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Učni načrt

• Usvojeno znanje uporabi v konkretni pokrajini,

• se orientira na različnih zemljevidih (po stopinjski mreži in pri lociranju in iskanju različnih pokrajin, 

mest, rek ipd.) ,

• samostojno terensko raziskuje na lokalni in regionalni ravni in osvoji znanje o osnovnih prostorskih 

odnosih,

• samostojno zbere informacije s terenskimi metodami in tehnikami dela (skiciranje, risanje, 

krokiranje, panoramska risba, kartiranje, anketiranje, tematski zemljevid idr.),

• razvije komunikacijske, socialne, miselne in praktične veščine za raziskovanje geografskih pojavov 

in procesov,

• je usposobljen za prepoznavanje, razumevanje in vključevanje v odločanje o razvoju domačega kraja,

• poveže različne vidike izobraževanja; na primer spoznavni, čustveni, etični, estetski in motorični,









Aplikacije za aktivnosti na terenu

Geochaching TurfHunt Goosechase Locandy



Huntzz Trippstory Loquiz CŠOD Misija



• Brezplačna interaktivna spletna aplikacija;

• Učenci na terenu rešujejo posamezne naloge;

• Uporaba telefona ali tablice;

• Geografsko terensko delo.



● Lahko rešuje posamezen učenec ali ekipa.
● Lahko predvidimo vrstni red nalog, lahko 

rešujejo poljubne naloge.
● Internetna povezava je nujna le na 

začetku in na koncu.
● Učenci ne potrebujejo uporabniških 

računov, le naloženo aplikacijo.
● Učitelj za vsakega učenca/skupino vidi, 

kje so bili, koliko časa so potrebovali, 
katere naloge so rešili in kako uspešno.

● Spodbuja gibanje.
● Izkustveno učenje, vključevanje čutil
● Sodelovalno učenje.
● Motiviranost za delo – uporaba mobilnih 

telefonov.

● V angleškem jeziku.
● GPS signal je šibkejši pri tablicah kot 

pri mobilnih telefonih (puščica ni 
natančna).

● Posamezne naloge (Mission) se ne 
vrednotijo z žetoni.

● Včasih bralniki ne preberejo QR kode 
(odvisno od tiska).

● Veliko predpriprave.
● Dobra organiziranost.
● Iznajdljivost, če tehnika zataji (npr. 

baterija).

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI



Priprava terena
• Ustvariti uporabniški račun

• Načrtovanje poti 

• Vnos nalog

• Preverjanje 





Nagovor, opis naloge, ki sledi. 

Vprašanja z odgovori odprtega ali zaprtega tipa. 

Fotografiranje, snemanje video ali zvočnih posnetkov 
(popestritev).

Iskanje lokacije (zemljevid, puščica).

Skeniranje kode, ko uspešno najdejo določeno točko.

Učenci izrazijo svoje mnenje o določeni temi.

Medsebojno tekmovanje v posamezni nalogi: aplikacija 
samodejno ustvari pare, ki tekmujejo med seboj. 





- Uporaba teoretičnega znanja v 

praksi,

- pridobijo nove izkušnje,

- pri delu morajo biti samostojni,

- sodelovanje, prilagajanje (skupina),

- uporaba čutil,

- telefon postane učni pripomoček,

- motivirani za raziskovanje in 

opazovanje pokrajine,

- so aktivni.

Kaj učenci pridobijo/se naučijo?


