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Priprava na pouk 

ŠOLA:  Osnovna šola Šmarje - Sap RAZRED: 6. a 6. b 
PREDMET: angleščina DATUM: 22. 3. 2022 18. 3. 2022 
UČITELJICA: Anita Medved UČNA URA: 95 97 
NASLOV UČNE URE: Utrjevanje skozi igro 

 
UČNA TEMA 

Utrjevanje: Present Simple; food 

OBLIKA DELA 

frontalna, individualna, v skupini 

METODE DELA 

branje, pisanje, igra, vaje za pozornost 

UČNI CILJI 
Učenci: 

 Utrdijo tvorbo časa Present Simple v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 
 Utrdijo in preverijo poznavanje besedišča na temo hrana.  

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

zvezek, pisalo 
vnaprej pripravljeni listki z nalogami, skriti v učilnici 

 
Potek dela 

 
1. Vaje za pozornost 

− Učenci se postavijo v krog. Učitelj zaploska in pošlje zvok nekomu iz skupine. 
Ta zvok pošlje naprej. Zvok brez prestanka gladko potuje po razredu. 

− Ponovimo prvo vajo, s to različico, da zdaj po razredu pošljemo dva zvoka 
(npr. plosk in tlesk) dvema različnima učencema. Učenci so pozorni, od kod 
prihaja zvok do njih in kakšne vrste je ter enak zvok pošljejo naprej. 

 
2. Priprava na osrednji del ure 
Učenci še vedno sedijo v krogu in zaprejo oči. Hodim okrog in tri učence potapkam po 
rami in s tem določim njihovo vlogo do konca šolske ure – mafija. Ti trije učenci 
odprejo oči, da med seboj vidijo, kdo so. Ostali učenci so detektivi. 
Učencem povem, da sem po razredu skrila 40 različnih nalog. Njihova naloga je, da 
jih najdejo in njihove rešitve zapišejo v zvezek, to pa morajo početi čim bolj neopazno, 
da ne izdajo drugim, kje se skriva določena naloga. Za vsako najdeno in pravilno 
rešeno nalogo, dobijo 2 točki. Pri tem morajo paziti še, da jih iz igre ne odstrani 
mafija. Ta jih iz igre odstrani tako, da jim pomežikne. Če jih mafija odstrani iz igre, 
sedejo za mizo in rešujejo naloge, ki so zapisane na drsnici. Te jim lahko prinesejo 
eno točko. 



  

 
3. Reševanje nalog, utrjevanje: 
Učenci hodijo po učilnici in rešujejo naloge, pri tem pa se izogibajo mafiji. Pri 
reševanju si lahko pomagajo z zvezkom ali učbenikom. 
 
4. Zaključek 
Igra se konča, ko prvi najde in reši vse naloge ali pa ko jih mafija s pomežikom ostrani 
iz igre. 
Na koncu skupaj pregledamo naloge, preštejemo točke in določimo zmagovalca, ki 
lahko izbere pesem, s katero bomo zaključili učno uro. 

 

 

    

  



  

Priprava na pouk 

ŠOLA:  Osnovna šola Šmarje - Sap RAZRED: 6. a 6. b 
PREDMET: angleščina DATUM: 11. 3. 2022 11. 3. 2022 
UČITELJICA: Anita Medved UČNA URA: 89 93 
NASLOV UČNE URE: Utrjevanje 

 
 
UČNA TEMA 

Utrjevanje: Present Simple, besedišče: food, house, daily routine 

OBLIKA DELA 

frontalna, individualna, v skupini, v paru 

METODE DELA 

Branje, pisanje, igra, govor, kviz 

UČNI CILJI 
 Utrdijo tvorbo časa Present Simple v trdilni, nikalni in vprašalni obliki 
 Utrdijo in preverijo poznavanje besedišča iz tematskega sklopa hrana, hiša 

in potek dneva 
UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

balon, pisalo, papir, elektronske tablice, kviz: Kahoot  

 
Potek dela 
1. Aktivacija znanega besedišča 
Učenci stojijo v krogu. Določim temo (everyday objects; house; food …). V zrak vržem 
balon. Preden smejo učenci udariti balon, morajo povedati besedo iz danega 
tematskega sklopa. Učenci se trudijo, da balon ostane v zraku, besede pa se ne 
smejo ponavljati.  
 
2. Štafeta: Utrjevanje časa Present Simple: 
Učence razdelim na dva dela. Vsaka skupina se postavi v vrsto drug za drugim. Po 
dva učenca iz vsake skupine si data med hrbet balon. Z balonom med hrbtoma tečeta 
na drugi konec razreda, kjer ju čaka naloga, ki jo morata rešiti, ne da bi jima balon 
padel na tla. En učenec pobere listek z nalogo, ga glasno prebere, drug pa rešitev 
zapiše na papir na steni. Če naloge ne znata rešiti, se lahko z balonom med hrbtoma 
vrneta nazaj k svoji skupini, s katero se posvetujeta o ustrezni rešitvi in nato ponovita 
začetno pot ter rešita nalogo. Ko je naloga rešena, učenca tečeta nazaj in balon 
predata naslednji dvojici. 
 
3. Preverjanje: 



  

Učenci se s tablico prijavijo v aplikacijo Kahoot, kjer sem jim vnaprej pripravila kviz za 
utrjevanje in preverjanje znanja. 
Igrajo igro Kahoot. Preverijo svoje znanje. 
 
4. Povratna informacija 
Učencem nudim povratno informacijo o njihovem napredku. 

 

Fotografije, nastale med izvedbo ure: 

 

 



  

 

 


