
  

 

 N A Č R T  P R O J E K T A : D I G I T A L N A  Z G O D B A  

Naslov digitalne zgodbe: 

Ali bom zmogel sam v šolo? 
Avtorja/i: 

Nika Kogovšek, Katja Pavlič, Sara Pačnik 

Predmet/i: Spoznavanje okolja 

 

 Druga predmetna področja, ki jih lahko povežemo (področje in kratka utemeljitev): 

 

 

 
 

Kompetence 21-tega stoletja  

(kratko opišite, katere kompetence 

boste vi razvijali pri načrtovanju in 

izdelavi digitalne zgodbe) 

Informacije 

Pri načrtovanju in razvijanju digitalne zgodbe, bomo 

razvijale zmožnost vrednotenja informacij oziroma 

podatkov, ki jih bomo pridobile in se naučile te podatke 

shraniti v pravilni obliki in jih ponovno obnoviti, ko jih 

bomo rabile (npr. scenarij, posnetki, fotografije, ipd.) 

Varnost 

Pri ustvarjanju digitalne zgodbe se bomo naučile, kako 

varno uporabljati internet in na njem varno sodelovati 

(objavljanje različnih vsebin, torej kaj lahko objavimo kaj 

ne, ipd.) 

Komunikacija 

Pri komunikaciji bomo razvile zmožnost sporazumevanja 

skozi tehnologijo s pomočjo npr. elektronske pošte, 

telefonskih  sporočil, Skypa, itd. Skupaj s tem, pa bomo 

pridobile še večjo kompetenco skupinskega dela, tako v  

realnem svetu, kot preko tehnologije. Prav tako, pa se bomo 

naučile deliti informacije in podatke preko spleta, tako 

zasebno, kot javno deljenje informacij (na Arnesovo 

spletišče, You Tube, itd.) 

Reševanje problemov 

Razvijali bomo kompetence, kako predvideti težave, ki bi 

lahko prišle pri ustvarjanju digitalne zgodbe. Prav tako pa 

bomo razvijale zmožnost reševanje raznih težav pri 

uporabi različnih programov kot so  težave pri snemanju 

vsebine in vseh ostalih možnih zapletov.  

Ustvarjanje vsebin 

Pri načrtovanju in izdelovanju digitalne zgodbe se bomo 

naučile ustvariti nove vsebine, v tem primeru zgodbe, ki jo 

bomo lahko kasneje tudi uporabile pri pouku in pridobile 

kompetence za ustvarjanje in preurejanja drugih vsebin za 

ponovno uporabo v vzgojno-izobraževalne namene (torej 

uporabiti IKT v šoli in s pomočjo nje popestriti in izboljšati 

pouk). Prav tako pa se bomo naučile upoštevati avtorske 

pravice in se naučile kako zaščitit svojo vsebino in jo 

objaviti v skladu z licencami in avtorskimi pravicami. 

Drugo 

 



  

 

Povzetek digitalne zgodbe 

(kratko zapišite digitalne zgodbe: 

tema, problem in izziv, namen oz 

cilj/i, vloga učencev,  

vloga učitelja/ev, oblike dela) 

Tema:  

Okolica šole in pot do nje. 

Problemi in izzivi:  

Otrok pride prvič sam v šolo. 

 

Namen/cilji:  

Elementi fizične geografije: učenci spoznajo površje/površinske oblike, vode, rastline v okolici šole. 

Elementi družbene geografije: učenci spoznajo ljudi in promet v bližini šole. 

Vloga učencev:  

Preko digitalne zgodbe spoznajo pot v šolo in dejavnike, ki jih spremljajo na poti v šolo. 

Vloga učitelja: 

Predvaja digitalno zgodbo in začne pogovor o poti v šolo. 

Oblike dela:  

Skupinska in individualna oblika dela.  

 N A Č R T  P R O J E K T A : D I G I T A L N A  Z G O D B A  

Ciljna publika (razred, starost, 

prilagoditve) 

 

 

1. Razred, starost učencev: 6-7 let 

Didaktične etape (uvodni del: uvajanje ali 

pripravljanje,  

osrednji del: obravnavanje nove učne 

snovi, urjenje ali  

vadenje, zaključni del: urjenje, 

ponavljanje, preverjanje) - umestite 

 

Uvodni del:  

Priprava na prvi samostojni odhod v šolo 

Osrednji del: 

Pot v šolo mimo naravnih in družbenih značilnosti. 

Zaključni del: 

Uspešen samostojni prihod v šolo. 

 

Pripomočki in viri za realizacijo 

projekta v razredu 

(kratko opišite) 

Oprema (računalniki 1/1, tablice, zvočniki …):  

Zvočnik: poslušanje in preverjanje zvoka. 

Kamera in telefon: snemanje in slikanje. 

Računalnik: montaža in urejanje, shranjevanje posnetkov. 



  

 

Programska oprema: 

Movie maker in ostali.  

Drugo: 

 

 
a 

 

 

 

  



  

 

 

T E R M I N S K I  P L A N  I N  Č A S O V N A  Z A H T E V N O S T  

Faza (idejno snovanje, načrtovanje, slikanje, snemanje …) Terminski plan realizacije Predvidena časovna zahtevnost (št. ur) 

Idejno snovanje Do 9. 3. 2018 3 ure 

Izdelava scenarija, prostor snemanja, pripomočki, igralska zasedba, 

namen. 

Do 31.3. 2018 6 ur 

Snemanje Do konca aprila/sredine maja Približno 8 ur 

Montaža Do konca maja 7 ur 

Končni popravki in posvetovanje z asistentko Do oddaje digitalne zgodbe 1-2 uri 

Metode reflektiranja (kako boste 

spremljali potek vašega dela) 

Dnevnik dela 

                                   DA                            

Diskusija 

                                   DA                        NE 

Drugo (napiši) 

 


