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POVZETEK
Namen diplomskega dela z naslovom Stališča učiteljev do uporabe
didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke je seznaniti učitelje z
izbranimi didaktičnimi igrami za pouk poštevanke in preveriti njihova stališča
do uporabe le-teh pri pouku matematike.
V teoretičnem delu je predstavljena zastopanost poštevanke v učnem načrtu,
njena vpeljava v pouk in načini utrjevanja. Vključeno je poglavje o
informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT), v katerem izvemo nekaj več o
vključevanju IKT v pouk, trendih in uporabi pri pouku ter o uporabi IKT pri
matematiki.
Znotraj poglavja o igrah, kjer beseda teče o igri na splošno, didaktičnih igrah,
in njihovi uporabi pri pouku matematike, so obravnavane računalniške igre,
med katerimi so podrobneje predstavljene izobraževalne računalniške igre.
Teoretični del se zaključi s poglavjem o računalniških igrah za pouk
poštevanke, kjer so omenjene nekatere slovenske in tuje spletne strani, na
katerih lahko najdemo igre za poštevanko. Izbranih in opisanih je šest iger,
med katerimi je ena slovenska, vse ostale pa so tuje.
V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskovanja, ki je potekalo med
šestimi izbranimi učiteljicami različnih slovenskih osnovnih šol. Izvedeno je
bilo s pomočjo strukturiranega intervjuja. Učiteljicam so bile didaktične
računalniške igre najprej predstavljene, nato pa so jih same preizkusile
(odigrale) in na podlagi tega odgovorile na zastavljena vprašanja. Rezultati
raziskovanja predstavljajo stališče učiteljic do uporabe računalniških iger pri
pouku poštevanke in strokovno mnenje o predstavljenih igrah. Glede na
rezultate raziskave so učitelji nad računalniškimi igrami navdušeni, še vedno
pa jim uporabo pri pouku omejuje skromna opremljenost šol z IKT.
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poštevanka, IKT, igra, didaktična igra, računalniška igra, izobraževalna
računalniška igra
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Teachers' attitudes towards the use of didactic computer
games for learning multiplication

SUMMARY
The purpose of the thesis Teachers' attitudes towards the use of didactic
computer games for learning multiplication is to inform the teachers of
selected didactic games for the classes of multiplication table and ascertain
their views to use them in mathematics.
The presence of the multiplication table in the school curriculum is presented
in the theoretical part. Its introduction into the lessons and ways of refreshing
are presented as well. A chapter discussing information and communication
technology is included. In that chapter one is able to learn more about
including ICT in lessons, trends and usage during classes, as well as of the
usage of ICT at mathematics.
In the chapter discussing games (where the subject of the discussion is a
game in general), didactic games, and their usage at the classes of
mathematics the computer games are taken into consideration. Especially
educational computer games are presented into greater detail. The
theoretical part is concluded with the chapter discussing computer games for
the classes of multiplication table and specific Slovenian and foreign websites where games with multiplication tables can be found are mentioned
there. Six games are chosen and described. One of them is Slovenian and
the rest are foreign.
The results of the research that took place with six selected teachers from
different Slovenian primary schools are presented in the empirical part. It was
carried out with the help of a structured interview. At first, the games were
presented to the teachers. Secondly, they tested them and according to that
experience they answered the questions. The results of the research present
the standpoint of the teachers regarding the usage of computer games at
classes when multiplication table is studied and their professional opinion on
II

the presented games. According to the results of the research the teachers
are enthusiastic about the computer games. However, because the ICT
equipment in the schools is poor, they cannot use them extensively.

Key Words:
(multiplication) table, ICT, didactic game, computer game, educational
computer game
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1 UVOD
Učenci tretjega razreda morajo glede na standarde učnega načrta do
avtomatizma usvojiti produkte v obsegu 10x10. Za dosego cilja je potrebnega
veliko ponavljanja in utrjevanja. Tak pouk je dolgočasen in naporen, če učitelj
ne zna izbrati pravih dejavnosti, ki učence pritegnejo in motivirajo. Na voljo
ima številne didaktične igre, z razvojem informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) in njeno uvedbo v razrede, pa so se pojavile tudi številne
didaktične računalniške igre, namenjene uporabi pri pouku. Vse preveč ljudi
še vedno zmotno meni, da so računalniške igre namenjene zgolj zabavi in
preživljanju prostega časa, zato je namen tega diplomskega dela »razbiti« te
stereotipe in predstaviti učiteljem, da so izbrane računalniške igre odličen
pripomoček za popestritev pouka, v tem primeru, pouka poštevanke.
IKT so v slovensko šolstvo začeli uvajati po letu 1980 in so tako pripomogli k
večji nazornosti pouka in motivaciji učencev, hkrati pa so učiteljem omogočili
lažjo in hitrejšo pripravo (Gerlič 2000). Danes si šole brez računalnika ne
moremo predstavljati. Razvoj IKT prinaša nove kvalitete, učitelj pa z njeno
uporabo pripravlja učence na življenje in delovanje v sodobni informacijski
družbi (Brečko 2008). Učni načrt predvideva uporabo tehnologije le pri
nekaterih vsebinah, zato je učiteljeva skrb, kako jo bo znal vključiti tudi v
ostale vsebine. Računalniške igre so sicer le ena izmed možnosti, ki pa se
vse bolj uveljavlja, saj je ravno uporaba računalnika pri pouku spodbudila
snovalce računalniških iger k izdelovanju praktičnih, enostavnih, uporabnih,
predvsem pa izobraževalnih računalniških iger.
Igra je za otrokov razvoj zelo pomembna, saj mu predstavlja prvi stik s
svetom. Pojavi se že v zgodnjem otroštvu in s starostjo postaja
kompleksnejša. Zavedati se je treba, da tudi šolski otrok potrebuje igro in da
je prav igra tisto, preko česar se posredno uči. Pedagoška mnenja v zvezi z
uporabo didaktičnih iger pri pouku so sicer deljena, še vedno pa prevladujejo
tista, ki jih zagovarjajo (Bognar 1987). Pouk v hipu postane zanimiv in pester,
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učenci so motivirani in aktivni, njihovo znanje pa je trajnejše (Mori 2004).
Čeprav so didaktične igre eden izmed temeljnih motivirajočih dejavnikov
pouka, pa Prensky (2006) opozarja, da se je treba zavedati dejstva, da stvari,
ki so učence motivirale včasih, danes ne motivirajo več, in zagovarja novost
– uporabo računalniških iger.
Računalniške igre so v šole najprej uvedli v tujini, in sicer sprva kot
simulatorje v šolah za pilote in igre, narejene za medicinske namene. Danes
lahko na internetu zasledimo številne spletne strani z igrami, ki pokrivajo
različna področja. V diplomskem delu so izbrane in predstavljene slovenske
in tuje spletne strani, ki ponujajo igre za poštevanko. Izmed vseh iger, ki jih
na teh straneh lahko najdemo, je izbranih in predstavljenih šest.
Učitelji so glede uporabe računalniških iger pri pouku nekoliko skeptični.
Menijo, da otroci že tako ali tako preveč časa prebijejo pred računalniki in
zato ni nikakršne potrebe, da bi bilo tako tudi v šoli. Premalo so seznanjeni,
kakšne igre obstajajo in kako jih umestiti v pouk. Glavni namen tega
diplomskega dela je torej seznaniti učitelje z didaktičnimi računalniškimi
igrami za poštevanko in jih motivirati k uporabi pri pouku.

2
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2 POŠTEVANKA
2.1 Učni načrt za matematiko in poštevanka
Poštevanka je v učnem načrtu (2011) uvrščena pod temo ARITMETIKA IN
ALGEBRA in sklop RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI.
Uvod v poštevanko je predviden že v drugem razredu, v katerem učenci
zapisujejo vsoto enakih seštevancev v obliki zmnožka in spoznajo operacijo
množenja ter delijo s pomočjo konkretnih materialov in spoznajo operacijo
deljenja.
V tretjem razredu je matematiki namenjenih 175 ur, od tega kar 115 za
aritmetiko in algebro. Glede na cilje je večino ur porabljenih za poštevanko in
operacije v zvezi z njo. Od učencev se zahteva da:
-

»do avtomatizma usvojijo produkte v obsegu 10X10 (poštevanko),

-

spoznajo pojem »večkratnik števila«,

-

spoznajo pojem »količnik«,

-

usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko,

-

ocenijo rezultate pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju,

-

poiščejo manjkajoče število: a ± = b, ± a = b,  ⋅ a = b, a ⋅ = b, : a =b, v
množici naravnih števil do 100,

-

spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji,

-

uporabljajo računske zakone pri seštevanju in množenju,

-

poznajo vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju,

-

uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov,

-

ocenijo in spretno izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem
vrstnega reda računskih operacij.« (Učni načrt 2011, 14)
3
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Iz ciljev je razvidno, da je znanje poštevanke osnova za ustno in pisno
množenje in deljenje ter za doseganje nekaterih nadaljnjih ciljev ne le v
tretjem razredu, ampak tudi v nadaljnjem izobraževanju (ne le pri matematiki,
ampak tudi drugih predmetih, npr. pri fiziki, kemiji …).
Za doseganje minimalnega standardnega znanja, torej znanja, ki je potrebno
za napredovanje v naslednji razred, učni načrt (2011, 65) zahteva, »da
učenec pozna zmnožke v obsegu 10 krat 10 in količnike, ki so vezani na
poštevanko«.

2.2 Vpeljava poštevanke
Eden temeljnih ciljev tretjega razreda je, da učenci do avtomatizma usvojijo
poštevanko v obsegu 10x10. Zato je zelo pomembno, kako in na kakšen
način spoznajo poštevanko in se z njo soočijo, saj le na podlagi dobre
osnove lahko nadgrajujejo in utemeljujejo svoje znanje.
Otroci v prvih letih šolanja potrebujejo konkreten, nazoren potek pouka, kar
pomeni uporabo čim več različnih materialov in ne le slikovnih, saj so ti za
učenca preveč abstraktni. Njihovo osvajanje matematičnih pojmov preide tri
ravni: konkretno, grafično in simbolno. V razvoju kognitivnih procesov je
konkretno-izkustvena dejavnost ena izmed obveznih stopenj, zato je
pomembno vsaj na začetku šolanja posvetiti čim več časa konkretnemu
ponazorilu. »Šele po dovolj dolgi konkretni ravni preidemo na slikovno in nato
na simbolno raven.« (Cotič 2001, 5)
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2.2.1 Vpeljava poštevanke s konkretnimi ponazorili
Možnosti uporabe konkretnih ponazoril za poštevanko je nešteto, od učitelja
pa je odvisno, kako bo pri izboru ustvarjalen in izviren. Ena izmed možnosti
je, da učenci dejansko ponazorijo račun poštevanke. Ko se pri pouku
obravnava poštevanko števila 2, učitelj pred tablo pokliče najprej tri učence.
Ostale učence vodi z vprašanji: »Koliko učencev je pred tablo? Koliko
ušes/oči ima vsak učenec? Koliko ušes/oči imajo skupaj?« Število učencev
pred tablo nato povečuje in tako na nazoren način predstavi učencem
poštevanko števila 2, ki jo nato dodatno podkrepi s slikovnim in simbolnim
prikazom (na tablo nariše oz. nalepi slike ušes/oči, z učenci skupaj na glas
preštejejo in nato spodaj napišejo še s simboli – števili, najprej kot seštevanje
enakih seštevancev in nato še skrajšan zapis v obliki množenja.). Učence
kot konkreten material lahko učitelj uporabi tudi pri obravnavanju poštevanke
števila 5 oz. 10, kjer na enak način, kot so preštevali oči oz. ušesa, lahko
preštevajo prste na rokah in nogah.
Učenci si lažje predstavljajo, če učitelj za konkretno ponazorilo uporabi stvari,
ki po naravi prikazujejo določeno število, npr.: parne dele telesa, 10 prstov na
rokah in nogah, dve kolesi na kolesu, štiri gume na avtomobilu, 4 noge pri
živalih, tri liste na triperesni deteljici, itd.
Primer naloge:
Na parkirišču so parkirani trije avtomobili. Koliko koles imajo avtomobili
skupaj?
Primer tabelne slike:

Slika 1: Primer grafičnega in simbolnega tabelnega zapisa poštevanke števila
4
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Učenci se s poštevanko spoznajo že v drugem razredu, kjer zapis seštevanja
enakih seštevancev na krajše zapišejo z množenjem. Pred uvajanjem
poštevanke je potrebno to znanje ponoviti. Ko je to znanje utrjeno,
nadaljujejo z učenjem poštevanke. Učenje ne poteka po vrstnem redu
naravnih števil, ampak se upošteva načelo od lažjega k težjemu.
Obravnavamo vedno poštevanki dveh števil hkrati, kjer je eno število
načeloma večkratnik drugega števila. Vrstni red obravnave poštevanke
običajno poteka sledeče:
-

poštevanka števil 2 in 4,

-

poštevanka števil 10 in 5,

-

poštevanka števil 3 in 6,

-

poštevanka števil 8 in 9,

-

poštevanka števil 7 in 1,

-

poštevanka števila 0 (Manfreda Kolar in Urbančič Jelovšek 2007).

Ko učenci spoznajo poštevanko določenega števila, hkrati usvojijo tudi pojem
večkratnika. Da pa vse skupaj avtomatizirajo, je potrebno veliko utrjevanja.
Didaktične usmeritve učiteljem priporočajo, da pri obravnavi vsake nove
poštevanke ponavljajo in utrjujejo tudi že naučeno. Priporoča se pisno in
ustno ponavljanje (npr. v obliki narekov) in uporaba didaktičnih iger. »Ob
vpeljavi poštevanke naj otroci rešujejo tudi ustrezne enačbe tipa ___ x a = b
oziroma a x ___ = b, pri čemer si otrok lahko pomaga z zapisano
poštevanko,« še priporoča Cotičeva (2001, 31).

6

Gluk. S. (2012). Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih matematičnih iger pri
učenju poštevanke. Ljubljana: Pedagoška fakulteta
___________________________________________________________________

2.2.2 Zakon o zamenjavi
Tako kot pri seštevanju tudi pri množenju velja zakon o zamenjavi oz.
komutativnost množenja, pri katerem velja, da se produkt ne spremeni, če
faktorja med seboj zamenjamo.
Primer: 3 x 2 = 2 x 3
Učencem lahko ta zakon predstavimo na zelo enostaven, konkreten način.
Na mizo položimo krožnike z jabolki. Najprej damo 3 krožnike in na vsakega
po dve jabolki. Učence prosimo, da jabolka preštejejo. Rezultat zapišemo na
tablo. Učence nato spodbudimo k razmišljanju z vprašanjem: Koliko bo
jabolk, če na dva krožnika damo po tri jabolka. Njihove odgovore preverimo
tako, da vzamemo 2 krožnika in na vsakega damo po tri jabolka. Učenci
jabolka zopet preštejejo, rezultat zapišemo na tablo in tako pridemo do
ugotovitve, da je jabolk vedno enako. Skupaj z učenci na tablo narišemo
situacijo, torej krožnike z jabolki in račun, ki predstavlja enakost zmnožka: 3 x
2 = 2 x 3.
Učenci tako spoznajo, da ima vsako množenje svojega »dvojčka«, kar jim
lahko pomaga pri množenju težjih faktorjev. Npr. če pozabijo, koliko je 8 x 5,
se bodo spomnili, koliko je 5 x 8.
Zakon o zamenjavi prikazujejo tudi posebne tabele množenja (slika 2), s
katerimi si lahko učenci pomagajo pri računanju.

Slika 2: Zakon o zamenjavi, predstavljen v tabeli (mathisfun.com)
7
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2.3 Utrjevanje poštevanke
Da učenci pri poštevanki dosežejo raven avtomatizma, je potrebnega veliko
utrjevanja. Učenci utrjujejo poštevanko sproti, medtem ko se učijo novo na
koncu, ko že poznajo poštevanko v obsegu 10x10. Utrjevanje je lahko zelo
monotono, npr. učni listi, na katerih je napisano veliko računov, ki jih morajo
učenci rešiti.
Učenci imajo radi igro, zato lahko tak način pouka

hitro popestrimo, če

reševanje učnega lista spremenimo v tekmovanje. Učenci imajo npr. na voljo
minuto časa, da rešijo čim več računov, ki jih imajo zapisane na učnem listu.
Pravilno rešeni računi prinašajo točke, nepravilni pa se štejejo z minus
točkami. Zmaga učenec, ki zbere največ točk.
Poštevanko lahko utrjujemo tudi s pomočjo didaktičnih iger. Te so lahko
družabne igre, ki jih otroci že poznajo npr. spomin (na polovici kart so
zapisani računi poštevanke, na drugi polovici pa rezultati), črni peter
(podobno kot pri spominu, le da med karte dodamo »vsiljivca«, ki nima para),
tombola (učenci dobijo kartone z zapisanimi rezultati in žetone, s katerimi
prekrivajo rezultate računov, ki jih narekuje učitelj), … ali pa si izmislimo
novo.
Otroci se radi gibljejo, zato lahko poštevanko vključimo v športne aktivnosti.
Uporabimo lahko žogo, ki si jo učenci podajajo med seboj, pri čemer en
učenec pove račun, drug pa rezultat in tako naprej.
Nekoliko bolj moderniziran način utrjevanja poštevanke pa nam omogoča
uporaba računalnika. Na spletu so dostopne številne računalniške didaktične
igre,

preko

katerih

učenec

utrjuje

predstavljenih v tem diplomskem delu.
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Učiteljeva ustvarjalnost igra ključno vlogo pri tem, kako radi se bodo učenci
učili poštevanko in kako z veseljem jo bodo utrjevali. Le z raznoliko izbiro
dejavnosti in oblik pouka bo učitelj lahko dosegel motiviranost in aktivnost
učencev.

