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Predstavitvena stran: MY FAMILY  
 

 

My family 

 

  
 

Vir: https://www.cdc.gov/family/ 

 

Kdo so družinski člani v tvoji družini? 

Kakšni so odnosi med vami? 

 

Spoznavanje poimenovanj družinskih članov razširjene družine ter odnosov 

med posameznimi člani 

 

 

● Trajanje 4 ure 

● 5.a 

Na uri hospitirali dr.Špela Bregač in dr. Stanka 

Preskar, 30.9.2016 

 

 

 

Učni scenarij (učna priprava) 



 

 

 

 

 

Splošne informacije  Šola: Cerklje ob Krki 

Učitelj: Maja Matrić 

Predmet/razred: 5.a 

Učna tema: Družinski člani 

Učni cilji: 

a) Vsebinski cilji 

- Učenec zna poimenovati odnose znotraj družine 

- Učenec opredeli cilje in kriterije, strategijo, dokaze in samoevalvacijo 

b) Procesni cilji 

a. Učenec razvija digitalno veščino 

b. Učenec razvija veščine sodelovalnega učenja 

c. Učenec razvija odgovornost do pridobivanja lastnega znanja in spoznava aktivne metode, s katerimi bo pridobil 

znanje 

 

 

 

CILJI 

Vpišite tako vsebinske kot procesne cilje, z ležečo 

pisano označite transverzalne veščine 

DEJAVNOSTI UČENCEV  

Predstavitev strategije oz. metod in oblik dela 

 

PRIČAKOVANI 

REZULTATI 

V tem koraku učenec: 

● ozavešča predznanje 

A) PREDZNANJE 

Učenec opredeli svoje predznanje na podlagi snovi preteklega 

šolskega leta.  

Učenec ve, kaj že zna. 

V tem koraku učenec: B) CILJI IN KRITERIJI USPEHA   



 

 

 

 

● oblikuje lastne cilje učenja, 

● sooblikuje kriterije uspešnosti za ...  

● se seznani z dejavnostmi, ki jih je za 

dosego ciljev načrtoval učitelj, 

● načrtuje dodatne dejavnosti, ki bodo 

prispevali k uresničitvi cilja, 

● Učenec razvija vescino komuniciranja 

insodelovanja 

 

Učenec opredeli svoj cilj pri nalogi opisa svoje razširjene družine.  

 

Učenec ve, katere cilje 

mora doseči, da lahko 

opiše razširjeno družino. 

V tem koraku učenci: 

● Opredelijo dokaze dejavnosti 

● Opišejo razširjeno družino 

● Razvijajo veščino komuniciranja in 

sodelovanja 
● Razvijajo digitalne veščine 
● Razvijajo odgovornost do 

pridobivanja lastnega znanja in 

spoznava aktivne metode, s katerimi 

bo pridobil znanje 

 

C) DEJAVNOSTI (več): ZBIRANJE DOKAZOV O UČENJU 

 

Učenec opredeli, s čim bo dokazal, da zna opisati svojo razširjeno 

družino. 

Učenec navede, kako bo vedel, da zna ustrezno opisati svojo 

družino.  

Učenec zapiše opis svoje razširjene družine.  

 

 

 

Učenec ve, kako bo 

dokazal doseganje 

zastavljenega cilja.  

 

Učenec zapiše opis svoj 

razširjene družine v 

Maharo in pogled deli s 

skupino 5.a Cerklje ob 

Krki. 

 

 

V tem koraku učenci: 

● Podajo povratno informacijo sošolcu 

● Na temelju povratne informacije 

sošolca (in/ali učitelja) izboljšajo svoj 

izdelek 

● Razvijajo odgovornost do 

D) POVRATNA INFORAMCIJA (sošolca ali učitelja)  

 

Učenec poda povratno informacijo trem sošolcem.  

 

 

 

Učenec v Mahari poda 

svoj komentar na sošolčev 

opis razširjene družine.  



 

 

 

 

pridobivanja lastnega znanja in 

spoznava aktivne metode, s katerimi 

bo pridobil znanje 

● Razvijajo veščino komuniciranja in 

sodelovanja 
● Razvijajo digitalne veščine 

V tem koraku učenci: 

● Napravijo samorefleksijo in/ali 

samoevalvacijo  

● Razmislijo o nadaljnih korakih učenja 

obravnavane teme in veščine, ki je 

bila v fokusu pozornosti 

● Razvijajo odgovornost do 

pridobivanja lastnega znanja in 

spoznava aktivne metode, s katerimi 

bo pridobil znanje 

● Razvijajo veščino komuniciranja in 

sodelovanja 
● Razvijajo digitalne veščine 

 

E) SAMOREFLEKSIJA/SAMOEVALVACIJA 

 

Učenec zapiše kriterij, s katerim bo ocenil, ali je dejavnost opravil 

uspešno.  

 

Učenec načrtuje 

samoevalvacijo.  

 

 

Posamezne dejavnosti – 4 šolske ure 

 

 



 

 

 

 

   

 

Logo of school 

 

 

National institutes logo 

 

 

 Delo bo potekalo v štirih šolskih urah. Ob pričetku vsake ure preverimo predznanje in snov prejšnje ure.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 1: PREDZNANJE (1. ura in ob pričetku vsake ure) 

Navodila*: 

 

Učenci narekujejo besede za družinske člane, ki se jih spomnijo od lani. Zapišem jih na tablo v družinsko drevo.  

Učenci ustno opišejo svojo družino s pomočjo zapisa na tabli.  

 

 

Dejavnost 2: RAZŠIRJENA DRUŽINA (1. ura) 

Navodila: 

Družinsko drevo pričnem širiti v razširjeno družino. Dopišemo besede, ki jih učenci še ne poznajo (husband, wife, daughter, 

son, nephew, niece, granddaughter, grandson, aunt, uncle, cousin).  

 

Tabelska slika v zvezek.  

 



 

 

 

 

 

 

Opisujem odnose med posameznimi družinskimi člani, učenci poimenujejo družinskega člana:  

»My mum's mum is my…« - »Grandma!« 

 

Nato vse povedi zapišemo na tablo in v zvezek.  

 

 

Dejavnost 3: MOJE UČENJE (2. ura) 

Navodila: 

V tej dejavnosti bodo učenci oblikovali zavihek Moje učenje v Mahari.  

 

 

Dejavnost 4: OPIS MOJE RAZŠIRJENE DRUŽINE (3. ura) 

Navodila: 

 

V tej dejavnosti bodo učenci v zavihek MOJI POGLEDI zapisali opis razširjene družine.  

  

Učenci pogled delijo v skupino 5.a Cerklje ob Krki. 

 

Dejavnost 5: VRSTNIŠKA POVRATNA INFORMACIJA (4. ura) 

Navodila: 

V tej dejavnosti bodo učenci v MAHARI podali komentar trem sošolcem. Pri tem upoštevajo cilje in kriterije.  

 



 

 

 

 

Dejavnost 6: SAMOEVALVACIJA (4. ura) 

Navodila: 

V tej dejavnosti bodo učenci po prejetih vrstniških povratnih informacijah v MAHARO zapisalo samoevalvacijo.  

 

 

 

 

 

Primeri izdelkov učencev 

V ta razdelek umestite po tri primere izdelkov (zaslonska slika iz Mahare, slika izdelka, ...) učencev: odličen dosežek, povprečen dosežek, slab 

dosežek. 

 

Aktivnost  Odličen izdelek učenca Povprečen izdelek učenca Nezadovoljiv izdelek učenca 

Aktivnost 1 

MOJE UČENJE 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Aktivnost 2 

OPIS DRUŽINE 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


