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POVZETEK 

Didaktične igre pri pouku so lahko zelo uporabne, saj se lahko uporabljajo kot uvodna 

motivacija, za sprotno preverjanje in utrjevanje snovi. Uporaba didaktične igre omogoča, da 

se učenci učijo na nekoliko bolj sproščen način. Pomanjkljivost, ki jo navaja literatura na 

temo didaktičnih iger je, da so zelo zamudne z vidika kvalitetne in dobre priprave. Cilj 

diplomske naloge je ugotoviti razlike v znanju učencev, ki učno snov ponovijo s pomočjo 

učiteljevih vprašanj in v znanju učencev, ki snov ponovijo z didaktično igro. Ugotoviti ţelim 

tudi ali se učencem zdi uporaba didaktičnih iger pri pouku zanimiva in uporabna. Namen 

diplome je bil ugotoviti uporabnost didaktične igre Obrni in povej v pedagoškem procesu. 

Zato sem izvedla pedagoški eksperiment, v katerem je bilo vključenih 39 učencev petega 

razreda devetletne osnovne šole. Preverjala sem učinkovitost dveh metod poučevanja z vidika 

zapomnjenja novih informacij. V prvi skupini sem podano novo snov ponovila na klasičen 

način: vprašanje – odgovor. V drugi (eksperimentalni) skupini pa sem uvedla didaktično igro 

Obrni in povej. Rezultati so pokazali, da je bila uspešnost reševanja delovnega lista, s katerim 

sem preverjala znanje, visoka v obeh skupinah – tudi v eksperimentalni skupini, kjer smo 

ponavljali z uvedeno didaktično igro.  Didaktična igra se je izkazala kot dobro motivacijsko 

sredstvo. Večina učencev je uro, v kateri so ponavljali z didaktično igro, opisala kot zanimivo. 

Več učencev kot v kontrolni skupini, kjer so ponavljali po principu vprašanje - odgovor, je 

tudi menilo, da so se pri uri veliko naučili. Večina učencev eksperimentalne skupine je tudi 

izrazila ţeljo, da bi se pri pouku uporabljalo več didaktičnih iger. 
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ABSTRACT 

Didactic games can be very useful in classroom, they can be used at the beginning of lesson, 

ongoing consolidation or to repeate some lesson. Using didactic games allow pupils to learn 

on a bit more relaxed way. The lack on the topic, that is mentioned in the literature is, that 

didactic games are very time - consuming in terms of quality and good preparation. The aim 

of diploma is to determine differences in knowledge of pupils who study school material with 

the help of teacher’s questions and the knowledge of pupils who repeat the substance by using 

didactic game. I also wanted to determine whether pupils find the use of didactic games in the 

classroom interesting and useful. The purpose is to determine the usefulness of didactic game 

Turn and tell in teaching process. I conducted an educational experiment that involved 39 fifth 

grade pupils, to verify the effectiveness of two teaching methods in sight of memorizing new 

information’s. In the first group we repeated substance with a classic way of teaching, 

question - answer. In the experimental group, I introduced didactic game Turn and tell. The 

results showed that the success of solving the worksheet, with which I have verified 

knowledge, was high in both groups - even in the experimental group. Didactic game proved 

to be a good motivational tool. Most pupils, that repeated school material with didactic game, 

described lesson as interesting. They also thought that they learned a lot. Most of the 

experimental group pupils also expressed a desire to use didactic games more often. 
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1. UVOD  

 

Na vsakem »koraku« otroštva so nas spremljale igre. Veliko smo se preigrali, druţili smo se s 

prijatelji in uţivali, ko smo si med seboj pomagali. Ko pa smo prišli v šolske klopi, je to 

igranje zamenjalo učenje, spraševanje, kontrolne naloge, strogost in resnost. Menim, da je 

učenje lahko tako poučno kot tudi zabavno.  

Didaktična igra je dejavnost, ki omogoči popestritev šolskega učenja. V ustrezno izbrano 

didaktično igro so lahko vključeni vsi učenci, ti med seboj sodelujejo si pomagajo in se učijo. 

Didaktična igra tako pozitivno vpliva tudi na medsebojne odnose. Vsi učenci morajo 

sodelovati, tudi tisti bolj srameţljivi imajo tako priloţnost enakovredno prispevati svoj deleţ. 

V druţabnih igrah se razvijajo tudi socialna čustva, kot so simpatija do človeka, naklonjenost, 

obzirnost, solidarnost in poţrtvovalnost. Otrok v igri spoznava, da mu je soigralec potreben za 

izvedbo določenih iger in doseganje ciljev. Otrok v igri vadi obvladovanje samega sebe ter 

hkrati upošteva druge člane skupine in se jim včasih v korist kolektiva tudi podredi. 

Didaktične igre pozitivno vplivajo na otrokovo motoriko, širijo besedni zaklad otrok, 

spodbujajo razvoj domišljije, miselnih sposobnosti. Didaktične igre se zdijo učencem 

zanimive, menijo da se ne učijo, če se igrajo. Namen didaktične igre, je med drugim tako 

učence naučiti novo snov na neprisiljen način.  

Didaktične igre pa se lahko uporabljajo tudi za utrjevanje, ponavljanje podane snovi, lahko 

tudi za diagnostično preverjanje znanja sredi obdobja, v katerem obravnavamo določeno snov 

s čimer okvirno ugotovimo, koliko so učenci razumeli in kako podrobno so si stvari zapomnili 

in podobno. (Ginnis, 2004) 

 

Po mojem mnenju je ovira za bolj razširjeno uporabo didaktičnih iger v tem, da je na trţišču 

relativno malo didaktičnih iger, ki bi jih učitelj lahko uporabil pri pouku, sama izdelava 

kvalitetne didaktične igre pa zahteva veliko časa. Didaktična igre se lahko naredi na podlagi 

namizne igre, kot je Človek ne jezi se ali Activity, lahko pa se priredi tudi katera izmed ţe 

poznanih didaktičnih iger, kot so: Vrtiljaček, Po kamnih čez potok,  Sestavljanka, Bingo, Lov 

za podatki, Domine, Lahkih nog naokrog, S hrbti skupaj, Hitro do konca, Kockanje ali katera 

druga.  
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2. IGRA IN NJEN POMEN 
 

»Igra je način, kako otrok spoznava zunanji svet, 

igra je za otroka učenje, 

igra je zanj resna oblika vzgoje, 

igra je nujno potrebna otroškemu organizmu, 

ki raste.« (Krupska) 

 

Nobenega dvoma ni, da je igra izredno koristna za otroka. Vpliva na otrokovo telesno rast, na 

razvoj inteligence, pridobivanje izkušenj in znanja. Pozitivno vpliva na otrokovo čustveno 

ţivljenje in na njegov razvoj v druţbeno bitje. Otrok s pomočjo igre spozna svoje zmoţnosti, 

ter pridobiva razne spretnosti. V igri spozna tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem. 

Igra vpliva na otroka tako, da se preko nje nauči npr. kaj pomeni poštenost med ljudmi, kako 

se kaţe resnica in pogum. Otrok se preko igre vţivlja v razne vloge, ki jih opaţa pri odraslih 

ljudeh, kaţe svoja čustva do njih, pa naj bodo to pozitivna ali negativna. Na podlagi 

pridobljenih izkušenj si oblikuje pojme, stališča, se uči reševanja problemov s katerimi se 

srečuje. Igra otroku omogoča, da spoznava vrstnike, se uči soočanja z drugimi ljudmi, pridobi 

si obzirnosti, tovarištva, strpnosti, občutka za sodelovanje.  

(http://baza.svarog.org/pedagoske_znanosti/otroska_igra.php, 15.4.2012) 

 

Igra je otrokovemu mišljenju in razmišljanju najbliţja. Vsaka igra vsebuje izziv, 

predvidevanja (hipoteze), priklic, iskanje, preizkušnje, rešitev, preverjanje. Pogosto je 

nepredvidljiva. Za otroka je igra privlačna, vpliva na njegovo koncentracijo pri delu, 

motiviranost in trajanje usvojenih ali odkritih znanj. (Porenta, 1996) 

 

Pomembno je, da poznamo otrokov razvoj in le tako prilagajamo stopnjo zahtevnosti in samo 

zanimanje za igro.  

(http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1943, 

6.5.2011) 

 

Igralne improvizacije dopuščajo učencem prosto rabo jezika, tako besedno kot nebesedno 

izraţanje, tako knjiţne kot tudi pogovorne besede in oblike. (Ţagar, 1992) 

 

http://baza.svarog.org/pedagoske_znanosti/otroska_igra.php
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1943
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Ko smo se kot otroci igrali, nas v to ni nihče prisilil. Igrali smo se s svojimi prijatelji, naučili 

smo se delati samostojno, v parih ali v skupini. Skozi igro so se uravnavali medsebojni 

odnosi. Ko se učenci igrajo se niti ne zavedajo, da se učijo, toda učitelj točno ve, katere 

vzgojno – izobraţevalne cilje ţeli doseči. Didaktične igre se včasih razvijejo spontano, in če 

so zanimive, učenci v njih vztrajajo. Ob igrah se otrok uči za ţivljenje, veseli se zmage, 

pokončno prenese poraz, nauči se izpolnjevati dolţnosti, odgovornosti in samostojnosti. 

(Dolničar, 2002). V igro so integrirana vsa področja otrokovega razvoja (gibalni, čustveni, 

socialni, spoznavni, govorni), otrok se v igri razvija. Igra je vpeta v okolje, v katerem otrok 

ţivi, v igri se neposredno ali posredno odslikavata način in kvaliteta ţivljenja. Velikokrat je 

igra sama sebi zadostna, poudarek je na procesu, počutju, komunikaciji, divergentnih rešitvah. 

