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II 

 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Opismenjevanje je proces učenja branja in pisanja. V šoli poteka sistematično in 

individualizirano. Učitelji se v šolah poslužujejo različnih metod in postopkov 

opismenjevanja. Vse več je poudarka tudi na didaktičnih igrah, s katerimi učitelji popestrijo 

pouk. Učenci se zabavajo in nevede učijo. Tudi sama sem se odločila preizkusiti uporabo 

didaktičnih iger pri pouku začetnega opismenjevanja.  

Izvedla sem učne ure v prvem in drugem razredu devetletne osnovne šole na eni izmed 

kočevskih šol, v katerih sem uporabila didaktične igre. Ugotovila sem, da so didaktične igre 

namenjene ne samo utrjevanju znanja, ampak tudi obravnavanju nove učne snovi, 

pripomorejo k boljši motivaciji učencev, jih spodbudijo k medsebojnemu sodelovanju in v 

njih vzbudijo pozitivna čustva. 
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EXTRACT AND KEYWORDS 

Literacy development is a process of reading and writing. It is systematic and individual 

process in school. School teachers apply different procedures and methods to teach literacy. 

It's all more emphasis on didactic games which teachers diversify teaching. Pupils have fun 

and learn unknowingly. I also decided to test use of didactic games at class of literacy 

development.  

I performed in first and second class nine-year primary school at one of the schools in 

Kočevje where I used didactic games. I discovered that didactic games are important in class 

not just in repeating learning material, but also in introduction of new learning material, they 

increase learning motivation and cooperation among classmates and inspire them with 

positive emotions.  
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1 UVOD 

V diplomskem delu sem se osredotočila na uporabo didaktične igre v začetnem 

opismenjevanju.  

V zadnjih desetletjih je v kurikulih prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in 

druge dejavnosti, za katere je motiviran. Horvat (2001) navaja, da je igra izredno primerna za 

divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje.  

Z uporabo metode didaktičnih iger je pouk drugačen od tradicionalnega poučevanja učiteljev 

v šoli, kjer učitelj navadno predava snov, učenci pa poslušajo. Učenci so tako bolj aktivni, 

motivirani in nevede ponovijo/utrdijo snov.  

 

Začetno opismenjevanje je eno najpomembnejših nalog učiteljev na razredni stopnji 

devetletne osnovne šole. O začetnem opismenjevanju v osnovni šoli je napisanih že veliko 

knjig, člankov in diplomskih nalog. Sama sem razmišljala o tem, kakšno okolje za učenje 

začetnega opismenjevanja ustvariti, da bodo učenci ustvarjalno razvili predopismenjevalne in 

opismenjevalne zmožnosti, ki bodo v skladu s predvidenimi učnimi cilji. Učenci se pri starosti 

6 in 7 let še zelo radi igrajo, zato sem razmišljala v tej smeri. Odločila sem se, da bom pouk 

popestrila z didaktičnimi igrami.  

Za temo sem se odločila, ker sem želela razširiti svoje znanje o pojmu začetnega 

opismenjevanja, zanimalo me je, katere didaktične igre se že uporabljajo pri pouku in kako 

pogosto, nadalje sem se osredotočila na prednosti in slabosti njihove uporabe ter kako se z 

njimi uresničujejo cilji jezikovnega pouka. Zanimalo me je mnenje učiteljic razrednega pouka 

o uporabi didaktičnih iger v procesu začetnega opismenjevanja ter na kakšen način in kako 

pogosto jih uporabljajo.  

 

V diplomskem delu sem obravnavala uporabo didaktičnih iger pri pouku slovenščine na 

področju začetnega opismenjevanja, s katerimi sem popestrila pouk v 1. in 2. razredu 

devetletne osnovne šole. 
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2  ZAČETEK ZANIMANJA ZA UPORABO IGRE PRI POUKU  

Zanimanje za rabo igre pri pouku je začelo naraščati zadnjih dvajset let kot posledica 

psiholoških raziskav fenomena igre. Z razvojem predšolske vzgoje in zgodnejšim 

vpisovanjem otrok v šolo je nastalo vprašanje enotnosti med predšolsko in šolsko vzgojo ter 

izobraževanjem (prim. Bognar, 1987). 