Slika 3: Družabna igra spomin lahko hitro popestri pouk utrjevanja
poštevanke
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3 IKT PRI POUKU
3.1 Vključevanje IKT v pouk
Mediji so postali sestavni del sveta mladih. Brez njihove rabe si praktično ne
predstavljamo vsakdanjika, v katerem delujemo, se učimo in politično
udejstvujemo. Mediji so praktično vsepovsod – tako v zasebnem življenju kot
pri šolskem in poklicnem delu (Wakounig 2009, 6).
Ravno zaradi vdora medijev v naše vsakdanje življenje je tudi javno šolstvo
prisiljeno vključiti medije v sistem izobraževanja. Gerlič (2000, 29) navaja
vzroke za vse večje uveljavljanje multimedijskega pristopa:
-

pedagoški razlog: želja po čim večji motivaciji in nazornosti pouka s
pomočjo računalnika;

-

tehnični razlog: računalnik skrbi za logični potek učne ure, obenem pa
krmi

posamezne,

nanj

priklopljene

elemente

izobraževalne

tehnologije.
Kot začetek uporabe računalnikov v izobraževanju Roblyer in drugi (v Gerlič,
2000) navajajo leto 1950, ko so na vojaški akademiji (MIT) uporabili prvo
računalniško vodeni simulator za urjenje pilotov. Za prvo uporabo računalnika
pri učenju otrok pa navajajo leto 1595 na osnovni šoli v New Yorku. Uporaba
računalnikov je na začetku prevladovala v razvitih državah, predvsem v ZDA,
Angliji in Franciji, kasneje pa so se jim pridružile še ostale, manj razvite
države.
V Sloveniji so delo z računalnikom najprej uvedli v srednje šole, nekje v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v osnovne šole pa nekoliko kasneje,
sredi osemdesetih let. Leta 1980 je postalo računalništvo obvezen predmet v
srednjih šolah, v osnovnih šolah pa kot izbirni predmet (Mori 2004).
Danes

si

izobraževanja

brez

uporabe

informacijske

tehnologije

ne

predstavljamo. Trenutno je na razredni stopnji pomembno, da ima vsak
razred svoj računalnik z osnovno programsko opremo, diaprojektor, tiskalnik
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in dostop do svetovnega spleta. Glede na hiter razvoj tehnologije pa se v
razrede že uvajajo interaktivne table in tablični računalniki.
Žibertova (2004) je opredelila splošno uporabo IKT v izobraževanju:
-

IKT kot šolski predmet, kjer se slušatelji učijo o uporabi IKT in se
večinoma izvaja kot tečaj ali krožek;

-

IKT kot orodje za izdelavo seminarskih in šolskih nalog, zbiranje
podatkov in urejanje dokumentacije;

-

IKT kot medij za poučevanje in učenje, preko katerega učitelji
poučujejo in se učenci učijo. Sem sodijo vaje za ponavljanje,
utrjevanje in simulacije ter izobraževalna omrežja,

-

IKT kot orodje za organizacijo in vodenje šol.

Ravno zaradi vsesplošne informatizacije izobraževanja je bilo v zadnjih letih
narejenih veliko raziskav, ki so pokazale pozitivne učinke uporabe
računalniške

tehnologije

na

področju

socialnega,

emocionalnega

in

kognitivnega razvoja učencev (Mori 2004).
Čeprav so bili mnogi mnenja, da računalnik otroke osami, so raziskave (Mori
2004, 31) pokazale, da »delo z računalnikom omogoča pozitivno socialno
interakcijo in čustveno rast.« Učenci naj bi veliko bolj komunicirali z odraslimi,
pokazalo pa se je tudi, da je interakcija med učenci zelo dobra, predvsem,
kadar delajo v parih. Razvijajo se nove oblike in načini sodelovalnega učenja,
kar še bolj spodbudi socialno interakcijo med učenci. Ti si med seboj
pomagajo pri učenju, razpravljajo, uresničujejo ideje in skupaj doživljajo
uspeh. Raziskovalci (Massoudi 2003, v Mori 2004) navajajo, da učenci
naloge z računalnikom rešujejo hitreje in da je trajnost znanja daljša in kljub
temu da so nekateri mnenja, da računalnik zavira ustvarjalnost, naj bi dobra
uporaba računalnika povzročila razcvet ustvarjalnosti.
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Pedagoški strokovnjaki so definirali pet področij, kjer so pričakovani učinki
IKT največji. To so (Rugelj 2007, v Pristovnik 2009):
-

motiviranje učencev,

-

izboljšanje dostopa do informacij,

-

podpora sodobnim pedagoškim pristopom,

-

povečanje storilnosti učiteljev,

-

izboljšanje informacijske pismenosti.

Glede na mnenja pedagoške stroke ima uporaba IKT pri poučevanju
pozitivne posledice. Poleg tega da omogoča več sodelovanja in povezovanja,
bolj aktivno učenje in večjo dostopnost do informacij, spodbuja tudi
vseživljenjsko učenje s povezovanjem na globalnem nivoju in pripravlja
učence za življenje v sodobni informacijski družbi 21. stoletja (Brečko 2008).
Z uporabo IKT pri pouku učitelj lahko doseže to, za kar si šolstvo že nekaj
časa prizadeva, to je aktivna vloga učenca. Učenje je bolj individualizirano,
izkušenjsko, samoiniciativno, učiteljeva vloga pa je koordiniranje in
organiziranje pouka.

3.2 Trendi in uporaba IKT v šoli
Raziskava o trendu in uporabi IKT v šoli poteka od leta 1994 in tako naprej
vsako drugo leto pod vodstvom prof. dr. Ivana Gerliča. Njen cilj je ugotoviti,
kakšno je dejansko stanje trendov in uporabe IKT na slovenskih osnovnih
šolah in to stanje tudi izboljšati. Zadnja raziskava je bila narejena leta 2009 in
je dostopna na spletni strani http://raziskavacrp.uni-mb.si/rezultati-os/.
Šole so z multimedijo vsako leto bolje opremljene, še vedno pa obstaja
razlika med opremljenostjo v šolah v mestih in na podeželju, saj podeželje še
vedno nekoliko zaostaja. Razlika se čuti tudi med matičnimi in podružničnimi
šolami. Ravno to naj bi bilo tudi opravičilo, zakaj učitelji v pouk računalnika
ne vključujejo pogosteje. Veliko učiteljev, predvsem starejše generacije, se
še vedno ne počutijo dovolj usposobljene za uporabo IKT, čeprav je na to
12
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temo možnih čedalje več izobraževanj, tečajev in seminarjev. Menim, da je to
tudi vzrok za to, da več učiteljev uporablja računalnik le pri pripravi na pouk,
pri samem pouku pa ne.
Raziskava (Gerlič 2011) je pokazala, da je uporaba računalnika večja pri
pouku na razredni kot na predmetni stopnji. Uporaba računalnika je tako
najbolje zastopana pri matematiki, slovenščini in spoznavanju okolja. Po
pogostosti uporabe je v vrhu matematika v tretjem razredu. Učitelji se
poslužujejo uporabi računalnika predvsem za utrjevanje in ponavljanje snovi,
pri čemer gre večinoma za frontalno obliko poučevanja. Glede na to da imajo
razredi

večinoma

le

en

računalnik,

je

uporabo

računalnika

težko

individualizirati, računalniške učilnice, ki bi to možnost omogočale, pa so
večinoma zasedene in je potrebnega veliko prilagajanja, da se pouk v tej
učilnici lahko izvede. Nekatere naprednejše šole so že našle rešitev za ta
problem s tem, ko so v razrede vključile prenosne računalnike. V tem primeru
lahko pouk poteka v skupinah ali pa celo individualizirano.
Raziskava je pokazala tudi, kakšno mnenje imajo učitelji o uporabi IKT pri
pouku. Njihovo mnenje je, da so učenci ob uporabi računalnika bolj motivirani
v smislu sodelovanja, ne strinjajo pa se, da bi učenci zaradi uporabe IKT
kazali večjo zanimanje za snov. Učitelji ob uporabi IKT vidijo tudi druge
pozitivne lastnosti, in sicer:
-

»lažje nivojsko delo z učenci,

-

lažja izvedba problemskega pouka,

-

večja možnost za izvedbo sodelovalnega učenja.« (Gerlič 2011).

Šole se zavedajo pomembnosti in uporabnosti IKT pri pouku. Kot pomembne
cilje uporabe IKT izpostavljajo:
-

»narediti učni proces zanimivejši,

-

učence naučiti iskati informacije,

-

uvajati in spodbujati strategije aktivnega učenja,

-

razvijati učenčevo samostojno, neodvisno učenje,

-

povezati različne šolske premete med seboj.« (Gerlič 2011).
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Glede na to da se pouk že nekaj let oddaljuje od tradicionalno usmerjenega k
vseživljenjskem, »IKT predstavlja nov in hitro spreminjajoč pripomoček za
učenje in poučevanje, hkrati pa je tudi neposreden vir informacij in znanja.«
(Brečko 2008, 135).
Čeprav uporaba IKT v slovenskem učnem načrtu še ni dodelana in točno
določena, se šole in učitelji zavedajo, da vpeljevanje v pouk pomeni širitev
dostopa do znanja in uporabo raznovrstnih poti do učenja. Učitelji lahko sami
izbirajo, kako bodo IKT vključili v pouk, pri tem pa ne smejo pozabiti, da IKT
ni že sama po sebi učinkovita, ampak jo je potrebno tudi znati smotrno
uporabiti, se nanjo pripraviti in kar je najpomembneje – se ustrezno
usposobiti in iti v korak s časom.

3.3 IKT pri pouku matematike
Matematika velja za enega temeljnih predmetov v osnovni šoli. Pridobljena
znanja so uporabna na večini področij človekovega življenja in ustvarjenja, ki
pa je z razvojem informacijsko-komunikacijske družbe vedno manj vidna, saj
se skriva v tehnologiji. Učenci naj bi med osnovnošolskim izobraževanjem
razvili tiste kompetence, ki vodijo k sposobnostim za stalno učenje, med
katerimi pa je v skladu s splošnimi cilji tudi uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije (Učni načrt 2011).
Prenovljen učni načrt za matematiko (2011) uporabo računalnika pri pouku
predvideva šele v 6. razredu. V učnem načrtu je med cilji navedeno, da
učenci spoznajo osnove računalniških preglednic, jih znajo z najosnovnejšimi
znanji uporabljati in uporabljati preglednice za urejanje podatkov po velikosti.
Ob tem pa učni načrt predlaga tudi uporabo računalniške učilnice.
Učni načrt torej pri nekaterih vsebinah predvideva uporabo tehnologije, pri
večini pa učitelju prepusti svobodo pri presoji uporabe. Pričakuje pa se, da
pouk

matematike učence usposobi za uporabo tehnologije predvsem pri

srečevanju z matematičnimi problemi, pri čemer se posredno usposabljajo
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tudi za uporabo tehnologije v vsakdanjem življenju. »Informacijskokomunikacijska tehnologija omogoča in podpira različne pristope k
poučevanju in učenju, npr. pri raziskovanju in reševanju matematičnih ter
avtentičnih problemov. Tehnologija omogoča hitro povratno informacijo, ki je
nepristranska in neosebna.« (Učni načrt 2011, 80)
Učni načrt (2011, 80) v didaktičnih priporočilih opredeli naslednje vrste
tehnologij:
-

»numerična in grafična računala,

-

računalniški programi (dinamična geometrija, programi za delo s
funkcijami, računalniške preglednice, programi za statistiko, programi
za učenje ali utrjevanje določenih matematičnih vsebin ipd.),

-

internet (informacije, elektronska učna gradiva, elektronska pošta,
spletne učilnice, video konference ipd.).«

Kot že omenjeno je učitelj pri izbiri in uporabi IKT avtonomen in ima glede na
razvoj tehnologije vse več možnosti. Koliko in v kakšni obliki bo IKT uporabil
pri posamezni učni vsebini pa žal ni odvisno le od njegove pripravljenosti,
motivacije in izbire, temveč tudi od tega, koliko mu šolsko okolje dejansko
uporabo omogoča (IKT opremljenost razredov, dostopnost do računalniške
učilnice, povezava z internetom …).
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4 IGRA
4.1 Kaj je igra?
Igra je središče otrokovega življenja. Je pomemben dejavnik kognitivnega in
socialnega razvoja ter razvoja njegove osebnosti. Vpliva na otrokovo telesno
rast, razvoj njegove inteligence, pridobivanje izkušenj in znanja, čustveno
življenje in njegov razvoj v družbeno bitje (Debelak 2000).
Težko je določiti eno samo definicijo igre, saj je ta različna glede na starost in
razvojno stopnjo otrok. Avtorji zato uporabljajo različne kriterije opredelitve
igre.
Pellegrini (1991) in Saracho (1991, v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 2)
igro opredelita takole:


»Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z
zunanjimi (socialnimi ) zahtevami,



otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji. Cilje si
definirajo sami, vedenje udeležencev igre pa je spontano,



otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane
predmete,



igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami
nadzirajo svoje dejavnosti,



igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne,



igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki
obstajajo, otroci v igri sproti spreminjajo,



igra zahteva aktivno udeležbo.«
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Podobno kot omenjena avtorja igro opredeljuje tudi Fromberg (1987, v
Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 2). Fromberg navaja, da je igra:


»Simbolna, kar pomeni, da gre za reprezentacijo realnosti, s »kot
če«, »kaj če«,



pomenska, ker poveča ali spravi odnos doživetja, izkušnje,



užitkarska (v veselje) celo takrat, ko so otroci resno zaposleni z
dejavnostjo,



prostovoljna in notranje motivirana,



opredeljena s pravili, ki so izražena bodisi implicitno bodisi
eksplicitno,



doživljajska, kar se kaže skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci
razvijejo sami.«

Oerter (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 3) igro pojmuje kot
dejavnost, sestavljeno iz posebnih vrst dejanj. Igro loči od drugih vrst dejanj
in na podlagi odsotnosti posledic za dejanja, razrahljane povezave med
dejanjem in njegovim izidom, k dejavnosti usmerjene motivacije in na podlagi
oblikovanja alternativne stvarnosti.
Če povzamemo opredelitve različnih avtorjev, lahko ugotovimo, da so si,
kljub temu da za opredelitev igre uporabljajo različne kriterije, precej enotni.
Strinjajo se, da je igra notranje motivirana in prostovoljna, da pravila
obstajajo in si jih otroci sproti prilagajajo, da si otroci dejavnosti in cilje
oblikujejo sami in da je igra lahko domišljijska, nerealna.
Kuret (1959, v Marjanovič Umek in Zupančič 2001) trdi, da je otroku poleg
spanja in sprejemanja hrane igra najvažnejše opravilo. Igra je otrokova
pravica in ravno zato je tudi odgovornost odraslih, da mu jo omogočimo, pri
tem pa moramo paziti, da vanjo ne posegamo, saj ima to lahko svoje
17
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posledice. Igra je namreč »spontana dejavnost, ki poteka brez katerekoli
zunanje nujnosti« (Marjanovič 1981, 9), zato lahko otrok pri vdoru odraslih
izgubi motivacijo, ni več ustvarjalen in izviren. Zavedati se moramo, da preko
igre otrok dobi prve izkušnje s svetom in prav to mu pomaga, da se lahko
razvija v odraslo, samostojno osebo. Omogočiti mu moramo, da samostojno
odkriva svet, vse, kar moramo pri tem paziti pa je to, da je zanj varno.
Seveda pa to ne pomeni, da je otrok pri igri čisto prepuščen samemu sebi in
da odrasli na noben način ne smemo vdirati v njegov svet. Mlajši otroci
potrebujejo določene usmeritve, ko bi se radi igrali, pa ne vedo, s čim in
kako. Odrasli otrokom lahko spodbudijo igro, jim dajo zamisel in veselje, ter
tako vplivajo na njihov vsestranski razvoj (Debelak 2000).
Predšolski otroci doživljajo svet na drugačen način kot odrasli. Otrokom igra
pomeni enako kot odraslim delo. To, kar tisti trenutek počnejo, se zanje zdi
zelo pomembno. Stremijo k temu, da igra zadovolji njihovo notranjo potrebo,
za kar so pripravljeni tudi sproti spreminjati pravila. Igra se s starostjo in
razvojem spreminja. Obstajajo različne klasifikacije, med katerimi pa je
najbolj razširjena Tolčičeva (1961, v Marjanovič Umek in Zupančič 2001).
Vrste igralnih dejavnosti je Tolčič uvrstil v štiri skupine:


funkcijska igra: ta vključuje npr. otipanje, prijemanje, metanje, tek,
vzpenjanje – torej kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem
na predmetih;



domišljijska igra: ta vključuje različne simbolne dejavnosti,
vključno z igro vlog;



dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje,
opazovanje, posnemanje, branje;



ustvarjalna igra: ta vključuje npr.: pisanje, risanje, oblikovanje,
pripovedovanje, gradnjo.

