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UČBENIKU NA POT
Pri razporeditvi  tem smo avtorji  upoštevali zahtevnost posamezne vsebine in 
ustaljeno prakso. 
Učitelj lahko upošteva predlagan vrstni red razporeditve, lahko pa ga po svoji 
presoji tudi spremeni. Nekaterih dejavnosti ne bodo zmogli vsi učenci, vsaj 
v prvi polovici šolskega leta ne.  Učitelj lahko posamezne naloge ali celotne 
teme preskoči in prilagodi vrstni red obravnave. Nekatere teme zaradi večje 
zahtevnosti niso uvrščene k vsebinsko sorodnim temam, temveč so umeščene 
šele bolj na koncu učbenika. Učitelj se lahko odloči tudi drugače.
V delovnem učbeniku so cilji zapisani operativno, s tem pa smo avtorji želeli 
poudariti, da naj bi jih pri pouku tudi dosegli. Vendar to ne pomeni, da morajo 
biti doseženi že prvič, ko so zapisani. Veliko ciljev se v učbeniku pojavi večkrat 
prav zaradi tega, da bi jih dosegli postopno. 

Nekatere dejavnosti se tudi večkrat ponovijo; s tem stopnjujemo samostojno 
delo učencev in ob koncu leta analiziramo dosežene rezultate. Dejavnosti so 
različnih stopenj zahtevnosti in omogočajo diferenciacijo pouka. 

Veliko veselja in ustvarjalnega dela želimo tako učencem kot tudi vam.
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