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Raziskovalno vprašanje 

V kolikšni meri formativno spremljanje učencev pozitivno vpliva na medosebne odnose in pripomore k 

boljšim rezultatom učenja? 

Cilj 

Razviti učne magnete formativnega spremljanja za razvoj medosebnih odnosov in doseganje boljših 

rezultatov učenja. 

Učni magnet 

 Medosebni odnosi (spoštovanje) 
 Učno področje (znanje) 

 

MEDOSEBNI ODNOSI 

 Pošta prijatelju 

Vsakodnevno pisanje in risanje pisem prijateljem. Učenec je vsak dan napisal ali narisal pismo dvema 

sošolcema in pismo oddal v nabiralnik prijateljstva. Vsako jutro pred poukom je določeni pismonoša 

odprl nabiralnik in razdelil pisma sošolcem. Oblikovali smo kontrolni karton v katerega smo vpisovali, 

komu so učenci že pisali in komu še morajo. 

 

                  

Pisanje pisem.               Izpolnjevanje kontrolnega kartona.                Pismo sošolcu.               

 

 

 



 

UČNO PODROČJE 

 GOVORNI NASTOP – OPIS ŽIVALI 

Učenci so se z velikim zanimanjem in veliko delovno vnemo pripravljali na govorni nastop. Brez težav so 

sami postavili kriterije, ki jih bodo upoštevali pri govornem nastopu. Večina učencev je samoiniciativno 

izbralo žival, ki jo bodo predstavili. Iskali so po različnih virih. Obiskovali so knjižnico, prelistali knjige in 

revije, ki jih imajo doma, nekateri celo brskali po spletu; in tako našli veliko zanimivih informacij. Pri 

nekaterih se je pokazala težava s samo organizacijo kako podatke, ki so jih našli oblikovati in zapisati  na 

plakat. Nekaterih so imeli težave strniti vse informacije v neko smiselno celoto in jo ustrezno predstaviti 

sošolcem. Ko so si ogledali svoje posnetke prve predstavitve so sami takoj vedeli kaj morajo še izboljšati in 

so to tudi storili do naslednje predstavitve. Všeč jim je bilo, da so se lahko samovrednotili in da so jim 

svetovali še sošolci. Vsi učenci so svoj nastop v drugo izboljšali. Ugotovili so, da so se s tem načinom dela 

veliko naučili in spoznali mnogo različnih živali, ki so jih sošolci predstavili drug drugemu. Tovrstno obliko 
dela si še želijo.  

  

Spoznavanje in opisovanje živali v krogu…                 Priprava kriterijev za opis in priprave na govorni nastop. 

 

                                                  



      

Prva predstavitev govornega nastopa.  Ogled posnetkov nastopov in vrednotenje sebe in sošolcev.  

                                    

Ponovne priprave in ponovni govorni nastop z upoštevanjem vseh nasvetov sošolcev. 



   

Vrednotenje pred nastopom in po nastopu.  
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