Otroci na različnih starostnih stopnjah uporabljajo različne igre. Tako je za
otroka v prvih dveh letih starosti najbolj značilna funkcijska igra. Proti koncu
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drugega leta se pojavi konstrukcijska igra, ki je, kot pravi Marjanovič
Umekova (2001, 7), »z leti vse pogostejša in celovitejša«. Zelo zgodaj, nekje
pri šestih mesecih starosti, se pojavi tudi dojemalna igra, ki pa se bolj razvije
v drugi polovici prvega leta življenja (Marjanovič Umek in Zupančič 2001).
Posebne omembe je vredna domišljijska oz. simbolna igra, saj gre za
»najbolj tipično igro za otroke v starostnem obdobju dveh do šestih let.«
(Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 39). Zanjo je značilno, da si otrok
predstavlja ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni. Najbolj pogost način
tovrstne igre je igra vlog, pri kateri otrok odigra vlogo sam ali pa jo projicira
na igračo. Tovrstna igra od otroka zahteva poznavanje neke tematike,
fleksibilnost, komunikacijske spretnosti in sposobnost vživljanja se v drugega
(Marjanovič Umek in Zupančič 2001).

4.2 Didaktična igra
Didaktične igre so igre, ki tako kot »navadne« igre razvijajo duševne funkcije,
sposobnosti in aktivnosti, ki so potrebne za doživljanje, dojemanje,
ustvarjanje in poustvarjanje, le da je cilj, kaj naj bi se z določeno igro naučili,
zastavljen že pred igro samo. Otrok zaradi tega pri igranju didaktične igre ni
tako svoboden (Klemen 2010).
Ugotovili smo, da je igra pomemben dejavnik predšolskega otroka. Zavedati
pa se moramo, da se tudi šolski otrok rad igra. Z vstopom v šolo je otrok še
vedno le otrok, ki se razvija in uči. Osvaja nova znanja, do katerih pa
najhitreje pride preko igre, ker je ta zanj zanimiva.
Didaktična igra, ki jo lahko poimenujemo tudi celostna učna metoda,
omogoča bogato učno okolje, saj pri učencih vzpodbuja domišljijo, zabavo,
pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje, pristno komunikacijo in
pozitivno dinamiko (Horvat 2001).
Pedagogi so se že razmeroma zgodaj ukvarjali s samo igro in njenim
pomenom za otrokov razvoj. Platon navaja primer iz Egipta, kjer so pri pouku
uporabljali različne matematične igre. Kasneje so pedagogi ustvarjali različne
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koncepte šolskega sistema, pri čemer je omembe vreden Neillov koncept
zasebne šole Summerhila, kjer še posebej poudarja pomen igre. Podobno
kot Neill, tudi Makarenko (v Bognar 1987, 24) poudarja, »da je igra enako
pomembna za otroke kot delo za odrasle. Kakršen je otrok pri igri, takšen bo
tudi pri delu.« Tudi Montessorijeva se je ukvarjala z igro. Njena didaktična
sredstva so primerna za individualno zaposlitev in omogočajo samokontrolo.
V nasprotju z omenjenimi pa pedagoški mislec Kirchensteiner (Bognar 1987,
21) predvideva, »da je za igranje doba od tretjega do sedmega leta, ob
odhodu v šolo pa se začenja delo in moramo ločiti igro od dela.« Tudi Gaudig
kot predstavnik delovne šole enači delo otrok z delom odraslih in nasprotuje
mešanju igre in dela pri pouku, ob tem pa meni, »da mora med prostim
časom biti tudi v šoli veliko priložnosti za igranje.« (Bognar 1987, 21).
Lahko rečemo, da so bili pedagoški pogledi na igro precej različni in da so se
delili v dve skrajnosti, od tistih, ki igro zagovarjajo, do tistih, ki poudarjajo
njeno škodljivost. Čeprav bi mogoče pričakovali, da je se je kasneje mnenje
strokovnjakov zaradi preusmeritve tradicionalno usmerjenega pouka k
vseživljenjskemu učenju nekoliko spremenilo, temu ni tako. Bruce (1996, v
Marjanovič Umek in Zupančič 2001) opozarja, da lahko didaktične igre v
določenih situacijah otrokovo učenje celo zavirajo, in to predvsem takrat,
kadar se otrok igra z visoko strukturiranim igračam, ki so oblikovane tako, da
jih otrok uporablja na zelo specifičen in vnaprej določen način. V tem primeru
namreč omejujejo otrokovo igralno aktivnost.

4.3 Didaktična igrača
Na tem mestu se postavi tudi vprašanje, kakšna je razlika med didaktično in
»nedidaktično« igračo in kakšni so kriteriji za to, da ju ločimo.
Dixson (1992, v Marjanovič Umek in Zupančič 2001) meni, da ni nikakršne
potrebe po delitvi igrač na didaktične in ostale. Po njegovem mnenju lahko
vse igrače omogočajo učenje in bi jih lahko obravnavali kot celoto, kot
skupino predmetov, preko katerih otrok razvija svoje kognitivne in socialne
spretnosti ter samopodobo.
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Podobnega mnenja je tudi Vnaderberg (1994, v Marjanovič Umek in
Zupančič 2001, 88), ki pravi, »da je lahko vsaka igrača orodje za učenje,
dokler spodbuja sposobnosti, ki se jih otrok želi naučiti.«
Med strokovnjaki, ki so podobnega mnenja, sta tudi Vagt in Müller (1976, v
Marjanovič Umek in Zupančič 2001), ki prav tako navajata, da didaktične
igrače same po sebi ne izobražujejo bolj od ostalih igrač in da na učenje
vplivajo še drugi dejavniki.
Torej lahko sklepamo, da ni kriterija za umestitev določene igre med
didaktične in »nedidaktične«. Pomembno je le, na kakšen način otrok
uporablja igračo, kako je pri uporabi izviren in ustvarjalen. Ravno zaradi tega
je morda marsikatera igrača, ki ni uvrščena kot didaktična, lahko mnogo
boljša od strukturirane. Strukturirane igrače, predvsem visoko strukturirane,
otroku v veliko primerov ne omogočajo svobode, usmerjene so le v en cilj,
otrok pa je nekako prisiljen, da za doseganje cilja igro vedno uporabi na enak
način.

4.4 Didaktična igra pri pouku
Pouk z didaktičnimi igrami je za učence zanimiv, zabaven in omogoča
»dragocen pristop k doseganju zastavljenih ciljev, saj vzpodbuja številne
dejavnosti, ki so najbolj prilagojene razvojnim značilnostim in zmožnostim
otrok.« (Horvat 2001).
Sprostitev je v razvoju in življenju človeka nepogrešljiva, zato lahko z
igračami učencem omogočimo, da menjajo svojo obvezno, obremenjujočo
dejavnost z reaktivnimi in sprostitvenimi dejavnostmi. Otroci, ki rešujejo
naloge, kažejo spretnost, veščine in miselnost, s tem pa učitelj vidi, kakšni so
otrokovi interesi in njihove sposobnosti (Bognar 1987).
Poleg tega da z didaktično igro pri pouku dosežemo visoko motiviranost
učencev in doseganje ciljev, ima igra še mnogo drugih funkcij. Krapše (1998)
kot eno najbolj izstopajočih navaja socialno funkcijo, predvsem, kadar učitelj
pri pouku uporabi igro vlog. Omenja tudi emocionalno funkcijo, saj sta
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pozitivna in notranja motivacija kot nekakšno vodilo vključenih v igro.
Pogosto je igra pri pouku usmerjena v sodelovalno učenje, kjer si morajo vsi
člani prizadevati, da bi bili čim bolj uspešni. Bolj kot je igra usmerjena na
posameznika ali je tekmovalne narave, bolj emocionalno vpliva na
posameznika, še posebej, kadar ta zaradi določenih individualnih ovir ne
dosega dobrih rezultatov. Vključitev igre v pouk ima tudi diagnostično
funkcijo, saj si lahko učitelj pridobi marsikatero informacijo o učencu. Učitelj
lahko vidi, kako učenec deluje v neki spontani situaciji, kako se odziva v
skupinskem delu in kako razvija sposobnosti komunikacije, tolerantnosti,
spoštovanja sovrstnika, sprejemanja pravil in strpnosti. Učitelj lahko s
pomočjo igre preveri in oceni učenčevo znanje, predvsem na razredni stopnji,
kjer gre za opisno ocenjevanje. Učitelj lahko sistematično opazuje ne le
kognitivne, ampak tudi ostale komponente (Krapše 1998). Avtorica navaja
tudi kognitivno funkcijo igre, kjer ni potrebno poudarjati, da didaktična igra
zagotovo omogoča večjo storilnost v šoli. Aktivna vloga učitelja je sicer pri
tako zasnovanem pouku manjša, se pa toliko več naučijo učenci bodisi sami,
bodisi v sodelovanju drug z drugim.
Da je vključitev igre v pouk pomembna in smotrna, trdi tudi Horvatova (2001),
ki je prišla do naslednjih ugotovitev:


učenci si želijo didaktičnih iger pri vseh predmetih in v vseh
razredih;



s pomočjo didaktične igre krepimo učenje po naravni poti, učenje
brez prisile in z notranjo motivacijo;



didaktične igre dobro vplivajo na učno samostojnost otrok;



didaktične igre pomembno vplivajo na samovrednotenje in
razvijanje pozitivnega občutka o sebi;



didaktične igre omogočajo novo preverjanje in spremljanje
učencev, ki ni naravnano le na cilj – znanje, pač pa tudi na proces
– kako do tega znanja priti.
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4.5 Didaktična igra pri matematiki
Matematika velja za enega najtežjih in najresnejših predmetov v šoli. Z
vključitvijo igre pouk kar naenkrat postane zabavnejši, manj obremenjujoč, pri
učencih pa spodbuja radovednost in jih tako pritegne k reševanju in hkrati
učenju.
Učitelj lahko uporabi didaktično igro pri vseh fazah pouka. Z njo učence lahko
motivira pri obravnavanju nove snovi, lahko popestri včasih dolgočasno
ponavljanje in utrjevanje ter preverja znanje.
Igre morajo biti privlačne in enostavne, kar pomeni, da nimajo zahtevnih
navodil. Nič ni narobe, če so podobne družabnim igram, ki jih učenci že
poznajo. Učenci se v tem primeru ne obremenjujejo z novimi pravili, ampak
se bolj osredotočijo na reševanje problema.
Matematične pojme, ki jih učenci usvojijo preko didaktične igre, si tudi lažje
zapomnijo, saj:


igra povečuje motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi
učenje zanimivejše kakor z drugimi metodami,



učenje in pomnjenje dejstev preko iger je enako kot pri uporabi
besedila in razlage,



znanje, pridobljeno z igro, je trajnejše od znanja, pridobljenega z
delovnimi listi (Uršič 2001).

4.6 Računalniške igre
»Igra je za naše možgane najljubša pot do učenja.« (Diane Ackerman)

Računalniške igre so velik globalni fenomen in so glavni vzrok za razvoj
računalnikov oz. njihove opreme. Med ljudmi, zlasti starejšimi generacijami,
pa še vedno obstaja zmotno mišljenje, da so namenjene zgolj zabavi.
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Zavedati se moramo, da so današnje generacije otrok zrasle ob računalnikih
in jih zato tudi drugače sprejemajo kot starejše generacije. Prensky (2006)
današnjo

generacijo

imenuje

»native

speakers«

oz.

rojeni

govorci

računalniškega jezika, medtem ko starejše generacije poimenuje »digital
imigrants« oz. digitalni priseljenci.
Računalniške igre so čedalje bolj priljubljena oblika zabave. Prensky (2006)
navaja nekaj splošnih dejstev, zakaj je temu tako:


so oblika zabave, ki nam daje užitek in zadovoljstvo,



imajo pravila, ki nam dajejo strukturo,



imajo cilj, ki nam predstavlja motivacijo,



so interaktivne, kar zahteva, da smo dejavni,



so prilagodljive, kar omogoča sledenje toku igre,



nudijo nam rezultate in povratno informacijo, kar nam omogoča
učenje,



omogočajo zmago, ki krepi samozavest,



predstavljajo nam konflikt, tekmovanje in hkrati izziv, ki nam daje
adrenalin,



ponujajo nam reševanje problemov in s tem razvoj kreativnosti,



omogočajo interakcijo, ki nam daje možnost socialnega vključevanja v
igro,



vsebujejo zgodbo in igralce, zaradi česar smo v igro čustveno vpleteni.

Če pogledamo možnosti, ki jih računalniške igre ponujajo, lahko ugotovimo,
da zadovoljijo velik del človekovih potreb. Ravno to je tudi vzrok za to, da
imajo veliko moč, ki igralce pritegne in jih tudi motivira.
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4.6.1 Zgodovina računalniških iger
Zgodovina računalniških iger sega v štirideseta leta prejšnjega stoletja.
Računalniki so bili sprva namenjeni delu, vodenju dela in simulacijam, kmalu
pa so ugotovili, da lahko računalnike uporabljajo tudi za zabavo. Prva igra na
računalniku naj bi bila »križci in krožci«. Čeprav je bila zelo enostavna, je
ljudi

motiviralo,

da

se

lahko

spopadejo

z

digitalnimi

»možgani«.

Računalničarjem je ustvarjanje iger predstavljalo izziv, tako je iz enostavnih
»križcev in krožcev« nastal računalniški tenis, ki je bil za stopnjo razvitejši in
zahtevnejši. Temu so sledile »vesoljske rakete«, za vodenje katerih ni bila
dovolj le tipkovnica. Zato so se razvile prve igralne palice (Pečenko 2005).
Prav razvoj iger je doprinesel razvoj grafike, zvoka in igralnih komponent.
Danes nam ponujajo že nešteto možnosti, od enostavnejših arkadnih iger do
kompleksnejših akcijskih iger, ki so velikokrat povzete po filmih in v nekaterih
primerih omogočajo celo 3D igro. Računalniška igra je tako postala
priljubljena oblika zabave v sodobni kulturi. Danes igranje iger ne pomeni
zgolj zabave, ampak tudi učenje, nekateri pa se z igranjem celo
profesionalno poklicno ukvarjajo in se tako kot profesionalni športniki tudi oni
pripravljajo in udeležujejo tekmovanj (Božič).

4.6.2 Klasifikacija računalniških iger
Različni strokovnjaki, med njimi Bramble in Mason, M. D. Roblyer in drugi (v
Gerlič, 2000), poenoteno delijo računalniške igre v dve večji skupini: to so
tradicionalne in izobraževalne računalniške igre.

Tradicionalne igre
Namenjene so zabavi, ki igralca popeljejo v napeto situacijo, pri kateri je
pomembna zgolj koncentracija in razvoj strategije. Sama strategija je
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običajno enostavna, od igralca pa zahteva, da jo je sposoben doumeti v
najkrajšem času (Gerlič 2000).
Tradicionalne igre delimo v štiri skupine: arkadne igre, pustolovske igre,
strateške igre in simulatorji (Gerlič 2000).

 Arkadne igre
Spadajo med množično zastopane igre in so podobne igram z igralnih
avtomatov in konzol. Večinoma gre za streljanje na določene objekte ali
sovražnika in za premagovanje ovir (kot prikazuje slika 4), kar od igralca
zahteva dobre reflekse (Gerlič 2000). Arkadne igre imajo večinoma kratke
stopnje, kar pomeni, da je napredovanje v naslednjo, težjo stopnjo,
razmeroma hitro. Za obvladovanje lika v igri so potrebne enostavne kontrole,
kot npr. klik na desno miškino tipko ali uporaba dveh ali več tipk na tipkovnici.
Na spletu so arkadne igre od vseh zvrsti iger najbolje zastopane. Ponujajo
številne možnosti igranja, primerne za vse generacije igralcev in prav tako za
oba spola.

