MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU
SPOZNAVANJE OKOLJA

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU
ODLIČNO (5)

PRAV DOBRO (4)

DOBRO (3)

ZADOSTNO (2)

Učenec obvlada vsa zahtevana znanja,
zna samostojno razložiti pojme in
poiskati svoje primere.
Podatke smiselno vrednoti, pojasni,
razloži, naredi povzetke in posplošuje.
Znanje povezuje z znanji,
pridobljenimi drugje in ga poveže z
izkušnjami v vsakdanjem življenju.
Zna rešiti zahtevnejše naloge, pri tem
kritično presodi smiselnost podatkov v
nalogi, utemelji postopek reševanja in
rezultat ustrezno predstavi. Pri
predstavitvi znanja uporablja
ustrezno strokovno terminologijo.
Na vsa vprašanja odgovarja
samostojno.
V celoti samostojno odgovori na vsa
vprašanja iz minimalnih in večino
vprašanj iz temeljnih standardov
znanja.

Učenec samostojno odgovarja na
vprašanja. Podatke smiselno vrednoti
in interpretira. Snov smiselno
povezuje, znanje uporabi v znanih
situacijah.
Samostojno rešuje naloge na nivoju
uporabe znanja.
Na večino vprašanj odgovarja brez
vodenja učitelja, učiteljevo vodenje
uporabi le za boljše strukturiranje in
predstavitev znanja.
Pri predstavitvi znanja v večini
uporablja ustrezno strokovno
terminologijo.

Učenec dosega temeljne standarde
znanja določene v učnem načrtu.
Odgovarja v večini samostojno, navaja
znane primere iz učbenika ali razlage,
zna razložiti temeljne pojme,
definicije in postopke, a ne razlaga
podrobnosti.
Temeljno znanje uporabi za reševanje
nalog. Prepozna uporabnost znanja v
vsakdanjem življenju.
Pri predstavitvi znanja le deloma
uporablja ustrezno strokovno
terminologijo.

Učenec dosega minimalne standarde
znanja, določene v učnem načrtu.
Snov slabo razume in jo v večini le
obnavlja - reproduktivno znanje:
našteva ali prepoznava pojme,
definicije, simbole ... Odgovori so
pravilni, a nesistematični.
Na vprašanja odgovarja ob
učiteljevem vodenju.
Pri predstavitvi znanja uporablja le
redke izraze iz strokovne
terminologijo.

V celoti samostojno odgovori na vsa
vprašanja iz minimalnih in večino
vprašanj iz temeljnih standardov
znanja ob minimalnem vodenju
učitelja.

V celoti samostojno odgovori na vsa
vprašanja iz minimalnih standardov in
deloma na vprašanja iz temeljnih
standardov znanja.

V celoti odgovori na vprašanja iz
minimalnih standardov znanja.

LESTVICA OCENJEVANJA PISNIH IZDELKOV
90% - 100% točk

79% - 89% točk

65% - 78% točk

50% - 64% točk

MERILA ZA OCENJEVANJE IZDELKA
PODROČJA OCENJEVANJA

ODLIČNO

Načrtovanje izdelka

V celoti samostojno bere
navodila in izdela načrt dela.

Uporaba materialov in
pripomočkov

Samostojno pripravi,
uporablja in vzdržuje
pripomočke, je popolnoma
samostojen pri izboru in
uporabi materialov.

V večjem delu samostojno
bere navodila in izdela načrt
dela.
V večjem delu samostojno
pripravi, uporablja in vzdržuje
pripomočke, je večinoma
samostojen pri izboru in
uporabi materialov.

Upošteva vsa varnostna
pravila. Večinoma uporablja
zaščitna sredstva. Ostalih
učencev nikoli ne ogroža s
svojim vedenjem.
Delo
si
zna
dobro
organizirati,
Delo si zna dobro organizirati,
Izdelek
dela sistematično, spretno in
dela spretno in natančno.
natančno. Izdelek je
Izdelek je vsebinsko in
vsebinsko in oblikovno
oblikovno dobro narejen.
dovršen. Samostojno uspešno V večjem delu samostojno
predstavi izdelek in njegovo
uspešno predstavi izdelek in
delovanje.
njegovo delovanje.
Če učenec ne dosega zgoraj opisanih kriterijev, je ocenjen negativno.

Varnost in urejenost
prostora

Upošteva vsa varnostna
pravila ter vpliva na druge, da
bi varno delali. Ves čas
uporablja zaščitna sredstva.

PRAV DOBRO

DOBRO
Pri branju navodil in izdelavi
načrta dela potrebuje
vodenje.
Pri pripravi in uporabi
pripomočkov občasno
potrebuje vodenje. Vzdržuje
pripomočke. Pri izboru in
uporabi materialov občasno
potrebuje vodenje.
Upošteva večino varnostnih
pravil. Občasno uporablja
zaščitna sredstva. Ostalih
učencev ne ogroža s svojim
vedenjem.
Pri delu se trudi, a delo ni
povsem natančno opravljeno.
Izdelek je vsebinsko ustrezen.
Izdelek primerno predstavi.
Ob predstavitvi izdelka in
njegovega delovanja
potrebuje vodenje učitelja.

ZADOSTNO
Za izdelavo načrta potrebuje
sprotna navodila in vodenje.
Pri pripravi in uporabi
pripomočkov potrebuje
vodenje. Pripomočke vzdržuje
ob opozorilu. Za izbiro in
uporabo materialov potrebuje
dodatna navodila in/ali
vodenje učitelja.
Pravila varnosti upošteva, ko
je nanje opozorjen. Potrebuje
nadzor, da s svojim vedenjem
ne ogroža ostalih učencev.
Dela opravi nenatančno.
Izdelek je skromen.
Predstavitev izdelka je
skromna. Za predstavitev
potrebuje vodenje učitelja.

