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MOJ SVET – MOJA ODGOVORNOST
TEMA: Odgovornost za iskanje in širjenje znanja

OBLAK BESED – ASOCIACIJE NA TEMO
Glavni cilj je utrjevanje izgovarjave in zapisa pogosto rabljenega in/ali novega besedišča

Starostna skupina učencev:
5. razred

Predmet ali področje:
Izbirni
predmeti
tujega jezika. Medpredmetna
Tuji jezik
- Angleščina

Cilji dejavnosti:
-

razvijanje najosnovnejše veščine razumljive in pomensko ustrezne izgovarjave in intonacije;
uporaba, izgovarjava in zapis pogosto rabljenega besedišča iz obravnavanih tematskih
področij ter učencem zanimivih in primernih področij.
Spoznavanje in učenje novega besedišča.
Spoznavanje in uporaba temeljnih pravil zapisovanja znanih besed. Razvijanje pravilne
izgovarjave in zapisa besed.

Pripomočki:
-

-

Računalnik
Projektor
Spletna stran ABCYA (word clouds); dostopno na: abcya.com/games/word clouds
Spletni prevajalnik PONS

Trajanje dejavnosti:
Uvodna dejavnost (10 minut)

Kratek opis dejavnosti:
Učencem podamo navodila za ustvarjanje oblaka besed. Določimo črko, področje/temo, na katero
bodo učenci nizali besede. Z učenci 5. razreda smo izvedli uvodno dejavnost na temo »the youth
club« (mladinski center). Učenci so z dvigom rok prihajali k računalniku ter najprej predstavili izbrano
besedo in jo zapisali. Njihovo delo smo projicirali preko projektorja tako, da so imeli ves čas vpogled
vsi učenci. Skupaj smo preverjali in popravljali morebitne napake, učenci so si med seboj svetovali in
pomagali. V pomoč smo imeli odprt spletni prevajalnik PONS, ki je bil učencem v pomoč za priklic
zapisa ali pravilne izgovarjave besede.
Preko dejavnosti učenci ponavljajo in utrjujejo besedišče določenih tem ter se hkrati učijo novih
besed ter širijo besedni zaklad. Prav tako vadijo in utrjujejo pravilen zapis ter izgovarjavo različnih
besed. Spoznavajo pomen pravilne izgovarjave in zapisa besed. Dejavnost spodbuja tudi učenje od
sovrstnikov ter medsebojno pomoč.
Dejavnost lahko izvedemo tudi v manjših skupinah. Skupine izdelajo vsaka svoj oblak besed na
določeno temo/področje/vsebino. Oblak besed lahko nastane kot povzetek neke teme ali pa kot
uvod v novo temo (»brainstorming«). Naš oblak besed je nastal kot uvod v novo temo. Natisnili in
prilepili smo ga pod naslov teme v zvezku.
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