Slika 4: Primer arkadne igre »Ninja Stealth« (Igre 123)
 Pustolovske igre
Te igre so začrtane na podlagi zgodbe, v kateri je igralec glavni protagonist
(pri igri »Deadly Venom3«, ki jo prikazuje slika 5, je igralec ženska, ki mora
najti izhod iz stavbe). Igralec mora v toku igre odkriti pravila in se odločiti za
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pot sam, kar pomeni, da so poti in rešitve do istega cilja lahko različne (Gerlič
2000).

Slika 5: Primer pustolovske igre » Deadly Venom 3« (Zulu.si)

 Strateške igre
Tradicionalne družabne igre, kot so npr. šah (slika 6), človek ne jezi se, karte
…, pri katerih računalnik predstavlja nasprotnika v igri. Igre spodbujajo
miselne izzive in taktični razvoj igralca (Gerlič 2000).

Slika 6: Primer strateške igre »šah«
 Simulatorji
Simulatorji so bili vzrok, da so se računalniške igre začele razvijati. Prvi
simulatorji so bili simulatorji letenja. Danes so najbolj razširjeni stimulatorji
vožnje avtomobila, najdemo pa lahko tudi druge, npr.: vožnja z motorjem,
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kolesom, čolnom, helikopterjem, vlakom (slika 7) … (Gerlič, 2000). Igralec je
postavljen v vlogo upravitelja vozila in vidi pokrajino pred seboj tako, kot bi jo
videl v resničnem svetu. Na voljo ima tudi vse kontrole opravljanja vozila.

Slika 7: Primer simulatorja vožnje vlaka

Tradicionalne igre so v izobraževalni proces vključene kot pomoč pri
spoznavanju strojne in računalniške opreme. Učenci prek igre dobijo prve
občutke obvladovanja miške in tipkovnice ter se začnejo zanimati za delo z
računalnikom. Gerlič (2000) navaja, da pogosto učitelji uporabljajo tovrstne
igre kot nagrado za hitrejše učence oz. za učence, ki dosegajo boljše
rezultate. Sicer je to dobra strategija za zaposlitev učencev, vendar pa ima
lahko negativno posledico, ta je, da učenci morebiti zaradi velike želje po
kratkočasenju in zabavi ob računalniku drvijo skozi učno snov in jo pogosto
opravijo površno.

4.6.3 Izobraževalne igre
Kljub temu da še vedno obstaja zmotno mnenje, da so računalniške igre
namenjene zgolj zabavi, se vse bolj uveljavlja tudi dejstvo, da računalniške
igre tudi učijo. Vse več se jih namreč uporablja v izobraževalne namene.
Igre, ki izobražujejo, imenujemo izobraževalne računalniške igre (ang.
»serious game« ali »instructional game«).
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Termin izobraževalne igre se uporablja za vse računalniške igre, katerih
glavni namen je izobraževanje (pridobivanje novih spoznanj, veščin in
spretnosti) in ne zgolj zabava. Ni velikega poudarka na odkrivanju strategij
in dogodkov v igri, temveč bolj na razvoju in uporabi intelektualnih spretnosti
(Gerlič 2000).
Glede na to da smo podobno definicijo zapisali tudi za didaktične igre, lahko
na tem mestu najdemo povezavo med enimi in drugimi igrami in rečemo, da
so izobraževalne računalniške igre praktično didaktične igre, razlika je le v
tem, da igralec nima pristnega stika z igro, ampak je z njo povezan posredno,
preko računalnika.

4.6.3.1 Zgodovina izobraževalnih iger
Uporaba računalniških iger v šolstvu se je začela nekje v letih 1960 in 1970 v
Ameriki, kasneje pa se je razširila še na ostala področja. Spodbudila je
različne kritike, nasprotja in gibanja, ki so želela tovrstno uporabo ukiniti, saj
so bili mišljenja, da so igre namenjene zgolj zabavi in da učenci ob tem ne
dosegajo izobraževalnih ciljev. Razvoj računalništva oz. izobraževalne
tehnologije je doprinesel porast uporabe le-te tudi v šolstvu, še bolj pa se je
uporaba računalniških iger razvila s pojavo interneta, nekje leta 1990. Od
takrat naprej se je razvoj le še stopnjeval, uporaba računalnika se je razširila,
uporaba

v

šolstvu

pa

je

(http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game).
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4.6.3.2 Klasifikacija izobraževalnih računalniških iger
Gerlič (2000) se pri delitvi izobraževalnih iger naslanja na delitve, ki jo
podajajo Bramble, Mason in Ferbarjeva. Izobraževalne igre je razdelil na tri
skupine:
-

tradicionalne izobraževalne igre,

-

igre urjenja,

-

igre za miselni razvoj.

 Tradicionalne izobraževalne igre
Tradicionalne izobraževalne igre imajo lastnosti arkadnih in pustolovskih iger,
njihov cilj pa je usvajanje vzgojnih in izobraževalnih vsebin. Velikokrat je
težko ločiti med tradicionalno računalniško igro in tradicionalno računalniško
izobraževalno igro, zato se tudi manj uporablja v izobraževalne namene
(Gerlič 2000).
 Igre urjenja
Te omogočajo učencem vaje in utrjevanje. Predvsem na razredni stopnji je
veliko vsebin, ki od učencev zahtevajo avtomatiko (računanje (slika 8),
prepoznavanje črk, besed …), to pa dosežemo s čim več vaje oz. »drila«.
Igre urjenja nam omogočajo, da so učenci ob tem, ko ponavljajo ene in iste
stvari, motivirani in se ob tem zabavajo (Gerlič, 2000).

Slika 8: Igra za urjenje poštevanke (Multiplication)
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 Igre za misleni razvoj
Igre za miselni razvoj so zasnovane tako, da s svojo strukturo, vsebino in
pravili

spodbujajo

različne

intelektualne

operacije.

Mednje

sodijo

razvrščanke, urejanke, prirejanke in posnemanke (Gerlič 2000).


Razvrščanke

od

igralca

zahtevajo

razvrščanje

predmetov na osnovi neke določene relacije (slika 9) ali
pa zahtevajo, da igralec na podlagi razvrstitve določi
pravilo razvrščanja.

Slika 9: Razvrščanje kroglic glede na barvo (Igre 123.com)



Urejanke temeljijo na eni ali več lastnosti predmetov
(velikost (slika 10), masa, prostornina …), ki jih mora
igralec pravilno urediti.

Slika 10: Urejanje šolskih torb po velikosti (zkfunlearning.com)
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Prirejanke se ukvarjajo s splošnimi relacijami (slika 11).
Igralec mora določeni stvari (npr. drevesu) prirediti
pravilen list.

Slika 11: Prirejanje barvnemu polju pravo barvno kroglo
(Igre 123.com)



Posnemanke, imenovane tudi igre vlog ali simulacijske
igre. Igralec je postavljen v neko določeno situacijo (slika
12), ki jo mora urediti v zanj najugodnejše, optimalno
stanje.

Slika 12: Primer posnemanke (Igre 123)
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4.6.3.4 Izobraževalne računalniške igre pri pouku
Uporaba računalnika pri pouku na učence deluje zelo motivirajoče. Prensky
(2006) navaja, da se je treba zavedati, da stvari, ki so motivirale učence
včasih, danes ne motivirajo več, zato je treba najti novo pot, ta pa je v
uporabi računalniških iger.
Shaffer Williamson (2006, 6) trdi: »Knjige, video igre in filmi zahtevajo od
otrok strateško mišljenje, uporabo tehničnega jezika in sofisticirane spretnosti
za reševanje problemov.« Pri tem omenja kompleksnejše igre, kot so npr.
kmetija, preko katere otrok, ki ne živi na kmetiji, spozna delo, skrbi za živali,
… virtualno živi na kmetiji. Avtor tudi omenja, da računalniške igre naučijo
otroke spopasti se z realnimi problemi in jih znati tudi reševati. Poudarja, da
ni cilj poučevanja samo v tem, da otroke naučimo opraviti preizkuse, ampak
jih moramo naučiti tudi reševanja problemov v resničnem svetu in jih
pripraviti na to, da spremenijo ta svet. Pripraviti jih na to, da lahko prav vsi
postanejo »tech-savvy innovators« (Shaffer 2006).
S tem ko se je razvila uporaba IKT pri pouku, se je hkrati začela tudi
pogostejša uporaba računalniških iger. Izobraževalne računalniške igre niso
koristne le v primeru da so dovolj dobro sestavljene, ampak je pomembno,
da jih učitelj zna smiselno vključiti v pouk. Ni dovolj, da učitelj uporabi igro le
kot motivacijo ali nagrado, ampak jo mora znati uporabiti v vseh fazah pouka
(ponavljanje, vaje, utrjevanje, preverjanje usvojenega). To pa seveda
zahteva tudi dobro pripravo učitelja. Učitelj mora učencem postaviti jasne
cilje in zahteve, jih seznaniti s pravili in jim uzavestiti, da igranje ni zgolj
zabava, temveč učenje (Gerlič 2000).
Mnenja učiteljev o izobraževalnih igrah so različna. Nekateri nanje gledajo
kot učinkovito izobraževalno orodje, ki naredijo učno okolje bolj zanimivo,
medtem ko drugi trdijo, da gre pri njihovi uporabi pogosto za pretiravanje in
neprimerno uporabo, kar učencem predstavlja le beg od učenja in spodbuja
zunanjo učno motivacijo namesto notranje (Roblyer 2003, v Ovsenik 2008).
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Uporaba izobraževalnih iger pri pouku je odvisna od motiviranosti učitelja za
vključitev tovrstne tehnologije v pouk in od možnosti uporabe IKT, ki je
učitelju ponujena. V primeru da ima učitelj v razredu na voljo le en računalnik,
tak način pouka težje izpelje kot v primeru da ima na voljo več računalnikov
ali uporabo računalniške učilnice.

4.6.3.5 Pozitivne in negativne lastnosti igranja
izobraževalnih računalniških iger
Uporaba izobraževalnih iger je predstavljena zelo pozitivno. Ponuja novo
obliko dela, ki naredi pouk naprednejši, hkrati pa ima močan motivacijski vpliv
na učence. Učenci so bolj samostojni pri reševanju problemov, vaja in
utrjevanje pa postaneta bolj zanimiva.
Kadar se učitelj odloči za uporabo računalniških iger pri pouku, mora imeti
pripravljen tudi načrt B, saj računalnik lahko v trenutku postane neuporaben
v primeru da zmanjka elektrike ali če pride do kakršnih koli drugih sistemskih
težav. Učitelj mora jasno vedeti, kaj želi z določeno igro doseči in koliko časa
naj bi učenci igro igrali. Učitelj namreč nima več toliko nadzora nad učenci in
mu ti lahko hitro uidejo z vajeti.
Igranje računalniških iger, kot ga zagovarjajo številni avtorji (npr. Prensky
2006, Shaffer 2008), je

učinkovito toliko časa, dokler ne pride do

pretiravanja. Novejše računalniške igre so zasnovane tako, da se igralec
počuti tako, kot bi dejansko živel v virtualnem svetu. Ravno to je vzrok, da se
v zadnjem času pojavlja

zaskrbljenost, saj naj bi čedalje več mladih

postajalo odvisnih od računalniških iger.
Kastelic Hočevar (2005, 43) pravi: »Mladi ob računalniku prebijejo vse preveč
časa. Včasih jih starši niso mogli dobiti z igrišča, sedaj jih morajo dobesedno
spoditi izza računalnika, da jih ujame kakšen sončni žarek. Ponudba vseh
mogočih in nemogočih računalniških igric je tolikšna, da ji ne moremo več
slediti. Otroka oz. mladostnika lahko to tako zasvoji, da ne ločuje več
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realnega sveta od virtualnega. Vedno več je primerov nasilja, ki so pogojeni
prav z računalniškimi igrami.«
Od prvega navdušenja, ki je bilo namenjeno igrivemu spoznavanju
računalnika, da bi postal delovno orodje, so ga otroci in mladostniki uporabili
ravno v tiste namene, s katerimi jim je bil posredovan − v igračo za
preživljanje vsakdanjika,« izjavlja Zalokar Divjak (2004, 5).
Zasvojenost ni ravno vezana na uporabo iger pri pouku, vsekakor pa je
pomembno, da je učitelj seznanjen s posledicami in da tudi sam v šoli ne
pretirava z uporabo računalniških iger. Njegova naloga je, da učence seznani
s posledicami in da sam ne zagovarja preživljanja prostega časa za
računalnikom. Le tako lahko doseže, da učenci razumejo namen
izobraževalnih računalniških iger in jih tudi znajo uporabiti.

4.6.4 Računalniške igre za pouk poštevanke
Ker je matematika univerzalni jezik, kar pomeni, da za razumevanje števil in
računskih operacij ni potrebnega znanja tujih jezikov, so tudi poti do uporabe
različnih računalniških didaktičnih iger bolj odprte. Na spletu so dostopne
številne slovenske in tuje strani, kjer so računalniške igre brezplačne.
Med slovenskimi spletnimi stranmi, ki ponujajo kvalitetnejše gradivo, velja
izpostaviti SIO – Slovensko izobraževalno omrežje (dostopno na www.sio.si),
e-um

(dostopno

na

http://www.e-um.si/),

devetka.net

(dostopno

na

www.devetka.net) in Matematika (dostopno na www2.arnes.si). Vse igre na
teh spletnih straneh so dostopne v slovenskem jeziku in učitelju ponujajo
možnosti različne oblike pouka, individualno, delo v paru ali skupinsko delo.
Igre so najpogosteje zasnovane v obliki kvizov, križank in testov, le na spletni
strani Matematika lahko zasledimo nekoliko kompleksnejše naloge, ki so
pravzaprav prevod računalniških iger tujih spletnih strani. Učitelj oz. učenec
ima možnost izbire utrjevanja posamezne poštevanke, ponavljanja več
poštevank skupaj ali pa kar vse hkrati. Igre so zasnovane tako za ponavljanje
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in utrjevanje kot tudi za preverjanje. Glede na to da gre pri večini iger zgolj za
zapisovanje rezultatov, za učence niso zanimive, saj se od njih pričakuje
zgolj zapis računa ali rezultata, pravzaprav na enak način, kot to od njih
zahtevajo delovni zvezki ali učni listi.
 Primer slovenske izobraževalne igre: Žirafa v Trgovini s čevlji
(www.sio.si).
Gre za poštevanko števila 4, kjer mora učenec v prvi prazen okvir zapisati
račun, v drugega pa rezultat. Upoštevati mora, da ima žirafa 4 noge, navodilo
pa mu pove, koliko kompletov čevljev je kupila.

Slika 13: Žirafe v trgovini s čevlji

Cilj te igre je utrjevanje poštevanke števila 4. Učencu ponudi povratno
informacijo na način, da pravilne rezultate odebeli, nepravilne pa pusti
nespremenjene. Učencu ne ponudi pravilne rešitve, ampak mora do nje priti
sam. Igra ne ponuja težavnostnega stopnjevanja, niti nima posebne
zvokovne ali grafične podpore. Ravno zaradi tega je zelo monotona.
V nasprotju s slovenskimi nam tuje spletne strani ponujajo mnogo bolj
interaktivne igre, ki so s svojo barvno, slikovno, gibalno in zvočno
kombinacijo bolj privlačne za igranje. Izpostaviti velja spletno stran
Multiplication (dostopna na www.multiplication.com). Kljub temu da so
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navodila in ostale informacije v angleškem jeziku, so tako enostavne, da za
učence (ki dandanes praktično rastejo z angleškim jezikom) ne bi smele biti
težava. Seveda pa je naloga učitelja, da igro sam preuči in zna učencem dati
jasna navodila o igranju. Izbor iger na tej strani je precejšen. Spodaj je
izbranih in predstavljenih nekaj najzanimivejših in didaktično izpopolnjenih.

 Jungle Jim playes the drums (www.multiplication.com)
Naloga igralca je, da glede na dan račun udari (klikne) na boben s pravilnim
rezultatom.

Slika 14 : Jungle Jim playes the drums

Ta igra je precej statična, zato je primerna za začetno ponavljanje in
utrjevanje poštevanke. Igralec si pred igranjem igre izbere poštevanko
določenega števila. Račun se ne spremeni toliko časa, dokler igralec ne
najde pravilnega rezultata. Vsaka napaka se šteje z minus točko. Igra ni
časovno omejena in nima stopnjevane težavnosti, zato je primerna za
osnovno vajo in usvajanje poštevanke.
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 Farm freak out (www.multiplication.com)
Cilj igre je pomagati kmetu uloviti pobegle živali. Kmet postavi račun, rezultati
pa so napisani na živalih, ki se gibljejo po prostoru. S klikom na pravilen
rezultat je žival ulovljena in zaprta v ograjo. Igra je zaključena, ko so
ulovljene vse živali.

