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Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa
u nega gradiva:
V u nem na rtu sta v tirih to kah opredeljena smisel in namen predmeta naravoslovje in
tehnika. V razlagah in nalogah u benika in delovnega zvezka so zajete vse na tete naloge
predmeta. Prav tako so zajeti splo ni in operativni cilji za peti razred.
Iz u benika in delovnega zvezka je razvidno, da bodo u enci pri delu z njima naravo in
tehniko izkustveno do ivljali, spoznavali in vrednotili posege vanju.
U ence v vsako temo uvede skrbno izbrano do ivljajsko besedilo, ki jih spodbudi k
razmi ljanju in opisovanju lastnih izku enj. Vsebina besedil je otrokom blizu, saj v njih
nastopajo osebe iz njihovega vsakdanjega ivljenja. V posamezna poglavja pa jih uvajajo
dogodki iz njihovega ivljenja.
Opazna je izrazita postopnost pri osvajanju novih pojmov.
Naloge, ki jih bodo u enci izvajali, so zelo dobro izbrane, saj bodo zanje uporabljali kar svoje
igra e (kocke, avtomobil ki ...). Prav tako so dobro izbrani pripomo ki za izvajanje poskusov
o snoveh (voda, zrak). Ve ino le-teh imamo v svojih domovih vsi in so lahko dostopni tako
u itelju kot u encem.
Spodbudno je, da e posamezne naloge u ence napotijo k uporabi sodobnih pripomo kov
ra unalnika (za izdelavo grafov).
K doseganju ciljev bodo pomembno prispevale tudi ilustracije (fotografije), ki so primerno
izbrane in dobro ponazorijo posamezne pojme.
V uvodnih nalogah vsake teme u enci pripovedujejo in zapisujejo svoja razmi ljanja. Ker se
ne bojijo nepravilnih odgovorov, so zelo aktivni. Dopolnjujejo drug drugega, povezujejo
veliko svojih vedenj, izku enj. Uvodno besedilo, ilustracije, naloge in prakti no delo jih vodijo
do oblikovanja pravilnih zaklju kov.
Naloge Za radovedne in priporo ila za branje spodbujajo otroke k dodatnemu razmi ljanju,
u itelju pa precej olaj ajo delo, saj mu za bolj radovedne u ence ni treba vedno predstavljati
in zapisovati dodatne literature (kot doslej).
Iz izku enj tudi vem, da so mnogim u encem zelo dobrodo le zanimivosti, ki jih zdaj ponuja
tudi u benik.
Nekatere teme sem predelala z u enci tretjega in petega razreda osemletke. eprav so bile
nekoliko iztrgane iz sicer nje u ne snovi, so naloge oboji z velikim veseljem re evali. Besedila
so jim bila razumljiva. Ob nalogah so z lahkoto pri li do ugotovitev, ki so opredeljene v ciljih.

Navdu eni so bili nad preprostimi poskusi. Imeli so celo svoje predloge za oblikovanje
nekaterih nalog ob ilustracijah.
Meni pa se zdi izredno dobra re itev, da so kot prva vsebina v u beniku predstavljeni
podatki. Prav je, da se u enci z njimi seznanijo takoj, saj bodo s podatki operirali tudi pri
vseh ostalih vsebinah.
Sama zelo te ko pou ujem s pomo jo u benikov, kjer so vsebine ve inoma nanizane. Zelo mi
ustreza, da so v tem u beniku vsebine povezane, se prepletajo. Primer za to je vsebina o
zraku, ki se za enja s pomenom zraka za ivljenje (pove e vodo in zrak). V nekaterih
primerih so vezane tudi na vsebine v u beniku Naravoslovje in tehnika 4.
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