
 

Čarobni krog 

Povezan praktični poskus 

 

Kamenodobna zgradba 

Opis 

 

Skozi spoznavanje kamenodobne 

zgradbe se učenci učijo značilnosti 

kroga. 

Učni cilji 

 

- Naučiti se risanja kroga s pomočjo 

šestila, 

- Seznaniti s pojmi polmer, premer 

in obseg kroga, 

- Naučiti se uporabljati preprosta 

orodja, kot so ročni/električni 

vrtalniki, žage, noži in lepilne pištole, 

- Seznaniti se z različnimi materiali, 

- Seznaniti se s trikotnimi oblikami, 

- Seznaniti se z gradnjo hiš v kameni 

dobi. 

Povezani šolski predmeti 

 

Znanost: Arheologija 

Tehnologija 

Inženirstvo: Trikotne strukture 

Zgodovina, kamena doba 

Matematika: Geometrija, polmer in 

premer kroga 



 

Predpriprava za učitelja:  

- Smiselno postavite aktivnost v učni načrt. Dobro je, če učenci že 

poznajo kameno dobo.  

- Učitelj naj oceni, ali učenci znajo uporabljati preprosta orodja. Če tega 

niso vajeni, predhodno izvedite uvodno uro, kjer z učenci preizkusite 

vrtanje lukenj, žaganje, uporabo nožev… 

- Pripravite prostor, ki bo dejavnosti primeren. 

- Priporočljivo je, da učitelj vnaprej sestavi model zgradbe, da bo poznal 

izzive in morebitne težave pri sestavljanju. Učencem bo lahko model 

zgradbe pokazal za lažje razumevanje.  

- Glede na pripravljenost učencev naj učitelj oceni, ali jim bo ponudil na 

izbiro različne modele.  

- Preverite, ali obstaja v vaši okolici kakšen muzej, kjer se lahko 

dogovorite za obisk in se z arheologi pogovorite o zgradbah iz vašega 

okolja. 

Predpriprava za učenca 

 

Brez, razen ročnih spretnosti pri 

uporabi enostavnih orodij. 

Priporočljiva starost 

 

Od 10 let dalje. 

Trajanje 

 

2 uri. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 



 

Opis učne ure po korakih:  

1. korak: Učenje spretnosti z orodjem 

Če učenci ne znajo rokovati s preprostimi ročnimi orodji, npr. za žaganje 

in rezanje, uporabite pištolo za lepilo in izvrtajte luknje z ročnim ali 

električnim vrtalnikom. Za to predhodno uporabite učno uro, ki traja 45-

60 minut. 

Kako narediti popoln krog? 

2. korak: Risanje kroga. 

Pojdite ven in učencem pokažite, kako narediti krog z vrvico in palico. 

Nastaviti morajo polmer in narediti krog. Učenci naj sodelujejo v parih. 

Če ni mogoče iti ven, lahko to storite takole z vrvico in svinčnikom na 

papirju: 

 

Slika https://www.wikihow.com/Draw-a-Circle 

Oglejte si prikaz, kako narisati krog, tukaj:  

https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-

cirkel/565287!/ 

Ali tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JtqBrtqWN9E 

 

https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-cirkel/565287!/
https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-cirkel/565287!/
https://www.youtube.com/watch?v=JtqBrtqWN9E


 
Pogovorite se z učenci o krogu in z njim povezanimi pojmi: 

- Polmer 

- Premer 

- Obseg 

 

3. korak: Kako izdelati krog z uporabo šestila? 

Oglejte si tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFVJAEcSM7o 

Če učenci ne znajo uporabljati šestila, jih naučite. Naj preizkusijo 

uporabo šestila, se premikajo okrog kroga, ustvarjajo različne vzorce in 

kroge različnih velikosti.  

Na naslednjih povezavah lahko najdete nekaj vaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_ByAAGBHLE 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5dl1esizM8 

 

4. korak: Izvedba praktičnega poskusa. Predstavite jim D-hišo, ki jo 

bodo zgradili (predstavljeno v navodilih za poskus).  

5. korak: Učenci naj izdelajo hišo, lahko v parih.  

https://www.youtube.com/watch?v=xFVJAEcSM7o
https://www.youtube.com/watch?v=r_ByAAGBHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Q5dl1esizM8


 

Ocenjevanje 

 

Učenci naj si ogledajo in ocenijo 

izdelan model glede na dane 

kriterije. Ali so dosegli cilj? Če ne, 

zakaj? Kako lahko proces 

izboljšajo?  

 