Slika 15 : Farm Freak Out
Igra ponuja možnost izbire, poštevanko katerega števila želimo utrjevati,
zaradi česar je primerna za popestritev dolgočasnega urjenja poštevanke
posameznega števila. Na začetku igre je zgodbica, v kateri kmet potoži in
prosi igralca, naj mu pomaga. Ta zgodbica še bolj motivira igralca k
»lovljenju« živali in posledično k še vnetejšemu računanju. Zahtevnost igre
se stopnjuje, saj se živali gibljejo čedalje hitreje, kar od igralca zahteva
hitrejše računanje in večjo natančnost pri klikanju. Igra je zelo dinamična, kar
pritegne igralca, da jo lahko igra vedno znova. Ker je zelo dinamična, je
primerna za utrjevanje že usvojene poštevanke.
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 Egg static (www.multiplication.com)
Kmet mora v košaro ujeti padajoča jajca, vendar le tista, ki so večkratniki
danega števila.

Slika 18: Egg static
Učenci preko te igre utrjujejo večkratnike določenega števila. Preden vstopijo
v igro, si izberejo število, katerega večkratnike bodo iskali. Igra je precej
zahtevna, saj jajca s števili padajo razmeroma hitro in na gosto. Od učenca
ta igra zahteva hitro mišljenje in reagiranje. Za vsako pravilno ulovljeno jajce
se šteje ena točka, za vsako nepravilno pa se točka odbije.
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 Ping ping panda (www.multiplication.com)
Panda za svoje preživetje potrebuje bambus, do katerega pa pride le, če
pravilno izračuna dane račune in premaga ninja zajca.

Slika 16: Ping Pong panda
Igra je zasnovana tako, da lahko igralec izbira, ali bo utrjeval le poštevanko
enega števila ali več števil hkrati. Sestavljena je iz dveh delov – računanja in
arkadne igre. Za vsako naslednjo stopnjo, ki jo želi igralec doseči, mora
pravilno izračunati račune in uspešno opraviti arkadno igro, v kateri ima
panda 13 življenj. V igri sta na zanimiv način prepletena računanje in zabava,
kjer ni pomembna hitrost, ampak le pravilno izračunani računi in spretnost pri
vodenju pande skozi prepreke. Učence v razredu motivira dejstvo, da lahko
med seboj tekmujejo in primerjajo izgubljena življenja ter pridobljene
bambuse. Glede na to da je igra tekmovalnega tipa, je primerna za
individualno obliko pouka.
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 Bonk the mole (www.multiplication.com)
Cilj te igre je najti krta, ki ima na svoji tabli zapisan račun, ki ustreza danemu
rezultatu. Igra je časovno omejena.

Slika 17: Bonk the mole

Igra Bonk the Mole je ena redkih, pri kateri mora igralec glede na dan rezultat
najti pripadajoč račun. Pred vstopom v igro lahko igralec določi zahtevnost
igre (izbira lahko med lahko, srednje in težko). Igra je časovno omejena, kar
zahteva od igralca hitrost. Težavnost igre se stopnjuje na dva načina: s
krajšanjem časa (za vsak naslednji račun je na voljo manj časa) in s
povečevanjem števila krtov z računi. V primeru da se igralec pri izbiri krta
zmoti, se ta simpatično nasmeje, rezultat pa se obarva rdeče. Ko je igra
končana, se izpišejo napačno izračunani računi, tako da dobi igralec
povratno informacijo, kaj se mora še naučiti oz. popraviti. Skozi igro se
seštevajo točke, ki jih lahko na koncu učenci primerjajo med seboj, kar jih
dodatno motivira za doseganje čim boljših rezultatov.
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5 Povzetek teoretičnega dela
Spoznali smo torej, kako pomembna je igra za otrokov razvoj in da je ne
smemo zanemariti v njegovem šolskem obdobju, saj je za otroka zanimiva,
ga hitro motivira in ga na nek način prikrito pripelje do znanja. Glede na to da
se otroci razvijajo s časom in da so vedno korak pred odraslimi, je potrebno
na to misliti tudi pri načrtovanju pouka. Dobro je, da so igre aktualne,
privlačne in zanimive, z jasnimi in kratkimi navodili. Glede na to da živimo v
informacijski družbi, pa zagotovo ne bomo zgrešili, če bomo poleg didaktičnih
iger pri pouku uporabili tudi računalniške igre.
Če

preučimo

lastnosti

didaktičnih

in

izobraževalnih

oz.

didaktičnih

računalniških iger, lahko najdemo povezave, saj z obojimi želimo doseči novo
znanje, spretnostni in intelektualni razvoj učenca. Slabosti nekaterih
didaktičnih iger, tudi računalniških, so v tem, da so preveč specifične in da
otroka pri razvoju celo zavirajo, saj je usmerjen v doseganje le enega cilja,
večinoma z uporabo istega postopka. V nasprotnem primeru pa obstajajo
igre, kjer je za dosego istega rezultata oz. cilja možnih več poti. Take igre so
učinkovite, še posebej, kadar so za otroke zanimive in se jih radi igrajo tudi
večkrat. Na ta način so narejene računalniške igre za poštevanko,
predstavljene v diplomskem delu. Vse igre imajo jasen cilj, to je utrjevanje
poštevanke. Vsaka igra ima sicer jasno pot za doseganje cilja, vendar je ta
vedno drugačna, saj nikoli ne ponudi istih računov oz. vsaj ne v istem
vrstnem redu. Otrok tako rešitev ne more avtomatizirati in lahko eno igro igra
vedno znova in znova in še vedno utrjuje svoje znanje.
Prednost didaktičnih iger je v tem, da so nam vedno dostopne in da za
igranje v večino primerov ne potrebujemo elektrike in druge programske
opreme, kot jo potrebujemo pri uporabi računalniških iger. Ravno to je pogost
vzrok, da se učitelji uporabi IKT pri pouku izogibajo, saj nikoli niso
stoodstotno prepričani, ali bodo pouk izpeljali tako, kot so si zamislili ali ne.
Pogosto tudi nimajo ustrezne opreme in imajo na voljo le računalniško
učilnico, za katero pa se je potrebno dogovarjati in usklajevati. Računalniške
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igre omogočajo lažjo individualizacijo in diferenciacijo, medtem ko imajo
zaradi interakcije z računalnikom slabšo socialno funkcijo. Prednost
računalniških iger pred didaktičnimi lahko najdemo tudi v hitrejši in boljši
povratni informaciji, ki omogoča tudi večjo samostojnost učencev med
učenjem.
Predstavljene računalniške igre za pouk poštevanke so torej ena izmed
možnosti metod pouka. Omogočajo modernejši način utrjevanja poštevanke
in naredijo pouk pestrejši in zanimivejši. Seveda pa je ob tem treba poudariti,
da je pouk učinkovit takrat, ko učitelj izbere različne metode in so
računalniške igre le ena izmed njih.
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6. EMPIRIČNI DEL
6.1 Namen in cilji
Z razvojem uporabe IKT pri pouku se je povečala tudi uporaba računalniških
iger, katerih koristnost pa ni odvisna le od tega, kako dobro so sestavljene,
ampak tudi, kako jih zna učitelj vključiti pouk. Gerlič (2000, 141) je mnenja,
»da je treba učitelja ustrezno usposobiti, mu omogočiti ustrezno izbiro
izobraževalnih iger, zanje pripraviti did. napotke, itd.« Zato je namen
diplomskega dela seznaniti učitelje z nekaterimi izbranimi didaktičnimi
računalniškimi igrami za poštevanko in jih motivirati k njihovi uporabi pri
pouku matematike.
Cilj raziskovanja je izvedeti mnenje učiteljev o uporabi izobraževalnih
računalniških iger pri pouku poštevanke in jim predstaviti tri izbrane
računalniške igre, jih spodbuditi k preizkušanju teh iger in izvedeti njihova
stališča o didaktičnih in strokovnih kvalitetah igre, motečih dejavnikih, ciljih in
uporabnosti pri pouku.

6.2 Raziskovalna vprašanja
R1: Kakšno je mnenje učiteljev o uporabi izobraževalnih računalniških igrah
pri pouku poštevanke?
R2: Kakšno je stališče učiteljev o didaktičnih in strokovnih kvalitetah, motečih
dejavnikih, ciljih in uporabnosti predstavljenih računalniških iger?
R3: Katero izmed predstavljenih iger bi učitelji vpeljali v pouk in zakaj?
R4: Ali bodo učitelji v prihodnje pogosteje uporabljali računalniške igre pri
pouku poštevanke?

44

Gluk. S. (2012). Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih matematičnih iger pri
učenju poštevanke. Ljubljana: Pedagoška fakulteta
___________________________________________________________________

6.3 Raziskovalna metodologija
6.3.1 Raziskovalna metoda
Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja.
Izbrala sem si tri didaktične računalniške igre (predstavljene so v teoretičnem
delu): Farm freak out, Bonk the mole in Egg static, nato pa je raziskovanje
potekalo v treh korakih:
1. predstavitev igre učiteljicam, vsako igro, vsaki učiteljici posebej,
2. preizkušanje iger, tako da so učiteljice igre odigrale enkrat ali večkrat,
3. intervju z vsako učiteljico posebej.

6.3.2 Tehnike zbiranja podatkov
Kot tehniko zbiranja podatkov sem si izbrala strukturiran intervju (Priloga 1),
kar pomeni, da sem si vnaprej pripravila vprašanja, ki jih med samim
intervjujem nisem spreminjala, dodajala ali odstranjevala. Vprašanja so bila
za vse intervjuvane učiteljice enaka. Intervju vsebuje 12 vprašanj, ki so
razdeljena v dva sklopa. Prvi sklop vsebuje sedem vprašanj, ki se nanašajo
na splošno stališče učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri
pouku poštevanke. Drugi sklop vprašanj se konkretno nanaša na
predstavljene igre (Farm freak out, Bonk the mole in Egg static), s katerimi
sem želela izvedeti stališča učiteljev o didaktičnih in strokovnih kvalitetah
igre, motečih dejavnikih, ciljih in uporabnosti pri pouku.

6.3.3 Vzorec
V vzorec sem zajela 6 učiteljic razrednega pouka z dolenjske, ljubljanske in
savinjske regije.
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6.4 Postopek zbiranja podatkov
Najprej sem se z izbrano učiteljico dogovorila za sodelovanje v raziskavi. Po
elektronski pošti sem ji poslala spletne naslove iger:
-

http://www.multiplication.com/games/play/farm-freak-out

-

http://www.multiplication.com/games/play/bonk-the-mole

-

http://www.multiplication.com/games/play/egg-static

Učiteljico sem prosila, da jih do najinega srečanje pregleda, razišče in odigra.
Po približno enem tednu sem se z učiteljico osebno srečala in izvedla
intervju. Odgovore intervjuja sem si sproti zapisovala.

6.5 Obdelava podatkov
Zbrane intervjuje sem obdelala s kvalitativno analizo. Najprej sem natančno
izpisala odgovore za posamezno vprašanje. Nato sem določila enote
kodiranja, besedilo kodirala in oblikovala kategorije. S pomočjo oblikovanih
kategorij sem oblikovala povzetke odgovorov. Dobljene rezultate sem
interpretirala in odgovorila na raziskovalna vprašanja.
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6.6 Rezultati in interpretacija
1. Ali podpirate uporabo računalniških iger pri pouku? Zakaj da oz.
ne?
Učitelj

Odgovor

U1

Uporabo računalniških iger podpiram, saj



Popestritev pouka

zelo popestrijo pouk in omogočajo



Diferenciacija,

Kode

diferenciacijo, individualizacijo in delo z otroki

individualizacija,

s posebnimi potrebami.

otroci s posebnimi
potrebami

U2

DA, vendar samo včasih. Računalnik je dober



Zmerna uporaba

stimulans, prav tako igre, vendar se učenci



Dober stimulans

prehitro odvrnejo od namena uporabe, ker



Učenci se odvrnejo

jim take igre niso všeč, po računalniku pa se

od namena

znajdejo učenci prvega razreda včasih bolje

uporabe

od nas učiteljev.
U3

Računalniške igre pri pouku podpiram, saj so



Dober motivator

zelo dober motivator in hkrati sredstvo za



Individualna

individualno zaposlitev otrok.

U4

zaposlitev otrok

Da, ker se učenci preko zabave praktično



Zabava-učenje

nevede učijo in ponavljajo oz. utrjujejo snov.



Doba računalnikov



Motivacija

Ker smo v dobi računalnikov, je prav, da
učencem predstavimo tudi poučne
računalniške igre.
U5

Da, ker so učenci zelo motivirani
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U6

Računalniških iger pri pouku ne podpiram,



Ne podpira

saj sem mnenja, da otroci že tako ali tako



Otroci preveč za

preveč presedijo pred računalniki in jih lahko

računalniki

vsaj v šoli zaposlimo z drugimi dejavnostmi.


U1

Uporaba računalniških iger pri pouku
Popestritev pouka, diferenciacija, individualizacija, otroci s posebnimi
potrebami

U2

Zmerna uporaba, dober stimulans, učenci se odvrnejo od namena
uporabe

U3

Dober motivator, individualna zaposlitev otrok

U4

Zabava-učenje, doba računalnikov

U5

Motivacija

U6

Ne podpira, otroci preveč za računalniki

Povzetek odgovorov:
Iz odgovorov je razvidno, da štiri učiteljice podpirajo uporabo računalniških
iger pri pouku poštevanke, ena učiteljica podpira zmerno uporabo, ena
učiteljica pa uporabe ne podpira. Učiteljice podpirajo uporabo iger, ker otroke
motivirajo, so dober stimulans, popestrijo pouk, omogočajo diferenciacijo,
individualizacijo in delo z otroki s posebnimi potrebami. Učiteljica, ki uporabe
ne podpira, meni, da so otroci preveč za računalniki.
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2. Katere so po vašem mnenju prednosti uporabe računalniških iger
pri pouku poštevanke?
Učitelj Odgovor
U1

Kode

Prednost je ta, da učencem ni treba



pisati, ampak tipkajo oz. le klikajo z

Tipkanje,
klikanje

miško. Kljub temu da gre za igro, morajo



Mišljenje

misliti. Učitelj določeno skupino zaposli z



Diferenciacija

igranjem iger, z drugo skupino učencev



Motivacija



Drugačen,

pa dela, tako je tudi delo bolj učinkovito.
Zagotovo pa je največja prednost ta, da
računalniške igre zelo motivirajo.
U2

Prednost je v tem, da je pouk drugačen,
popestren in zanimiv.

popestren,
zanimiv pouk

U3

Glede na to, da je poštevanka takšna



snov, ki jo je treba veliko utrjevati, so

dolgočasnega

računalniške igre dobra rešitev za

reševanja

razbijanje dolgočasnega reševanja

računov

računov. Učenci preko igre aktivno



razmišljajo in so motivirani.

U4

Razbijanje

Aktivno
razmišljanje

Prednosti vidim predvsem v tem, da



Motivacija



Utrjevanje preko

učenci preko igre utrjujejo poštevanko,
kar je za njih privlačno in motivacijsko,

igre


druga prednost pa je, da lahko učence

Individualna
zaposlitev

individualno zaposlim, saj jim računalnik
ponuja vse – navodila, naloge, rešitve.
U5

Otrok skozi igro vadi poštevanko in se uri



Vaja preko igre

tudi v hitrosti, ne da bi pri tem imel odpor



Urjenje hitrosti

do dela.



Ni odpora do
dela
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U6





Učenci so zagotovo bolj motivirani, saj
jim je všeč vse, kar je novo.

Motivacija

Prednost uporabe računalniških iger pri pouku poštevanke

U1

tipkanje, klikanje, mišljenje, diferenciacija, motivacija

U2

drugačen, popestren, zanimiv pouk

U3

razbijanje dolgočasnega reševanja računov, aktivno razmišljanje,
motivacija

U4

Utrjevanje preko igre, individualna zaposlitev

U5

Vaja preko igre, urjenje hitrosti, ni odpora do dela

U6

Motivacija

Povzetek odgovorov:
Učiteljice vidijo prednost uporabe računalniških iger pri pouku poštevanke v
tem, da učence motivirajo in naredijo pouk pester in zanimiv. Učenci ne
zgubljajo časa s pisanjem, ker klikajo oz. tipkajo, hkrati pa še vedno aktivno
razmišljajo. Prednost je tudi v tem, da učitelj lahko pouk diferencira in
individualizira, učenci pa poleg tega, da snov utrjujejo preko igre, tudi urijo
hitrost. Uporaba računalniških iger razbije dolgočasno reševanje računov in
naredi pouk drugačen.

