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Temeljna ideja Projekta DEAL – Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše 
učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah je pomoč otrokom, ki so 
zaradi svoj ih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju, da 
bi svoje izkušnje učenja, ne glede na pri ložnost, kontekst al i temo, uporabil i 
tudi za razvoj pismenosti in obvladovanje jezika. Zato so kot najpomembnejši 
rezultat projekta nastale aktivnosti za pridobitev jezikovnih kompetenc in razvoj 
pismenosti; vizualne in slušne spodbude za izvedbo aktivnosti so zbrane in 
brezplačno dostopne javnosti v Bazi aktivnosti in spodbud.
Namen Priročnika je dvojen: pomoč vsem, ki izvajajo aktivnosti, za enostavnejšo 
uporabo Baze in pomoč vodjem aktivnosti ne glede na nj ihovo formalno 
usposobljenost za poučevanje jezika z namenom podajanja osnovnih informacij 
o teoretičnih izhodiščih, na katerih temelj i jo pripravl jene aktivnosti.

Uvod

Predstavitev projekta

Projekt DEAL – Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v 
jezikovno manj ugodnih okoliščinah traja od oktobra 2018 do septembra 
2020 kot projekt Erasmus + Ključna aktivnost 2, v katerem so sodeloval i št ir je 
par tnerj i :

Sveučil ište u Zagrebu, Učitel jski fakultet, Hrvaška – nosi lec projekta,
Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb, Hrvaška,
Sveučil ište sv. Ćir i la i Metoda, Skoplje, Severna Makedonija,
Univerza v Mariboru, Fi lozofska fakulteta, Slovenija.

Projekt se je začel zaradi zaznane povečane mobilnosti in migraci j prebivalstva 
iz evropskih in neevropskih držav v državah par tnericah in tudi širše, pri čemer 
postajajo evropske družbe in izobraževalni sistemi vse bolj mult ikulturni in 
večjezični. Nekatere skupine otrok se tako v državi, v kateri se nahajajo, znajdejo 
v jezikovnem, kulturnem in družbeno neugodnem položaju. V neugodnem 
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jezikovnem položaju se tako lahko znajdejo otroci migranti, prosi lci za azi l in 
nekatere narodne manjšine, ki se ne morejo izobraževati v maternem jeziku.
Sodobni izobraževalni sistem mora celostno odgovorit i  na dva izziva: otrokom, 
ki se ne izobražujejo v materinščini, je treba čim prej omogočit i obvladovanje 
jezika izobraževanja, hkrati pa j im omogočit i ohranjanje nj ihovega maternega 
jezika. Zmanjšane kompetence poznavanja jezika izobraževanja pripel jejo 
namreč do vprašanja o dostopnosti izobraževanja vsem otrokom, kar lahko 
pripel je do števi lnih negativnih posledic: od zmanjšanih možnosti razvoja vseh 
učenčevih potencialov do zgodnjega opuščanja izobraževanja.
V večini izobraževalnih sistemov so tovrstni izzivi na nivoju javne polit ike in 
zakonodaje večinoma zadovolj ivo rešeni, pa vendar niso vedno tudi učinkovito 
vkl jučeni v vsakodnevno šolsko prakso. Zato je treba za ustvarjanje pogojev za 
učinkovitejše izobraževanje tovrstnim skupinam otrok zagotovit i več pri ložnosti 
za učenje, izobraževalcem (vzgojitel jem, učitel jem, strokovnim delavcem, 
ravnatel jem, prostovol jcem) pa zagotovit i možnosti za pridobivanje novih znanj 
in veščin.

Projekt DEAL se je začel s ci l jem razvoja pismenosti in obvladovanja jezika za 
vse vrste učenja: ne zgolj za formalno šolsko učenje, temveč tudi za neformalne 
in informalne učne situaci je. Med dvoletnim projektnim delom so bi l i  načr tovani 
rezultat i doseženi s sodelovanjem vseh projektnih par tnerjev. Napisana in 
objavl jena je bi la publikaci ja Zbirka primerov dobre prakse: Razvoj pismenosti 
in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okol iščinah, v kateri 
so predstavl jeni vzorčni primeri učenja jezika otrok v manj ugodnih jezikovnih 
okol iščinah vseh sodelujočih držav. Na podlagi intervjujev izobraževalcev 
v državah, vkl jučenih v projekt, so bi l i  prepoznani razl ični izzivi, s katerimi 
se izobraževalci srečujejo, in elementi procesa, ki j ih je treba posodobit i. 
Največj i del projekta je zajemala izdelava transdiscipl inarnih aktivnosti za 
razvoj pismenosti in učenja jezika. Izdelanih je bilo 80 aktivnosti, v katerih 
so navedene spodbude za aktivnosti in druga gradiva, potrebna za izvajanje. 
Obsežen opis aktivnosti in spodbud ter drugih gradiv, potrebnih za izvajanje, je 
združen v računalniški bazi spodbud za izvajanje transdiscipl inarnih aktivnosti (v 
Bazi). Baza omogoča brezplačno iskanje gradiv in je prosto dostopna. Struktura 
Baze in način iskanja sta predstavl jena v tem Priročniku in v krajšem, prosto 
dostopnem video posnetku. Vsi navedeni rezultat i projekta so pripravl jeni v 
št ir ih jezikih: slovenskem, angleškem, hrvaškem in makedonskem; dostopni so 
na spletni strain projekta: https://project-deal.eu.
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Aktivnosti in fotografije za spodbude so pripravi l i  in obl ikoval i vsi člani 
projekta.
Risbe za spodbude so pripravili in oblikovali: Maja Raunik Kirkov, Krist ina 
Horvat-Blažinović, Hajnalka Draganić, Ivan Igić.
Bazo podatkov je pripravi l in obl ikoval Predrag Oreški.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katarina Aladrović Slovaček
Lidi ja Cvikić
Krist ina Horvat-Blažinović
Predrag Oreški
Tamara Turza-Bogdan
Vladimira Vel ički
Jelena Vignjević

Osnovna škola Ivana Gundulića Zagreb
Hajnalka Draganić
Ivan Igić
Mari ja Karaga
Iskra Osmančević
Ana Srzić Slaviček

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Jožica Čeh Steger
Dragica Haramija
Simona Pulko
Melita Zemljak Jontes

Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje
Ljul jz im Ademi
El izabeta Bandilovska
Bil jana Kamcevska
Vesna Makaševska
Maja Raunik Kirkov
Emil j Sulejmani
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Teoretična izhodišča

Pomemben ci l j  projekta DEAL je promoviranje pozit ivnih plat i usvajanja jezika, pri 
čemer je ci l j  socialna inkluzi ja otrok, ki so v neugodnem položaju zaradi svoj ih 
jezikovnih in kulturoloških posebnosti ter nepoznavanja jezika šolanja. Namen in 
ci l j  projekta sta izhajala iz naslednjih izhodišč: razvoj pismenosti, povezovanje 
področi j učenja (transdiscipl inarnost), večjezičnost in jezikovna ozaveščenost, 
medkulturna kompetenca, razl ične oblike učenja, inovativnost in igri f ikaci ja.

3.1 Pismenost

Pismenost je prva od osmih kl jučnih kompetenc za vseživl jenjsko učenje. 
V Uradnem l istu EU je pismenost definirana kot (Kl jučne kompetence za 
vseživl jenjsko učenje: evropski referenčni okvir, UL EU 2018/C 189/8) 
»sposobnost prepoznati, razumeti, izrazit i , ustvarit i  in razlagati koncepte, čustva, 
dejstva in mnenja v ustni in pisni obl iki z uporabo vizualnega, zvočnega in 
digitalnega gradiva na vseh področj ih in v vseh okoliščinah. Pomeni sposobnost 
uspešnega sporazumevanja in povezovanja z drugimi na ustrezen in ustvarjalen 
način.«

Pismenost torej ne pomeni le znanja pisanja oz. poznavanja črk in pisnega 
izražanja, kakor je pogosto razumljena; pismenost je splošna sposobnost 
posameznika, da informacije, ki j ih prejme iz zvočnih, vizualnih in digitalnih 
virov, razume, zna pojasnit i in preoblikovati v govorjeni al i pisni jezik. To pomeni, 
da je treba za razvoj pismenosti obvladati jezik, potrebna je torej določena 
stopnja jezikovnokomunikaci jske kompetence. Ker izraz pismenost pomeni 
razlago in preoblikovanje informacij, je nujno, da lahko posameznik samostojno 
in ustvarjalno uporablja jezik, v katerem se pismenost razvi ja. Zato je treba 
razvit i pismenost v jeziku, ki ga posameznik najbol j obvlada, pri večjezičnih 
otrocih pa v več jezikih.

Otroci, ki se izobražujejo v jeziku, ki ni nj ihov materni jezik in ga ne obvladajo na 
ist i ravni kot nj ihovi vrstniki – naravni govorci al i se z vkl jučitvi jo v izobraževalni 
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sistem jezika šele začenjajo učit i, za razvoj pismenosti nimajo dovolj močnih 
jezikovnih temeljev. Zato je naloga izobraževalnega sistema dvojna: dati 
otrokom pri ložnost, da jezik obvladajo, hkrati pa j im dati pri ložnost, da razvi jejo 
pismenost.

Pri obl ikovanju aktivnosti, ki so nastale v projektu, je bi l ci l j , da so aktivnosti 
izvajane z jasno opredeljenim jezikovnim in komunikaci jskim ci l jem ter da hkrati 
vzpodbujajo oz. ustvarjajo temelj za razvoj pismenosti. Zato so aktivnosti 
usmerjene v verbalno ustvarjanje, preoblikovanje al i interpretaci jo določenih 
vsebin na podlagi vizualne, slušne al i digitalne spodbude. Tako, na primer, v 
aktivnosti A 28 Vsak dan uporabljam del sodelujočih otrok opiše namembnost 
predmetov, ki j ih vidi jo na sl iki, drugi otroci pa na podlagi tega opisa ugotovi jo, 
al i gre za predmet, ki se uporablja v določenem pokl icu.

Poleg spodbujanja pismenosti v širšem smislu spodbujajo aktivnosti tudi razvoj 
pismenosti v ožjem smislu, t j. obvladovanje spretnosti pisanja v jezikih projekta. 
Ker so ci l jna skupina v projektu mlajši otroci, so aktivnosti, ki spodbujajo 
razvoj pismenosti v ožjem smislu, usmerjene večinoma v razvoj predbralnih in 
predpisalnih veščin in v razvoj začetne pismenosti: glasovna anal iza in sinteza, 
prepoznavanje zlogov v besedah, prepoznavanje črk in glasov ter razumevanje 
povezanosti med črko in glasom. Na primer, v aktivnosti A 8 Magične stopnice 
otroci razvrščajo besede na narisane stopnice glede na števi lo zlogov besede – 
besedo z najmanj zlogi razporedijo na najnižjo stopnico, besedo z največ zlogi 
na najvišjo.