(Jeintner – Hartmann idr. , 1998) 

 

2.1 Teorije o igri 

 

Teorije o igri lahko razdelimo na tri velika področja, sociološka, psihološka in pedagoška 

teorija igre. V nadaljevanju so na kratko predstavljene vse tri.  

 

2.1.1 Sociološke teorije 

 

Zgodovina iger in njihova uporabnost v izobraţevalne namene segajo davno v preteklost. Igre 

obstajajo ţe odkar obstaja človek. Med prvimi, ki so pisali o njih sta bila Platon in  Aristotel. 

Platon je podal razloge za uporabo iger in izobraţevanje v svojih knjigah Republika in 

Zakoni. Glavna izobraţevalna metoda, pri otrocih starih med 3 in 7 let, je po mnenju Platona 

igra. Igra pripravi otroka na njegovo kasnejšo sluţbo. Če se na primer otrok rad in veliko igra 

s sestavljankami, je lahko v prihodnosti arhitekt. Medtem, ko se otrok igra se vidi njegova 

naravna zmoţnost in sposobnost. Podobno kot Platon je razmišljal tudi njegov učenec 

Aristotel, ki je v svoji knjigi Politika, pisal o igri, kot za otroka najbolj primerni aktivnosti. O 

igrah je pisal, kot o prekinitvi dela, saj naj bi po njegovem mnenju obstajala igra zaradi 

počitka.  (Vankuš, 2005) 

Ţe Aristotel je menil, da: »Takšno gibanje duše je namreč sprostitev in zaradi uživanja 

počitek.« (Aristotel, 2010) Omenjal je, da je igra uţitek, sprostitev in počitek. 
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Vse te ugotovitve so bile zelo dragocene in zanesljiv temelj za druţbeno obravnavo igre.  

 »Igra... je torej poskus, da bi običajne stiske vsakdanjega življenja zamenjali z idealnimi 

razmerami. Te pa so takšne, da je v njih vloga zaslug in naključij videti absolutna in 

nesporna.« (Bognar, 1987) 

 

Z razlago in opisovanjem igre, pa se je ukvarjal tudi naš sociolog Ratko Boţovič, ki je v 

knjigi Metamorfoze opisal igro odraslih, kot posledico odtujenosti dela. Vse zadoščenje in 

sreča, ki jo človek išče pa ne najde v delu, najde v igri. Človek v igri uţiva, in se z njo ukvarja 

dokler se mu ljubi, ni omejem. (Bognar, 1987) 

 

2.1.2 Psihološke teorije 

 

Prvo resnejšo psihološko teorijo o igri je, v devetnajstem stoletju, postavil nemški filozof in 

poet Schiller, ki je našel svoje ideale svobode in sreče v igri. Igro je smatral kot dejavnost, ki 

omogoča človeku, da se osvobodi svoje identitete in si izboljša ţivljenje. Ena izmed njegovih 

zamisli je bila, da je igra demonstracija odvečne ţivljenjske energije pri človeku in ţivalih. 

Schillerjevo hipotezo je naprej razvijal angleški filozof, sociolog in pedagog Spencer. Delo je 

dejavnost za zadovoljevanje ţivljenjsko vaţnih potreb, igra pa je dvignjena nad te potrebe in 

je popolnoma svobodna. Ko smo opravili vse potrebno, ko smo opravili z delom in nam 

ostane še nek preseţek energije, le to porabimo za igro in umetnost. (Vankuš, 2005)     

 

S psihološko teorijo igre so se ukvarjali tudi drugi avtorji kot so Gross, Freud, Buytendijk in 

Piaget. 

Piaget (1896 – 1980) je razčlenil igro na štiri dele. Prva in najbolj enostavna je bila »vadbena 

igra«. V tej obliki igre, je oseba vesela, če uporablja svoje sposobnosti in veščine. Veselje se 

pojavi, ker smo nekaj sposobni narediti ali ker lahko uporabljamo na novo pridobljeno znanje. 

Na precej enak način se odzovejo tudi odrasle osebe, ko dobijo nov avto ali računalnik.  

Druga oblika igre je »simbolična igra«, ki doseţe svoj vrh med 2-3 in 5-6 letom. Bistvo te 

igre je, prilagoditev realnosti potrebam otroka. Otrok lahko naredi nekaj brez omejitve in 

prisile okolja in realnih pogojev. Simbolična igra je potrebna za razvoj tako intelektualnega 

kot čustvenega področja otroka.  Primer simbolične igre je igranje šole, piratov,...    
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Tretja oblika igre, ki se pojavi v otrokovem razvoju, je »igra s pravili«. Otroci se te oblike 

igre naučijo od drugih otrok ali od starejših. Pomembnost te igre je v razvoju socializacije 

otrok, sposobnosti sodelovati in se igrati v skupini, kjer obstajajo pravila.  

Četrta oblika igre je »konstruktivna igra«. Primer konstruktivne igre so sestavljanke, rebusi in 

intelektualne konstruktivne dejavnosti. (Vankuš, 2005)  

 

Med našimi psihologi, je povezavo med igro in intelektualnim razvojem otroka, raziskoval 

Tolič. (Bognar, 1987) 

 

Bistvo ugotovitev navedenih avtorjev je, da je s psihološkega zornega kota igra dejavnost, ki 

je značilna za otroštvo pri čemer moramo razlikovati med igrami za otroke in igrami za 

odrasle. Igro spremlja zadovoljstvo in je otrokova nuja, ki je biološko pogojena, igra spremlja 

telesni in duševni razvoj otroka, ter nanj vpliva.  

 

2.1.3  Pedagoška opredelitev iger 

 

S pedagoško opredelitvijo igre se je ukvarjalo veliko avtorjev, mislecev in filozofov. Prvi med 

njimi je bil ţe Platon, ki je poznal moţnosti za uporabo iger pri vzgoji otrok. (Bognar, 1987) 

Po Platonu so se s pedagoško opredelitvijo igre ukvarjali tudi Komensky, Locke, Fröbel, 

Montessori, Dewey, Neill in Makarenko. Vsi so se tudi zavzemali za to, da bi igro vnesli  v 

šolo. Učenje tako ne bi bila neka prisila, nasilje ali teţko delo, saj človek ţe po svoji naravi 

ljubi prostost in sovraţi vse, k čemur ga silijo okoliščine. (Bognar, 1987)  

Montessori (1870 – 1952) je bila  mnenja, da otrok ni dorasel svetu odraslih. Menila je, da bi 

otroci morali imeti svoj prostor v katerem bi lahko uresničevali svoje pravice do ustvarjanja in 

dela. Delo otrok in odraslih se ne bi smelo enačiti. Cilj vzgojnega dela je, osvoboditi otroka 

pritiskov odraslih, ki mu skušajo vsiliti čas in ritem učenja. Med vzgojnim delom otok 

odrašča zaradi česar je temu pripisovala izjemen pomen za človeštvo.  

Bila je mnenja, da se otrok ne »uči«, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob izkušnjah 

in v odnosu s prostorom, stvarmi in z drugimi ljudmi. Pomagati otroku, da se osvobodi ne 

pomeni prepustiti ga samemu sebi, temveč ga posredno spodbujati tako, da spoštujemo 

njegovo aktivnost in cenimo manifestacije svobodne izbire. »Okolje odraslega ni zelo 

primerno za otroka. Prej je to okolje, kjer se kopičijo ovire, zaradi katerih otrok razvija 
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obrambne mehanizme, se trudi prilagoditi in se obenem deformira ali postane žrtev odraslih 

sugestij«. (Montessori, 2003) 

 

Kritiki so ji očitali izolacionizem, intelektualizem, ker je bilo delo preveč usmerjeno k 

razvijanju intelektualnih sposobnosti. Kljub vsemu pa je razvila način dela, ki še dandanes, z 

določenimi spremembami vzbuja zanimanje po svetu. (Bognar, 1987) 

 

Drugače pa je razmišljal Neill (1883 - 1973), ki je ustanovil zasebno šolo Summerhill,  v 

kateri je imela igra največji pomen v smislu pustimo otroku, da se igra kolikor ţeli. 

Zagovarjal je šolo prilagojeno otrokom in njihovim potrebam – »to make the school fit the 

child« (Neill, 1992) in ne obratno, se pravi prilagoditi otroka šoli. Šoli so pravili »go as you 

please school« (Neill, 1992). Menil je, da je zlo civilizacije izšlo iz dejstva, da se noben otrok 

v ţivljenju ni naigral. Ali drugače, vsakega otroka so »postavili v koţo« odrasle osebe veliko 

prej, preden je dozorel. Bil je mnenja, da igra ni isto kot učenje in je nasprotoval temu, da bi 

učenje nagradili z igro. (Neill, 1992)  

Makarenko (1888 – 1939) pa igro pojmuje kot metodo dela pomembno za otroka, kot tudi za 

odraslega. Pri prehodu otroške igre v delo je zelo pomembna vzgoja, v kateri mora sodelovati 

pedagog. Po njegovem mnenju je igra za otroka enako pomembna, kot delo za odraslega. 

Otroku se mora dati čas, da se bo igral. Otroška igra pa potem postopno prehaja v delo. Pri 

tem pa je zelo pomembna vzgoja, saj se otroku ob igri privzgajajo lastnosti bodočega delavca. 

(Bognar, 1987) 

 

Za uspešno izvedbo igre je izredno pomembno, da otrok zna sam prebrati navodila. Tako se 

zanimanje in navdušenje v otroku povečata za igro, otrok se razvija, razvija tudi svoje 

sposobnosti. Navodila morajo biti jasna, velikokrat mora učitelj preveriti, če jih je otrok 

razumel. Ne smejo biti preteţka oz. prelahka. Pomembno je, da učitelj počasi po več korakih 

zbudi zanimanje za igro in tako lahko doseţe svoj cilj.  