3. Katere so po vašem mnenju slabosti uporabe računalniških iger
pri pouku poštevanke?
Učitelj Odgovor
U1
Menim, da so učenci dandanes že preveč
usmerjeni na računalnik, predvsem doma,
posledica tega pa je, da ne znajo več
življenjskih stvari, zato se mi zdi, da
moramo učitelji v šoli omejiti uporabo
računalnika in njihovo pozornost usmeriti
50
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tudi na druge aktivnosti. Učenci tudi
premalo pišejo na roke, njihova pisava je
čedalje bolj grda, tipkanje in klikanje pa po
mojem mnenju dodatno spodbudi nemirnost
otrok. Mišljenje pri igranju računalniških iger
je zelo abstraktno, otroci pa rabijo čim več
konkretnega mišljenja.
U2

Učenci že dobro poznajo vsebine, ki jih



Preusmerjanje
pozornosti na druge
vsebine



Ni dovolj
računalnikov
Zasedene
računalniške učilnice
Fleksibilnost učitelja

ponuja računalnik oz. splet, učitelj pa tudi
ne more stalno nadzirati, kaj določen
učenec v določenem trenutku počne.
Učenci to hitro izkoristijo in pozornost
usmerijo na druge vsebine.
U3

Slabost uporabe vidim v tem, da je pogosto
težko izpeljati načrtovan pouk, saj šola ne
omogoča dovolj računalnikov v razredu za
izvedbo takega pouka, računalniške učilnice




pa so pogosto zasedene. Učitelj mora biti
pripravljen na vse, saj se lahko zgodi, da
igra tisti trenutek ne dela, zmanjka elektrike
…
U4

Učenci so premalo osredotočeni na pravilno
rešitev, saj vedo, da lahko napačen odgovor




Neosredotočenost na
pravilno rešitev
Moteče druge igre



klikanje



Otroci so preveč za
računalniki

popravijo. Hitro izgubijo motivacijo in
koncentracijo zaradi drugih iger, ki so na
računalniku.

U5

Slabost vidim v tem, da učenec le klika in
ne vadi pisanja.

U6

Kot sem že omenila, slabost vidim v tem, da
so otroci preveč za računalnikom in ni treba,
da so tudi v šoli.
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U1

Slabost uporabe računalniških iger pri pouku poštevanke.
Prevelika usmerjenost na računalnik, premalo pisanja na roke,
nemirnost, abstraktno mišljenje

U2

Preusmerjanje pozornosti na druge vsebine

U3

Ni dovolj računalnikov, zasedene računalniške učilnice, fleksibilnost
učitelja

U4

Neosredotočenost na pravilno rešitev, moteče druge igre

U5

Klikanje

U6

Otroci so preveč za računalniki

Povzetek odgovorov:
Učiteljice kot slabost uporabe računalniških iger pri pouku poštevanke
navajajo dejstvo, da so otroci že tako ali tako preveč pred računalniki in da jih
ti zelo hitro zmotijo, da preusmerijo pozornost na druge vsebine. Moti jih
klikanje in premalo dostopnih računalnikov za izvedbo takega pouka.

4. Ste do sedaj za pouk poštevanke uporabljali računalniške igre?
Učitelj

Odgovor

U1

Da



Da

U2

Da



Da

U3

Da



Da

U4

Da



Da

U5

Da



Da

U6

Ne



Ne

Kode
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Dosedanja uporaba računalniških iger pri pouku poštevanke
U1

Da

U2

Da

U3

Da

U4

Da

U5

Da

U6

Ne

Povzetek odgovorov:
Pet učiteljic je do sedaj že uporabljalo računalniške igre pri pouku
poštevanke, ena učiteljica pa jih do sedaj še ni.

5. Kako pogosto ste jih uporabljali?
Učitelj

Odgovor

U1

Redko



Redko

U2

Redko



Redko

U3

Redko



Redko

U4

Redko



Redko

U5

Redko



Redko

U6

Nikoli



Nikoli



Kode

Pogostost uporabe računalniških iger pri pouku poštevanke
U1

Redko

U2

Redko

U3

Redko

U4

Redko
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U5

Redko

U6

Nikoli

Povzetek odgovorov:
Učiteljice so računalniške igre pri pouku poštevanke uporabljale redko, ena
učiteljica pa jih ni uporabljala še nikoli.

6. V kateri fazi pouka ste jih uporabljali?
Učitelj
U1

Odgovor
Ponavljanje in utrjevanje

Kode


Ponavljanje



Utrjevanje

U2

Utrjevanje



Utrevanje

U3

Ponavljanje, utrjevanje,



Ponavljanje

preverjanje



Utrjevanje



Preverjanje



Vaje



utrjevanje

U4

Vaje in utrjevanje

U5

Utrjevanje



Utrjevanje

U6

Nisem uporabljala



/



Faza pouka

U1

Ponavljanje, utrjevanje

U2

Utrjevanje

U3

Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje

U4

Vaje, utrjevanje

U5

Utrjevanje

U6

/
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Povzetek odgovorov:
Učiteljice so računalniške igre uporabljale za vaje, utrjevanje in ponavljanje,
ena učiteljica pa poleg naštetega tudi za preverjanje.

7. Menite, da imajo lahko računalniške igre v primerjavi z ostalimi
didaktičnimi igrami, na učence enak učinek (kognitivni in socialni
razvoj, motivacija, pridobljeno znanje …)
Učitelj
U1

Odgovor
Motivacija pri računalniških igrah je
zelo velika, nekoliko manj pa je

Kode



socialnega razvoja. Pridobljeno
znanje je do določene mere, vsega

Visoka motivacija
računalniških iger
Pri računalniških
igrah manj
socialnega razvoja

pa vsekakor računalniške igre ne
morejo naučiti.
U2

Glede na to da sem stara šola
učitelja, sem še vedno pristaš
uporabe didaktičnih iger, saj




Didaktične igre bolj
socialno povezujejo
Znanje je trdnejše
pri didaktičnih igrah

menim, da učence med seboj bolj
povezujejo in ker so učenci
konkretno vpleteni v igro je
zagotovo tudi njihovo znanje
trdnejše.
U3

Menim, da so računalniške igre bolj



individualne in si upam trditi, da



celo nekoliko zavirajo socialni
razvoj, kar se pa tiče drugih
lastnosti, pa menim, da lahko
računalniške igre in ostale
didaktične igre vržemo v isti koš.
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U4

Didaktične igre imajo prednost v



socialnem razvoju, saj lahko
učence razdelim v pare, skupine
itd. Kar pa je pri računalniških igrah
skoraj nemogoče, saj lahko




Didaktične igre, ki
niso računalniške,
bolj socialne
Večja motivacija pri
računalniških igrah
Neenakovredno
znanje

računalnik opravlja le en učenec.
Motivacija pa je veliko večja prav
pri računalniških igrah, saj učenci
strmijo k temu, da čim prej
zmagajo, mogoče pri tem večkrat
ne opazijo napak in le nemo klikajo
rezultate in zato pridobljeno znanje
ni enakovredno znanju, ki ga je
učenec pridobil pri didaktični igri.

U5

Vsaka stvar ima svoje prednosti in



Ni razlik



Didaktične igre bolj
pristne, konkretne
Učenci imajo
neposredni stik z
didaktično igro

slabosti, vendar, v grobem gledano,
med didaktičnimi igrami in
računalniškimi igrami ne vidim
razlik.
U6

Še vedno sem pristaš čim manjše
uporabe računalnika pri pouku.
Didaktične igre imajo zagotovo to
prednost, da so bolj pristne,
konkretne, učenci pa imajo
neposreden stik z igro.
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Učinek računalniških iger na učence v primerjavi z ostalimi
didaktičnimi igrami

U1

Visoka motivacija računalniških iger, manj socialnega razvoja

U2

Didaktične igre bolj socialno povezujejo, znanje je trdnejše

U3

Računalniške igre individualne, vse igre v isti koš

U4

Didaktične igre bolj socialne, večja motivacija pri računalniških
igrah, neenakovredno znanje

U5

Ni razlik

U6

Didaktične igre bolj pristne, konkretne, učenci imajo neposreden
stik z igro

Povzetek odgovorov:
Po mnenju učiteljic računalniške igre v primerjavi z didaktičnimi igrami bolj
motivirajo, vendar manj socialno povezujejo. Znanje, pridobljeno z enimi ali
drugimi igrami, je neenakovredno, pri didaktičnih igrah je trdnejše. Didaktične
igre so bolj pristne, konkretne, učenci pa imajo neposreden stik z igro. Ena
učiteljica med igrami ne vidi razlik.
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MNENJE UČITELJEV O POSAMEZNI IGRI:
8. FARM FREAK OUT
8.1 Katere kvalitete igre Farm freak out bi izpostavili?
Učitelj
U1

Odgovor
Igra je zelo simpatična, posebej mi
je všeč, ker ima zgodbo, kar otroke
še bolj povleče. Izpostavila bi tudi

Kode
 Simpatičost
 Zgodba
 Izbira
 Stopnjevanje

možnost izbire in stopnjevanja
hitrosti.

U2

Všeč mi je, da učenci vidijo, kdaj je
odgovor napačen in ga morajo
popravljati, dokler ni pravilen, saj





Pravilnost
rezultatov
Stopnjevanje
Izbira





Animacija
Gibanje
Stopnjevanje



Izbira

tako z vajo pridobivajo znanje.
Dobro je, da se igra stopnjuje in da
imajo učenci možnosti izbire
poštevanko katerega števila bodo
utrjevali.

U3

Izpostavila bi dobro animacijo igre,
v njej je veliko dogajanja, gibanja.
Igra je zanimiva in zabavna. Všeč
mi je, da se hitrost gibanja živali
stopnjuje, kar spodbudi hitrejše
mišljenje , dosežek pa je
avtomatizacija poštevanke.

U4

Všeč mi je, da lahko sam izbereš,
poštevanko katerega števila želiš
računati, zato lahko igro uporabiš
pri utrjevanju poštevanke
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posameznega števila.
Všeč so mi simpatične kmečke

U5



Živalce



Struktura igre

živali, ki učence še bolj motivirajo
pri računanju.
U6

Kvaliteta je v strukturi igre.



Kvalitete igre Farm Freak Out

U1

Simpatičnost, zgodba, izbira, stopnjevanje

U2

Pravilnost rezultatov, stopnjevanje, izbira

U3

Animacija, gibanje, stopnjevanje

U4

Izbira

U5

Živalce

U6

Struktura igre

Povzetek odgovorov:
Učiteljice kot kvalitete igre Farm Freak Out izpostavljajo simpatičnost igre,
animacijo, zgodbo in gibanje. Predvsem jim je všeč možnost izbire,
poštevanko katerega števila želijo utrjevati in stopnjevanje zahtevnosti
računanja.

8.2 Kaj vas pri igri Farm freak out moti?
Učitelj
U1

Odgovor
Moti me, da lahko utrjuješ le
poštevanko enega števila. Super bi
bilo, če bi bila možna funkcija, da bi

Kode
 Utrjevanje
poštevanke enega
števila

hkrati lahko utrjeval celo poštevanko.
U2

Moti me, da je igrica v angleškem



Angleški jezik



Počasna prva
stopnja igre

jeziku.
U3

Kadar učenci že dobro obvladajo igro,
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je prva stopnja oz. hitrost igre malce
dolgočasna.
Motijo me dolga navodila na začetku,

U4




Dolga, nejasna
navodila v
angleščini
Slabo vidne
števke na
kokoškah



Angleški jezik




Angleški jezik
Utrjevanje
poštevanke enega
števila

ki so v angleščini in ne povedo, kako
je treba igro igrati. Pri tretji stopnji, ko
je treba ujeti kokoške, se števke na
kokoškah slabo vidijo.
Motijo me navodila v angleškem

U5

jeziku.
Moti me, da je igra v angleškem jeziku

U6

in da lahko igralci računajo le
poštevanko enega števila.



Moteči dejavniki igre Farm freak out

U1

Utrjevanje poštevanke enega števila

U2

Angleški jezik

U3

Počasna prva stopnja igre

U4

Dolga, nejasna navodila v angleščini, slabo vidne števke na
kokoškah

U5

Angleški jezik

U6

Angleški jezik, utrjevanje poštevanke enega števila

Povzetek odgovorov:
Učiteljice najbolj moti, da je igra v angleškem jeziku, poleg tega pa kot moteč
dejavnik navajajo tudi možnost utrjevanja poštevanke le enega števila
naenkrat. Ena učiteljica je še izpostavila prepočasno prvo stopnjo igre, druga
pa je mnenja, da se slabo vidijo števke v tretji stopnji igre (torej najhitrejši
stopnji) na kokoškah.
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8.3 katere cilje bi učenci z igranjem igre Farm freak out dosegli?
Učitelj Odgovor
U1
Učenci usvojijo znanje poštevanke

kode
 usvajanje znanja

posameznega števila

poštevanke
posameznega
števila

Učenci do avtomatizma usvojijo

U2



poštevanko posameznega števila

do avtomatizma
usvojeno znanje
posameznega
števila

Učenci do avtomatizma usvojijo

U3



poštevanko posameznega števila

do avtomatizma
usvojeno znanje
posameznega
števila

Učenci do avtomatizma usvojijo

U4



poštevanko posameznega števila

do avtomatizma
usvojeno znanje
posameznega
števila



Učenci utrjujejo poštevanko

U5

posameznega števila.

utrjevanje
poštevanke
posameznega
števila



Utrjevanje poštevanke

U6



utrjevanje
poštevanke

Cilji ige Farm freak out

U1

usvajanje znanja poštevanke posameznega števila

U2

do avtomatizma usvojeno znanje poštevanke posameznega števila

U3

do avtomatizma usvojeno znanje poštevanke posameznega števila

U4

Do avtomatizma usvojeno znanje poštevanke posameznega števila

U5

Utrjevanje poštevanke posameznega števila.

U6

Utrjevanje poštevanke
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Povzetek odgovorov:
Najpogostejši odgovor učiteljic je bil, da učenci do avtomatizma usvojijo
znanje poštevanke posameznega števila. Dve učiteljici sta kot cilj igre navedli
utrjevanje, ena učiteljica pa usvajanje znanja poštevanke posameznega
števila.

8.3 V katero fazo pouka bi igro Farm freak out vključili in zakaj?
Učitelj Odgovor
U1
Igro bi vključila v ponavljanje oz.

Kode
 Ponavljanje

utrjevanje, saj je to drugačen način dela



Utrjevanje

pri pouku in pouk popestri.



Drugačen

način

dela

U2

U3



Popestritev

Igra je dobra izbira za utrjevanje in



Utrjevanje

ponavljanje, ker učence motivira in jim



Ponavljanje

da dodaten zagon za računanje.



Motivacija



zagon

Poštevanka je snov takšne vrste, ki



Utrjevanje

zahteva veliko ponavljanja in utrjevanja,



Ponavljanje

zato



Popestritev

Ponavljanje in utrjevanje, ker so naloge



Ponavljanje

sestavljene tako, da zahtevajo veliko



Utrjevanje

Utrjevanje, učenci z veseljem rešujejo



Utrjevanje

in nimajo odpora do dela.



Ni odpora do dela

Utrjevanje, ker je sama igra zasnovana



Utrjevanje

mora

učitelj

skrbno

izbrati

dejavnosti, da se učenci poštevanke ne
naveličajo. Ta igra se mi zdi odlična
izbira za popestritev takega pouka.
U4

»drila«,

preko

katerega

učenci

avtomatizirajo računanje.
U5

U6

62

Gluk. S. (2012). Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih matematičnih iger pri
učenju poštevanke. Ljubljana: Pedagoška fakulteta
___________________________________________________________________

tako, da z igranjem utrjujemo učno



Zasnova igreu

snov.



Faza pouka

U1

Ponavljanje, utrjevanje, drugačen način dela, popestritev

U2

Utrjevanje, ponavljanje, motivacija, zagon

U3

Utrjevanje, ponavljanje, popestritev

U4

Utrjevanje, ponavljanje, »dril«

U5

Utrjevanje, ni odpora do dela

U6

Utrjevanje, zasnova igre

Povzetek odgovorov:
Vse učiteljice bi igro vključile v utrjevanje, ena učiteljica pa poleg tega tudi v
ponavljanje. Igro bi v to fazo pouka vključile zato, ker popestri pouk, daje
motivacijo in zagon, zahteva »dril« in ker je že zasnova igre takšna, da z njo
utrjujemo.

9. BONK THE MOLE
9.1 Katere kvalitete igre Bonk the mole bi posebej izpostavili?
Učitelj

Odgovor

U1

Všeč mi je, da ima igra možnost

Kode


izbire težavnostne stopnje, ki je

Težavnostne
stopnje

otroka.