Za uvajanje igre v vzgojni proces ima veliko zaslug F. Frobel (1782-1852), ki je postavil igro 

za temelj svojega vzgojnega postopka, katerega cilj je bil samo razvoj s sproščanjem 

otrokovih notranjih moči. 

Na začetku 20. stoletja se pojavlja igra kot sestavina šolske dejavnosti. Ocenjevali so, da igra 

najmočneje spodbuja otrokovo latentno energijo, zato naj jo učitelj pogosto predstavi s 

pomočjo igre. Učenje skozi igro, ki spodbuja in motivira učence, postaja tudi veselje, saj 

spodbuja spontanost in čustveno pripravljenost. Igra je na eni strani povezana z otrokovim 

interesom, na drugi strani pa tudi z naporom, z lastnim preverjanjem, z iznajdljivostjo (prim. 

Martinčič s sodelavci, 1989). 
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3 OZNAKE IGER  

Igra je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svoboden, ustvarjalen, 

kjer raziskuje in išče nove možnosti, kjer tekmuje s seboj, z drugimi, s časom in s cilji. Je 

način, kako se otrok uči tisto, kar ga sicer nihče ne more naučiti. Je igra z določeno nalogo ali 

ciljem (prim. Pečjak, 2000).  

 

Pedagoška enciklopedija (1989, po: Pečjak, 2000) opredeljuje didaktično igro kot igro, v 

kateri so pravila in vsebine tako izbrani, organizirani in usmerjeni, da spodbujajo otroke ter 

jim pomagajo pri razvijanju sposobnosti in pri učenju. Otroci se teh ciljev največkrat ne 

zavedajo. 

 

Didaktične igre so posebne igre, ki jih uporabljamo pri pouku in se nekoliko razlikujejo od 

navadnih  otroških iger. Vsaka otroška igra ima v širšem pomenu sicer vzgojno-izobraževalno 

nalogo, vendar je ta bolj ali manj nehotena in naključna; pouk pa je premišljen in organiziran 

vzgojno-izobraževalni proces, tako da se njegove naloge s prosto igro ne bi mogle uresničiti. 

Zato uporabljamo didaktične igre, ki imajo vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja pri 

pouku oziroma so cilji na določen način vgrajeni v igro. Didaktične igre so učinkovit način za 

izobraževanje, ker vzbujajo pozornost in zanimanje učencev ter jih motivirajo k dejavnostim. 

(prim. Bognar, 1987: 88) 

 

Horvat in Magajna (1987) menita, da je igra zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko 

obravnavamo na zelo različne načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena spoznanja 

v igri so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja mnogo razlag in 

teorij igre. 
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4 OZNAKE  DIDAKTIČNIH IGER 

Poznamo več  vrst kvalifikacij didaktičnih iger. Sama bom izpostavila Piagetovo klasifikacijo 

iger v 1. triletju, ki jo je v svojem magistrskem delu opisala M. Grginič (2003). 

a) SIMBOLNE IGRE: 

- igre vlog: naravna igra vlog, igra vlog, igralne improvizacije; 

- gledališke igre: lutkovne igre, dramske igre-dramatizacija; 

- gibalne nebesedne igre: pantomimične igre, sprostilne igre; 

- domišljijske igre: pravljica z napako, narobe pravljica, kaj bi se zgodilo, če bi …, 

igre z besedami, domišljijsko potovanje, otrok kot glavni junak. 