(http://www.ehow.com/how_4457694_teach-reading-games.html, 27.3.2011) 

 

 

 

 

http://www.ehow.com/how_4457694_teach-reading-games.html
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2.2 DIDAKTIČNA IGRA 

 

Vsaka otroška igra ima določeno vzgojno izobraţevalno nalogo, vendar je ta bolj naključna. 

Za uresničevanje vzgojno-izobraţevalnih nalog uporabljamo tako imenovane didaktične igre, 

ki se razlikujejo od otroških iger. Primerne niso le za predšolske, ampak tudi za šolske otroke. 

Učenje otroka skozi igro motivira, spodbuja spontanost in čustveno pripravljenost. Igra je na 

eni strani povezana z otrokovim interesom, na drugi pa tudi z naporom, z lastnim 

preverjanjem pa tudi z iznajdljivostjo.  

(http://www2.arnes.si/~osljjk1s/07_zdrava/igra/01_igra.htm, 6.5.2011) 

 

2.2.1 Opredelitev didaktičnih iger 

Glavne razlike med igro in didaktično igro so: 

- igra je popolnoma svobodna, lahko sodeluje kdor ţeli, pri didaktični igri morajo 

sodelovati vsi učenci; 

- didaktična igra se uporablja za doseganje učnih ciljev, glavni namen igre je zabava in 

zadovoljstvo; 

- didaktične igre so pod vplivom zunanjih dejavnikov (učitelj, pravila igre). (Vankuš, 

2005) 

 

Didaktične igre so igre z nalogami, ki so potrebne za dojemanje učne snovi, doţivljanje in 

ustvarjanje. Vsebujejo privlačno vsebino in imajo bolj ali manj zahtevna pravila. Didaktično 

igro lahko poimenujemo tudi celostna metoda učenja, saj omogočajo vzpostavitev učnega  

okolje, ki spodbuja domišljijo, zabavo, igro, humor, tveganje, komunikacijo in pozitivno 

dinamiko. Pouk se popestri in omogoča doseganje ciljev na bolj prijeten način. (Šinigoj, 

2010) 

V šoli pri klasičnem načinu dela, ki zlasti razvija konvergentno, levohemisferično mišljenje, 

otroku sčasoma dar ustvarjalnosti zbledi, če ga ne razvija zunaj šole. Didaktična igra vsebuje 

tudi izziv, predvidevanja (hipoteze), priklic, iskanje, preizkušanje, uvid – izum, rešitev, 

preverjanje. Pogosto je nepredvidljiva, prav tako je lahko raziskovalna. Če se zahtevnost igre 

stopnjuje, se otrok ob tem uči. Oblike in metode dela morajo biti prilagojene otrokovemu 

znanju in starosti, se pravi, da morajo biti raznovrstne, dinamične, privlačne in ţivljenjske, 

take, ki motivirajo za delo in raziskovanje. Naloge, ki ţelijo razvijati ustvarjalnost, so 

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/07_zdrava/igra/01_igra.htm
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raznovrstne, zahtevajo iskanje povezav med več področji in vključujejo več komponent 

(besedilo, sliko). Kot skupinske igre omogočajo kooperativno zanje, izmenjavo izkušenj, 

usklajevanje mnenj, načrtovanje dela in rešitev nalog. Otroci se med seboj bolje poslušajo, 

prepričujejo, podajajo konstruktivno kritiko. Znanje, ki ga učenci pridobijo na tak način je 

trdnejše, saj temelji na neposrednem odkrivanju, preizkušanju in razmišljanju ob konkretnih 

problemih. Otroci razvijejo samozavest in pozitivno samopodobo, saj čutijo, da so pri svojem 

delu pogosto uspešni. Pri skupinskem delu se veliko pogovarjajo, usklajujejo mnenja, načrte, 

reševanje problema. » Bolj se zavedajo drug drugega in sebe v skupini.«(Porenta, 1996).  

Didaktična igra se lahko odvija v učilnici, telovadnici, na igrišču ali v naravi. Igra mora imeti 

ustrezna, jasna pravila, nadzor in končno oceno. Didaktične igre so primerne tako za enega 

otroka, kot za skupino otrok. Učitelj ima pri tem več nalog: od glavnega koordinatorja do 

opazovalca. Glavne prednosti didaktičnih iger so v tem, da dvignejo interes otrok, dvignejo 

otrokovo vpletenost v učne procese, spodbujajo otrokovo kreativnost, spontanost, sodelovanje 

in tekmovalnost. Učenci uporabljajo svoje znanje, sposobnosti in izkušnje. Nekatere 

didaktične igre se pribliţajo dogodkom iz resničnega ţivljenja. (Vankuš, 2008) 

Če je didaktična igra preteţka ali prelahka lahko postane nezanimiva in neučinkovita. Zato je 

stopnja zahtevnosti didaktične igre zelo pomembna. Didaktične igre so veliko bolj uspešne, če 

imajo različne teţavnostne stopnje. Prav tako je potrebno igro časovno omejiti, če igra traja 

predolgo časa, ni več tako učinkovita kot bi lahko bila. Ne smemo čakati, da jo zaključimo 

takrat, ko učenci nimajo več interesa zanjo. Sama priprava didaktične igre je lahko zelo 

zamudna, vendar pri tem lahko sodelujejo tudi učenci, od učitelja pa je odvisno, da se odloči 

ali lahko učenci izdelajo kvalitetno didaktično igro, oziroma ali je to v določenem primeru 

sploh smiselno.  

(http://www2.arnes.si/~osljjk1s/07_zdrava/igra/01_igra.htm 6.5.2011) 

 

2.2.2 Pomen didaktičnih iger za razvoj otroka 

Didaktične igre so za uspešen otrokov razvoj zelo pomembne, saj se otrok ob njih razvija: 

- motoriko (koordinacija gibov, hitro reagiranje, ročne spretnosti) 

- vţivljanje v določeno vlogo (voznik, igralec, čebela) 

- miselne sposobnosti (posploševanje, spomoin, reševanje problemov) 

- govor (poslušanje drugega, bogatenje besedišča, pripovedovanje) 

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/07_zdrava/igra/01_igra.htm
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- domišljijo (izmišljanje novih iger) 

- čutila (poslušanje, tipanje, opazovanje) 

- ustvarjalnost (izdelovanje didaktičnih igrač) 

- spoznavanje med vrstniki (samoobvladovanje, upoštevanje pravil) 

- izkušnje in znanje (letni časi, oblike)  

- lastnosti značaja (vztrajnost, discipliniranost, samostojnost, pogum)  

(Novak, 2009) 

 

2.2.3 Prednosti didaktičnih iger 

Z igrami se razvijajo otrokova čutila, predvsem vid, sluh, tip, otroci se naučijo natančno 

opazovati, ugotavljajo razlike in podobnosti v oblikah, velikostih in barvah. Otrok mora 

spremljati igro, mora biti pozoren kdaj je na vrsti, da ne zamudi z odgovorom. Lahko se 

uporabljajo kadar koli tekom učne ure. Primerne so tako za preverjanje predznanja, kot 

popestritev ure in tudi na koncu učne ure za ponavljanje. Uporabljajo se tudi za tekmovanje 

med učenci ali med razredi. V pomoč so nam pri reševanju teţav, ki jih imajo otroci z 

oblikovanjem pojmov. Nedvomno je, da presegajo ozko področje intelektualne vzgoje ter 

pozitivno vplivajo tudi na razvoj discipliniranosti, vztrajnosti, poštenosti in na druge moralne 

kvalitete. (Klemenčič, 1999) 

 

Didaktične igre imajo veliko pozitivnih vplivov tako na učence, kot na sam potek pouka. 

Nekateri izmed teh so: 

- na začetku ure omogočajo učencem, da se osredotočijo na temo; 

- spodbudijo ustvarjalno mišljenje; 

- so zabavne in pomagajo ustvariti ugodno ozračje v razredu; 

- učitelju in učencem veliko povedo o tem, kako so razumeli snov in koliko so si 

zapomnili. Na podlagi teh ugotovitev lahko načrtujemo nadaljnje utrjevanje; 

- učencem sporočajo, da je učenje lahko zabavno; 

- spodbuja skupinsko delo; 

- so dobra priprava na kontrolno nalogo; 

- vsak posameznik nosi del odgovornosti, tako se učijo samostojnega in tudi 

soodvisnega učenja; 

- učencem dajo občutek resničnega sodelovanja; 
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- zahtevajo pozornost vsakega posameznika in ga silijo k razmišljanju; 

- učenci se pogosto laţje učijo drug od drugega kot od učitelja, ker razumejo zmedo in 

teţave vrstnikov ter uporabljajo jezik in primere, ki so jim bliţji; 

- učitelju omogočajo, da nameni največ pozornosti tistim, ki jo najbolj potrebujejo; 

- od posameznikov zahteva, da razmišljajo o vrsti različnih mnenj in jih tako 

pripravljajo na dejavno spremljanje dogajanja v druţbi; 

- od učencev zahtevajo, da predstavljeno snov ponotranjijo, si jo zapomnijo in razloţijo; 

- učitelju omogočajo, da se osvobodi vloge nastopajočega, namesto tega postane 

nadzornik kakovosti; 

- okrepi se zavest, da je za učenje treba zastavljati vprašanja in preverjati razumevanje, 

da je učenje aktiven proces; 

- zahtevajo razmišljanje: priklic, predvidevanje, preračunavanje, ugibanje; 

- ker je za učence didaktična igra nekaj novega in zabavnega,  je bolj verjetno, da si 

bodo več zapomnili; 

- lahko jih uporabljajo tudi doma. (Ginnis, 2004) 

 

2.2.4 Uporaba didaktične igre pri pouku  

Učenje skozi igro omogoča učencem spontanost, čustveno pripravljenost, hkrati jih spodbuja 

in motivira. Učitelju pa predstavlja neko »breme«, saj mora pokazati veliko pedagoškega 

znanja in igro zasnovati tako, da bo upošteval vzgojno - izobraţevalne smotre, s katerimi 

bodo učenci res dosegli znanje. Didaktične igre imajo veliko pozitivnih funkcij. Nekatere 

izmed njih so nadaljevanju predstavljene. 

