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Spletno učno okolje Slovenščina na dlani

• prosto dostopno: https://slo-na-dlani.si/prijava

• interaktivno

• visoko avtomatizirano

• raba v izobraževalnem procesu 

(6.–9. razred, 1.–4. letnik)

• 4 vsebinski sklopi

• vaje, naloge

• razlage

https://slo-na-dlani.si/prijava


Vsebinski sklop: Frazemi in pregovori

• zasnova, priprava: Natalija Ulčnik, Vida Jesenšek, Matej Meterc

• namen: izviren pristop k spoznavanju frazemov in pregovorov, podpora 
siceršnjemu spontanemu usvajanju frazemov in pregovorov

• potek dela: izbor enot za obdelavo  priprava slovarskih opisov 
priprava nalog  priprava razlag

• rezultati:

 zbirka frazemov in pregovorov FRIDA (Frazemi in pRegovrI na DlAni) 
(slovarski opisi izbranih enot)

 vaje in naloge (podoba, pomen, raba enot)

 razlage (zavihek Znanje)



FRIDA: zbirka frazemov in pregovorov

IZBOR ENOT
Katere frazeme in pregovore izbrati?

• frekvenčni seznami, paremiološki optimum

• kriteriji za izbor:

aktualnost

didaktična relevantnost

pokrivanje različnih tematskih skupin

PREDSTAVITEV ENOT

Kako izbrane enote slovarsko opisati?

osnovna oblika (slovarska oblika)

variante

pomenska razlaga (parafraza, pomenski opis)

pragmatična pojasnila 

medleksemska razmerja (so- in protipomenskost)

zgledi rabe (avtentična raba, korpusno gradivo, 
dovolj obsežno besedilno okolje, 
samopojasnjevalni zgledi)



FRIDA (Frazemi in pRegovorI na DlAni): https://slo-na-dlani.si/frida

https://slo-na-dlani.si/frida


Primer slovarskega opisa



Vaje, naloge

Kakšne vaje, naloge ponuditi? Kaj preverjati?
Kako pripraviti naloge? 

• prilagoditev digitalnemu okolju, postopkom avtomatizacije

• uporabnost slovarskih opisov

• podsklopi: PODOBA

POMEN

RABA

• težavnost: osnovna  srednja  zahtevna

• upoštevanje taksonomskih ravni

• tipologija nalog (raznovrstnost, igrifikacijski elementi)

• vrednotenje odgovorov (samodejno, samovrednotenje)



Primer 1: Samodejno vrednotenje odgovorov



Primer 2: Samodejno vrednotenje odgovorov



Primer 3: Samovrednotenje odgovorov



Primer 4: Nalogo ovrednoti učitelj, učiteljica



Primer 5: Igrifikacijski element v nalogi



Razlage (zavihek Znanje)

Katere teoretične vsebine zajeti?
Kako jih predstaviti?



Primer razlage: https://slo-na-dlani.si/znanje

https://slo-na-dlani.si/znanje


Več o projektu: https://slo-na-dlani.si/projekt

https://slo-na-dlani.si/projekt

