UČENJE BIOLOGIJE

Od simulacij do pristnosti
V koraku s časom
se moramo
znajti tako na
svetovnem
spletu, prepolnem
neumnosti in
škodljivih vsebin,
kot v resničnem,
naravnem okolju,
brez katerega
postajamo le še
sence samih sebe,
a ga kljub temu

Naročnik: ZALOŽBA ROKUS
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

podcenjujemo.
Predstavljamo

novosti, ki
najmlajšim in
malo večjim
učencem
širijo obzorje
življenjeslovja.
Piše: KATJA CAH

plod sodelovanja med založin National Geographicom je nastal prvi interaktivni učbenik oziroma učni komplet,
kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Gre za
snov biologije 8. razreda, podano v obliki
78 izobraževalnih videoposnetkov v slovenščini ter 77 nazornimi animacijami in
simulacijami. Po podatkih založbe Rokus
Klett, ki načrtuje, da bo koncept uveljavila tudi pri drugih šolskih predmetih, se
je za uporabo novega gradiva za biologijo
doslej odločilo kar 35 odstotkov slovenskih osnovnih šol.

Kot

O tem nas lahko prepričata že
sprehod do najbližjega parka ali
gozda ter podrobno opazovanje pestrosti rastlinstva
in živalstva, ko
sledi vnovično spoznanje, da človek kljub
intelektu in razvijajoči se znanosti ni superioren nad naravo. Kvečjemu nasprotno.
Takoj ko aktivno prisluhnemo njenim modrostim, nas razsvetli zavedanje, da smo le
drobcen del živega krogotoka.

Narava je najboljša učiteljica
Niti najbolj napredna interaktivna tehnologija, ki elektronsko povezuje učence in
učitelje, pa ne more nadomestiti pristnega
medčloveškega stika in doživljanja narave.

Papir za večji mir
Spoznavanje mame Zemlje v družbi malih brihtnih glav je še posebno pristno in
umirjeno, če nas pri tem ne moti katera
od elektronskih naprav, kot so prenosni

bo Rokus Klett

telefoni in tablice. Namesto teh
dajmo pred potepanjem v nahrbtnik tanke in
lahke priročnike.
V zbirki Ko sem
v naravi sta v teh
dneh za najmlajše knjižne molje izšli trpežni slovensko-angleški slikanici avtorice Sandre Pohole v formatu 16 x 16 centimetrov. Prva knjižica z naslovom Kmetija
razkrije osnove podeželskega življenja,
rastja in življa ter kmečkih opravil. Druga, naslovljena Plodovi narave, pa zajema
sadje, zelenjavo in zelišča, ki rastejo pri
nas. K obema knjigicama na dvanajstih
straneh, s katerima se otrok zlahka nauči tudi abecedo, so kot darilo priloženi še
štiri razglednice in prašiček za srečo.