- Socialna funkcija didaktične igre je igra vlog, skozi katere je otrok prisiljen 

prevzemati druge statusne poloţaje in oblikuje bolj kritičen pogled na svet. Igra vlog 

je primerna tako rekoč za vse starostne stopnje in zmoţnost empatičnega vnašanja v 

vlogo drugega omogoča igralcu natančno prepoznavanje lastne vloge, ki v vsakdanjem 

ţivljenju ni le igra, in v vlogi drugih, ki jo kot zunanji opazovalci v vsakodnevnih 

situacijah velikokrat niti ne zaznamo.  

- Emocionalna funkcija temelji na samopotrjevanju, samozaupanju in oblikovanje 

pozitivne samopodobe. Otrok, ki ne uspe opraviti nalog v skladu s splošnimi normami 

zaradi povsem individualnih ovir, ki jih še ni uspel premostiti, je lahko izpostavljen še 

bolj kot pri klasičnem pouku.  
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- Diagnostična funkcija didaktične igre se osredotoča na učenčevo sposobnost 

komunikacije, tolerantnost, spoštovanje sovrstnika, zmoţnost razumevanja in 

sprejemanja pravil in strpnost. Učitelj lahko s pomočjo didaktične igre spozna način 

mišljenja otroka v spontani situaciji. 

- Funkcija preverjanja in ocenjevanja omogoča, da zaradi vseh dimenzij, ki jih skozi 

igro načrtujemo in izvajamo, učitelj sistematično opazuje, preverja in ocenjuje 

kognitivne, funkcionalne in vrednostne komponente.  

- Socialno kognitivni konflikt, ki nastane pri skupinskem sodelovanju, kar je lahko tudi 

preko didaktične igre, ima veliko večjo vrednost kot samo učiteljevo posredovanje 

informacij. Saj vloga učitelja pri didaktični igri res ni velika, vendar se učenci med 

seboj veliko naučijo s tem, ko drug od drugega sprejemajo različne, včasih nasprotne 

trditve ali razlage o isti zadevi. (Krapše, 1998) 

 

2.2.5 Didaktične igre na tržišču 

Področje didaktične igre pri pouku gospodinjstva je do sedaj proučevalo ţe kar nekaj avtorjev 

(Klemenčič, Novak, Štupica). Večinoma se je pokazal pozitiven vpliv didaktične igre tako na 

področju motivacije, stopnje pridobljenega znanja kot tudi razredne klime.  Didaktičnih iger, 

ki bi jih učitelji lahko uporabljali pri pouku gospodinjstva, so na trţišču redke. 

Našla sem dve zaloţbi, ki izdajata didaktične igre za učence na začetku osnovnošolskega 

izobraţevanja. 

ABC Igralnica – Zaloţba Izolit 

Zaloţba Izolit je izdala didaktično igro ABC igralnica, ki vsebuje petintrideset iger (igralne 

plošče, igre s kartončki, domine, tombola, igralne karte ipd.), ki so namenjene tako razvijanju 

(pred)bralne in (pred)pisalne zmoţnosti kot zmoţnosti govorjenja in poslušanja, ter priročnik 

z obširnimi navodili za izvedbo posameznih iger (tema, učni cilji, potek igre) in s predlogi za 

dodatne igre. 

http://www.zalozba-izolit.si/katalog/didakticni_pripomocki/didakticne_igre/ 
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Na ţirafinem hrbtu – Mladinska knjiga 

Mladinska knjiga je izdala knjigo Na ţirafinem hrbtu, ki vsebuije CD na katerem so 

didaktične igre, ki omogočajo učencu podporo pri učenju slovenščine, matematike in 

spoznavanja okolja.  

http://www.creatim.com/Na-zirafinem-hrbtu/sl 

 

Na internetu je veliko spletnih strani, ki ponujajo brezplačne didaktične igre. V večini 

primerov so to sestavljanke, kriţanke ali pobarvanke. Nekatere izmed njih so lahko izredno 

dobro dopolnilo pri obravnavanju ali ponavljanju učne snovi. Trije internetni naslovi, ki 

vsebujejo didaktične igre, ki se lahko uporabljajo pri gospodinjstvu so:  

 

http://www.pfmb.uni-mb.si/files/stud_gradivo_oddelek/5476_ZDRAVKO.pdf 

Spletni naslov, ki ponuja didaktične igre, ki se navezujejo na zdravo prehranjevanje 

predšolskih otrok.  

 

http://www.revija-vita.com/igra/verzija/Roli_v40.swf 

Na spletnem naslovu je didaktična igra, ki je zasnovana po igri Človek ne jezi se in ima 

vprašanja zastavljena tako, da pridobimo ali utrdimo znanje o sladkorni bolezni tipa 2, 

hipoglikemiji, telesni dejavnosti, maščobah v krvi, zdravi prehrani,  negi nog, o krvnem 

pritisku, načrtovanju druţine in negi zob. 

 

http://www.energap.si/?viewPage=126  

Spletni naslov, ki ponuja didaktične igre na temo energija in varstvo okolja.  
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3. EMPIRIČNI DEL  
 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju med učenci, ki učno snov 

ponovijo s pomočjo didaktične igre in učenci, ki učno snov ponovijo po principu vprašanje – 

odgovor. Ko učno snov ponavljamo s postavljanjem vprašanj, običajno sodeluje samo 

vprašani učenec. Vprašanje res poslušajo vsi učenci, toda ko učitelj določi tistega, ki 

odgovori, običajno pozornost ostalih učencev pade. Pri verbalnem ponavljanju tako ponavadi 

sodeluje le peščica vseh učencev. Menim, da v primeru ponavljanja učne snovi s pomočjo 

didaktične igre, v katero so vključeni vsi učenci, snov tudi bolj celostno ponovijo. Pri 

didaktični igri Obrni in povej so učenci razdeljeni v skupine, med seboj sodelujejo, si 

pomagajo in opazujejo tudi druge sošolce, kako bodo pokazali, narisali ali opisali določeni 

pojem. To jim pomaga, da se laţje spomnijo snov, ko pišejo kontrolno nalogo ali pa so 

vprašani za oceno. Učenci so za igro zainteresirani, sodelujejo in si zato nekatere podatke tudi 

laţje prikličejo iz spomina, ko jih potrebujejo. V diplomskem delu sem se osredotočila tudi na 

to, koliko učenci ţe poznajo didaktične igre in v kakšnem obsegu jih učitelji pri pouku sploh 

uporabljajo. Ko sem obiskovala jaz osnovo šolo, didaktičnih iger nismo poznali, saj jih 

učitelji niso uporabljali. Z njimi sem se podrobneje seznanila šele na fakulteti ter jih 

prepoznala kot zelo zanimive in poučne za ponavljanje snovi.  

 

3.1 Namen 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti ali je mogoče nekaj veselja in navdušenja otrok nad 

igrami prenesti tudi med šolske klopi in to navdušenje usmeriti v zanimanje za predmet. Pred 

novo učno snovjo, po obravnavani učni snovi, med samo snovjo, pred kontrolno nalogo, se 

lahko učna snov ponovi klasično ali pa s pomočjo didaktične igre. Menim, da je predstavitev 

ali pa ponovitev s pomočjo didaktične igre veliko bolj zanimiva za učence ali dijake, kot pa 

klasično podajanje snovi. Če bi učenci lahko sami izbirali ponovitev učne snovi na klasični 

način, se pravi preko pogovora, ali pa z uporabo didaktične igre, bi se po mojem mnenju 

velika večina učencev odločila za didaktično igro. Saj se tudi sami laţje in bolj učinkovito 

nekaj naučimo ali zapomnimo, če je tema, snov predstavljena na zabaven vendar učinkovit 

način. Skoraj na vsako popularno ali zanimivo namizno igro lahko naredimo didaktično igro. 

Lahko so nam za osnovo karte, Monopoly, Activity, Človek ne jezi se. Velika večina iger se 
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lahko uporabi za sestavo didaktične igre, od tega je odvisna le tema učene snovi in učiteljeva 

iznajdljivost in spretnost. Če se didaktična igra naredi na trenutno popularno namizno igro je 

za učence to le še toliko bolj zanimivo in privlačno. Namen je tudi ugotoviti učinkovitost 

takšne predstavitve ali ponovitve učne snovi. Zanima me predvsem ali se lahko učenci s 

pomočjo didaktične igre bolj zapomnijo snov, kot pa če jo ponavljajo z vprašanji. Pri 

ponavljanju učne snovi na klasičen način (vprašanje –odgovor), običajno aktivno sodeluje le 

tisti učenec, ki je vprašan. Če pa bi se učna snov ponavljala z ustrezno didaktično igro, v 

katero bi bili vključeni vsi učenci, bi snov tudi ponovili vsi. 