Poleg splošne pismenosti, ki, kot že omenjeno, ni vedno omejena s temo, 
strokovnim področjem al i kontekstom, je znanje jezika nujen predpogoj za razvoj 
t ist ih vrst pismenosti, ki so povezane z določenimi strokovnimi področj i – na 
primer z matematično, naravoslovno al i informacijsko pismenostjo. Zato je bi lo 
ob izdelavi aktivnosti pomembno tudi spodbujanje napredka drugih strokovnih 
področi j.

A 28

A 8



2018-1-HR01-KA201-047499
11

3.2 Povezovanje področij učenja – transdisciplinarnost 

Ob kompetenci (splošne) pismenosti vkl jučujejo kl jučne kompetence za 
vseživl jenjsko učenje tudi razvoj kompetenc posameznih področi j, na primer 
matematične kompetence, naravoslovne kompetence, digitalne kompetence 
(UL EU 2018/C 189). Za razvoj navedenih kompetenc je nujno poznavanje 
dejstev posameznih strokovnih področi j, hkrati pa tudi sposobnost in zmožnost 
uporabe znanja določenega področja zaradi npr. pojasnjevanja (naravoslovnih) 
pojavov, rešavanja (matematičnih) problemov, ustvarjanja (digitalnih) vsebin itd. 
Čeprav so te kompetence usmerjene v posamezno vedo, imajo tudi skupne 
značilnosti – vkl jučujejo namreč razvoj sposobnosti logičnega, racionalnega, 
sistematičnega in kreativnega mišl jenja, hkrati pa terjajo poznavanje terminologi je 
in jezikovnih vzorcev, s katerimi so izražene. 
V izobraževalnih sistemih par tnerskih držav se navedene kompetence 
tradicionalno razvi jajo znotraj razl ičnih področi j dejavnosti (vr tec) al i predmetnih 
področi j (OŠ, SŠ). Za vsesplošen razvoj kompetenc pa je treba preseči nivo 
monodiscipl inarnosti. Spodbujanje logičnega mišl jenja pri matematiki bo, na 
primer, zagotovo vpl ivalo na razvoj logičnega razmišl janja pri razumevanju 
nekaterih naravnih pojavov. Otroke, ki se ne izobražujejo v materinščini, je treba 
pri vseh predmetih opozarjat i na besedišče in jezikovne značilnosti, ki so za neko 
področje pomembne. Ob razumevanju terminologi je posameznega strokovnega 
področja je za razvoj matematične in naravoslovne pismenosti pomembna tudi 
splošna stopnja jezikovnokomunikaci jskih sposobnosti učenca. Primer: v povedi 
Če imaš devet bombonov in poješ/t i nekdo vzame/nekomu daš dva, kol iko 
bombonov t i ostane? morajo učenci razumeti, da tr i je razl ični glagoli v povedi 
vsebujejo predpostavko, da se za pravi lni odgovor uporabi računska operaci ja 
odštevanja. Otrokom, ki se vkl juči jo v izobraževanje v jeziku, ki ni nj ihova 
materinščina, je treba omogočit i razvoj jezikovnokomunikaci jskih kompetenc 
z namenom zmožnosti razvi janja tudi drugih kompetenc. Ravno zato je bi l pri 
obl ikovanju aktivnosti, ki so nastale v projektu, eden od ci l jev, da aktivnosti, 
ki imajo sicer jasno definiran jezikovnokomunikaci jski ci l j , hkrati spodbujajo 
oz. ustvarjajo temelj tudi za razvoj drugih vrst pismenosti. To je omogočeno z 
integraci jo razl ičnih področi j učenja oz. s tako oblikovanimi aktivnostmi, da so s 
temo al i z rezultat i jasno usmerjene v razl ične strokovne al i umetniške discipl ine. 
Primer: otroci v aktivnosti A 52 Koliko ...? ob obvladovanju besedišča, vezanega A 52
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Pri zasnovi aktivnosti je bi lo upoštevano dejstvo, da je okol je otrok, ki so j im 
aktivnosti namenjene, večjezično in večkulturno. Otroci v družini uporabljajo 
en jezik al i več jezikov, ki se od jezika izobraževanja razl ikujejo. Ena izmed 
pomembnih nalog izobraževalnega sistema je podpirati večjezičnost učencev 
in zagotovit i pri ložnosti za razvoj večjezičnosti. Pomembno je, da otroku 
omogočimo uporabo vseh jezikov, ki j ih zna, in sicer na primeren način, za 
učinkovito komunikaci jo.

V dokumentih Sveta Evropske uni je je zapisano, da je kompetenca večjezičnosti 
(druga kompetenca) v najožj i povezavi s kompetenco pismenosti (UL EU 2018/C 
189: 8): »Ta kompetenca določa sposobnost ustrezne uporabe razl ičnih jezikov 

3.3 Večjezičnost in jezikovna ozaveščenost

na domače in divje žival i, razvi jajo tudi matematično pismenost.

Na ta način je bi l narejen premik od monodiscipl inarnosti (usmerenost izkl jučno 
v jezikovne ci l je) k transdiscipl inarnosti. Slednja se v aktivnostih izraža v 
korelaci j i  predmetnih področi j (špor t, zdravstvena vzgoja, naravoslovje in 
družboslovje, glasbena umetnost, l ikovna umetnost) in v usmerjenosti aktivnosti 
v razvoj razl ičnih vrst pismenosti (bralna, matematična, naravoslovna, medijska, 
digitalna, večjezična in večkulturna pismenost). 
Transdiscipl inarnost je v projektu dosežena na horizontalnem in ver t ikalnem 
nivoju. Horizontalna transdiscipl inarnost vkl jučuje sodelovanje članov projektne 
skupine, ki so strokovnjaki za razl ične znanstvene in umetniške discipl ine 
ter strokovna področja. Aktivnosti, ki so j ih zasnoval i skupaj, vkl jučujejo 
elemente razl ičnih področi j – področje jezika je vedno izhodišče za interakci jo s 
knj iževnostjo, z (glasbeno in l ikovno) umetnostjo, računalništvom, matematiko, 
družboslovjem in naravoslovjem, s špor tom.
Ver t ikalna transdiscipl inarnost je dosežena z aktivnim sodelovanjem članov 
projektnih skupin razl ičnih inštituci j in stopenj izobraževanja (osnovna šola in 
fakultete, ki izobražujejo učitel je razrednega pouka, učitel je predmetnega pouka 
v osnovnih in srednjih šolah), kar se odraža v aktivnostih, pri lagojenih razl ični 
starosti otrok.
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za učinkovito sporazumevanje. Zanjo na splošno vel jajo iste glavne razsežnosti 
spretnosti kot za pismenost: temelj i  na sposobnosti razumevanja, izražanja in 
razlage konceptov, misl i, čustev, dejstev in mnenj tako v ustni kot pisni obl iki 
(poslušanje, govor, branje in pisanje) v razl ičnih ustreznih družbenih in kulturnih 
okol iščinah v skladu z žel jami al i potrebami posameznika. Jezikovne kompetence 
imajo zgodovinsko razsežnost, vkl jučujejo pa tudi medkulturne kompetence. 
Zanje je potrebna sposobnost preskakovanja med razl ičnimi jeziki in medij i , 
opisana v skupnem evropskem referenčnem okviru. Vkl jučuje lahko ohranjanje 
in nadaljnj i razvoj kompetence za rabo maternega jezika ter pridobivanje znanja 
uradnega jezika al i jezikov države.« Večjezična kompetenca ni odvisna od 
stopnje posameznikovega znanja nit i ni odvisna od tega, al i gre za jezike, ki j ih 
oseba obvlada spontano al i pa se j ih uči kot tuje jezike.

Za dosego ci l jne večjezičnosti morajo govorci med drugim razvit i jezikovno 
zavest. V širšem smislu se izraz nanaša na ozaveščanje o obstoju razl ičnih jezikov 
( jezikovna raznolikost) in s tem na preseganje predsodkov o razl ičnih jezikih ter na 
spodbujanje zanimanja za druge jezike. Pojem jezikovnega zavedanja pa včasih 
enačimo z eno od njenih vrst – z metajezikovnim zavedanjem. Metajezikovno 
zavedanje se nanaša na zavedanje jezika kot sistema, njegovih elementov 
(glasov, besed) in pravi l, po katerih so t i elementi v korelaci j i  ( jezikovne oblike 
in nj ihove funkci je). Z razvojem metajezikovne zavesti otroci opazi jo značilnosti 
jezikovne strukture v razl ičnih jezikih, kar povečuje učinkovitost uporabe razl ičnih 
jezikov.

Pri obl ikovanju aktivnosti v okviru projekta DEAL je bi la posebna pozornost 
namenjena nj ihovi ustreznosti za razvoj večjezičnosti, pa tudi učinkovitosti za razvoj 
jezikovne zavesti. Vse aktivnosti so usmerjene predvsem v spodbujanje učenja 
uradnih jezikov sodelujočih držav v projektu (slovenski, hrvaški in makedonski 
jezik). Vendarle je treba poudarit i , da je mogoče večino aktivnosti uporabit i 
tudi za spodbujanje učencev pri učenju maternega jezika, pri obvladovanju 
jezika/jezikov okolja in učenju tuj ih jezikov (vse aktivnosti so na vol jo tudi v 
angleščini). Ob tem so lahko v angleščini zapisane aktivnosti pripomoček pri 
prenosu pomena, saj vodja aktivnosti najpogosteje ne pozna maternega jezika 
otroka. Aktivnosti so pravi loma iste v vseh štir ih jezikih. Manjši del aktivnosti 
je specif ičen za posamezni jezik, na primer aktivnost A 10 Povezovanje črke, A 10
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Otroci, za katere so bi le v okviru projekta DEAL pripravl jene aktivnosti, imajo 
zelo pogosto, poleg jezika, tudi kulturno ozadje, ki je drugačno kot pri drugih 
otrocih v izobraževalnem sistemu, v katerega so vkl jučeni. Tem otrokom je treba 
zagotovit i čim več pri ložnosti za učenje in srečevanje z drugimi kulturami ter 
udeležencem izobraževalnega sistema omogočit i izmenjavo kulturnih izkušenj 
in znanja. Zato bi moral bit i pomemben ci l j  izobraževalnih dejavnosti razvoj 
medkulturne zmožnosti, t j . sposobnosti ustrezne komunikaci je s pripadniki 
druge kulture. Medkulturna zmožnost se ne nanaša zgolj na opazovanje 
podobnosti in razl ik med kulturami, torej na poznavanje razl ičnih kultur, temveč 
tudi na razvoj pozit ivnega odnosa do razl ičnih kultur, spretnosti kulturološko 
ustreznega komuniciranja in zavedanja sebe ter drugih. Medkulturna zmožnost je 
pomemben sestavni del obl ikovanja identitete večjezičnih l judi in osebnostnega 

3.4 Medkulturna zmožnost

saj je osnova te aktivnosti abeceda določenega jezika; tudi to aktivnost je moč 
pri lagodit i za druge jezike.