Prikaz rezultatov

Izpostavila bi tudi način, kako so



Simpatičnost

prilagojena

prikazani

sposobnostim

pravilni

in

nepravilni

rezultati. Igra je res simpatična in si
upam trditi, da bi otroci imeli precej
rajši matematiko.
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U2

Igra je grafično dobro izpopolnjena in



Grafika

pregledna. Dobro je, da imajo učenci



Težavnostne

možnost

izbiranja

težavnostne

stopnje

stopnje, saj tako lahko slabši učenci
delajo oz. igrajo počasneje kot boljši.
U3

Večinoma

v

šoli

poštevanko



Iskanje

faktorjev

utrjujemo na ta način, da produktu

namesto

dveh števil izračunamo rezultat. V

večkratnikov

tem primeru pa je ravno obratno in to



Smeh



Težavnostne

me je pri igri najbolj navdušilo.
Učenci morajo razmišljati obratno,
kar je zelo težko, vendar uporabno
za kasnejše računanje. Všeč mi je
simpatičen smeh krta, kadar rezultat
učenca ni pravilen.
U4

Všeč mi je, da učenec lahko izbira
med tremi težavnostnimi stopnjami in
tako na nek način sam sebe oceni,

stopnje


koliko sposoben je. Prav tako ta

Končna

povratna

informacija

aplikacija pomaga učitelju, da lahko
diferencira pouk. Všeč mi je prikaz
pravilnih in nepravilnih rezultatov na
koncu, ki da povratno informacijo
meni kot učitelju in učencu.
U5

Učenci so pri računanju poštevanke



Doseganje hitrosti



Težavnostne

velikokrat počasni in učitelj težko pri
njih doseže hitrost, zato je ta igra
primerna ravno za doseganje hitrosti
pri učencih.
U6

Kvaliteta igre je v tem, da lahko
izbiramo

med

težavnostnimi

stopnjami in da učenci računajo
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obratno, torej, da na dan rezultat

namesto

iščejo račun.

večkratnikov

Kvalitete igre Bonk the Mole

U1

Težavnostne stopnje, prikaz rezultatov, simpatičnost

U2

Grafika, težavnostne stopnje

U3

Iskanje faktorjev namesto večkratnikov, smeh

U4

Težavnostne stopnje, končna povratna informacija

U5

Doseganje hitrosti

U6

Težavnostne stopnje, iskanje faktorjev namesto večkratnikov

Povzetek odgovorov:
Učiteljice so kot glavno kvaliteto igre izpostavile možnost izbiranja
težavnostnih stopenj in drugačno računanje, kot so ga učenci vajeni (danemu
rezultatu morajo poiskati pravilen račun oz. poiskati faktorje namesto
večkratnikov). Kot kvaliteto so omenile še končen prikaz pravilnih in
nepravilnih rezultatov ter doseganje hitrosti računanja.
9.2 Kaj vas pri igri Bonk the mole moti?
Učitelj

Odgovor

U1

Premalo

Kode
časa

za

razmislek,



Čas



Nasilje v igri



Pretežka

predvsem pri najtežji stopnji.
U2

Igra je malce preveč krvoločna.
Čeprav

krta

udarimo

zgolj

virtualno, se mi zdi, da na nek
način spodbuja mučenje živali.
U3

Moti me to, da se pri najtežji
stopnji

čas

zelo

hitro

izteče.

Mogoče je ta stopnja res nekoliko
pretežka.
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U4

Večkrat

sem

zasledila,

da

je



možnih več rešitev za isti rezultat,

Več rešitev za isti
rezultat

kar lahko učence zmede.
U5

Navodila v angleškem jeziku



Angleški jezik

U6

Moti me, da se prehitro izteče čas



Čas

reševanja, predvsem, kadar je



Nepreglednost

danih več računov, pride vse
skupaj precej nepregledno in težko
v

tako

kratkem

času

najdeš

pravilen odgovor.



Moteči dejavniki igre Bonk the mole

U1

Čas

U2

Nasilje v igri

U3

Pretežka najtežja stopnja

U4

Več rešitev za isti rezultat

U5

Angleški jezik

U6

Čas, nepreglednost

Povzetek odgovorov:
Učiteljice pri igri motijo različne stvari. Dve učiteljici sta izpostavili čas, ki se
prehitro izteče, saj učenci pri takem računanju potrebujejo več časa. Ena
učiteljica je izpostavila nasilje v igri, saj naj bi ta spodbujala mučenje živali.
Omenile so tudi pretežko najtežjo stopnjo, eno učiteljico pa moti, da je igra v
angleškem jeziku.
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9.3 Katere cilje bi učenci z igranjem igre Bonk the mole dosegli?
Učitelj

Odgovor

U1

Učenci znajo na podlagi danega

Kode


rezultata poiskati pravi račun.

Učenci znajo na
podlagi

danega

rezultata

poiskati

pravi račun.
U2

Učenci utrjujejo računanje »nazaj«



Učenci znajo na
podlagi

danega

rezultata

poiskati

pravi račun.
U3

Učenci

utrjujejo

poštevanko

na



podlagi obratnega računanja

Učenci znajo na
podlagi

danega

rezultata

poiskati

pravi račun.
U4

Učenci znajo glede na dan rezultat



poiskati pravilen račun

Učenci znajo glede
na

dan

poiskati

rezultat
pravilen

račun
U5

Učenci

urijo

hitrost

računanja



poštevanke

Urjenje

hitrosti

računanja
poštevanke

U6



Utrjevanje poštevanke

Utrjevanje
poštevanke



Cilji igre Bonk the Mole

U1

Učenci znajo na podlagi danega rezultata poiskati pravi račun.

U2

Učenci znajo na podlagi danega rezultata poiskati pravi račun.

U3

Učenci znajo na podlagi danega rezultata poiskati pravi račun.

U4

Učenci znajo glede na dan rezultat poiskati pravilen račun.
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U5

Urjenje hitrosti računanja poštevanke

U6

Utrjevanje poštevanke

Povzetek odgovorov:
Učiteljice so kot cilje igre navedle, da učenci znajo na podlagi danega
rezultata poiskati pravi račun, utrjevanje poštevanke in urjenje hitrosti
računanja poštevanke.

9.4 V katero fazo pouka bi igro Bonk the mole vključili in zakaj?
Učitelj

Odgovor

U1

Igro bi vključila v ponavljanje in



Ponavljanje

utrjevanje,



Utrjevanje



Drugačen

Kode
ker ponuja

drugačen

način dela in popestri pouk.

način

dela

U2

U3



Popestri pouk

Igra je primerna za ponavljanje in



Ponavljanje

utrjevanje, izbrala pa bi jo zato, ker



Utrjevanje

učence motivira.



Motivacija

za



Preverjanje

preverjanje znanja, saj na koncu



Prikaz pravilnih in

To

igro

bi

lahko

izbrala

igre zelo dobro prikaže pravilne in

nepravilnih

nepravilne odgovore in bi načeloma

odgovorov

lahko te rezultate ocenila.
U4

Za preverjanje, ker mora učenec že



Preverjanje

dobro poznati poštevanko, poleg



Dobro
poštevanke

tega pa igra na koncu ponuja tako
povratno

informacijo,

da

učitelj

dobro vidi, katere račune je učenec
zgrešil.
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U5

Za utrjevanje, ker je igra zabavna in



Utrjevanje

učencem hitro mine čas. Uporabila



Preverjanje

bi jo tudi za preverjanje, ker na



Zabavna igra

koncu pokaže pravilne in nepravilne



Hitro mine čas

rezultate.



Pravilni

in

nepravilni rezultati
na koncu
U6

Za utrjevanje, ker je igra zasnovana



Utrjevanje

tako, da morajo učenci že kar dobro



Zasnova igre

znati poštevanko.



Faza pouka

U1

Ponavljanje,utrjevanje, drugačen način dela, popestritev

U2

Ponavljanje, utrjevanje, motivacija

U3

Preverjanje, prikaz pravilnih in nepravilnih odgovorov

U4

Preverjanje, dobro znanje poštevanke, povratna informacija

U5

Utrjevanje, preverjanje, zabavna igra, hitro mine čas, pravilni in
nepravilni rezultati na koncu

U6

Utrjevanje, zasnova igre

Povzetek odgovorov:
Učiteljice bi to igro vključile v ponavljanje in utrjevanje, tri izmed njih pa tudi v
preverjanje. V utrjevanje in preverjanje bi jo vključile zato, ker igra ponuja
drugačen način dela, popestri pouk in motivira otroke. V preverjanje pa bi jo
vključile, ker ponuja pregleden prikaz pravilnih in nepravilnih rezultatov.
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10. EGG STATIC
10. 1 Katere kvalitete igre Egg static bi posebej izpostavili?
Učitelj

Odgovor

U1

Igra je zelo hitra, kar zahteva hitro



Hitro reagiranje

reagiranje in mišljenje.



Hitro mišljenje

Učenci morajo biti pri tej igri zelo hitri



Hitrost

Všeč mi je, da igra zahteva malo več



Spretnost

spretnosti in zelo hitro mišljenje.



Hitro mišljenje

Igra ima kratka in jasna navodila, kar



Kratka,

U2

Kode

in morajo poštevanko že zelo dobro
poznati.
U3

U4

pomeni, da se med igro ne »loviš«,
kaj točno moraš početi. Všeč mi je

jasna

navodila


Izbira



Utrjevanje

tudi, da si sam izbereš poštevanko
določenega

števila,

ki

ga

želiš

utrjevati.
U5

Kvaliteta igre je v tem, da poleg
utrjevanja računske operacije od
učenca zahteva tudi natančnost in



Natančnost,

hitrost.



hitrost



Nezahtevnost



Hitro računanje

Igra

U6

ni

zahtevna,

od

pričakuje hitro računanje.



računske operacije,

Kvalitete igre

U1

Hitro reagiranje, hitro mišljenje

U2

Hitrost

U3

Spretnost, hitro mišljenje
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U4

Kratka, jasna navodila, izbira

U5

Utrjevanje računske operacije, natančnost, hitrost

U6

Nezahtevnost, hitro računanje

Povzetek odgovorov:
Učiteljice so kot kvaliteto izpostavile hitro reagiranje in mišljenje, ki jih igra
zahteva od učencev. Poleg omenjenih kvalitet pa so učiteljice naštele še
naslednje kvalitete: možnost izbire, večkratnike katerega števila bodo
utrjevali, zahtevanje hitrosti in spretnosti od učencev, jasna navodila in
nezahtevnost igre.

10. 2 Kaj vas pri igri Egg static moti?
Učitelj

Odgovor

U1

Moti me, da je igra precej težka in jo 

Kode
Težavnost

lahko igrajo le boljši učenci.
U2

Igra je slabše pregledna in niti ni 

Nepreglednost

preveč zanimiva, zato se mi zdi, da bi 

Nezanimivost

se je učenci hitro naveličali
U3

Pri igri me moti, da je precej statična, 

Statičnost

kar pomeni, da se v njej ne dogaja
veliko.
U4

Igra je malce prehitra in nepregledna



Hitrost



Nepreglednost



Angleški jezik

U5

Navodila v angleškem jeziku

U6

Moti me hitrost, kar pomeni, da se tudi 

Hitrost

številke manj vidijo.

Manjša



številk
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Moteči dejavniki igre
U1

Težavnost

U2

Nepreglednost, nezanimivost

U3

Statičnost

U4

Hitrost, nepreglednost

U5

Angleški jezik

U6

Hitrost, manjša vidljivost številk

Povzetek odgovorov:
Učiteljice moti nepreglednost igre, predvsem zaradi same hitrosti igre, saj se
številke slabše vidijo. Igra se jim zdi statična in nezanimiva, moti pa jih tudi,
da je v angleškem jeziku.
10.3 katere cilje bi učenci z igranjem igre Egg static dosegli?
Učitelj Odgovor
U1

Kode

Usvajanje poštevanke do avtomatizma



Usvajanje
poštevanke

do

avtomatizma
U2

U3

Usvajanje večkratnikov posameznega 

Usvajanje

števila

večkratnikov

Učenci

do

usvojijo 

avtomatizma

večkratnike.
U4

Učenci

znajo

Usvajanje
večkratnikov

poiskati

večkratnike 

določenega števila.

Iskanje
večkratnikov
posameznega
števila

U5

Učenci

urijo

računanja 

hitrost

večkratnikov določenega števila.

Urjenje

hitrosti

računanja
večkratnikov
določenega števila
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Učenci utrjujejo znanje večkratnikov.

U6



Utrjevanje

znanja

večkratnikov


Cilji igre Egg static

U1

Usvajanje poštevanke do avtomatizma

U2

Usvajanje večkratnikov

U3

Usvajanje večkratnikov

U4

Iskanje večkratnikov posameznega števila

U5

Urjenje računanja večkratnikov določenega števila

U6

Utrjevanje znanja večkratnikov

Povzetek odgovorov:
Učiteljice kot cilje igre navajajo usvajanje, urjenje in utrjevanje večkratnikov.

10.4 V katero fazo pouka bi igro Egg static vključili?
Učitelj

Odgovor

U1

Igro bi vključila v ponavljanje in



Ponavljanje

utrjevanje, saj ponuja drugačen način



Utrjevanje

dela in popestri pouk



Drugačen

Kode

način

dela

U2



Popestritev

Izbrala bi jo za utrjevanje, saj mora



Utjevanje

učenec poštevanko oz. večkratnike



Dobro

zelo dobro znati, če želi igro dobro

znanje

večkratnikov

odigrati.
U3

Igra je primerna za utrjevanje, saj



Utrjevanje

zahteva hitro mišljenje, potem ko



Hitro mišljenje



Utrjevanje

imajo učenci poštevanko že dobro
usvojeno.
U4

Igra je primerna za utrjevanje in
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ponavljanje, saj od učencev zahteva



Ponavljanje

že



Zahteva

avtomatizirano

znanje

večkratnikov.

avtomatizirano
znanje
večkratnikov

U5

Uporabila jo za utrjevanje, saj učenci



Utrjevanje

preko



Urjenje

igre

utrjujejo

znanje

večkratnikov.
U6

večkratnikov

Uporabila bi jo za utrjevanje, saj od



Utrjevanje

učencev



Zahteva

zahteva

znanje

večkratnikov.



znanje

večkratnikov

Faza pouka

U1

Ponavljanje, utrjevanje, drugačen način dela, popestritev

U2

Utrjevanje, dobro znanje večkratnikov

U3

Utrjevanje, hitro mišljenje

U4

Utrjevanje, ponavljanje, zahteva avtomatizirano znanje večkratnikov

U5

Utrjevanje, urjenje večkratnikov

U6

Utrjevanje, zahteva znanje večkratnikov

Povzetek odgovorov:
Učiteljice bi igro vključile v utrjevanje in ponavljanje, ker od učencev zahteva
hitro mišljenje ter že usvojeno znanje večkratnikov.
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11. Katero od treh predstavljenih iger bi uporabili pri pouku in
zakaj?
Učitelj Odgovor
U1

Kode

Mene je najbolj prepričala igra Farm



Farm freak out

freak out, ker so živali zelo simpatične



Simpatične živali

Uporabila bi igro Farm freak out zaradi



Farm Freak out

dobrih kvalitet igre.



Kvaliteta

Izbrala bi Bonk The mole. Ta igra me je



Bonk the mole

najbolj prepričala, je zelo simpatična,



Simpatičnost

zanimiva



Zanimivost



Drugačno

in bi tudi otroke pritegnile k igranju in
računanju.
U2

U3

in

zahteva

drugačno

računanje.

računanje
U4

U5

U6



Bonk the mole, ker so kratka navodila



Bonk the mole

in je drugačna.



Kratka navodila



drugačnost

Farm freak out, ker se mi kot igra



Farm freak out

najbolj dopade.



Simpatična igra

Farm freak out, ker menim, da bi s to



Farm freak out

igro učenci pridobili največ znanja.



Največ znanja

uporaba predstavljenih iger pri pouku

U1

Farm freak out, simpatične živali

U2

Farm freak out, kvaliteta

U3

Bonk the mole, simpatičnost, zanimivost, drugačno računanje

U4

Bonk the mole, kratka navodila, drugačnost

U5

Farm freak out, simpatična igra

U6

Farm Freak out, največ znanja
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Povzetek odgovorov:
Štiri učiteljice bi pri pouku uporabile igro Farm freak out, ker se jim zdi najbolj
kvalitetna, simpatična in od učencev zahteva največ znanja. Dve učiteljici sta
se odločili za igro Bonk the mole, kot razlog pa ravno tako navajata
simpatičnost igre, poleg tega pa še drugačnost igre. Nobena od učiteljic se ni
odločila za tretjo igro, igro Egg static.
12. Ali

menite,

da

boste

v prihodnje

pogosteje

računalniške igre pri pouku poštevanke?
Učitelj

Odgovor

U1

Zagotovo. Igre so me prepričale in

Kode


Da

navdušile.
U2

Mislim, da ne



Ne

U3

Igre so mi všeč, z veseljem jih bom



Da



Da



Da



Ne

vključila v pouk, če bom le imela to
možnost.
U4

Seveda, vendar to ni odvisno le od
mene, temveč tudi od opreme, ki mi jo
šola ponuja.