 

3.2 Hipoteze 

 

Oblikovala sem naslednje hipoteze oziroma predvidevanja:  

 

 H1 – eksperimentalna skupina bo v primerjavi s kontrolno skupino uspešnejša pri reševanju 

delovnega lista; 

H2 – večina učencev (51 %) meni, da je ponovitev učne snovi bolj zanimiva, če se uporabi 

didaktična igra; 

H3 –  večina učencev (51 %) bi ţelela, da bi se didaktične igre pri pouku večkrat uporabljale; 

H4 – večina učencev (51 %) meni, da si snov bolje zapomnijo, če jo ponovijo preko 

didaktične igre; 

H5 – večini učencev (51 %) so všeč skupinske igre; 

H6 – večini učencev (51 %) katerim so všeč skupinske igre, tudi radi tekmujejo. 
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3.3 Didaktična igra »Obrni in povej« 

 

Didaktična igra je zasnovana kot namizna igra. Za izvedbo igre potrebujemo igralno ploščo 

(Slika 1), na kateri so narisana polja s številkami in kartončki na katerih so napisani bistveni 

pojmi, ki jih ţelimo ponoviti (Tabela 1). Učenci se razdelijo v štiri skupine po štiri učence. 

Glede na to, da pri igri ni kocke, s pomočjo igre kamen, papir, škarje določijo katera skupina 

bo prva. Kamen uniči škarje, škarje razreţejo papir, papir pa prekrije kamen. Ko določijo 

katera skupina bo začela, eden iz skupine izvleče kartonček na katerem je napisan pojem 

(Tabela 1), ki ga mora učenec predstaviti svoji skupini. Za to ima na voljo eno minuto. Če 

sošolci pojem pravilno ugotovijo, se premaknejo za tri, štiri ali pet polj naprej. V primeru, da 

pojma ne ugotovijo, ostanejo na istem polju. Zmaga tista skupina, katera prva doseţe cilj.  

 

Tabela 1. Pojmi za didaktično igro. 

5 TOČK 4 TOČKE 3 TOČKE 

gotovinsko plačevanje (opiše) štipendija (opiše)  banka (nariše) 

obročno odplačevanje (opiše) tolar (nariše) kovanec (nariše) 

druţinski proračun (opiše) znesek (opiše) bankovec (nariše) 

mera vrednosti (opiše) evro (nariše) denarnica (pokaţe) 

plačilno sredstvo (opiše) bančni račun (opiše) ček (nariše) 

menjalni posredniki (opiše) gotovina (pokaţe) bankomat (pokaţe) 

knjiţni denar (nariše) blago (opiše) poloţnica (opiše) 

plastični denar (nariše) obleke (pokaţe)  ţepnina (opiše) 

enotna valuta (opiše) dolg (opiše) prihodki (opiše) 

negotovinsko plačevanje (opiše) plačevanje (nariše) odhodki (opiše) 

elektronski denar (nariše) menjalnica (opiše) sluţba (opiše) 

trgovanje (opiše) zlato (opiše) kupec (pokaţe) 

valuta (opiše) račun (nariše) prodajalec (pokaţe) 

vrednost (opiše) srebro (opiše) trgovina (nariše) 

posojilo (opiše) varčevanje (opiše) nakup (pokaţe) 

delnice (opiše) plača (nariše) zaklad (opiše) 

kredit (opiše) poklic (nariše) igrače (nariše) 

obresti (opiše) izdelek (opiše) potovanje (opiše) 

izmenjava (pokaţe) revščina (pokaţe) kartica (pokaţe) 

storitev (opiše) bogastvo (pokaţe) obutev (opiše) 
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Slika 1. Didaktična igra OBRNI IN POVEJ. 
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3.4 Metoda dela 

 

Na podlagi pregleda relevantne tuje in domače literature sem zasnovala pedagoški 

eksperiment. V dveh primerljivo velikih skupinah (Tabela 2), izenačenih po starosti, sem 

eksperiment tudi izvedla.  

 

 

Tabela 2. Eksperimentalna in kontrolna skupina. 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

Vzorec: 21 učencev Vzorec: 18 učencev 

Starost učencev: 10-11 let (5.b) Starost učencev: 10-11 let (5.c) 

Pripomočki: računalniški program - power 

point, delovni list, vprašalnik 

Pripomočki: didaktična igra, delovni list, 

vprašalnik 

Obdelava podatkov: word, excel, SPSS Obdelava podatkov: word, excel, SPSS 

 

 

Preverjala sem učinkovitost dveh metod poučevanja z vidika zapomnjenja novih informacij. 

V prvi skupini sem predelano snov ponovila na klasičen način: vprašanje – odgovor, pri kateri 

sem uporabila tudi računalniški program - power point, ki se je zdel učencem zelo zanimiv.  

 

V eksperimentalni skupini pa sem uvedla didaktično igro Obrni in povej. Znanje sem 

preverila s pomočjo delovnih listov, ki so identični v obeh skupinah. Delovni list vsebuje dve 

različni nalogi, pri prvi povezujejo pravilne odgovore, povezati morajo deset pojmov s 

pravilno razlago, pri drugi pa obkroţijo pravilni odgovor. Vprašanja so bila zaprtega tipa. 

 

Razdelila sem jih tudi kratek vprašalnik o doţivljanju izvedene učne ure. Pridobljene podatke 

sem prikazala v obliki frekvenčnih tabel in grafov. 
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3.5 Rezultati 

 

S pedagoškim eksperimentom sem ţelela ugotoviti ali predstavljena igra omogoča 

učinkovitejšo zapomnitev novih pojmov v primerjavi s klasičnim preverjanjem znanja v stilu 

vprašanje - odgovor.  

 

 

Graf 1. Uspešnost eksperimentalne skupine pri reševanju delovnega lista. 

 

Vidimo (Graf 1), da je bila uspešnost reševanja delovnega lista v eksperimentalni skupini 

dokaj velika, kar  66 % učencev je uspešno rešilo delovni list. V kontrolni skupini pa je 

delovni list uspešno rešilo 73 % otrok. 

 

 

Graf 2. Uspešnost kontrolne skupine pri reševanju delovnega lista. 
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H1:  »Ekspeminentalna skupina bo v primerjavi s kontrolno skupino uspešnejša pri izpolnitvi 

delovnega lista«, tako zavrnem.   

 

Za preverjanje znanja sem oblikovala dve nalogi. Prvo nalogo, pri kateri so morali učenci 

povezati pojem z razlago, so nekoliko bolje rešili učenci kontrolne skupine; v kontrolni 

skupini je 82 % učencev pravilno rešilo prvo nalogo, v ekspeimentalni pa 76 %.  Pri reševanju 

druge naloge pa je v eksperimentalni skupini pravilno rešilo nalogo 62 % otrok, v kontrolni pa 

69 %.  

 

Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da je bilo zapomnjenje novih informacij v 

eksperimentalni skupini dokaj dobro, vendar pod mojimi pričakovanji. Pričakovala sem, da bo 

zaradi večje motiviranosti učencev, ki bodo ponavljali z didaktično igro, večje tudi znanje. 

 

Pri obravnavani temi se didaktična igra ni izkazala za tako uspešno metodo ponavljanja, kot 

sem predvidela, da se bo. Prednosti narejene didaktične igre so predvsem v tem, da so učenci 

morali pokazati različne vrste spretnosti, sposobnosti in veščine; govorne, komunikacijske, 

grafomotorične spretnosti, sposobnost koncentracije, spomin, domišljijo, predstavljivost in 

podobno. Ker je bila narejena didaktična igra zabavna, učenci sploh niso opazili, da gre 

pravzaprav za preverjanje znanja.  

 

So se pa pokazale razlike v mnenju učencev o tem, koliko so se naučili. V eksperimentalni 

skupini je bilo kar 94 % učencev mnenja, da so se veliko naučili, in le 6 % jih je menilo 

nasprotno. V kontrolni skupini pa je bilo mnenja, da so se veliko naučili 71 % učencev,   19 % 

jih je bilo mnenja, da se niso veliko naučili, 10 % jih je bilo neodločenih.  

 

Raziskava je pokazala tudi pozitiven vpliv na klimo v razredu, kar 94 % učencev je 

odgovorilo, da je bilo vzdušje v razredu prijetno in sproščeno. Rezultati se tudi ujemajo z 

izsledki ţe predstavljene strokovne literature. 
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Učence sem vprašala, če se jim zdi ponavljanje učne snovi s pomočjo didaktične igre 

zanimivo, ali bi raje ponavljali s pomočjo učiteljevih vprašanj.  

 

 

Graf 3. Mnenje učencev o  ponovitev s pomočjo didaktične igre v eksperimentalni skupini. 

 

 

Eksperimentalna skupina je bila zelo zadovoljna s ponovitvijo učne snovi s pomočjo 

didaktične igre, kar 72 % učencev je navedlo, da je tako ponavljanje zanimivo. Pri kontrolni 

skupini pa so bili rezultati popolnoma drugačni, saj je kar 43 % učencev navedlo, da ne 

ponavljajo radi učne snovi s pomočjo didaktične igre in le 9 % učencev se je ponavljanje učne 

snovi s pomočjo didaktične igre zdelo zanimivo.      

 

 

 

Graf 4. Mnenje učencev o ponovite s pomočjo didaktične igre v kontrolni skupini.  
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Graf 5. Mnenje učencev o ponovitvi s pomočjo didaktične igre v obeh skupinah. 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih podatkov H2: »Večina učencev (51 %) meni, da je 

ponovitev učne snovi bolj zanimiva z uporabo didaktične igre, kot pa klasična ponovitev« 

zavrnem.  

 

Podrobnejša analiza odgovorov pa nam pokaţe rezultate posameznih skupin kjer vidimo, da je 

bila učencem, ki so igro izvedli, zanimiva. 72 % učencev je menilo, da učno snov raje 

ponovijo preko didaktične igre in samo 6 % bi jih učno snov raje ponovilo preko pogovora. 