V jezikovno heterogenih skupinah otrok je lahko za razvoj jezikovne zavesti vseh 
otrok ista aktivnost usmerjena v razl ične jezike (npr. v materni jezik otrok in jezik 
izobraževanja al i jezik izobraževanja in tuj i jezik, ki se ga otroci uči jo v šol i ).

Del aktivnosti je posebej usmerjen v razvoj metajezikovne zavesti. Gre za 
aktivnosti, v katerih se skozi igro in spontano pozornost otroka usmeri v strukturne 
elemente določenega jezika. Aktivnosti so usmerjene v opazovanje posameznih 
struktur, ponazoritev nj ihove funkci je in spodbujanje pravi lne rabe, kar ima za 
končni ci l j  spontano usvajanje jezika in njegovo ustrezno uporabo. Aktivnost A 
2 Pobarvaj besede je, na primer, namenjena razumevanju slovničnega spola 
samostalnikov in pridevnikov ter nj ihovega spolskega ujemanja, aktivnost A 
80 Števi la iščejo besede je usmerjena v slovnično razl ične oblike besed, ki 
izražajo čas. Čeprav so vsi tr i je ci l jni jeziki južnoslovanski, se razl ikujejo po 
svoj i slovnični strukturi in pravi l ih, zato aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj 
metajezikovne zavesti, ni bi lo mogoče zgolj prevesti, temveč j ih je bi lo treba 
pri lagodit i vsakemu posameznemu jeziku.

A 2

A 80
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A 35
A 61
A 13
A 43
A 26

razvoja posameznika, zato bi moral bit i razvoj medkulturne zmožnosti sestavni 
del vsakega namenskega učenja jezikov.

Števi lne aktivnosti temelj i jo neposredno na otrokovi kulturni ( in jezikovni) izkušnj i, 
da se otrok s pomočjo že znanega nauči nekaj novega, še neznanega. To je še 
posebej poudarjeno pri aktivnostih na temo naravnega in materialnega okolja, 
prostega časa in medosebnih odnosov. Tudi ko vodja aktivnosti otrokovega 
jezika ne pozna, lahko aktivnost vedno začne s poimenovanjem v otrokovem 
maternem jeziku. Na ta način je otroku laže, s tem pa vodja aktivnosti pokaže 
tudi spoštovanje do otrokovega jezika in kulture.

Večina aktivnosti ponuja pri ložnost za izmenjavo kulturnih izkušenj in za 
razvoj pozit ivnega odnosa do razl ičnih kultur. Kulturna komponenta in razvoj 
medkulturnih zmožnosti sta lahko glavni ci l j  aktivnosti (npr. aktivnosti A 35 
Čajanka in A 61 Zastave in države ), lahko sta eden izmed ci l jev (npr. izbor 
predlog za razl ične kulture v aktivnosti A 13 Spoznavanje žival i ), lahko pa se 
medkulturnost razvi ja posredno, s pogostimi in ci l jno usmerjenimi aktivnostmi, 
ki omogočajo otrokom izmenjavo kulturnih izkušenj (npr. v aktivnostih A 43 
Pripravimo kosi lo in A 26 Hiša besed ).

Večina aktivnosti je enaka v vseh jezikih projekta, mestoma pa se del i posameznih 
aktivnosti razl ikujejo zaradi razl ičnih družbenih in kulturnih specif ik (npr. valuta, 
zastave, l i terarne predloge), ki so pri lagojene aktivnosti in jeziku posamezne 
države.

3.5 Različne oblike učenja 

Dejstvo je, da se otroci ne uči jo jezika samo v šolah in v okviru formalnega 
učenja. Obstoječe aktivnosti učenja jezikov in opismenjevanja so pogosto 
pri lagojene le formalnemu, šolskemu učenju, premalo pozornosti pa je 
namenjeno drugim oblikam učenja. Zato je bi lo eno temeljnih načel obl ikovanja 
aktivnosti nj ihova možnost izvedbe v vseh okoliščinah. Glede na to, da so 
bivanje otroka v prostoru, igra in druženje pri ložnosti za usvajanje jezika, je bi la 
posebna pozornost namenjena usvajanju jezika ter razvoju pismenosti tudi pri 
neformalnem in informalnem učenju. Pomen uporabe vsake situaci je učenja za 
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razvoj jezikovnokomunikaci jskih sposobnosti je poudarjen tudi v dokumentih 
Sveta Evropske uni je, v katerih je zapisano, da bi posamezniki (UL EU 2018/C 
189: 8) »moral i bit i  sposobni ustrezno uporabljat i orodja ter se jezikov formalno, 
neformalno in informalno učit i vse živl jenje«.

Mednarodna organizaci ja za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) utemeljuje 
tr i vrste učenja (OECD, n.d.; Werquin, 2007., Faure, Learning to be, UNESCO 
Repor t, 1972): 

a) Formalno učenje je institucionalno izobraževanje z jasno utemeljenim in 
opredeljenim izobraževalnim sistemom. Vedno je zakonsko določeno, končni 
rezultat pa je pridobivanje določenih znanj in veščin.
b) Neformalno učenje je obl ika učenja, ki pomeni neinstitucionalne izobraževalne 
aktivnosti, s katerimi se pridobiva določeno znanje; tudi ta vrsta izobraževanja 
ima vnaprej določen program, udeležba pri tovrstnih aktivnostih je prostovol jna.
c) Informalno učenje vkl jučuje razl ične oblike pridobivanja znanja, spretnosti in 
veščin, ki vkl jučujejo samoiniciat ivne al i spontane oblike izobraževanja, torej 
spontane oblike prenosa znanja, stal išč, spretnosti in veščin.

Primer formalnega učenja je sistem osnovnega in srednješolskega izobraževanja, 
primer neformalnega učenja so razl ične organizirane dejavnosti (npr. krožki, 
tečaj i, treningi, glasbena šola), primer informalnega učenja pa je otroška igra z 
vrstniki in odrasl imi.

Pomembno je poudarit i , da se lahko vse tr i obl ike učenja izvajajo v okviru 
formalne šolske vzgoje: formalno – v uči lnici z učitel jem, neformalno – na izletu, 
pri obisku gledal išča al i prireditve in informalno – v času odmora, malice in pri 
vseh oblikah druženja.

Aktivnosti, pripravl jene v okviru projekta, so zasnovane tako, da spodbujajo 
usvajanje jezika v razl ičnih učnih situaci jah. Del aktivnosti se lahko izvaja v 
vseh treh oblikah učenja (npr. aktivnost A 79 Razburl j iva tekma ), medtem ko 
je za manjši del aktivnosti ci l jni kontekst formalno učenje, saj nj ihovo izvajanje 
vkl jučuje posebne kompetence vzgojitel jev al i učitel jev (npr. aktivnost A 21 
Jezikovni r istanc ).

A 79

A 21
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3.6 Inovativnost, kreativnost in igrifikacija

Osnovno izhodišče pri obl ikovanju aktivnosti je bi lo, da morajo bit i aktivnosti za 
otroke privlačne in zanimive, pri čemer je pričakovati nj ihovo aktivno sodelovanje 
in obvladovanje jezika skozi igro in zabavo. Aktivnosti morajo izpolnjevati 
tudi meri lo kreativnosti – ne le v načinu nj ihovega oblikovanja, ampak zlasti 
v spodbujanju otrok k jezikovni ustvarjalnosti. Ob osredinjenosti na otrokovo 
jezikovno ustvarjalnost in z elementi igr i f ikaci je lahko tako ista aktivnost omogoča 
več izvedb, ne da bi bi la aktivnost pri tem predvidl j iva al i dolgočasna. Del 
aktivnosti vsebuje tudi elemente tekmovanja (npr. aktivnost A 79 Razburl j iva 
tekma ), zato je pričakovati, da j ih bodo otroci izvajal i z vesel jem.

V celotnem izobraževalnem sistemu se otroci z jezikom izobraževanja srečujejo 
pri vseh predmetih kot z jezikom poučevanja, zato je pomembno, da sta usvajanje 
jezika in pismenost povezani z vsemi področj i v projektu pripravl jenih aktivnosti. 
Tako je v posamezni aktivnosti jezik zelo pogosto povezan s področj i umetnosti, 
glasbe, špor ta al i naravoslovnih vsebin.

Ta izhodišča medsebojnega vpl ivanja področi j so prispevala k inovativnosti in 
enostavnemu izvajanju načr tovanih aktivnosti. V podporo sinergi j i  inovativnosti 
in enostavnosti je tudi dejstvo, da so v nekaterih aktivnostih že znane otroške 
al i družabne igre dobile z vkl jučitvi jo jezikovne dejavnosti nov, drugačen način 
izvajanja (npr. aktivnost A 79 Razburl j iva tekma al i A 27 Lončki in pokrovčki ).