 

b) IGRE S PRAVILI – didaktične igre, prirejene po znanih igrah: 

- igre na srečo: tombola, loto, Človek ne jezi se, Domino, Črni Peter;  

- križanke; 

- črkovno-besedne igre: rebusi, šarada, anagrami, palindromi; 

- strateške igre: šah, mlin, dama, volk in ovce, labirint, spomin, scrabble; 

- spretnostne igre: mikado, pikado; 

- rajalne igre: Bela bela lilija, Rdeče češnje, Lepa Anka kolo vodi, Križ – kraž; 

- družabne igre: Mačka in miš, Trden most, Gnilo jajce, Konjiček, kdo te jaha, 

Mrzlo-vroče, Črni mož, Leti-leti, Telefon in druge socialne igre: Zeleni krokodil, 

Sedež na moji desni je prazen; 

- računalniške igre: miška na potepu. 

 

c) KONSTRUKCIJSKE IGRE: 

- rime in verzifikacija; 

- sestavljanka (puzzle) besed, povedi. 
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4.1 SIMBOLNA IGRA 

Simbolna igra predstavlja vrhunec otroške igre (prim. Piaget, 1990) in bolj kot vse ostale 

oblike igre ustreza osnovni funkciji, ki jo ima igra v otrokovem življenju. Piaget razlaga, da je 

simbolna igra posledica otrokovega prilagajanja fizičnemu okolju ter pravilom in interesom 

odraslih. 

Simbolna igra je najbolj tipična za otroke v starostnem obdobju  2-6 let, prve oblike so 

prisotne v igri otroka, starega leto do leto in pol (prim. Marjanovič-Umek in Zupančič, 2001). 

Je osnovna, vodilna otrokova dejavnost, saj se z njo determinira nadaljnji psihični razvoj 

otroka (prim. Vigotski, 1978). 

Simbolna igra ima pomembno vlogo pri otrokovi porajajoči se pismenosti v predšolskem 

obdobju in 1. razredu devetletne osnovne šole. Ob pomoči simbolne igre otroci raziskujejo in 

odkrivajo pismenost, njeno rabo pa ozaveščajo in povezujejo z vsakodnevnimi dejavnostmi 

(prim. Grginič, 2007). 

Večje vključevanje simbolne igre pomeni kontinuiteto igranja iz vrtca v šolo, otroci so 

namreč ob vstopu v novo okolje pogosteje v različnih psihičnih stiskah (npr. strah jih je pred 

vrstniki, pred nastopanjem, zaradi neizkušenosti se bojijo morebitne izločenosti ali 

izpostavljenosti žaljivkam), česar ne bi smeli zanemariti (prim. Grginič, 2003). 

4.1.1 Igra vlog 

Igre vlog so zelo razširjene igre. Eljkonin (1981, po: Bognar, 1987) meni, da je igra vlog 

temeljna značilnost otroške igre, Tanja Rupnik Vec (2003) pa, da je igra vlog ena osrednjih 

metod izkustvenega učenja. 

Pri igrah vlog se otroci preoblačijo v osebe iz svojega okolja, iz pravljic, se igrajo družino, 

trgovino, pošto, poroko in podobno. Najpogosteje predstavljajo vedenje odraslih, veliko 

govorijo, berejo, pišejo, računajo, pojejo, slikajo in delajo.  

Bognar (1987) omenja tri stopnje pri igrah vlog: 

- Motivacija: pomembna za uspeh igre vlog. Otroke k igri nagovorimo z lutko, 

igračko ali zanimivim dogodkom. 

- Akcija: izvajanje igre same, sodelovanje vseh učencev in ne le izbrani 

posamezniki. Otrokom prepustimo, da se igrajo sami. Učitelj posreduje takrat, ko 

oceni, da je posredovanje nujno.  
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- Refleksija, analiza ali razmišljanje: otroci izrazijo svoje vtise, predlagajo 

spremembe, razpravljajo o konfliktnih situacijah, ki so jih opazili med igro. 

 

Učinkovite igre vlog so kratke in trajajo približno 15 minut. To omogoča preglednost ter čas 

za analizo neposredno po igri vlog. Cilji v igri vlog morajo biti jasno opredeljeni, omejitve 

opazovalcev morajo biti jasne in stroge (prim. Rupnik Vec, 2003). 