Učenci v kontrolni skupini niso bili seznanjeni s tem, kako bi potekala ponovitev snovi s 

pomočjo didaktične igre. Menim, da je to razlog za to, da je kar 48 % učencev navedlo, da ne 

vedo, če bi učno snov raje ponovili s pomočjo didaktične igre. 43 % jih je bilo mnenja, da ne 

bi učno snov raje ponovili preko didaktične igre. Če bi bili učenci seznanjeni s potekom učne 

ure s pomočjo didaktične igre in bi jih večkrat uporabljali pri pouku, bi bili rezultati po 

mojem mnenju drugačni.  
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Z raziskavo sem ţelela potrditi tudi naslednjo hipotezo H3:« Večina učencev (51 %) bi ţelela, 

da bi se didaktične igre pri pouku večkrat uporabljale.« Rezultati so pokazali naslednje.  

 

Graf 6. Ţelja otrok po pogostejši uporabi didaktičnih iger pri pouku v eksperimentalni skupini. 

V eksperimentalni skupini bi si kar 83 % učencev ţelelo večkratne uporabitve didaktičnih iger 

pri pouku in le 6 % jih je temu nasprotovalo.  

V kontrolni skupini je bilo razmerje drugačno, saj jih le 14 % ţeli povečano uporabo 

didaktičnih iger pri pouku. 72 % učencev je bilo neodločenih, zaradi slabe seznanitve s 

potekom pouka s pomočjo didaktične igre.  

 

Graf 7. Ţelja otrok po povečani uporabi didaktičnih iger pri pouku v kontrolni skupini. 
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Graf 8. Ţelja otrok po povečani uporabi didaktičnih iger pri pouku v obeh skupinah.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov H3: «Večina učencev (51 %) bi ţelela, da bi se didaktične 

igre pri pouku večkrat uporabljale« zavrnem, saj je bil skupno odstotek učencev, ki bi raje 

videli večkratno uporabo didaktičnih iger manjši od 51 % in sicer je znašal 49 %.   

 

Eksperimentalna skupina, ki je učno snov ponovila s pomočjo didaktične igre, je bila v 83 % 

mnenja, da bi didaktične igre pri pouku lahko večkrat uporabili. S tem odstotkom sem bila 

osebno zelo zadovoljna, saj sem dobila potrdilo, da je bila učna ura izpeljana zanimivo, 

zabavno in učenci bi si tako učno uro ţeleli večkrat. Bistveno drugačni rezultati so se pokazali 

v kontrolni skupini, ki v 71 % niso vedeli ali bi si ţeleli pogostejšo uporabo igre pri pouku. 

Predvidevam, da temu rezultatu botruje dejstvo, da se učenci pri pouku gospodinjstva s tem 

načinom ponavljanja ne srečujejo pogosto, kar sem ugotovila v razgovoru z učitelji 

anketiranih učencev. Menijo namreč, da kvalitetna priprava didaktične igre vzame preveč 

časa, vendar ko je didaktična igra enkrat izoblikovana je lahko uporabna tudi več let.  
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V raziskavi -  večina učencev (51 %) meni, da si snov bolje zapomnijo, če jo ponovijo s 

pomočjo didaktične igre, sem dobila naslednje rezultate.  

 

Graf 9. Mnenje učencev o uspešnosti ponovitve učne snovi z uporabo didaktične igre v 

eksperimentalni skupini. 

 

Eksperimentalna skupina je bila zelo zadovoljna s ponovitvijo učne snovi z didaktično igro, 

saj je bilo 89 % učencev mnenja, da je taka ponovitev uspešna. Pri kontrolni skupini so bili 

rezultati drugačni, 14 % učencev je bilo mnenja, da je ponovitev s pomočjo didaktične igre 

uspešna, 53 % učencev pa je menilo, da taka ponovitev ni uspešna.  

 

 

Graf 10. Mnenje učencev o uspešnosti ponovitve učne snovi z uporabo didaktične igre v 

kontrolni skupini.   
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Graf 11. Mnenja učencev o uspešnosti ponovitve učne snovi z uporabo didaktične igre v obeh 

skupinah. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov, lahko H4: »Večina učencev (51 %) meni, da si snov bolje 

zapomnijo, če jo ponovijo s pomočjo didaktične igre«, potrdim.  

 

V eksperimentalni skupini je bilo kar 89 % učencev mnenja, da je ponovitev učne snovi s 

pomočjo didaktične igre uspešna. Učenci doţivljajo ponavljanje učne snovi s pomočjo 

didaktične igre kot igranje in ne kot učenje oziroma ponavljanje. Uspešno reševanje 

delovnega lista je bila za njih očitna potrditev, da se tudi z igro lahko veliko naučijo, saj se le 

dva učenca nista strinjala, da je ponovitev učne snovi s pomočjo didaktične igre lahko 

uspešna. 

 

V kontrolni skupini so bili dobljeni odstotki bistveno drugačni. Kar 53 % učencev je bilo 

mnenja, da ponovitev učne snovi s pomočjo didaktične igre ni uspešno. Toda še vedno je bil 

skupni odstotek učencev obeh skupin, ki menijo, da je ponavljanje učne snovi z uporabo 

didaktične igre uspešno, več kot polovičen.  
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Ko učenci sodelujejo v skupinskih igrah se naučijo počakati, da pridejo na vrsto, spremljajo 

ostale sošolce, ko odgovarjajo na vprašanja, vzpostavljajo se medosebne vezi, tkejo se nova 

prijateljstva. Učenci se naučijo, kako lahko skupina sodeluje kot celota.  

Veliko didaktičnih iger lahko priredimo tako, da otroci, ki v njih sodelujejo, dosegajo široko 

paleto ciljev s kognitivnega, konativnega in psihomotoričnega področja.  

 

Učence sem vprašala, če so jim všeč skupinske igre in dobila naslednje rezultate.   

 

 

Graf 12. Všečnost skupinskih iger v obeh skupinah. 

 

Glede na dobljene rezultate, lahko H5: »Večini učencev (51 %) so všeč skupinske igre«, 

potrdim.  

 

V skupinskih igrah je učenčevo prizadevanje usmerjeno k dosegi skupnega cilja. V 

organizaciji in izvajanju skupinskih iger so velike moţnosti za privzgajanje začetnih navad 

druţbenega dela v skupini. Učence se navaja k dobrim medosebnim odnosom, na drugi strani 

pa imajo skupinske igre tudi veliko prednost zaradi tega, ker so otroci ob njih veseli. 

Konkretno delo in uresničevanje lastne zamisli vzbuja v otroku posebno zadovoljstvo, utrjuje 

mu vero v lastne moči in daje občutek dostojanstva.  
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Z raziskavo sem ţelela ugotoviti ali so učenci, ki radi sodelujejo v skupinskih aktivnostih bolj 

tekmovalni od ostalih učencev. Didaktične igre lahko oblikujemo tako, da spodbujajo ali 

zavirajo tekmovalnost. 

 

 

Graf 13. Povezava med skupinskimi igrami in tekmovalnostjo.  

 

Rezultati so pokazali, da je v eksperimentalni skupini od 18 učencev kar 16 (89 %) takih, ki 

imajo radi skupinske igre. Od tega je bilo 7 (44 %) učencev takih, ki imajo radi skupinske igre 

in so tekmovalni. V kontrolni skupini, kjer je sodelovali 21 učencev, jih ima 11 (52 %) rado 

skupinske igre. Vendar od teh enajstih, jih 5 (46 %) rado tudi tekmuje. Od skupno 39 učencev 

jih ima 27 rado skupinske igre, 12 (31 %) učencev pa je bilo takih, ki imajo radi skupinske 

igre in so tekmovalni.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov H6 zavrnem.  
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3.6 Mnenja učencev o izvedeni učni uri 

 

Po končani učni uri sem tako eksperimentalni kot kontrolni skupini razdelila kratek 

vprašalnik, s pomočjo katerega sem ţelela pridobiti povratno informacijo otrok o doţivljanju 

izvedene učne ure.   

 

 

 

Tabela 3. Mnenja otrok eksperimentalne skupine o izvedeni učni uri. 

 

Eksperimentalna skupina, ki je učno snov ponovila s pomočjo didaktične igre, je bila s tako 

ponovitvijo zelo zadovoljna. Kar 94 % učencev je menilo, da je bila ura zanimiva in  so se 

veliko naučili. Igra se jim je zdela poučna, vzdušje v razredu pa prijetno in sproščeno. In 

glede na to, da ţelimo z didaktično igro učence nekaj naučiti je bil tu cilj doseţen, saj se je kar 

88 % učencem igra zdela poučna.  

 

Didaktična igra zelo pozitivno vpliva na vzdušje v razredu, saj nikoli ni potrebna popolna 

tišina, učenci se lahko vţivijo v igro, nekateri so tudi glasno povedali odgovor, saj so se tako 

Trditev DA NE VEM NE 

 N % N % N % 

Ura je bila zelo zanimiva. 
 

 

 

17 94 1 6  / / 

Veliko sem se naučil/a. 17 94  / / 1 6  

Če se učim z igro si več zapomnim. 16 88  1 6  1 6  

Več bi si zapomnil/a, če bi snov  
ponovili s pomočjo pogovora. 

2 11  6 33  10 56 

Učno snov raje ponovim s pomočjo  
igre, kot pa s pomočjo pogovora. 

13 72  4 22  1 6  

Znal/a bi razloţiti kaj smo se učili. 12 67  5 27  1 6  

Ves čas sem vedel/a, kaj naj delam. 14 78  4 22  / / 

Bilo je prijetno in sproščeno. 16 89  2 11  / / 

Igra je bila poučna.  16 89  2 11  / / 

Igre bi lahko večkrat uporabili.  15 83  3 17  / / 

Všeč so mi igre, ki jih igramo v 

skupini - s sošolci se bolje spoznam. 
 

 

16 89  2 11  / / 

Rad/a tekmujem. 9 50  3 17  6 33  

Pri izdelavi didaktične igre bi  
sodeloval/a. 