U5

Kolikor se bo le dalo, odvisno je tudi
od naše opreme v šoli.

U6

Nisem prepričana, ker sama nisem
najbolj vešča z računalniki, poleg tega
pa

sem

še

vedno

mnenja,

da

učencem v šoli ni treba sedeti za
računalniki.
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Mnenje o pogostejši uporabi računalniških iger pri pouku
poštevanke
U1

Da

U2

Ne

U3

Da

U4

Da

U5

Da

U6

Ne

Povzetek odgovorov:
Štiri učiteljice so bile nad igrami navdušene in jih bodo v prihodnje
uporabljale pogosteje, dve pa se za pogostejšo uporabo nista odločili.
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6. 7 Povzetek ugotovitev
Ugotovitve so zapisane kot odgovori na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih
zastavila pred začetkom raziskovanja.
R1: Kakšno je mnenje učiteljev o uporabi izobraževalnih računalniških
igrah pri pouku poštevanke?
V povprečju imajo učiteljice pozitivno mnenje o uporabi izobraževalnih
računalniških iger pri pouku poštevanke. Z izjemo ene učiteljice so vse druge
že prakticirale uporabo računalniških iger pri pouku poštevanke. Uporabljale
so jih redko, in sicer predvsem za utrjevanje in ponavljanje snovi. Ti podatki
nam povedo, da imajo v povprečju učiteljice že izkušnje z omenjenimi igrami
in posledično o njih tudi ustvarjeno mnenje. Mnenja so (po pričakovanjih)
deljena, saj nekatere učiteljice uporabo podpirajo, druge jo podpirajo delno ali
pa je sploh ne. Učiteljice se zavedajo, da uporaba računalniških iger pri
pouku ne pomeni zgolj zabave, ampak lahko pomeni tudi kakovostno in
trajno pridobljeno znanje. Računalniške igre motivirajo in popestrijo pouk,
poleg tega pa učiteljem omogočajo diferenciacijo in individualizacijo.
Učiteljice se pri vključitvi računalniških iger v pouk bojijo predvsem, da bi s
tem izgubile nadzor nad učenci. To je vsekakor upravičen strah, saj učenci
zelo dobro poznajo računalnik in lahko hitro pozornost usmerijo na druge
vsebine. Rešitev v takšnem primeru bi bila lahko ta, da bi bilo za računalniki
manjše število učencev, ki jih lahko učitelj spremlja ali pa so računalniki
obrnjeni tako, da ima učiteljica stalen nadzor nad njimi. Problem, s katerim
učiteljice opravičujejo neuporabo računalniških iger pri pouku, je tudi
opremljenost šol z IKT. V razredu imajo namreč večinoma le po en
računalnik, za dostop do računalniške učilnice pa je potrebno veliko
dogovarjanja in usklajevanja. Opremljenost IKT v šolah glede na raziskave
(Brečko 2008) narašča, vsekakor pa še vedno ne do te mere, da bi lahko
učiteljice organizirale pouk tako, kot bi si želele. Nekatere šole že prakticirajo
uporabo prenosnih računalnikov, vendar je tudi teh premalo, da bi lahko
naenkrat bili zaposleni vsi učenci hkrati. V takšnem primeru lahko učitelj
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organizira delo po skupinah, pri čemer ena skupina dela z računalniki,
skupine pa se po določenem času zamenjajo. Morda se rešitev problema
opremljenosti razredov z računalniki kaže v prihodnosti, ko bodo sodobno
družbo zajeli tablični računalniki in jih bodo učenci uporabljali namesto
sedanjih zvezkov. To bo pomenilo totalno informatizacijo pouka, nad katerim
pa učitelji zagotovo ne bodo ravno navdušeni, saj že sedaj menijo, da učenci
preveč presedijo pred računalniki in ni nikakršne potrebe, da bi to počeli tudi
v šoli. Hkrati pa opozarjajo, da učenci premalo pišejo na roke in opažajo, da
so ravno zaradi igranja računalniških iger bolj nemirni.
Zagovorniki uporabe izobraževalnih računalniških iger (npr. Prensky 2006 in
Shaffer 2008) poudarjajo visoko motivacijsko funkcijo računalniških iger.
Podobno mnenje imajo tudi intervjuvane učiteljice, saj učinek motivacije
računalniških iger postavljajo pred učinkom motivacije ostalih didaktičnih iger.
Zavedati se je potrebno, da so otroci del sodobne družbe, preplavljene s
tehnologijo in jih nič ne more bolj motivirati kot uporaba računalnika. Kljub
prodoru IKT v pouk pa učiteljice še vedno zagovarjajo uporabo didaktičnih
iger, saj so bolj pristne in konkretne ter bolje socialno povezujejo.

R2: Kakšno je stališče učiteljev o didaktičnih in strokovnih kvalitetah,
motečih dejavnikih, ciljih in uporabnosti predstavljenih računalniških
iger?
Učiteljicam so bile predstavljene tri računalniške igre, ki so jih imele
priložnost spoznati, si jih ogledati in odigrati. Na podlagi prvih izkušenj z njimi
so o posamezni igri povedale svoja mnenja in stališča.


FARM FREAK OUT
Glavna didaktična kvaliteta igre, ki so jo izpostavile učiteljice, je
zagotovo možnost izbire poštevanke, katerega števila želijo utrjevati.
Poštevanka se namreč obravnava po določenem vrstnem redu (po
principu od lažjega k težjemu) in ravno ta igra učiteljem omogoča, da jo
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učenci tako tudi utrjujejo. Ker je igra simpatična in vsebuje veliko
animacije, jo otroci radi igrajo, to pa učiteljem omogoča pogostejšo
vključitev v pouk, ne da bi se je učenci naveličali. Poleg teh kvalitet so
učiteljice izpostavile tudi stopnjevanje težavnosti igre, ki ne le učence
motivira, da pridejo v naslednjo stopnjo, ampak jih tudi posredno
spodbudi, da razvijajo hitrost računanja, ta pa je poleg avtomatizacije
ravno tako pomembna veščina znanja poštevanke. Z večkratnim
igranjem in posledično utrjevanjem poštevanke učenci avtomatizirajo
poštevanko posameznega števila, to pa je po mnenju učiteljic tudi cilj,
ki naj bi ga učenci z igranjem igre dosegli. Zanimivo je, da so učiteljice
kot glavno kvaliteto izpostavile možnost izbire števila, ki ga bodo
učenci utrjevali, hkrati pa so isto možnost izpostavile kot moteč
dejavnik. Igri torej manjka aplikacije, ki bi učencem ponujala možnost
izbire reševanja računov iz poštevanke vseh števil hkrati.



BONK THE MOLE
Igra Bonk the mole zahteva od učencev drugačno računanje, kot so ga
vajeni sicer. Učenci morajo danemu rezultatu poiskati pravilen račun.
Takšnega načina računanja poštevanke se pri pouku ne prakticira
pogosto, saj se večinoma avtomatizira iskanje večkratnikov oz.
pravilnega rezultata na dan račun. Učiteljice ta način podpirajo, saj je
pokazatelj, da učenci res znajo poštevanko. Pozdravljajo možnost
izbire težavnosti, ki ne le, da omogoča diferenciacijo, ampak tudi
pokaže, kakšno mnenje o lastnem znanju imajo učenci in kako
samozavestni so pri izbiri težavnosti.
Ker igra popestri pouk in motivira otroke, bi jo učiteljice uporabile za
ponavljanje in utrjevanje znanja, nekatere pa bi jo uporabile celo za
preverjanje znanja, saj omogoča jasen vpogled v pravilne in nepravilne
rezultate. Prednost takega prikaza rezultatov je v tem, da se učenci
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lahko testirajo tudi doma in tako vidijo, koliko znanja že imajo, poleg
tega pa imajo vpogled v njihovo znanje tudi starši.
Igra je precej zahtevna, saj se zelo hitro izteče čas, ki ga ima igralec na
voljo, da

izbere pravilen račun. Čeprav iztekanje časa učence

spodbudi k hitrejšemu računanju, pa učiteljice vseeno menijo, da
učenci pri takem računanju, ki ga niso vajeni, potrebujejo več časa.
Iztekanje časa učence naredi nervozne in lahko hitro izgubijo
motivacijo.



EGG STATIC
Egg static je učinkovita igra za usvajanje, urjenje in utrjevanje
večkratnikov. Kljub temu da je enostavna in precej statična, ima
kvalitete, med katerimi so učiteljice izpostavile hitro reagiranje in
mišljenje, zahtevani od učencev, ter možnost izbire večkratnike
katerega števila želijo utrjevati. Igra resnično poteka zelo hitro, zato je
dober

pokazatelj,

kako

dobro

učenci

obvladajo

poštevanko.

Pomanjkljivost tega pa je, da je precej nepregledna, saj se zaradi
hitrosti številke slabše vidijo.

R3: Katero izmed predstavljenih iger bi učitelji vpeljali v pouk?
Največ učiteljic se je odločilo za igro Farm Freak Out. To igro so označile kot
najbolj kvalitetno, simpatično in za utrjevanje poštevanke najbolj primerno.
Takoj za njo so uvrstile igro Bonk the mole, ki jih je prepričala z možnostjo
izbire težavnosti, kar jim omogoča diferenciacijo, drugačen način računanja
in končno povratno informacijo v obliki prikaza pravilnih in nepravilnih
rezultatov. Nekako po pričakovanjih pa se nobena od učiteljic ni odločila za
tretjo igro, igro Egg static. Ta igra je v primerjavi z ostalima nekoliko manj
zanimiva. Verjetno je to tudi vzrok, da jim ni ostala v spominu.
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R4: Ali bodo učitelji v prihodnje pogosteje uporabljali računalniške igre
pri pouku poštevanke?
Večina učiteljic je bilo nad predstavitvijo iger navdušenih in jih bodo v
prihodnje pogosteje uporabljale. Seveda ne gre zameriti tudi tistim
učiteljicam, ki se za to niso odločile. Računalniške igre so le ena izmed
metod, ki se jih lahko učitelj poslužuje, da popestri pouk in motivira učence
pri delu, res pa je, da so učiteljice z uporabo IKT omejene in da tudi v bližnji
prihodnosti ne pričakujejo bistvenih sprememb na tem področju. Zadovoljne
so s predstavitvijo računalniških iger in si v prihodnosti želijo še več tovrstnih
didaktičnih priporočil.
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7 SKLEP
Glavna ideja diplomskega dela je bila raziskati, kakšne so možnosti za
popestritev pouka poštevanke z računalniškimi igrami. Računalniške igre pri
pouku niso nekaj novega, saj so jih za potrebe izobraževanja uporabljali že
leta nazaj, res pa je, da so zaradi razvoja tehnologije danes veliko bolj
aktualne. Računalniška industrija namreč živi od razvoja računalniških iger,
kar pomeni, da so te čedalje bolj kakovostne, strokovno in didaktično
oblikovane, z jasnimi cilji in nameni, kaj naj bi igralec od igranja odnesel.
Najlažja pot pri iskanju primernih iger je zagotovo internet. Ponuja veliko
izbire, hkrati pa je dostopen skoraj na vsakem koraku. Učitelj ima tako večjo
svobodo pri uporabi, saj je vse, kar potrebuje, računalnik in dostop do spleta.
Ni se mu treba ukvarjati z iskanjem iger na zgoščenkah, za katere je
potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo, skratka, prednost iger na spletu je v
tem, da so otrokom dostopne tudi doma.
Učni načrt za matematiko učitelju prepušča svobodo uporabe IKT pri pouku,
zato ni nikakršnih ovir, da v pouk ne bi vključili tudi računalniških iger.
Pomembno je le, da učenci usvojijo osnovne cilje in standarde znanja, ti pa
so, da do avtomatizma usvojijo poštevanko v obsegu 10 x 10. Seveda je na
prvem mestu potrebno motivirati učitelje, da se lotijo takega načina pouka,
zato je tudi namen diplomskega dela predstaviti učiteljem izbrane
računalniške igre za pouk poštevanke in jih motivirati za njihovo uporabo.
Glede na rezultate raziskave lahko rečem, da mi je zadani cilj uspel, saj so
bili učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, navdušeni nad igrami in vidno
motivirani za njihovo uporabo pri obravnavanju poštevanke pri pouku.
Za predstavitev učiteljem sem si izbrala tri igre, to so: Farm freak out, Bonk
the

Mole

in

Egg

static.

Vse

tri

so

dostopne

na

spletni

strani

www.multiplication.com. Sprva sem bila nekoliko skeptična glede izbire iger v
angleškem jeziku, nato pa sem ugotovila, da jezik pri matematiki ni
bistvenega pomena. Navodila so enostavna, potek igre pa ni povezan s
poznavanjem jezika. Glede na izvedeno raziskavo je nekako po pričakovanjih
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jezik učiteljice motil, zato sem se lotila raziskovanja »ponudbe« na slovenskih
spletnih straneh, vendar kljub vnetemu iskanju nisem našla tako atraktivnih,
zanimivih, grafično izpopolnjenih in interaktivnih iger, kot jih ponujajo tuje
spletne strani. Otroke zagotovo veliko bolj motivira privlačna grafika, gibanje,
zvok kot pa le navadno vpisovanje rezultatov v prazne okvirčke.
Učitelji pri uporabi računalniških iger pri pouku poštevanke vidijo več ovir.
Nekateri sploh ne zagovarjajo uporabe računalnika pri pouku, rekoč, da že
učenci doma sedijo dovolj za računalniki, drugi vidijo težavo nad nadzorom
učencev za računalniki v razredu, tretji se obremenjujejo s slabo
opremljenostjo IKT v šolah. Vse ovire so upravičene, saj se stvari ne morejo
spremeniti čez noč, dejstvo pa je, da se tehnologija razvija, čemur se morajo
prilagoditi tudi šole. V prihodnosti si lahko predstavljamo vsakega učenca s
svojim tabličnim računalnikom, do takrat pa se je potrebno prilagajati glede
na zmožnosti šole.
Pouk poštevanke je z izborom različnih dejavnosti (med katere sodijo tudi
računalniške igre) pester in zanimiv, učenci pa preko igre in zabave posredno
usvojijo poštevanko in tako dosežejo predpisane standarde znanja.
Računalniške igre so le ena izmed (modernejših) dejavnosti, ki jih lahko
uporabimo pri pouku poštevanke. Kljub temu da je moj namen spodbuditi
učitelje k uporabi teh iger pri pouku, še vedno zagovarjam izbor različnih
dejavnosti in različnih didaktičnih iger.
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PRILOGA 1

INTERVJU
1. Ali podpirate uporabo računalniških iger pri pouku? Zakaj da oz. ne?
2. Katere so po vašem mnenju prednosti uporabe računalniških iger pri
pouku poštevanke?
3. Katere so po vašem mnenju slabosti uporabe računalniških iger pri
pouku poštevanke?
4. Ste do sedaj za pouk poštevanke uporabljali računalniške igre?
5. Kako pogosto ste jih uporabljali (nikoli, redko, pogosto)?
6. V kateri fazi pouka (usvajanje nove snovi, ponavljanje, vaje,
utrjevanje,
7. Menite, da imajo lahko računalniške igre na učence enak učinek
(kognitivni in socialni razvoj, motivacija, pridobljeno znanje, …) kot
didaktične igre?
Vprašanja ob posamezni igri:
8. Farm freak out (http://www.multiplication.com/games/play/farm-freakout)
8.1.

Katere kvalitete igre bi posebej izpostavili?

8.2.

Kaj vas pri igri moti?

8.3.

Katere cilje bi učenci z igranjem igre dosegli?

8.4.

V katero fazo pouka bi jo vključili (usvajanje nove snovi,
ponavljanje, vaje, utrjevanje, preverjanje) in zakaj?

9. Bonk the mole (http://www.multiplication.com/games/play/bonkthe-mole)
9.2.

Katere kvalitete igre bi posebej izpostavili?

9.3.

Kaj vas pri igri moti?

a

9.4.

Katere cilje bi učenci z igranjem igre dosegli?

9.5.

V katero fazo pouka bi jo vključili (usvajanje nove snovi,
ponavljanje, vaje, utrjevanje, preverjanje) in zakaj?

10. Egg static (http://www.multiplication.com/games/play/egg-static)
10.2. Katere kvalitete igre bi posebej izpostavili?
10.3. Kaj vas pri igri moti?
10.4. Katere cilje bi učenci z igranjem igre dosegli?
10.5. V katero fazo pouka bi jo vključili (usvajanje nove snovi,
ponavljanje, vaje, utrjevanje, preverjanje) in zakaj?

11. Katero od treh predstavljenih iger bi uporabili pri pouku in zakaj?

12. Ali menite, da boste v prihodnje pogosteje uporabljali računalniške
igre pri pouku poštevanke?

b