 

Pomen lutke pri igri vlog 

Edvard Majaron pravi, da igra vlog poudarja otrokov ego, čeprav otrok predstavlja »nekoga 

drugega«. Ko vlogo prevzame lutka, se mora animatorjev ego podrediti lutki. Gre za posredno 

komunikacijo, ki postane prepričljiva le, ko lutki verjamemo in zaupamo v njeno moč. Mlajši 

otroci prenašajo svoj »jaz« v lutko spontano kot pri igri s svojimi igračami. Pri starejših je 

prisoten samonadzor, da se težje podredijo lutki, če nimajo dobrega zgleda pri učitelju, ki igra 

z lutko. Zato je zavestna podreditev učitelja lutki predpogoj za prepričljivo komunikacijo 

skozi lutko. Takšna posredna komunikacija zmanjšuje stresno obliko neposredne 

komunikacije »iz oči v oči« med odraslim in otrokom. Lutki otrok zaupa brez sramu ali 

zadrege. Če se lutka zmoti, je to njena zmota, ne otrokova. Tako lutka utrjuje učenčevo 

samopodobo in ohranja njegovo dostojanstvo. V lutki otrok ne čuti izziva v tekmovalnosti, 

razvija pa tudi pogled na dejstva z drugega zornega kota ( prim. Grginič, 2008). 

 

Cilji igre vlog  

Učenci skozi igro vlog razvijajo vpogled v problematiko medosebnih odnosov, saj je 

dragocen vir za obravnavo, vzbuja in vzdržuje učenčev interes ter zvišuje učno motivacijo. 

Omogoča izražanje čustev, povečuje zavedanje lastnega čustvovanja in emocionalnega 

doživljanja drugih (prim. Rupnik Vec, 2003). 

Ob pomoči simbolne igre učenci raziskujejo in odkrivajo pismenost, njeno rabo pa ozaveščajo 

in povezujejo z vsakodnevnimi dejavnostmi. Eden od najpomembnejših vidikov igre je 

izpolnjevanje in dopolnjevanje vedenja o pismenosti z opravljanjem nalog v raznolikih in 

praktičnih okoljih (na primer pretvarjanje, da uporabljajo nakupovalni listek v trgovini, 

kupovanje hrane z izdelanim denarjem, pridobivanje recepta v ambulanti in tako naprej). Za 

doseganje pismenosti je pomembno, da imajo otroci veliko raznovrstnih priložnosti, v katerih 

se srečujejo s simboli pisnega jezika ter različnimi predmeti, povezanimi s pisanjem in 

branjem, na primer koledar (Durkin, 1993, po: Grginič, 2007). 
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4.1.2 Gledališke igre 

Gledališke igre so otrokova izražanja doživljanja in poustvarjanja umetnostnih besedil, 

predvsem pravljic in dramskih del. Osnova scenariju, zgodbam so umetnostna besedila, otroci 

pri poustvarjanju na svoj način zaigrajo (interpretirajo) vloge književnih oseb. Ločimo 

dramske igre (dramatizacije) in lutkovne igre, ki vključujejo tudi prstne igre. Pri dramatizaciji 

se preoblečejo, maskirajo v vloge in pripravijo rekvizite. Pri igrah, kjer nastaja gledališče, 

otroci v skupinah izdelajo tudi sceno in prostor za gledalce (z označenimi sedeži, vstopnicami, 

vabili in gledališkimi listi).  

Pri lutkovnih igrah imajo igralci lutke. V vrtcu in šoli so to najpogosteje senčne, ploščate in 

prstne lutke. Z njimi igrajo na lutkovnem odru. Igralci sami niso vidni, zato so še posebej 

priporočljive za premagovanje strahu pred nastopanjem, pred gledalci. K lutkovnim igram 

prištevamo tudi prstne igre, pri katerih je otrokova roka z iztegnjenimi prsti oder z igralci 

(Cvetko, 1996, po: Grginič, 2003).  

4.1.3 Gibalne (mimične) nebesedne igre 

Med gibalne igre prištevamo igre, katerih izrazno sredstvo je nejezikovno: gib, mimika 

obraza. Ločimo pantomimične in sprostilne igre. 