11 61  6 33  1 6  
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vţiveli v igro, kot če bi doma igrali namizno igro in bi pokazali navdušenje ob pravilnem 

odgovoru. 

 

Kar 83 % vseh učencev je bilo mnenja, da bi didaktične igre lahko pri pouku večkrat 

uporabljali. Glede na to, da je bila didaktična igra Obrni in povej ena izmed prvih igranih, 

menim, da če bi poznali in odigrali več različnih didaktičnih iger, bi bili nad njimi še bolj 

navdušeni.  

 

Eden izmed glavnih razlogov všečnosti didaktičnih iger pri učencih je ta, da imajo občutek, 

kot da niso pri pouku. Tako mi je napisalo veliko učencev, ko so odgovarjali, kaj jim je bilo 

pri uri najbolj všeč. Ker se zabavajo in igrajo, to ne dojemajo kot pouk, temveč kot igranje. 

Pri didaktičnih igrah jim je všeč tudi to, da med seboj sodelujejo. Medtem ko igrajo po 

skupinah se bolje spoznajo, si pomagajo in spodbujajo.  

 

Kar 72 % učencev eksperimentalne skupine je bilo mnenja, da učno snov raje ponovijo s 

pomočjo didaktične igre, kot pa s pomočjo pogovora. Spoznali so, da se tudi na zabaven način 

lahko veliko naučijo oziroma ponovijo določeno snov. Zmanjša se monotonost pri pouku, po 

mojem mnenju je v šolah še vedno preveč klasičnega učenja in pouka, ko večino časa le 

učitelj govori, učenci pa poslušajo.  

 

Nekoliko so me presenetili odgovori učencev eksperimentalne skupine na vprašanje ali bi 

znali samostojno obnoviti novo snov. 33 % otrok je menilo, da ne. Pričakovala sem, da bo ta 

odstotek še nekoliko niţji.  

 

Tudi uporaba računalnika in interneta v šoli je po mojem mnenju še vedno skromna. To sem 

spoznala, ko sem v kontrolni skupini uporabila računalniški program - power point, ki je 

vseboval veliko slik in zanimivosti o denarju, kar se je izkazalo, kot dober motivacijski 

pristop. 
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Tabela 4. Mnenja otrok kontrolne skupine o izvedeni učni uri. 

Trditev  DA NE VEM NE 

 N % N % N % 

Ura je bila zelo zanimiva. 19 90  2 10  / / 

Veliko sem se naučil/a. 15 71  2 10  4 19  

Če se učim s pomočjo pogovora si več 

zapomnim. 
18 85  3 15  / / 

Več bi si zapomnil/a, če bi snov 

ponovili s pomočjo igre. 
3 14  12 57  6 29  

Učno snov raje ponovim s pomočjo 

igre, kot s pomočjo pogovora. 
2 10  10 48  9 42  

Znal/a bi razloţiti kaj smo se učili. 16 76  5 24  / / 

Ves čas sem vedel/a, kaj naj delam. 16 76  3 14  2 10  

Bilo je prijetno in sproščeno. 21 100 / / / / 

Pogovor je bil poučen. 20 95  1 5  / / 

Igre bi lahko večkrat uporabili. 3 14  15 71  3 14  

Všeč so mi igre, ki jih igramo v 

skupini - s sošolci se bolje spoznam. 
 

11 52  8 38  2 10  

Rad/a tekmujem. 8 38  4 19  9 42  

Pri izdelavi didaktične igre bi 
sodeloval/a. 

7 33  10 48  4 19  

 

Učenci kontrolne skupine, ki so snov ponovili s pomočjo vprašanj, so uro opisali kot 

zanimivo. 90 % vseh učencev je bilo mnenja, da je bila ura zanimiva. Čeprav je velika večina 

učencev (90 %) navedla, da je bila ura zanimiva, pa je le 71 % učencev (v eksperimentalni 94 

%)  navedlo, da so se veliko naučili. 

Vsem učencem (100 %) se je zdelo vzdušje v razredu prijetno in sproščeno. Moje mnenje je, 

da je bila to posledica dejstva, da sem uporabila power point z veliko barvami in slikami, 

česar do sedaj niso bili navajeni. Med uro smo se veliko pogovarjali, imeli so tudi moţnost, 

da so sami kaj povedali. Pogovor se je 95 % učencem zdel poučen. Kot sem ţe omenila, 

menim, da se računalnik in power point v šoli še premalo uporabljata. Slednje so potrdili tudi 

odgovori učencev. 

38 %  učencev je napisalo, da jim je bilo pri pogovoru najbolj všeč uporaba power pointa z 

veliko slikami. Učenci si snov hitreje in trajneje zapomnijo, če je nova informacija tudi 

slikovno podprta, kar power point nedvomno omogoča. Če so učitelji mnenja, da je izdelava 
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didaktične igre preveč zamudna za uporabo pri pouku, pa ne bi smeli biti enakega menja 

glede power pointa.  

 

 

Graf 14. Grafični prikaz primerjave mnenj kontrolne in eksperimentalne skupine o izvedeni 

učni uri. 
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4. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO IGRE 
 

Ker se didaktična igra Obrni in povej z vidika zapomnjenja nove snovi ni izkazala za tako 

uspešno kot sem predvidevala, sem oblikovala seznam predlogov, kako igro narediti 

privlačnejšo in  učinkovitejšo.   

 

Prvi predlog: smiselno bi bilo izdelati dve identični igralni poli, da bi bile skupine, katere 

sodelujejo pri igri, manjše. V mojem primeru je bilo 18 učencev, ki so se sami razdelili v štiri 

skupine v katerih je bilo po štiri ali pet učencev. Bilo je preveliko število skupin in v vsaki 

skupini preveč učencev. Zaradi tega ni prišel vsak učence večkrat na vrsto. Rešitev za to bi 

bili dve igralni poli, učenci bi se razdelili v dve skupini, pri vsaki poli bi bilo devet učencev, 

ki bi se potem razdelili v tri skupine po tri učence. Vsak izmed učencev bi tako prišel večkrat 

na vrsto in ponovil več pojmov. Naredili bi lahko tudi dvojno tekmovanje, saj bi skupini 

tekmovali med seboj in še znotraj vsake skupine.  

 

Drugi predlog: več kartončkov s pojmi. Ko je učenec dobil pojem, ki ga ni poznal, ga je vrnil 

in vzel kartonček s pojmom, ki je bil vreden manj točk. Zaradi tega se vsi pojmi niso ponovili, 

nekateri pa so se ponovili večkrat.  

 

Tretji predlog: kartica s pojasnilom. Tako se nebi nekateri pojmi večkrat ponovili saj bi otrok 

imel moţnost, da dobi kartico s pojasnilom in potem predstavi pojem. Pomanjkljivost te igre 

je bila tudi v tem, da ni predvidela, da si nekateri učenci vseh morebitno izbranih pojmov še 

niso zapomnili. 

 

Četrti predlog: za didaktično igro bi morali uporabiti dve šolski uri. Na voljo sem imela le eno 

šolsko uro in potem smo proti koncu igre ţe hiteli, saj so morali še izpolniti delovni list in 

vprašalnik. Problem s časom bi lahko rešili z reorganizacijo skupin in bi s tem ohranili število 

pojmov, ali pa bi se omejili zgolj na nekaj bistvenih pojmov.  
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4.1 Prenos rezultatov dela v prakso 

 

Pri sestavi priprave sem z obema skupinama ţelela doseči enake operativne učne cilje. 

 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

                                 

Priimek in ime učitelja/kandidata: GREGORIČ NINA 

Šola: OŠ Ţirovnica    Razred: 5.c   Število oddelkov: 3        Predvideni datum:  16.06.2011   

Predmet:  Gospodinjstvo      

Učna tema: Ekonomika gospodinjstva             Učna enota:  Denar                                                               

 

 

Operativni učni cilji: 

- ponovijo katere načine plačevanja poznamo 

- definirajo pojma prejemki in izdatki 

- naštejejo oblike denarja 

- opredelijo pojem varčevanja 

- opišejo funkcije denarja 

- definirajo pojem valuta  

 

                                                                                                                                                        

Didaktična (-e) oblika (-e): 

frontalna, individualna, delo v skupinah 

                                                                                                                                                              

Metoda (e): 

razgovor, razlaga 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: 

igralne kartice, delovni list 

 

b) Učni pripomočki: 

didaktična igra »Obrni in povej« 

 

 

Ureditev delovnega mesta  (skica) 

 

TABLA 
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IZVEDBENI NAČRT 

 

Etapa 

                     Učna  strategija  

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

 

Uvajanje 

(pripravljanje) 

 

 

 

 

pozdravim 

učence, in 

napovem potek 

učne ure 

 

 

odzdravijo in 

poslušajo 

 

razlaga 

razgovor/ 

frontalna, 

individualna 

 

5 

 

 

Ponavljanje 

 

 

s pomočjo 

didaktične igre 

ponovimo 

bistvene pojme, ki 

so povezani z 

denarjem in so jih 

učenci že spoznali 

pri pouku 

 

 

razdelijo se v 

skupine in sledijo 

navodilom za 

izvedbo igre, 

sodelujejo pri igri 

razlaga, 

razgovor/ 

frontalna, 

individualna, 

delo v 

skupinah, 

didaktična 

igra  

30 

igralne 

kartice/ 

didaktična 

igra 

 

Zaključek 

 

razdelim delovni 

list, povem 

navodila, ko 

rešijo delovne 

liste, jih poberem 

in jim razdelim še 

kratek vprašalnik, 

pojasnim 

morebitne 

nejasnosti 

 

