) 1114 m  c) 1441 m  d) 857 m

- predviden čas: 3 ure, potrebovali smo 4 ure (sneg)
- dolžina poti: 7km



START CILJNA POTI



5. aktivnost: OPISOVANJE 
TIPIČNEGA DNEVA

(ponovitev prostorov in predmetov v hiši, ure ter 
glagolov za opisovanje dneva s pomočjo tabličnega 
računalnika s programom Movie maker- izdelava 
filma, uporaba naravnih materialov, listi z napisi)





Zaključek:
- predstavitev nove učne snovi oziroma utrjevanje pretekle na kreativen, 
pregleden in konkreten način - popestritev pouka z vključitvijo uporabe IKT 

- nadgrajevanje znanja z  orientacijskim treningom s pomočjo aplikacije CŠOD 
Misija  in hkrati poskrbimo za zdravje učencev (gibanje v naravi)

- motivacija k učenju

- aktivni v procesu učenja

- pozitiven vpliv na otrokov razvoj (osebni, socialni, gibalni in estetski razvoj)

- z učenjem v naravi se učenci seznanijo z različnimi vidiki, pridobijo praktična 
znanja, rešujejo probleme, utrjujejo znanje, raziskujejo in tako tudi krepijo 
socialne in komunikacijske veščine, razvijajo kritično mišljenje



Hvala za vašo 
pozornost.
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