A 79

A 79
A 27
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Struktura opisa aktivnosti

A 01 Čarobne kar te
A 02 Pobarvaj besede
A 03 Muu al i hov hov
A 04 Naš svet – naš zemljevid
A 05 Besede iz škatle
A 06 Odeja iz besed
A 07 Lovec na črke
A 08 Magične stopnice
A 09 Barvite nogavice
A 10 Povezovanje črke
A 11 Zgodba iz čarobnega klobuka
A 12 Sledimo besedi
A 13 Spoznavanje žival i
A 14 Kateri zvok sl išim?
A 15 Gradimo mesto
A 16 Kdaj – Kaj – Kako
A 17 Narišimo pošast
A 18 To sem jaz, to si t i
A 19 Gremo nakupovat
A 20 Koliko besed je v povedi?
A 21 Jezikovni r istanc
A 22 Zajček, zajček
A 23 Bzzz, ssss
A 24 Eko, eko
A 25 Pri jatel jstvo
A 26 Hiša besed
A 27 Lončki in pokrovčki
A 28 Vsak dan uporabljam

V projektu je bi lo skupno pripravl jenih 80 aktivnosti. V Bazi su označene s 
števi lko in s poimenovanjem:

4
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A 29 Pari
A 30 Čigav hišni l jubl jenček je lačen?
A 31 Leti, let i
A 32 Gnezdo
A 33 Sestavi števi lo
A 34 Stop, pol ici ja!
A 35 Čajanka
A 36 Kaj je v sobi?
A 37 Zakaj? Kdaj? Kje?
A 38 Vrzi kocko
A 39 Šah-mat
A 40 Najdi in prepoznaj pri jatel ja
A 41 V loncu, v skledi
A 42 Odigraj in povej
A 43 Pripravimo kosi lo
A 44 Naš zajtrk
A 45 Pripravl jamo jedi lnik za restavraci jo
A 46 V svoj i okol ici lahko vidim …
A 47 Pri zdravniku
A 48 Praznovanje rojstnega dne
A 49 Vabilo na rojstnodnevno zabavo
A 50 Pripravimo večerjo
A 51 Na pikniku
A 52 Koliko …?
A 53 Petje ptic
A 54 Pripovedujem zgodbo
A 55 Štejemo v krogu
A 56 Zadeni
A 57 Igriva abeceda
A 58 Kot papagaj
A 59 Barvni morski pes
A 60 Avto in semafor
A 61 Zastave in države
A 62 Igrajmo se kipe
A 63 Poskoči 
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A 64 Levo-desno
A 65 Kaj počnem – Ponovi za menoj
A 66 Odkrivanje skrivnostne sl ike
A 67 Igramo se na t leh
A 68 Reci BUM!
A 69 Ena, dve, tr i – naj se igra začne
A 70 Poligon besed
A 71 Vaja naredi ... poved
A 72 Razvrstimo mesece
A 73 Kaj vidiš?
A 74 Ujemi zlog
A 75 Začnimo pisati
A 76 Spoznajmo gledal išče
A 77 Lutke
A 78 Slovnični kr ižec–krožec
A 79 Razburl j iva tekma
A 80 Števi la iščejo besede

Poimenovanja aktivnosti so bi la izbrana tako, da so lahko zapomnlj iva, jasna, 
da nakazujejo ci l j  al i  vsebino aktivnosti, hkrati pa so zanimiva in privlačna 
končnemu uporabniku – otroku. Poimenovanje je določeno z eno od naslednjih 
določi l: tema (npr. A 60 Avto in semafor; A 76 Spoznajmo gledal išče; A 47 Pri 
zdravniku ), dejavnost al i veščina, ki v aktivnosti prevladuje (A 54 Pripovedujem 
zgodbo; A 55 Štejemo v krogu; A 75 Začnimo pisati ), pogosto pa vsebuje tudi 
elemente zabave in igri f ikaci je (npr. A 59 Barvni morski pes; A 80 Števi la iščejo 
besede ).

Namen tovrstnega poimenovanja je spodbudit i otrokovo zanimanje in 
radovednost, pri čemer odkriva novo in sodeluje v aktivnosti – igri.

Vsaka aktivnost je pripravl jena na enak način, t j. opis vsake aktivnosti vsebuje 
dele, ki j ih vodje aktivnosti lahko uporabijo kot smernice za nj ihov izbor in izvedbo. 
Ti del i so: ime aktivnosti, ci l j  aktivnosti, osnovna starost, tema, kontekst učenja, 
gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti, korelaci ja, predvideno trajanje, časovna 

A 60
A 76
A 47
A 54
A 55
A 75
A 59
A 80
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pri lagodlj ivost, uporaba tehnologi je, obl ika aktivnosti, rezultat i, usmerjenost v 
vrsto pismenosti, potek aktivnosti, gradivo za bazo.

Posamezni elementi so hkrati postavl jeni tudi kot meri la za iskanje po Bazi 
(gl. poglavje 2). Deli opisa aktivnosti so bi l i  izbrani in poimenovani tako, da 
zagotavl jajo čim bolj izčrpne in natančne informacije o uporabnikih aktivnosti, 
o ci l j ih aktivnosti, pogojih in načinu izvedbe. Vse elemente podrobneje 
pojasnjujemo v nadaljevanju.

4.1 Uporabnik aktivnosti 

Otrok – Aktivnosti so namenjene izvajanju z mlajšimi otroki, tj. s predšolskimi 
in z osnovnošolskimi otroki, zato se v opisih aktivnosti uporablja izraz otrok oz. 
otroci. Večina aktivnosti se lahko izvaja v vseh treh oblikah učenja, tj. v formalnem, 
neformalnem in informalnem. Ker se beseda učenec nanaša zgolj na udeleženca v 
formalnem učnem procesu, je v opisih aktivnosti uporabljana beseda otrok.

Osnovna starost je označena kot starostna skupina otrok, ki jim je aktivnost v 
osnovi namenjena. Starostne skupine so v opisu aktivnosti razmejene po letih 
glede na otrokova razvojna obdobja, tj. 3–5, 6–8, 9–11, 12–14, in so uporabne kot 
smernice za načrtovanje in izbiro aktivnosti. Oznaka starostne skupine je informacija 
vodji glede stopnje nejezikovnega in jezikovnega znanja ter zmožnosti otroka ob 
izvajanju posamezne aktivnosti. Na primer, če aktivnost od otroka zahteva branje 
in pisanje, osnovna starost ni označena 3–5 let, ne glede na pričakovano stopnjo 
nejezikovnega znanja.

Osnovno starost je projektna skupina opredelila glede na lastno mnenje o največji 
primernosti opisane aktivnosti otroku. Vendarle se lahko zgodi, da se določitev 
osnovne starosti v praksi ne izkaže za najustreznejšo. V skupinah so namreč pogosto 
otroci različnih starosti, različnega jezikovnega znanja in kulturnega porekla. Vodje 
lahko tako aktivnosti, ob upoštevanju tovrstnih okoliščin, interesa otrok in možnosti, 
izvajajo ne glede na predlagano starost.
V nekaterih aktivnostih je zato zapisanih tudi več starostnih skupin (npr. A 37 
Zakaj? Kdaj? Kje?; A 39 Šah-mat; A 24 Eko, eko). Osnovno izvajanje aktivnosti je 

A 37
A 39
A 24
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4.2 Cilji aktivnosti 

Cilji aktivnosti so določeni glede na jezikovno in tematsko usmeritev aktivnosti. 
Jezikovni ci l j i  se nanašajo na izbol jševanje stopnje jezikovnega zavedanja 
(npr. prepoznavanje in določanje govorne strukture besed, prepoznavanje in 
določanje slovničnih značilnosti), na razvi janje jezikovnih zmožnosti (poslušanje, 
branje, pisanje in govorjenje) in na spodbujanje jezikovnega izražanja (npr. 
opisovanje, pripovedovanje, govorjenje, dramatizaci ja ipd.). Tematska določitev 
ci l jev aktivnosti se nanaša na osnovna področja materialnega in nematerialnega 
sveta.

Tema določa najmanjšo vsebinsko enoto aktivnosti.
Vse posamezne vsebinske tematske enote aktivnosti lahko razvrstimo v 10 
kl jučnih tematskih sklopov:

• matematični pojmi: teme – števi la, štetje, geometri jske oblike;

• jezikovni pojmi: teme – slovnica, zlogi in besede, glasovi/črke, abeceda;

• jezikovna ustvarjalnost: teme – pisanje, branje, poslušanje, govorjenje;

• hrana: teme – sadje, zelenjava, jedi in jedi lnik;

• prosti čas: teme – igrače, špor t, knj ige/sl ikanice;

• materialno okolje: teme – hiša in stanovanje, predmeti, stavbe, inštituci je, 
denar, oblači la, barve;

• naravno okolje: teme – narava, zvoki, letni časi, meseci;

• rastl ine, žival i in hrana: teme – žival i, sadje, zelenjava;

• človek in medčloveški odnosi: teme – občutki, pri jatel jstvo, l judje in pokl ici, 
del i telesa;

• prostor in gibanje po prostoru: teme – promet, prostorska orientaci ja, gibanje.

namenjeno nižji starostni skupini, z višjo starostno skupino pa je možno aktivnosti 
nadaljevati, kot je predlagano v opisu ali na način, za katerega vodja presodi, da je 
primeren za otroke, s katerimi dela.
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V Bazi je aktivnosti mogoče iskati s pomočjo teh 10 tematskih sklopov. Način 
iskanja je predstavl jen v zadnjem delu tega Priročnika.

Korelaci ja se uporablja kot izraz, ki definira povezavo jezika z drugimi vedami al i 
predmetnimi področj i znotraj opisane aktivnosti. Področja so: špor t, naravoslovje 
in družboslovje, glasbena umetnost in l ikovna umetnost. Aktivnosti, ki vkl jučujejo 
gibanje al i ples, so na primer označene kot korelaci ja s špor tom; če je nj ihova 
vsebina povezana z naravnimi al i družbenimi dogodki in pojavi, je navedena 
korelaci ja z naravo al i družbo; če aktivnosti vkl jučujejo glasbeno al i umetniško 
izražanje, je navedena korelaci ja z glasbeno al i l ikovno umetnostjo.

Aktivnost A 15 Gradimo mesto tako vkl jučuje korelaci jo s špor tom, z l ikovno 
umetnostjo, naravoslovjem in družboslovjem. Premikanje po namišl jenem mestu 
od ene točke do druge (knj ižnice, šole, trgi i td.), ob hkratnem govorjenju in 
r isanju, vkl jučuje korelaci jo navedenih področi j. Aktivnost A 33 Sestavi števi lo 
nakazuje korelaci jo med matematiko in špor tom, saj vkl jučuje vadbo, gibanje in 
števi lo ter geometri jske oblike kot matematične pojme.

Usmerjenost v vrsto pismenosti kaže, katere vrste pismenosti se razvi jajo v 
določeni aktivnosti: bralna pismenost, matematična pismenost, naravoslovna 
pismenost, družboslovna pismenost, medijska pismenost, digitalna pismenost, 
večjezična in večkulturna pismenost.

V rezultat ih so navedeni t ist i rezultat i, ki j ih otroci z izvajanjem aktivnosti lahko 
dosežejo. Predvideni rezultat i so pri načr tovanju aktivnosti v pomoč. Vodja bo 
glede na to, kar žel i, da otroci usvoj i jo (npr. lahko poimenujejo hišne l jubl jenčke, 
besedo lahko razdeli jo na zloge, lahko opišejo sobo, v kateri se nahajajo), izbral 
točno določeno aktivnost. Rezultat i predstavl jajo usvajanje vsebine, dejstev in 
zmožnosti, ki j ih bodo otroci razvi jal i  z dejavnim udejstvovanjem v aktivnosti. 
V skladu s tem so rezultat i osredotočeni na usvajanje predpogojev za branje 
in pisanje, na začetno branje in pisanje, obvladovanje slovničnih struktur, 
na jezikovne zmožnosti (pisanje, branje, poslušanje, govorjenje) in jezikovno 
izražanje. Pomembno je poudarit i , da ima več razl ičnih aktivnosti iste rezultate 
oz. da se, pogosto, v eni aktivnosti načr tuje dosego tudi več rezultatov.

