
Pripravite se na obravnavo te učne enote – razmišljajte o tem, katere dejavnosti izvajate  
po ustaljenem postopku, kaj to pomeni in zakaj jih tako opravljate. 

Oglejte si posnetek in poslušajte opis postopka; med ogledom bodite pozorni na ravnanje 
udeležencev in si zapišite faze/korake postopka.

Opis postopka

Svoj povzetek primerjajte s profesoričinim/profesorjevim in ga po potrebi dopolnite oz. popravite. 

Svoje znanje utrjujte in preverite z nalogami 1–8, dopolnite pa z 9. in 10. nalogo. 

Ljudje delamo razne stvari. Pri svojem delu smo radi ustvarjalni, izvirni – kljub temu 
pa marsikatero svojo dejavnost izvajamo rutinsko, po ustaljenem postopku (torej po 
predpisanem zaporedju dejanj, ki vodijo k določenemu cilju); tako npr. pečemo palačinke, 
izvajamo poskuse v šolskem laboratoriju, igramo športne ali družabne igre, izdelujemo 
okraske, uporabljamo paketomat ali mlekomat, ravnamo ob vstopu na plačljivo parkirišče,  
v avtomatsko avtopralnico ali na mestni avtobus, ob vračilu izposojenih knjig v knjižnici,  
ob dvigu denarja na bankomatu, ob plačilu položnic v spletni banki, ob prijavi na letališču,  
ob menjavi žarnice ipd. 

O tem, kako poteka dani postopek, se lahko poučimo z opazovanjem drugih ljudi ali  
iz zapisanega/posnetega opisa postopka. Včasih pa tudi sami komu opišemo kakšen 
postopek.

Dani postopek (npr. oživljanje neodzivne osebe) opišemo tako, da navajamo njegove 
korake/faze in pri tem pazimo na njihovo časovno zaporedje. Faze/korake/dejanja postopka 
poimenujemo z glagoli (npr. odpremo, prilepimo, vključimo, se umaknemo). Ker je postopek 
brezčasen in se ponavlja, uporabljamo glagole v sedanjiku, navadno v 1. osebi množine;  
v pretekliku jih uporabljamo le tedaj, če opisujemo nekdaj veljavni postopek, npr. tretje lanu. 
Če pa želimo, da bi naslovnik postopek res izpeljal ali ponovil, uporabljamo glagole  
v velelniku (v 2. osebi ednine ali množine) – tako tvorimo navodilo za delo, ki je različica 
opisa postopka.

Za večjo nazornost, razumljivost pa tudi živost opisa postopka lahko k besednemu opisu 
dodamo slikovno gradivo (npr. skice, zemljevide, fotografije, demonstracije …).

Sodelujte v pogovoru s profesorico/profesorjem, sošolkami in sošolci.

Podrobno preberite razpravljalno besedilo; med branjem si kaj podčrtajte ali zapišite, po branju 
pa izdelajte strukturirarni povzetek.  
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