Značilno za pantomimo je, da učenci z gibanjem predstavljajo osebo, predmet ali dogodek, ki 

so si ga zamislili. V mislih oblikujejo svoj scenarij, ki ga izrazijo in predstavijo z gibi, brez 

besed. Učenci ugibajo, kateri predmet, žival, poklic ali dejanje sporoča sošolec z gibi.  

V sprostilnih igrah se otrok gibalno izraža in ustvarja na osnovi različnih spodbud: glasbe, 

petja, igranja na instrumente in poslušanja pripovedi oz. ponazarjanja predmetov, živali, 

rastlin in pravljičnih junakov (prim. Videmšek in Kovač, 2001, str. 72; Menih in Srebot, 1993, 

po: Grginič, 2003). 

Cilji sprostilnih iger so sproščanje, smeh, zabava in gibanje (Levec, 2000, po: Grginič, 2003).  

4.1.4 Domišljijske igre 

Izrazno sredstvo domišljijskih iger je govor. V njih se stvarnost prepleta z domišljijo. Lahko 

jih izberemo za uvodno motivacijo ali za poustvarjanje umetnostnih besedil. Najpogostejše 

domišljijske igre so: 

- domišljijsko potovanje, 

- igra z besedami (glasovi, rime, nenavadne besede), 

- kaj bi se zgodilo, če …, 
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- in potem?, 

- pravljica z napako, 

- narobe pravljica, 

- otrok - glavni junak. 

Domišljijsko potovanje kot igra je sestavni del predstavnih motivacij, primernih za 

dogodkovna besedila (l. Saksida, 1994: 65, po: Grginič, 2003). Učenec ali razred kot celota 

opisuje in pripoveduje o domišljijskem potovanju.  

Igre z besedami so zelo pogosta jezikovna motivacija besedil, ki občutno kršijo jezikovna 

pravila ali poudarjajo nenavadne povezave med pomenom besede in njeno glasovno podobo 

(I. Saksida, 2001: 163; 1994: 61, po: Grginič, 2003). Otroci v tovrstnih besednih igrah 

razvijajo sposobnost zaznavanja in doživljanja ritma, zvočnosti besede in nenavadnih besed 

ter njihovih besednih zvez. Iz besed otroci oblikujejo nenavadne zgodbe, kar vnaša v pouk 

sproščenost, otroci pa s spontanimi »iznajdbami« novih besednih zvez razvijajo ustvarjalnost 

in domišljijo.  

Domišljijska igra Kaj bi se zgodilo, če bi … sloni na postavljanju nenavadnih vprašanj, z 

odgovarjanjem pa nastaja zgodba.  

In potem? je domišljijska igra, ki se začne, ko se pravljica konča. Učenci poznajo književne 

osebe, dogajanje pa lahko spremenijo v skladu s svojim razmišljanjem. Že z vstavljanjem 

samo enega novega elementa nastane nova zgodba (Rodari, 1977, po: Grginič, 2003).  

Pri pravljici z napako spreminjamo znano pravljico v novo zgodbo. Pomembno je, da 

otrokom pustimo dovolj časa, da poslušajo pravo pravljico, kajti potrebujejo red in varnost, ki 

jim ju vedno nudi stara pravljica. Učenci jo znajo že na pamet, pa jo še vedno želijo slišati 

(Rodari, 1977, po: Grginič, 2003). Po določenem času otroke izzovemo s spremenjeno 

pravljico in jih vključimo v ustvarjalno igro.  

Narobe pravljica je inačica pravljice z  napako, ki jo zavestno in organsko postavimo na 

glavo (Rodari, 1977, po: Grginič, 2003). 