A 15

A 33
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4.3 Pogoji za izvajanje aktivnosti 

Kontekst učenja je odvisen od tega, al i je aktivnost primerna za izvajanje v 
formalnih, neformalnih al i informalnih učnih situaci jah.

Za vsako aktivnost je vedno naveden primarni kontekst učenja. Poudarek 
projekta je na uporabi vseh oblik učenja, zato poleg formalnih prevladujejo 
aktivnosti, ki se lahko izvajajo v neformalnem in informalnem kontekstu. Vodje 
aktivnosti, ki so učitel j i , lahko tovrstne aktivnosti kot del pouka uvedejo seveda 
tudi v formalno (šolsko) učenje. Glede na to, da je meja med neformalnim in 
informalnim učenjem včasih teže določl j iva, sta v nekaterih aktivnostih navedena 
oba konteksta učenja, od vodje aktivnosti pa je odvisno, kako in kdaj ju bo 
uporabil.

Primer: pri aktivnosti A 17 Narišimo pošast je kontekst učenja opredeljen 
kot neformalni, saj se takšen način r isanja z opisovanjem in z elementi igre 
ter tekmovanja lahko zelo dobro vkl jučuje v izvenšolske programe. Aktivnost 
je seveda možno izvesti tudi v formalnem kontekstu. V razredu jo lahko na 
primer izvajamo pri predmetu Slovenščina pri uri opisovanja, pri predmetu 
Spoznavanje okol ja/Naravoslovje/Naravoslovje in tehnika/Biologi ja/Kemija pri 
učenju o človeškem telesu, pri predmetu Matematika pa ga je mogoče povezati 
z usvajanjem pojma števi l, seštevanja in odštevanja.

Oblika aktivnosti se nanaša na način organizaci je dela glede na to, al i se 
aktivnost izvaja z otroki skupinsko, individualno al i v dvoj icah. Nekatere aktivnosti 
se lahko izvajajo v več oblikah, kar je odvisno od zastavl jenih rezultatov, starosti 
otrok al i nj ihovega števi la, zato ima vodja možnost izbire oblike aktivnosti.

Predvideno trajanje podaja informacijo o optimalnem trajanju aktivnosti. Večj i 
del aktivnosti traja 5–10 minut, zato j ih je v formalnem kontekstu učenja moč 
izvajat i v razl ičnih del ih učne ure.

Časovna prilagodljivost se nanaša na morebitne vsebinske spremembe 
aktivnosti bodisi z namenom skrajšanja bodisi podaljšanja aktivnosti. Če je 
aktivnost časovno pri lagodlj iva, lahko vodja sam presodi, kol iko časa bo z 

A 17
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otroki izvajal posamezno aktivnost, torej, al i jo bo morda izvedel v skrajšani al i 
razšir jeni in nadgrajeni razl ičici. Aktivnost je mogoče razšir i t i  tako, da temeljnemu 
izvajanju aktivnosti sledi nadaljevanje aktivnosti, torej t isto, kar je zapisano v 
samem opisu aktivnosti, al i pa tako, kot zasnuje vodja aktivnosti sam.

Uporaba tehnologije opredeljuje, al i je za aktivnost tehnologi ja potrebna. 
Števi lne aktivnosti so namenjene neformalnemu in informalnemu kontekstu 
učenja, zato je posebna pozornost namenjena možnostim izvedbe aktivnosti brez 
uporabe tehnologi je. Vsaka aktivnost se sicer lahko izvaja tudi s (z razpoložl j ivo) 
tehnologi jo. Risbe, fotografi je in besedilne kar t ice iz baze se lahko kot kar t ice, 
na primer, natisnejo, če pa je na vol jo tehnologi ja (računalnik, projektor) in 
vsebina to omogoča, je aktivnost moč izvesti s pomočjo tehnologi je, sl ike in 
kar t ice se lahko prikažejo na računalniku al i z računalniško projekci jo.

Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti, je vse gradivo, ki ga vodja aktivnosti 
pripravi vnaprej, da lahko aktivnost izvede, npr. škarje, lepi lo, barvni papir. 
Primeri povedi, besed, zvoki, sl ike in podobne spodbude so navedene ob 
vsakem koncu opisa aktivnosti kot Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti.

4.4 Način izvedbe aktivnosti 

Potek aktivnosti je opis izvedbe aktivnosti, ki se sestoj i iz nekaj delov:

Priprava: Navaja se vse, kar mora vodja aktivnosti pripravit i pred samo izvedbo 
aktivnosti: potrebne pripomočke (npr. škarje, lepi lo, papir, kredo) in gradivo iz 
Baze (npr. fotografi je, r isbe, besedilne kar t ice al i besedilo z navodil i  za vodjo 
aktivnosti). Glede na aktivnost so v Pripravi predstavl jeni tudi prostorski pogoji 
izvedbe aktivnosti in prostorska razporeditev otrok ter gradiva. 

Temeljno izvajanje aktivnosti: Potek in način izvedbe aktivnosti sta podrobno 
in natančno opisana, pri čemer so jasno opredeljene naloge in dejavnosti vodje 
aktivnosti ter naloge, dejavnosti in pričakovanja, ki j ih ima vodja do otrok.

Nadaljevanje aktivnosti: Če obstaja možnost nadaljevanja, spremembe al i 
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dopolnitve izvajanja aktivnosti, so za to podani konkretni predlogi. Predlogi so 
usmerjeni tako v horizontalo – v vsebinsko razšir i tev (npr. priprava iste aktivnosti 
z drugim gradivom in z drugim prostorskim kontekstom) – al i v ver t ikalo – v 
razšir i tev aktivnosti s kompleksnejšo jezikovno al i prostorsko izvedbo (npr. 
obl ikoslovne in skladenjske spremembe – po tvorbi besed tvorba povedi in 
dal jšega/večpovednega besedila; bol j zapleteno gibanje in kazanje na nekaj).

Gradivo za bazo vsebuje seznam vsebin in spodbud za izvedbo aktivnosti, ki 
so vodjem aktivnosti na vol jo v bazi. Pripravl jena gradiva lahko vodja aktivnosti 
preuči, razmnoži in otrokom pripravi za uporabo, lahko pa j ih, glede na prostorske 
in materialne pogoje, prikaže s pomočjo računalnika, tabl ice al i mobilnega 
telefona.

V Bazi so dostopne razl ične vrste spodbud za izvedbo aktivnosti:

Fotografije, risbe, predloge za družabne igre – Vse fotografi je in r isbe, torej 
graf ična gradiva, so narejene izkl jučno za potrebe projekta DEAL. So avtorsko 
delo članov projektne skupine in se j ih, poleg namena, za katerega so bi le 
ustvarjene ( izvajanje jezikovnih aktivnosti, pripravl jenih v okviru projekta DEAL), 
ne sme uporabljat i v druge namene. Poleg tega j ih, razen na način, kot ga 
določa opis posamezne aktivnosti (npr. barvanje r isbe), ni dovoljeno spreminjati 
al i  predelovati. Če se uporabljajo v celovit i in izvorni obl iki za izvajanje drugih 
učnih dejavnosti, ki j ih je pripravi l vodja aktivnosti, al i kot del učnih gradiv 
za uporabo v razredu, je treba navesti nj ihov vir. Avtorj i  al i  uredniki, ki niso 
udeleženci projekta DEAL, grafičnega gradiva, ustvarjenega v projektu DEAL, 
ne smejo uporabljat i kot r isbe al i kot del katerih kol i t iskanih gradiv.
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Kartice besed in kartice povedi – Vsebujejo 
črke, besede al i povedi, ki so namenjene 
otrokom kot spodbuda za izvajanje aktivnosti. 
Vse so grafično poenotene, pripravl jene 
ci l jno za vsako posamezno aktivnost, zato 
j ih je, kot tudi r isbe in fotografi je, za izvedbo 
aktivnosti treba zgolj natisnit i, brez kakršnih 
kol i pri lagoditev.

Besedilne predloge za vodje aktivnosti – 
Za vodje aktivnosti so pripravl jene predloge, 
na katerih so primeri besedil, ki j ih vodja 
med aktivnostjo govori, da bi tako dosegel 
ci l j  aktivnosti (pripovedne povedi, vprašanja, 
odgovori; primeri pesmi in zgodb, ki so 
izhodišče za izvedbo aktivnosti; razl ični drugi 
vir i  za dopolnitev aktivnosti). Predloge je 
moč natisnit i al i  j ih uporabit i na računalniku, 
tabl ici al i mobilnem telefonu. 
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Primera opisanih aktivnosti5

Aktivnost Pobarvaj besede je vsebinsko opredeljena s kl jučnimi besedami: 
jezikovni pojmi, materialno okolje, rastl ine, žival i in hrana.

                    A 02 Pobarvaj besede

Cilji aktivnosti:
• učenje samostalnikov in pridevnikov,
• kategorizaci ja besedišča,
• aktivno poslušanje.

Osnovna starost: 7–9, 10–14 (odvisno od predznanja jezika)
Tema: ni določena
Kontekst učenja: neformalni
Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti: voščenke (al i barvice), kar t ice z 
besedilom (iz baze)
Korelacija: naravoslovje, družboslovje, l ikovna umetnost
Predvideno trajanje: 20–30 minut
Časovna prilagodljivost: da
Uporaba tehnologije: ne
Oblika aktivnosti: skupinska, v dvoj icah

Rezultati: 
• otrok se bo zavedal, da imajo samostalniki slovnično značilnost spola,
• otrok je zmožen prepoznati spol samostalnika,
• otrok je zmožen povezovati pridevnike s samostalniki glede na spol.

A 02

Za čim bolj nazoren prikaz načina oblikovanja opisa aktivnosti in načina 
predstavitve navedenih teoretičnih načel podajamo primer dveh aktivnosti.
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Potek aktivnosti: 
Priprava: Vodja pripravi kar t ice s samostalniki moškega, ženskega in srednjega 
spola. Samostalniki razl ičnih besednih vrst so zapisani v razl ičnih barvah, npr. 
samostalniki moškega spola v modri barvi, ženskega spola v rdeči barvi in 
srednjega spola v rumeni barvi. Pripravl jene kar t ice so pritr jene na tablo al i na 
zidu, vodja pa prosi otroke, da se dotaknejo določene besede. Po tem, ko otrok 
najde določeno besedo, jo lahko poskusi tudi prebrati. Če so nekatere besede 
otrokom za branje še vedno težke, j im vodja pri branju pomaga. Vodja preveri, 
al i je pomen samostalnikov razumlj iv vsem otrokom.

