
 

POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
  
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Samostojno učenje v naravi s pomočjo IKT podpore 

Leto začetka projekta: 2014 

Vodja projekta: Mateja Trampuš, Beni Pavlišič 

Konzulent: Dr. Natalija Komljanc 

 
 
2. Aktualno raziskovalno vprašanje: 

Na kakšen način z določevalnimi ključi otrokom približamo okolja v bližnji okolici šole in z 
dodatnimi aktivnostmi pri njih vzbudimo interes in skrb za rastline in živali v teh okoljih? 

 
 
3. Cilj projekta: 

S pomočjo interaktivnih ključev vzbuditi pri učencih na razredni in predmetni stopnji 
interes in skrb za rastline in živali v bližnji okolici šole ter prikazati medpredmetno in 
medgeneracijsko sodelovanje podprto z IKT tehnologijo in delovnimi listi kot internim 
gradivom. Deljenje znanja med posameznimi učenci z ustvarjanjem zank znanja.  Nuditi 
naravoslovne dneve tudi ostalim snovnim šolam v naši neposredni bližini. 

 
 
4. Kratek opis zadnjega akcijskega kroga (AR): 

Izvedli smo naravoslovni dan z učenci 2. razreda OŠ 
Riharda Jakopiča. Njihova povratna informacija je bila 
pozitivna, zelo jim je bilo všeč in so uživali, pogrešali pa so 
igro.  

Učiteljic so bile zelo zadovoljne.  

 
 

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Tak način dela je učencem všeč, ker so pri delu samostojni, sami raziskujejo, odkrivajo, 
pogrešali so igro. Učiteljicam je bil tak način dela všeč. 

    Za naslednjo skupino učencev bomo vključili še igro. 
 
 
6. Za dosego cilja potrebujem pomoč (obkroži):      

NE               DA (kratek, jasen opis potrebe): svetovanje 

 
 
 
7. Uporabljeni viri: 

http://www.siit.eu/index.php/dolocevalni-kljuci 
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Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area 
transfrontaliera. 

Martinčič, Wraber, Jogan Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk 
Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 

Hrast, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: http://www.gozd-
les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/hrast 

Hrast dob, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dob_%28drevo%29 

Javor maklen: [online], [citirano 27.2.2015] Dostopno na naslovu: 
file:///C:/Users/Mateja/Downloads/URN-NBNSI-DOC-WIYCOS9T.pdf 

Maklen: [online], [citirano 27.2.2015] Dostopno na naslovu: 
http://gump.vojnik.si/tocke/tocka_1.html  

Rdeči bor, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Di_bor 

Rdeči bor: [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: http://www.gozd-
les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/rdecibor  

Smreka, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Smreka 

Smreka, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: http://www.gozd-
les.com/slovenskigozdovi/drevesa/smreka 

Smreka, [online], [citirano 25.2.2015] Dostopno na naslovu: 

http://www.dijaski.net/gradivo/bio_ref_smreka_01__predstavitev?r=1 

Tisa [online], [citirano 27.2.2015] Dostopno na naslovu: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tisa_%28rod%29 
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