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NARAVOSLOVNO RAZISKOVALNA AKTIVNOST Z VEŠČINO UPORABE VIROV: 

RAZVRŠČANJE ŽIVALI 
 
 
Ime in priimek/razred:_____________________________                     Datum:______________  
 
Ob sprehodu po Borovem gozdičku in ob mlaki zagotovo srečaš katero od živali, če si seveda dovolj 

pozoren. Razišči o živali s pomočjo delovnega lista spodaj! 

Veselo raziskovanje! 

 
1. Namen naloge/raziskovalno vprašanje 

 (Pomoč: kaj želim, ugotoviti, kaj bom raziskoval-a, ali raziskava temelji na že usvojenem znanju in 

ga je mogoče le preveriti z raziskavo ali tega še ne znam in moram šele raziskati…): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Predznanje oz. teoretično ozadje 

(Pomoč: kaj že vem o tem, kar raziskujem, kakšne so moje predstave, katere pojme že poznam, ka-

tere veščine obvladam, po katerih vrednotah se že ravnam?) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

3. Izvedba aktivnosti  
 

1. izziv: 
O razvrščanju živali si oglej v učbeniku v spletni obliki na http://vedez.dzs.si/datoteke/5-Gradbeni-
tipi-in-razvrscanje-zivali.pdf , nato reši naloge na listu (»Preizkusi svoje znanje«) na koncu poglavja. 
Če ti še ne gre, se ponovno vrni na gradivo in poišči odgovore. 
 

2. izziv: 
Kako ti je šlo? preveri se v igri  s kartami za utrjevanje na 
https://h5p.splet.arnes.si/2021/03/05/uganke-o-gozdnih-zivalih/   
                                                   Ali si srečal katero od teh živali v Borovem gozdičku? 
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4. REFLEKSIJA (samoevalvacija)-izpolni tabelo: 
 
Kaj sem se naučil/-a? Kako učinkovit/-a sem bil/-a? Kaj si se naučil, kaj še boš izboljšal, kaj ti še ne 
gre, zapiši v refleksijo.  
 
Metoda VŽN: 

V: Kaj že vem? 
 
Kaj že vem, katere veščine 
obvladam, po katerih 
vrednotah se ravnam? 

Ž: Kaj se želim naučiti? 
 
Zakaj so učna snov, veščine, 
vrednote zame pomembni? 
Kateri so moji osebni učni 
cilji? 

N: Kaj sem se naučil/-a? 
 
Kaj sem se naučil, kako uspešen 
se bil glede na kriterije uspešnosti 
(pričakovana znanja), kaj moram 
spremeniti pri svojem učenju, da 
bom še bolj uspešen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Dokaz o tvojem  učenju:  
 
-rešen delovni list »Preizkusi svoje znanje« (http://vedez.dzs.si/datoteke/5-Gradbeni-tipi-in-
razvrscanje-zivali.pdf, na koncu poglavja) 
-uspešno opravljena igra s kartami 
-izvedena refleksija 
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