Temeljno izvajanje aktivnosti: Vodja pripravi kar t ice s pridevniki. Vsi pridevniki 
so že zapisani v razl ičnih spolskih oblikah, vsi pa so zaradi preglednosti natisnjeni, 
na primer: zelen, zelena, zeleno.

Nadaljevanje aktivnosti: Otrok izbere en pridevnik, ga prebere na glas in 
poskuša spolsko uskladit i s samostalnikom, torej pridevnik in samostalnik naj 
se ujemata v spolu. Ko je otrok pri tem uspešen, pobarva pridevnik z isto barvo, 
kot je pobarvan samostalnik (rdeča barva za ženski spol, modra za moški in 
rumena za srednji spol).
Opomba: določeni pridevnik se lahko ujema z več samostalniki.

Gradivo za bazo: 
• Kartice (natisnjene barvno) z različnimi samostalniki:
Samostalniki moškega spola: avto, balon, cvet, žep, golob, konj, lev, nos, pes, 
slon, traktor, vlak.
Samostalniki ženskega spola: piščal, mačka, igla, vi jol ica, gugalnica, r iba, žaba, 
zebra.
Samostalniki srednjega spola: drevo, oko, morje, sonce, nebo, mleko.
• Kartice z napisanimi pridevniki (prozorne črke):
Pridevniki moškega spola: vel ik, barvit, dišeč, prozoren, globok, zelen, preluknjan, 
trd, srebrn, majhen, sočen, hladen, mehek, siv, strašl j iv, vi jol ičen, nov, smešen, 
lep, moder, dober, ogromen, oster, rdeč, dolg, hiter, zelen, rumen, prazen.
Pridevniki ženskega spola: vel ika, barvita, dišeča, prozorna, globoka, zelena, 
preluknjana, trda, nova, srebrna, majhna, sočna, hladna, mehka, siva, strašl j iva, 
vi jol ična, nova, smešna, lepa, modra, dobra, ogromna, ostra, rdeča, dolga, 
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Pobarvaj besede je primer slovnične aktivnosti, ki je v korelaci j i  z naravo, 
družbo in l ikovno umetnostjo, usmerjena pa je v bralno in naravoslovno 
pismenost, namenjena starejšim otrokom in t ist im z višjo stopnjo obvladovanja 
jezika. Njen osnovni ci l j  je usvoj it i  samostalnike in pridevnike ter ozavestit i 
slovnični odnos ujemanja (npr. zelena žaba in ne zelen žaba). Ujemanje besed 
v spolu, sklonu in števi lu je slovnična povezava besed, ki j ih nematerni govorci 
slovenskega jezika težko obvladajo, še posebej, če v nj ihovem maternem jeziku 
ni slovnične kategori je spola. Tako je vsaka pri ložnost za vajo in ponavl janje še 
kako dobrodošla. Vaja in ponavl janje sta pogosto manj pri l jubl jeni dejavnosti 
pri formalnem učenju, sploh če se izvajajo na vedno enak način, zato je tako, 
drugače zasnovana aktivnost lahko izziv tudi pri pouku v šol i. To je zgolj eden od 
možnih načinov izvedbe, ponujene so tudi druge razl ične možnosti pri lagoditev. 
Potrebna je priprava gradiva iz Baze.

hitra, zelena, rumena, prazna.
Pridevniki srednjega spola: vel iko, barvito, dišeče, prozorno, globoko, zeleno, 
preluknjano, trdo, novo, srebrno, majhno, sočno, hladno, mehko, sivo, strašl j ivo, 
vi jol ično, novo, smešno, lepo, modro, dobro, ogromno, ostro, rdeče, dolgo, 
hitro, zeleno, rumeno, prazno.
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Aktivnost Vsak dan uporabljam je vsebinsko opredeljena s kl jučnimi besedami: 
materialno okolje, človek in medčloveški odnosi.

A 28 Vsak dan uporabljam  

Cilji aktivnosti: 
• učenje besedišča in kategorizaci ja,
• poimenovanje pokl icev (moški in ženski enakovredni izrazi) in orodij/predmetov, 
ki j ih uporabljajo,
• tvorjenje novih besed za pokl ice.

Osnovna starost: 3–5, 6–8, 9–11
Tema: vsakodnevne dejavnosti, orodja/predmeti za pokl ice 
Kontekst učenja: informalni
Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti: sl ikovne kar t ice iz baze podatkov
Korelacija: naravoslovje, družboslovje, l ikovna umetnost  
Predvideno trajanje: 20 minut
Časovna prilagodljivost: ne 
Uporaba tehnologije: ne 
Oblika aktivnosti: v dvoj icah, skupinska

Rezultati: 
• otrok razume princip, po katerem je mogoče besede uvrstit i  v par al i skupino 
(kategorizaci jo),
• otrok se zaveda razl ik ter podobnosti med naravnim spolom in slovničnim 
spolom,
• otrok zna pojasnit i, kako se uporabljajo nekatera orodja/predmeti,
• otrok zna poimenovati moške in ženske enakovredne izraze za pokl ice.

Usmerjenost v vrsto pismenosti: naravoslovna pismenost, mult ikulturna in 
večjezična pismenost

A 28
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Potek aktivnosti: 
Priprava: Vodja pripravi sl ike iz baze. Pripravl jene sl ike so lahko pokl ici in orodja/
predmeti, ki j ih l judje uporabljajo.

Temeljno izvajanje aktivnosti: Vodja otroke razdeli v dve skupini al i v dvoj ice. 
Ena skupina dobi sl ike pokl icev, druga sl ike predmetov, ki se v teh pokl icih 
uporabljajo. En otrok opisuje predmet na sl iki, otrok, ki ima sl iko pokl ica, pri 
katerem se predmet uporablja, ga mora prepoznati in poimenovati. Na primer: 
otrok pravi: »Imam predmet, s katerim si počešem lase.« Drugi otrok odgovori: 
»To potrebujem. Sem fr izerka (al i to je moje ...).«
Opomba: Način prepoznavanja je odvisen od starosti otroka. Na primer: mlajši 
otroci lahko imenujejo samo fr izerja. Vodja lahko doda tudi več sl ik.

Nadaljevanje aktivnosti: En otrok lahko dobi več nakl jučno izbranih sl ik/
predmetov, drugi otroci pa dobijo sl iko enega pokl ica. Izmed vseh sl ik predmetov 
otrok izbere t iste, ki j ih lahko uporablja pri svojem pokl icu. Pri tem pojasni, kako 
določen predmet uporablja. Zmagovalec je t ist i, ki je zbral največ predmetov, 
katerih uporabo je znal tudi pojasnit i. 

Gradivo za bazo: 
• Kar t ice s sl ikami/z r isbami:
– učitel j/učitel j ica – šolska tabla (na tabl i je nekaj napisano),
– zdravnik/zdravnica – stetoskop,
– kuhar/kuharica – lonec in kuhalnica,
– sl ikar/sl ikarka – čopič in paleta,
– čist i lec/čist i lka – metla,
– cvetl ičar/cvetl ičarka – šopek,
– voznik/voznica – avtobus,
– prodajalec/prodajalka – blagajnik,
– gasi lec/gasi lka – ogenj/cev,
– policist/pol icistka – stop znak za ustavitev,
– knj ižničar/knj ižničarka – knj iga.
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Vsak dan uporabljam je primer bol j zapletene aktivnosti, ki je v korelaci j i 
z l ikovno umetnostjo ter naravo in družbo, usmerjena pa je v naravoslovno 
mult ikulturno in večjezično pismenost. Primerna je za razl ične starostne 
skupine, saj jo je v temeljni razl ičici mogoče izvesti zelo enostavno, ponujene 
pa so tudi razl ične možnosti nadaljevanja aktivnosti, t j . poimenovanje besed, 
uporaba sl ikovnega gradiva, tvorjenje posameznih povedi in večpovednih/
dal jših besedil. Pričakuje se, da vodja aktivnost tudi samostojno in ustvarjalno 
pri lagodi potrebam izvedbe sicer vnaprej pripravl jene aktivnosti. Poudarit i  je 
treba, da je v primeru nerazumljenosti smiselno kontrastivno uporabljat i tudi 
otrokov materni jezik in angleščino kot jezik posrednika. Tovrstni univerzalni 
prenosnik neznanega pomena besed je ( lahko) tudi l ikovna umetnost.
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Didaktična priporočila za izvedbo aktivnosti6

Glavna namena vseh aktivnosti sta usvajanje jezika in razvijanje pismenosti. 
Ta namena dosegamo z didaktično igro, ki je prisotna v zasnovi vseh aktivnosti, 
pri čemer ima otrok vedno aktivno vlogo. Zato mora vodja aktivnosti znati otroka 
spodbudit i k aktivnemu sodelovanju.

Vodje aktivnosti

Eno od izhodišč pri obl ikovanju aktivnosti je dejstvo, da otroci v vseh situaci jah 
učenja jezika niso v interakci j i  izkl jučno z l judmi, ki so za poučevanje jezika tudi 
formalno izobraženi, kot je to v formalnem izobraževalnem sistemu, v razredu. 
Otroci so udeleženci razl ičnih delavnic in organiziranih dnevnih centrov, kjer se 
druži jo, uči jo in igrajo. V tovrstnih situaci jah z nj imi pogosto delajo tudi t ist i, ki 
formalne jezikovne izobrazbe nimajo. Otroci se z nj imi srečujejo v sprejemnih 
centr ih, azi lu, zavetiščih in na otroških delavnicah; to so prostovol jci, pomočniki, 
socialni delavci idr. V šolskem sistemu gre lahko tudi za strokovnjake, ki se z 
otroki ukvarjajo izven učnega procesa, a vseeno v razredu (pedagogi, psihologi, 
socialni pedagogi idr.). Zato so aktivnosti zasnovane tako, da j ih lahko izvajajo 
vsi potencialni izvajalci na institucionalnih in neinstitucionalnih srečanjih z otroki 
v jezikovno manj ugodnih okol iščinah, ne glede na lastno formalno izobrazbo.

