
 

 
 
 
 
RAZISKUJMO DOMAČO OKOLICO                

 

 

Raziskujmo domačo okolico je enoletni naravoslovni izbirni predmet, 

namenjen učencem od 7. do 9. razreda. 
 
Skupina je lahko heterogena. 
 
 
 
Namen predmeta: 
 
Vas  zanima, kako se vedejo živali z domačega vrta, polja, travnika, bližnjega 
gozda…? Bi radi pogledali v skrivnostni svet življenja rastlin, ki jih srečujete v 
svojem okolju? Želite ugotoviti, od kod je voda, ki jo pijete? 
 
S tem izbirnim predmetom boste odkrivali svet živih bitij, ki jih vsakodnevno 
srečujete, z njimi boste popestrili in poglobili svoje ekološko in okolje-varstveno 
znanje. Pri predmetu boste ves čas aktivno sodelovali in ustvarjali. Z 
neposrednim opazovanjem ter laboratorijskim in terenskim delom boste 
spoznavali, kako gnezdijo ptice, na kakšne načine se razširjajo semena, 
opazovali boste življenje deževnikov, sledili živalim, spremljali vedenje pajkov, 
ptic, čebel in drugih živali. Ugotavljali boste, kako človek s kmetovanjem vpliva 
na naravno okolje, ukvarjali se boste s problemom odpadkov in kako rešiti težave 
v zvezi z njimi.  
Obravnavali bomo še marsikatero drugo temo, ki zadeva vas- učence in vašo 
okolico. 
 
Učbenik vam bo z besedo in številnimi fotografijami svetoval, kako in kaj 
opazovati in kje dobiti dodatne informacije, da boste lahko odgovorili na 
zastavljena vprašanja na koncu vsake teme. 
V delovni zvezek, ki dopolnjuje učbenik, boste lahko beležil svoja opažanja in 
meritve.Zaključna vprašanja v njem vas bodo vodila pri razlagi rezultatov. 
 
Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih 
predmetih, zlasti pri naravoslovju in biologiji. 
 
 



 
Metode in oblike dela: 
 

 frontalna obravnava snovi, 

 delo v skupini,  

 samostojno delo, 

 delo na terenu,  

 delo v laboratoriju, 
 
 
Cilj predmeta je, da učenci čim več delajo praktično in spoznavajo naravo na 
konkretnih primerih. 
 
 
Ocenjevanje: ocenjuje se praktično delo, raziskovanje, referati in drugi izdelki. 
 
Učbenik in delovni zvezek: 
 
Jelka Strgar, Dušan Vrščaj: Raziskujmo živa bitja v domači okolici, TZS, LJ 2000 
 
 
 
                                                          Učiteljica biologije:  
 
                                                                         Urška Kovač Grad 


