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AKCIJSKO RAZISKOVANJE 

INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE 

 

Udeleženci: Učenci 2. c 

Razredničarka: Irena Železnik, prof. 

Učni predmet:  SPO 

Učna vsebina:  VODA 

 

Cilj: 

 Razvijati veščine načrtovanja in izvajanja poskusov ter spremljanja ugotovitev skozi izkušenjsko 

učenje. 

 Navajanje na samovrednotenje, razmišljanje o osebni lastni učni poti.  

 Reflektiranje lastnega učenja in rezultatov. 

 Oblikovanje in prevzemanje odgovornosti za lastno znanje. 

Dejavnosti: 

 Spoznavanje lastnosti vode skozi izkušenjsko učenje:  

 postavljanje hipotez,  

 načrtovanje poskusov, 

 izvedba poskusov (agregatna stanja, plava/potone), 

 zapis ugotovitev. 

 Iskanje, zbiranje zanimivosti o vodi v osebni mapi. 

 Spremljanje in samovrednotenje lastnega znanja. 

Spremljanje: 

Mapa učenca: načrtovanje in izvajanje poskusov z ugotovitvami, informacije in zanimivosti o vodi.  

 

IZHODIŠČE: 

Učenci se bodo srečali z načrtovanjem in izvedbo poskusov. Navajali se bodo na pripravo in izvedbo 

poskusov, oblikovanje in zapis svojih ugotovitev pri izvedbi poskusov. 
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Pred izvajanjem aktivnosti, v okviru katerih smo pridobivali nova vedenja o vodi in njenih lastnostih 

(agregatna stanja, plovnost), smo z učenci preverili, kaj o vodi že vedo. Oblike voda v naravi (predvsem v 

tekočem in trdnem stanju) so večinoma poznali že iz svojih izkušenj, ki so jih pridobili v naravi. 

 

Na tedenskem načrtu so z zanimanjem prebrali učne cilje, ki jih bodo usvajali v okviru predstavljene 

vsebine. Izrazili so želje, kaj želijo o vodi še izvedeti, dopolnili tedenski načrt in tako skupaj načrtovali 

dejavnosti, ki bi jih lahko izvedli, da bi prišli do želenih odgovorov. 

 

 

 

V parih in nato še znotraj manjših skupinic so sledili prvi pogovori  o načinih, poteh  zbiranja informacij o 

vodi, načrtovanju poskusov, o pripomočkih, predvidevanjih, kaj se bo zgodilo in poteku izvedbe 

poskusov. Podajali so ideje, konstruktivno sodelovali, se dopolnjevali in dopuščali drug drugemu 

možnost, da je vsaka ideja dobra in jo je vredno preskusiti.  
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Načrtovali, izvedli in opisali so izvedbe poskusov, v katerih so spoznavali spremembe agregatnih stanj 

vode in zabeležili svoje ugotovitve.   
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Inovacijski projekt ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE                                 Irena Železnik, prof.                    šol. l. 2015/2016 

O vodi tudi pri likovni umetnosti. 
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Pri SLJ so učenci z uporabo učne metode »sestavljanka«, ki temelji na medsebojnem učenju, spoznavali 

lastnosti vode in vrsto besedila - novica.  

 

Vsaka skupina je prebrala svoj del besedila. Nato so se učenci presedli v nove skupine, kjer so sodelovali 

z drugimi sošolci in sošolkami. V skupinah so izmenjali svoje novo pridobljeno vedenje o obl ikah vode v 

naravi in preverili svoje razumevanje prebranega. Na koncu je vsaka skupina predstavila ostali skupinam 

ključna spoznanja.  

 

Znotraj skupin so razmišljali o učenju učenja ter si medsebojno izmenjali svoja mnenja o počutju, o 

doživljanju takšnega načina učenja, kako jim takšen način sodelovalnega dela koristi.  Ugotavljali so, da 

skupaj zmorejo več in hitreje. 

 

 

 

O prebranem in slišanem so izpisovali ključne podatke vsak na svoj način. 
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Spoznavanje novice o vremenskih nevšečnostih in posledicah padanja toče. 
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Zbrane informacije učenci skrbno shranjujejo in dopolnjujejo v svoji osebni mapi.  

Odgovore na vprašanja, ki so jih zastavili v izhodišču, so iskali v knjigah z naravoslovno vsebino o vodi  in 

v pripravljenih naravoslovnih besedilih. Z zanimanjem so brskali, izbirali med besedili in iskali nove 

informacije, drug drugemu posredovali svoja nova spoznanja, svetovali drug drugemu, kje in kaj lahko 

najdejo. 
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Skozi sodelovanje v paru in skupini so se navajali na kulturno komuniciranje,  

poslušanje drug drugega  in strpno sodelovanje. 
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Nove informacije so učenci predstavljali na svoj način.  

Izbrali so takšno pot, ki je bila njim najbližja in najbolj razumljiva. 
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Pred izvedbo poskusa »Kaj plava in kaj potone?« so v parih in znotraj skupin razmišljali, predvidevali, 

napovedovali, usklajevali svoja mnenja o tem, kateri predmeti bodo potonili v kadici z vodo in kateri 

bodo na vodi plavali in predvidevali zakaj. 

Pripravljene predmete na mizi so si ogledali in v tabeli na listu z določeno barvo po navodilu obkrožili 

tiste, za katere so menili, da bodo v vodi potonili, oziroma bodo na vodi plavali. 
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Svoja predvidevanja so preverili s polaganjem predmetov v kadico z vodo. 

Ugotovitve so označili v tabeli ter primerjali svoja predvidevanja z ugotovitvami.  
 

 

 
 

Ob zaključku je vsak učenec predstavil oblike voda v naravnem okolju, opisal kroženje vode v naravi ter 

spreminjanje agregatnih stanj vode, opisal poskuse in razložil svoje ugotovitve, povedal in razložil, kaj se 

je novega naučil z lastnim zbiranjem informacij  in raziskovanjem teme ter skozi urejenost svoje osebne 

mape izkazal svoj odnos in odgovornost do lastnega znanja in pripravljenega gradiva.
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