Vodja je t ist i, ki aktivnost vodi in pogosto (kar je navedeno v opisih aktivnosti) 
svojo vlogo vodje postopoma prepušča otrokom. Vodja mora zato aktivnost 
načr tovati in se z aktivnostjo, ki jo namerava izvajat i, vnaprej dobro seznanit i, 
saj je pomembno, da je pri prepuščanju svoje vloge vodje otrokom pri lagodlj iv, 
pa tudi, da je lahko pri nadaljnjem oblikovanju aktivnosti tudi ustvarjalen. Prav 
tako mora bit i vodja senzibi len glede sodelovanja otrok v aktivnostih, t j. mora bit i 
zmožen prepoznati trenutek, ko je smiselno nek del aktivnosti zaradi ohranitve 
zanimanja otrok spremenit i al i  aktivnost morda celo zakl jučit i.
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Interakcija in podpora pri izvedbi aktivnosti

Otrokom je treba vzbudit i zanimanje za aktivnost, kar je običajno moč storit i  že 
s samim prikazom pripravl jenega gradiva, izgovarjanjem imena aktivnosti al i s 
podajanjem navodil za izvedbo. Cil j  je, da otroci v aktivnostih tvorno sodelujejo, 
in to v vseh načinih izražanja, ki j ih aktivnosti spodbujajo: pri govorjenju, pisanju, 
branju, štetju, prikazovanju, premikanju, dramatiziranju, r isanju, plesanju, glasbi 
in petju. V mnogih aktivnostih je to medsebojno povezano in prepleteno. Ko 
vodja začuti, da je aktivnosti za otroke dovolj, priporočamo, da jo zakl juči jo, 
saj ni smiselno, da otroke v sodelovanje si l imo. Če otrok v aktivnosti ne žel i 
sodelovati, lahko počne kaj drugega po lastni izbir i, vodja pa naj mu zagotovi 
prostor znotraj skupine, kjer je to mogoče, ne da bi se pri tem počuti l zavrnjenega. 
Vedno pa bi mu bi lo treba omogočit i sodelovanje, če za aktivnost otrok le pokaže 
zanimanje. Pri vsem je treba tudi upoštevati, da nekateri otroci v aktivnosti z 
vesel jem sodelujejo, vendar med samo aktivnostjo ne žel i jo (dosti) govorit i . Tudi 
v takšnem primeru otrok v aktivnost ne si l imo, ampak j im je treba dovolit i , da 
povedo tol iko, kot žel i jo, in takrat, ko žel i jo.

Vodja aktivnosti je otrokov jezikovni in govorni vzor. Zaželeno je, da v komunikaci j i 
uporablja preprost, otrokom pri jazen jezik, da v l i terarnem jeziku govori jasno 
in razumlj ivo, da pogosto ponavl ja besede, za katere žel i, da j ih otrok usvoj i, in 
da otroku daje možnost, da se govorno izrazi. Popravl janje otrokovega govora 
naj bo posredno s ponavl janjem pravi lne oblike, zlasti pri mlajših otrocih. 
Zaradi ci l ja doseganja spontanosti v otrokovem izražanju v določenih situaci jah 
nenehno popravl janje otrokovega govora namreč nit i ni mogoče. Pri pozivanju 
otroka k ponavl janju pravi lne oblike je treba bit i previden, saj se ob prevel iki 
pogostnosti lahko zgodi, da se otrok zapre in ne žel i več komunicirat i. Pomembno 
se je zavedati dejstva, da je pri izvajanju aktivnosti spontana komunikaci ja 
pomembnejša od popravl janja in vztrajanja pri slovnični natančnosti, saj slednje 
prekine spontanost, aktivnost ne spominja več na naravni način sporazumevanja 
in usvajanja jezika, s tem pa se doseže neželeni učinek “šolanja”. Aktivnosti 
morajo bit i in ostati igr ive, spontane, naravne in enostavne, zlasti t iste, ki se 
izvajajo v neformalnih in informalnih kontekstih učenja. Smiselno je bit i pozoren 
na lastni občutek, ki bi ga imel vodja aktivnosti (tudi še kot odrasla oseba), če 
bi ga nekdo vseskozi popravl jal v njemu neznanem jeziku; pri tem bi večina za 
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učenje jezika interes zagotovo izgubila. Nadvse pomembna je tudi pohvala; 
izkorist it i  je smiselno vsak opazen jezikovni napredek otroka in ga zanj pohval it i . 
Otroku je pohvala, če mu je rečeno npr. “Tako dobro si rekel.”, “Bravo, nadaljuj.”, 
“V redu je.”, “ Izbol jšuješ se.”.

Zaželeno je, da vodja aktivnosti, če je le mogoče glede na otrokovo poznavanje 
jezika učenja, izhaja iz t istega jezika, ki ga otrok pozna, iz otrokovega maternega 
jezika. Po potrebi se za jezik posrednika uporabi angleščina. Ne glede na to, 
da vodja aktivnosti morda ne pozna otrokovega maternega jezika, s tem pokaže 
spoštovanje in pridobiva otrokovo zaupanje. To je tudi pri ložnost za uporabo 
veselih in sproščenih iger, v katerih se vloga otrok in učitel jev izmenjuje in v 
katerih otroci z vesel jem sodelujejo. Omenjeno je že bi lo, da števi lne aktivnosti 
spodbujajo razvoj medkulturne kompetence, še posebej, če izhajamo iz običajev 
in navad, ki so del razl ičnih kultur, iz katerih otroci prihajajo. Vse aktivnosti 
so zasnovane tako, da je medkulturnost tema, ki otroke povezuje ravno s 
sprejemanjem in z razumevanjem razl ičnosti. Izvajanje tovrstnih aktivnosti je 
pri ložnost za spoznavanje, druženje in medsebojno sprejemanje – socialna 
integraci ja in inkluzi ja.
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Zgradba baze podatkov in način iskanja 

Namen baze podatkov projekta DEAL je olajšati iskanje in pregledovanje, 
shranjevanje ter t iskanje vsebine mult imedijskih datotek. Mult imedijske datoteke 
vkl jučujejo t iste, ki vsebujejo opise aktivnosti za usvajanje jezika, v obl iki 
besedila, in razl ične povezane spremljevalne datoteke, ki vsebujejo besedilo, 
r isbe, fotografi je, zvok in video. Baza podatkov je prosto dostopna prek spleta, 
iskanje pa se izvaja v spletnem brskalniku. Pri tem je uporabljena najsodobnejša 
in brezplačna ter skorajda vsem znana in pogosto uporabljana storitev Google 
Drive.

7

7.1 Struktura baze podatkov

Baza podatkov se sestoj i iz razpredelnic in več medsebojno povezanih 
mult imedijskih datotek. Datoteke so v celoto povezane s pomočjo Googlovih 
razpredelnic (Spreadsheets), ki poleg osnovnih opisov aktivnosti vkl jučujejo 
tudi povezave do map in datotek, ki vse skupaj tvori jo posamezno aktivnost za 
usvajanje jezika.

V bazi podatkov je shranjeno 80 aktivnosti za usvajanje jezika. Aktivnosti so 
opisane s pomočjo glavnih razpredelnic in skupno 1697 map ter datotek, ki 
zavzemajo spominski prostor 1,5 GB.

Baza podatkov se sestoj i iz glavne razpredelnice, ki vsebuje opis vsake aktivnosti 
za iskanje in z opisom aktivnosti povezane mape ter mult imedijske datoteke 
(sl ika 1).
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Sl ika 1:  Struktura baze podatkov projekta DEAL

Glavna razpredelnica
*posebna za angleški, hrvaški, makedonski 

in slovenski jezik

Datoteka z glavnim 
besedilnim opisom 

aktivnosti 
* posebna za angleški, 

hrvaški, makedonski in 

slovenski jezik

Glavna mapa 
aktivnosti 

s spremljajočimi 
besedilnimi 

datotekami (npr. 
s kar t icami z 
besedilom)

*posebna za angleški, 

hrvaški, makedonski in 

slovenski jezik

Mapa s 
spremljajočimi 

multimedijskimi 
datotekami 

(r isbe, fotografi je, 
zvok, video)
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Glavna razpredelnica (posebna za angleški, hrvaški, makedonski in slovenski 
jezik) vsebuje opise 80 aktivnosti za usvajanje jezika, ki so opisane z naslednjimi 
oznakami oz. ima naslednje stolpce:

• števi lka aktivnosti,

• ime aktivnosti,

• kl jučne besede,

• osnovna starost,

• kontekst učenja,

• korelaci ja,

• predvideno trajanje,

• vsebuje fotografi je (Da al i Ne),

• vsebuje zvočni posnetek (Da al i Ne),

• vsebuje video posnetek (Da al i Ne),

• povezava na besedilo opisa aktivnosti,

• povezava na temeljno strukturo aktivnosti,

• povezava na temeljno strukturo fotografi j  aktivnosti.

Strukturo in del vsebin glavne razpredelnice prikazuje sl ika 2.
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Sl ika 2:  Struktura in del  vsebin glavne razpredelnice baze podatkov DEAL 



2018-1-HR01-KA201-047499
41



2018-1-HR01-KA201-047499
42

7.2 Programska orodja za izdelavo baze podatkov 

Za oblikovanje, vnos podatkov in iskanje po bazi podatkov je uporabljena 
standardna, zelo poznana in splošno sprejeta ter prosto dostopna spletna 
storitev Google Drive. Poleg možnosti nalaganja in shranjevanja razl ičnih vrst 
datotek na spletu (besedila, r isbe, fotografi je, zvoki, video posnetki idr.) je 
mogoče s pomočjo povezanih Googlovih apl ikaci j v sodelovanju z drugimi 
uporabniki ustvarit i  besedilne datoteke, razpredelnice, predstavitve, anketne 
vprašalnike, teste, r isbe in drugo. V ta namen na osebni računalnik ni treba 
namestit i  posebnih orodij, saj vse poteka s pomočjo programov spletnih 
brskalnikov (Chrome, Mozi l la Firefox, Opera, Edge idr.).
Datoteke, naložene al i spletno ustvarjene, je za skupno urejanje al i samo za 
branje, morda za iskanje, mogoče delit i  z drugimi uporabniki.
Podatki v Google Drivu so zaščiteni pred virusi in izgubo. Podatke je mogoče 
kadar kol i varnostno kopirati in shranit i na osebnem računalniku al i drugih medij ih 
za shranjevanje (USB-kl juček, zunanji magnetni disk al i SSD (Solid State Disk) 
idr.).
Iskanje podatkov, vnesenih s pomočjo apl ikaci j Google Drive, se lahko izvaja na 
skoraj vseh računalniških platformah in v razl ičnih operaci jskih sistemih. Podpr ti 
so osebni namizni in prenosni računalniki z operaci jskimi sistemi Windows, GNU/
Linux in Mac OS, pa tudi mobilni računalniki, kot so pametni telefoni in tabl ični 
računalniki z operaci jskimi sistemi Android in iOS. Na mobilnih računalnikih 
se lahko namesti jo tudi posebne aplikaci je za ustvarjanje in urejanje datotek, 
shranjenih v Google Drive (na primer za oblikovanje besedila, razpredelnic, 
predstavitev in obrazcev).

