
                                          
 

 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

DRU 

Zaporedna št. ure:  

50. 

Datum:  

27. 3. 2020 

Učiteljica: 

Mojca Starešinič 

Tema: OD OBRTI DO INDUSTRIJE 

 

Pripomočki: U/64, 65, vzorci čipke, doma narejene tkanine, lončarski izdelki, izdelki suhe robe in 

izdelki narejeni v tovarni (kar pač najdeš doma). 

 

Namen učenja: 

 Opisati razlike med obrtjo in industrijo  

 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko: 

 

 znaš opisati in razlikovati obrt in industrijo, 

 veš, da imamo različne vrste industrije, 

 poznaš vlogo obrti in industrije v domači pokrajini. 

 

Potek dela: 

 

Sprehodi se po stanovanju in poišči naslednje izdelke, če jih mogoče imate doma: vzorci čipke, 

doma narejene tkanine, lončarski izdelki, izdelki suhe robe in izdelki narejeni v tovarni. Razvrsti 

jih v dve skupini. V prvi skupini naj bodo izdelki, ki so narejeni ročno v obrtnih delavnicah, v drugi 

skupini pa izdelki, ki so narejeni v tovarni. V pomoč ti bo film z razlago razlike med obrtjo in 

industrijo z naslovom Obrt in industrija, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-

pet.si 

 

Vsebino filma ustno obnovi s pomočjo vprašanj: 

- Kje lahko Cofu izdelajo hiško? 

- Kako poteka delo v tovarni? 

- Kaj je značilno za industrijske ali tovarniške izdelke? 

- Kako bo mizar izdelal hiško za Cofa? 

- Kakšna je razlika med obrtjo in industrijo? 

 

 Obrt 

Učbenik, str. 64   

Preberi besedilo pod naslovom Obrt. Ustno povzami bistvene podatke in odgovori na vprašanje 

pod naslovom. 

 

Učbenik, str. 65 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/


                                          
Oglej si ilustracijo in preberi zapis. Ustni odgovori na vprašanja:  

- Kaj na sliki je pridelek?  

- Kaj je surovina?  

- Kaj je izdelek? 

 

Če imaš doma čokolado, poglej na ovitek, preberi vprašanje pod ilustracijo in nanj ustno 

odgovori. Čokolade ne samo gledat, tudi pojej jo . Seveda moraš deliti z ostalimi družinskimi 

člani, ker pa gre tukaj za nalogo pri DRU, ti pripada košček več ;)  

 

 Ponovi 

Preberi vprašanja in ustno odgovori 

 

Tabelska slika – zapis v zvezek 

 

OBRT IN INDUSTRIJA 

 

Nekoč so ljudje doma izdelali vse, kar so potrebovali. Tisti, ki so bili spretnejši, so izdelali več in 

te izdelke prodajali. To so bili OBRTNIKI (čevljarji, zlatarji, lončarji, mlinarji, krojači, urarji, svečarji, 

čipkarji…) Vse se je izdelovalo ročno in zato je bilo izdelkov manj, bili so dražji. 

 

INDUSTRIJA je dejavnost, pri kateri s pomočjo strojev izdelujejo različne izdelke. Pri izdelavi 

posameznega izdelka sodeluje veliko delavcev različnih poklicev in vsak opravlja samo določen 

del naloge. Izdelajo veliko enakih izdelkov za nizko ceno (tekstilna, lesna, prehrambena, 

avtomobilska, kemijska, papirna…). 

 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 

Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 

Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 

vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 

 

 