 

rešijo delovni list in 

vprašalnik 

razlaga, 

razgovor/ 

frontalna, 

individualna 

10 
delovni list, 

vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 
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 KONTROLNA SKUPINA 

 

 

Priimek in ime učitelja/kandidata: GREGORIČ NINA 

Šola:OŠ Ţirovnica    Razred:5.b      Število oddelkov: 3        Predvideni datum:  14.06.2011   

Predmet:  Gospodinjstvo      

Učna tema: Ekonomika gospodinjstva             Učna enota:  Denar                                                               

 

 

Operativni učni cilji: 

- ponovijo katere načine plačevanja poznamo  

- definirajo pojma prejemki in izdatki 

- spoznajo denar različnih drţav 

- naštejejo oblike denarja 

- opredelijo pojem varčevanja 

- opišejo funkcije denarja  

                                                                                                                                                       

 

Didaktična (-e) oblika (-e): 

frontalna, individualna 

     

                                                                                                                                                          

Metoda (e): 

razgovor, razlaga 

 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: 

power point, delovni list 

 

b) Učni pripomočki: 

računalnik 

 

 

 

 

 

Ureditev delovnega mesta  (skica) 

 

 

 

TABLA 
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IZVEDBENI NAČRT 

 

Etapa 

                      Učna  strategija  

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

 

Uvajanje 

(pripravljanje) 

 

 

 

 

pozdravim 

učence,napovem 

potek učne ure 

 

odzdravijo in 

poslušajo 

razgovor/ 

frontalna 
5  

 

Ponavljanje 

 

s pomočjo power 

pointa ponovimo 

bistvene pojem , 

ki so povezani z 

denarjem in so jih 

učenci že spoznali 

pri pouku 

 

poslušajo, 

sodelujejo, 

odgovarjajo na 

vprašanja in 

postavljajo svoja 

razlaga, 

razgovor/ 

frontalna, 

individualna 

25 
power point/ 

računalnik 

 

Zaključek 

 

razdelim delovni 

list, povem 

navodila, ko 

rešijo delovne 

liste, jih poberem 

in jim razdelim še 

kratek vprašalnik, 

pojasnim 

morebitne 

nejasnosti 

 

 

rešijo delovni list in 

potem še kratek 

vprašalnik 

 

razlaga, 

razgovor/ 

frontalna, 

individualna 

 

15 

 

delovni list, 

vprašalnik 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Dejstvo je, da ima igra velik pomen v razvoju otroka. Otrok se med igro uči, se sprošča, 

razvija svoja čustva, se socializira. Didaktična igra je igra, ki je ciljno usmerjena; z njo ţelimo 

realizirati z učnim načrtom predpisane cilje, tj. učenje pribliţati otroku.   

Analiza eksperimentalnih rezultatov dela z učenci je pokazala zelo velike razlike med 

eksperimentalno (skupino, ki je ponavljala z didaktično igro) in kontrolno skupino (skupino, 

ki je ponavljala novo snov s pomočjo učiteljevih vprašanj). Eksperimentalna skupina, ki je 

učno snov ponovila s pomočjo didaktične igre, je bila s takim ponavljanjem izredno 

zadovoljna. Učenci eksperimentalne skupine so bili mnenja, da se s takim načinom 

poučevanja veliko naučijo, da bi se pri pouku gospodinjstva lahko večkrat uporabljale 

didaktične igre in da si z njihovo pomočjo veliko zapomnijo. Rezultati ankete tudi dejansko  

kaţejo na to, da je uporaba didaktične igre v eksperimentalni skupini pripomogla k boljši 

razredni klimi in večji motiviranosti za delo. Učenci zaznavajo ponavljanje s pomočjo 

didaktične igre kot igranje in ne kot učenje oziroma ponavljanje. Veliki večini otrok so 

skupinske igre všeč, skupno je bil ta odstotek kar 70 %. Učenci se naučijo kako lahko skupina 

sodeluje kot neka celota.  

Na podlagi navedenega lahko zaključim, da bi se didaktične igre v šoli lahko bolj pogosto 

uporabljale. 

Kljub številnim prednostim, ki jih navaja literatura in ki sem jih z raziskavo zaznala tudi 

sama, pa je na trţišču skromno število dobrih didaktičnih iger. Tako je od učitelja odvisno ali 

bo pripravljen del svojega prostega časa nameniti izdelavi kvalitetne didaktične igre, katero 

bo lahko uporabljal vrsto let. Menim da, če bi si učitelji vzeli čas in naredili eno didaktično 

igro na leto, bi s tem zelo popestrili pouk učencem in jim omogočili, da bi se  učili/naučili tudi 

na drugačen, bolj zabaven način. 
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6. PRILOGE  
Priloga delovnega lista 

DENAR 
1. POVEŢI POJME S PRAVILNO RAZLAGO! 

 

KNJIŢNI DENAR   Ves denar, ki ga porabiš. 

 

 

PLASTIČNI DENAR                 Denarno nadomestilo za začasno uporabo denarja.  

 

    

IZDATKI Naprava, s pomočjo katere lahko imetniki posebne  

kartice dvigajo denar z bančnega računa.  

 

ŠTIPENDIJA          Ves denar, ki ga prejmeš.  

 

 

GOTOVINSKO           Oblika denarja, ki ga hranimo na bančnem  

PLAČEVANJE        računu. 

 

 

BANKOMAT Različne plačilne kartice (eurocard, visa, activa,...) 

 

 

OBRESTI Plačevanje s čeki, karticami, poloţnicami in 

elektronskim poslovanjem.           

 

PREJEMKI           Odplačevanje zneska po delih oziroma obrokih. 

 

 

NEGOTOVINSKO          Denarna pomoč, ki jo lahko dobiš za šolanje. 

PLAČEVANJE 

 

 

OBROČNO            Plačevanje zneska z bankovci in kovanci. 

ODPLAČEVANJE 
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2. OBKROŢI PRAVILNE ODGOVORE!  
Kakšne načine plačevanja poznaš?     

a) Gotovinsko  

b) Posredno 

c) Negotovinsko 

d) Neposredno 

 

Ker je bil kovani denar zelo teţak, 

so ga zamenjali za: 

a) Plastični denar 

b) Bakreni denar 

c) Papirnati denar 

d) Elektronski denar 

 

Uradne in trenutno uporabne 

denarne valute so? 

a) Euro 

b) Šiling 

c) Dolar 

d) Tolar 

 

Oblike denarja so: 

a) Plastični denar 

b) Knjiţni denar 

c) Računalniški denar 

d) Elektronski denar 

 

Kdaj so izdelali prvi kovani denar? 

a) Leta 1685 

b) V 7.st.pred.n.št. 

c) V 4.st.n.št 

d) Leta 1100 

 

Na bankomatih lahko: 

a) Preveriš stanje na svojem 

računu 

b) Poloţiš denar 

c) Plačaš poloţnice 

d) Zamenjaš denarno valuto 

 

Viri druţinskih prejemkov so: 

a) Osebni dohodek 

b) Štipendija 

c) Pokojnina 

d) Plača 

 

Prvi papirnati denar, so uporabjali 

ţe Kitajci v: 

a) 5.stoletju 

b) 10.stoletju 

c) 15.stoletju 

d) 20.stoletju 

 

Prvi kovani denar, je bil zlitina: 

a) Cinka 

b) Zlata 

c) Bakra 

d) Srebra 

 

 

Med plačilne kartice spadajo: 

a) Modra kartica 

b) Visa 

c) Eurocard 

d) American express 

 

Denar je: 

a) Plačilno sredstvo 

b) Merilec vrednosti 

c) Igralno sredstvo 

d) Hranilec vrednosti 

 

Limit je: 

a) Ves denar, ki ga porabiš 

b) Dovoljeno negativno sredstvo 

na vašem računu 

c) Denarno nadomestilo za 

začasno uporabo denarja 

d) Denar, ki ga prejmeš za delo 
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Priloga didaktične igre 

Pojmi za didaktično igro: 
5 TOČK 4 TOČKE 3 TOČKE 
gotovinsko plačevanje (opiše) štipendija (opiše)  banka (nariše) 
obročno odplačevanje (opiše) tolar (nariše) kovanec (nariše) 
druţinski proračun (opiše) znesek (opiše) bankovec nariše) 
mera vrednosti (opiše) evro (nariše) denarnica (pokaţe) 
plačilno sredstvo (opiše) bančni račun (opiše) ček (nariše) 
menjalni posredniki (opiše) gotovina (pokaţe) bankomat (pokaţe) 
knjiţni denar (nariše) blago (opiše) poloţnica (opiše) 
plastični denar (nariše) obleke (pokaţe)  ţepnina (opiše) 
enotna valuta (opiše) dolg (opiše) prihodki (opiše) 
negotovinsko plačevanje (opiše) plačevanje (nariše) odhodki (opiše) 
elektronski denar (nariše) menjalnica (opiše) sluţba (opiše) 
trgovanje (opiše) zlato (opiše) kupec (pokaţe) 
valuta (opiše) račun (nariše) pridajalec (pokaţe) 
vrednost (opiše) srebro (opiše) trgovina (nariše) 
posojilo (opiše) varčevanje (opiše) nakup (pokaţe) 
delnice (opiše) plača (nariše) zaklad (opiše) 
kredit (opiše) poklic (nariše) igrače (nariše) 
obresti (opiše) izdelek (opiše) potovanje (opiše) 
izmenjava (pokaţe) revščina (pokaţe) kartica (pokaţe) 
storitev (opiše) bogastvo (pokaţe) obutev (opiše) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktična igra: »Obrni in povej«
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Priloga power pointa 
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Priloga rešenih vprašalnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Primer dveh rešenih vprašalnikov eksperimentalne skupine. 
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Slika 3. Primer dveh rešenih vprašalnikov kontrolne skupine. 