7.3 Iskanje po bazi podatkov

V glavni razpredelnici zbirke podatkov DEAL je mogoče iskati na dva osnovna 
načina: enostavno s CTRL + F in bol j zapleteno s f i l tr i ranjem.

Oba načina iskanja nista značilna samo za Google Drive, ampak sta standardni 
in splošno uporabljani iskalni možnosti tudi v drugih apl ikaci jah. Iskanje s 
CTRL + F se na primer izvaja v orodjih za pisanje besedila, v razpredelnicah 
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Do glavne razpredelnice baze podatkov se lahko dostopa z naslovne strani spletnega 
mesta projekta DEAL, tako da se v glavnem meniju izbere možnost Rezultati in nato 
povezava do baze podatkov, ki se nahaja v eni od prikazanih objav. Obstajajo 
posebne razpredelnice za angleščino, hrvaščino, makedonščino in slovenščino.

V glavni razpredelnici baze podatkov DEAL je mogoče iskati po vsebini vseh njenih 
oznak, tj. po besedilu v vseh stolpcih, razen v stolpcih, ki vsebujejo povezave.

Po odprtju glavne razpredelnice zbirke podatkov DEAL se lahko začne preprosto 
iskanje: na tipkovnici se pritisne kombinacijo tipk CTRL + F (pritisnite in zadržite 
tipko CTRL ter hkrati na kratko ponovno pritisnite tipko F).

Zatem se lahko v zgornji desni kot zaslona glavne razpredelnice baze podatkov 
DEAL potrebno besedilo vnese v razpredelnico (slika 3).

Slika 3: Videz zgornjega desnega dela zaslona v preprostem iskanju
z uporabo CTRL + F (“Poišči v preglednici”)

in drugih orodjih, v spletnih brskalnikih in drugih orodjih, medtem ko se 
zahtevnejša iskanja s f i l tr i ranjem izvajajo v razl ičnih apl ikaci jah, ki delujejo s 
podatki razpredelnic (Microsoft Excel, LibreOff ice Calc, Google Sheets idr.).

1  Enostavno iskanje s CTRL + F
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Slika 4: Primer iskanja z uporabo CTRL + F: iskanje aktivnosti, 
katerih ključne besede vsebujejo besedo “živali”

Zatem lahko v želeni vrst ici, v kateri se išče iskana beseda “žival i”, izberemo 
povezave v stolpcih 11. Povezava na besedilo opisa aktivnosti, 12. Povezava 
na temeljno strukturo aktivnosti in 13. Povezava na temeljno strukturo fotografi j 
aktivnosti.

Po vnosu iskanega besedila v pol je (“Poišči v preglednici”) se takoj pridobijo 
podatki o tem, kol ikokrat se zahtevano besedilo pojavi v glavni razpredelnici, 
vsak pojav tega besedila je v razpredelnici označen z drugačno barvo ozadja 
cel ice, v kateri se nahaja besedilo (tukaj prikazano v svetlo zeleni barvi ozadja 
cel ice); tako se lahko ugotovi, v katerih aktivnostih usvajanja jezika se iskano 
besedilo pojavl ja.
Primer: Iščemo aktivnosti, ki v svoj ih kl jučnih besedah vsebujejo besedo “žival i”. 
Ko je beseda vnesena v pol je “Poišči v preglednici”, so v seznamu pojavitev takoj 
označene vse pojavitve te besede v razpredelnici; v našem iskanem primeru 
se v stolpcu 3. Ključne besede (sl ika 4) beseda “žival i” pojavl ja pri aktivnostih 
1, 2, 3, 13 itn. Z uporabo drsnika na desnem robu razpredelnice al i z uporabo 
miške lahko razpredelnico pomaknemo proti dnu in tako vidimo vse pojavitve 
iskane besede.
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Slika 5: Vsebina glavnega besedila opisa aktivnosti s 
poimenovanjem “Čarobne karte”

1

2

Če izberemo povezavo v prvi vrst ici razpredelnice in v stolpcu 11. Povezava na 
besedilo opisa aktivnosti, dobimo vsebino glavnega besedila opisa aktivnosti 
(sl ika 5). V zgornjem desnem kotu okna za predogled tega besedila je vidna 
ikona t iskalnika, s pomočjo katere lahko besedilo natisnemo, in ikona, ki kaže, 
da je besedilo mogoče shranit i na računalnik al i mobilno napravo.
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Pri zapletenem iskanju s f i l tr i ranjem je mogoče nastavit i bol j zapletene pogoje s 
ci l jem, da se v glavni razpredelnici prikažejo samo tiste aktivnosti, ki izpolnjujejo 
določene pogoje oz. meri la.

Možnosti f i l tr i ranja zapisov v glavni razpredelnici sta označeni s korakoma 1 in 
2, kot ju prikazuje zgornj i levi kot sl ike 7.

Slika 6: Vsebina mape fotografij aktivnosti s poimenovanjem “Čarobne karte”

2  Zapleteno s fi ltriranjem

Če se v ist i prvi vrst ici izbere povezava v stolpcu 12. Povezava na temeljno 
strukturo aktivnosti, vidimo vsebino mape, v kateri se nahaja glavno besedilo 
opisa aktivnosti, pri nekaterih aktivnostih pa lahko najdemo tudi še dodatne 
datoteke z besedil i , dokumenti pdf s kar t icami ipd.

Če se v ist i prvi vrst ici izbere povezava v stolpcu 13. Povezava na temeljno 
strukturo fotografi j  aktivnosti, vidimo prikaz vseh dodanih mult imedijskih datotek, 
ki lahko vsebujejo r isbe, fotografi je, zvočne al i video posnetke (sl ika 6).
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Slika 7: Koraka vključevanja fi ltriranja zapisa v glavni razpredelnici aktivnosti

1 2

Po tem, ko je omogočena možnost 
f i l tr i ranja zapisov v glavni razpredelnici 
aktivnosti, dobimo v naslovih stolpcev 
razpredelnice (sl ika 8) nove možnosti, 
kjer lahko določimo pogoje za prikaz 
zapisov, ki ustrezajo določenim 
kriteri jem. Najprej izberemo stolpec 
(korak 1), nato pa počistimo ponujeno 
izbiro vseh vrednosti, ki j ih vsebuje 
kriteri j  prikaza vrednosti (korak 2). 
Namesto vseh vrednosti, predstavl jenih 
v stolpcu, lahko izberemo (obkl jukamo) 
samo tiste vrednosti, ki j ih žel imo imeti 
vkl jučene pri iskanju, na primer starost 
otrok le 3–5 let.

Takšne pogoje iskanja (f i l tr i ranja) je 
mogoče določit i za vse stolpce glavne 
razpredelnice aktivnosti, razen seveda 
stolpcev, ki vsebujejo povezave, saj tam 
pogojev za prikaz posameznih zapisov 
ni smiselno postavl jat i.

1

2

Slika 8: Izbira stolpca za filtriranje in priprava 
za opredelitev kriterijev za prikaz zapisa
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Slika 9: Rezultati enega iskanja glavne razpredelnice aktivnosti

Slika 10: Izključevanje možnosti fi ltriranja s pomočjo oznake X za ponovni 
prikaz vseh zapisov v razpredelnici za začetek novega iskanja

Pri takšnih, bol j zapletenih iskanj ih lahko določimo tudi več pogojev, s čimer 
uporabimo logični operator IN (AND). V tovrstnem primeru se prikažejo samo 
tist i zapisi, ki ustrezajo vsem zastavl jenim kriteri jem iskanja.

Za primer prikažimo zapise aktivnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
osnovna starost naj bo 3–5 let in kontekst učenja naj bo neformalni in
vsebuje fotografije naj bo Da.

Rezultat i takšnega iskanja so začasni in so prikazani na sl iki 9. Pri prikazu 
rezultatov iskanja se je vedno dobro postavit i na vrh razpredelnice, na prvi 
zapis, da so vidni vsi zapisi (s premikom koleščka miške al i s pomočjo drsnika 
na desnem robu razpredelnice). 
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Popis aktivnosti v glavni razpredelnici lahko razvrščamo rastoče al i padajoče 
glede na vrednosti v posameznem stolpcu, tako da se pri določanju pogojev 
za iskanje (sl ika 8) izbere bodisi možnost ‘ ’Razvrsti A-->Ž’’ al i ‘ ’Razvrsti Ž-->A’’.
Po pregledu rezultatov iskanja (s pregledom map in datotek s pomočjo povezav 
v stolpcih 11, 12 al i 13) lahko začnemo novo iskanje oz. ponovno prikažemo 
vse zapise, tako da se v razpredelnici desno zgoraj izbere oznaka X (sl ika 10, 
označeno z 1).
Po tem, ko se na ta način znova prikažejo vsi zapisi, se postavimo na prvi 
zapis razpredelnice (s kolescem miške ali z drsnikom). Nato lahko začnemo 
novo iskanje, kot je prikazano na sl iki 7.
Vsebino glavne razpredelnice aktivnosti lahko kadar kol i shranimo na računalnik 
z možnostmi v spustnem meniju “Datoteka” – “Prenesi” in z izbiro datoteke za 
prenos (primeri, kot sta XLSX al i PDF itd.).
Vsebino razpredelnice lahko tudi natisnemo s pomočjo možnosti v spustnem 
meniju “Datoteka” – “Natisni”.
Predstavl jeni načini iskanja so prikazani tudi video zapisu (sl ika 11) 
(https://bit. ly/304pSkH).

VIDEO ZAPIS

Slika 11: Naslovna stran video posnetka prikaza načinov iskanja v bazi 
podatkov DEAL

https://drive.google.com/file/d/1Lcpj_BhMPaKcFL33psMXGzALnFa_HDXf/view
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Upamo, da bodo aktivnosti, ki smo j ih pripravi l i  v okviru projekta DEAL, za vas in 
za otroke, ki j im pomagate pri usvajanju slovenskega jezika, koristne, zanimive 
in da j ih boste z vesel jem izvajal i. Vabimo vas, da svoje izkušnje izvedbe delite 
z nami. Še posebej bomo veseli predlogov za nj ihovo izbol jšanje.
Lahko nam pišete na e-naslov:

Za konec8

projekt.deal@um.si