Otrok - glavni junak predstavi svojo zgodbo vrstnikom na t. i. »govorniškem stolu ali pručki«, 

učitelj/vzgojiteljica jo hkrati z otrokovim pripovedovanjem natančno zapiše, predhodno otrok 

pravljico ilustrira na liste in tako nastane otrokova slikanica (knjiga). Takšne dejavnosti se 

lotijo predvsem v vrtcih in v 1. razredu devetletke (prim. Grginič, 2003). 
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4.2 IGRE S PRAVILI 

Značilnost teh iger so pravila, s katerimi odrejamo potek igre, ki jih lahko spreminjamo, 

prilagajamo starosti učencev in potrebam. Z igrami, prilagojenimi otrokovim zmožnostim, 

povečamo aktivnost učencev pri pouku. Pravila in igre lahko sestavljajo učenci sami. Pravila, 

ki jih sestavijo, morajo tudi zapisati, tako urijo tudi pisanje (prim. Bognar, 1987). 

Igre s pravili prevladujejo v času sistematičnega opismenjevanja v drugem (in tretjem) 

razredu, ko otrok spoznava pravila pisnega jezika, glasove in črke v besedah (prim. Grginič, 

2007). 

4.2.1 Strateške igre  

Omogočajo, da igralci izražajo določene sposobnosti - spretnost, hitrost, kombinatoriko itd. 

Najpogosteje se igrajo po parih in se končujejo z zmago enega od igralcev (prim. Bognar, 

1987). Med znanimi strateškimi igrami so igre šah, labirint, spomin, mlin, dama ter volk in 

ovce. V didaktične namene največkrat prirejamo igre  spomin in labirint, predvsem v 1. 

razredu, ko otroci uporabljajo slikovno strategijo (prim. Grginič, 2003). 

4.2.2 Igre na srečo  

So tekmovalne igre, o izidu ne odloča tekmovalnost igralcev, pač pa naključje. Prav to naj bi 

bila vrednota teh iger, ker omogočajo tudi slabšim učencem doživetje uspeha in zmage (prim. 

Bognar, 1987). V šoli te igre priredimo v didaktične igre tako, da vsebino uskladimo z učnimi 

cilji, potek igre in oblika igralnih pripomočkov ostaneta nespremenjena (prim. Grginič, 2003).  

4.2.3 Križanke  

Največja privlačnost križank je v iskanju besed, katerih črke se v poljih križajo (skladajo, 

ujemajo) s črkami drugih besed. Od igralca zahtevajo večjo miselno aktivnost in določeno 

znanje. Pričakovanje in vznemirjenje prinaša beseda rešitev, ki ustreza določenemu številu 

polj in črkam v teh poljih, ki pripadajo drugim besedam. V šoli so križanke vedno bolj 

priljubljene kot motivacijske naloge v delovnih zvezkih in na učnih listih. V začetnem 

opismenjevanju križanke pomagajo otrokom pri določanju števila glasov in prirejanju 

pripadajočih črk, že napisane črke pa so v oporo pri prepoznavanju glasov v drugih besedah 

(prim. Grginič, 2003). 
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4.2.4 Črkovno-besedne igre 

Pri črkovnih igrah imajo pomembno vlogo črke in njihovo zaporedje v besedah. S črkami se 

na različne načine poigramo, tako da spreminjamo njihov vrstni red, jih obračamo ali pa 

združujemo v nove besede. Najpogostejše črkovne igre so anagrami, palindromi in šarade. Pri 

anagramih ali premetankah premeščamo črke v besedi in dobimo novo besedo (npr. zebra -

breza). Palindromi ali povratnice so besede, ki jih beremo na dva načina. En primer so besede, 

kot je potop, ki se berejo z obeh strani enako, drugi primer pa so besede, ki se pri povratnem 

branju razlikujejo, npr. meso - osem. Pri šaradi sestavljamo iz dveh besed novo besedo z 

drugačnim pomenom (npr. priča + kovanje = pričakovanje). Pri logografih ali spremenjenkah 

dobimo nove besede na dva načina: z dodajanjem oz. odvzemanjem črk (npr. mož – mrož, 

krava – kava) in s spreminjanjem črk (npr. kolesar – koledar) oz. zlogov (npr. Marija – 

Mateja). 

Črkovne igre zahtevajo veliko miselnih sposobnosti in znanja, zato jih ponudimo učencem, ki 

imajo radi izziv in se jih bodo lotili kljub težavnosti oz. prav zaradi vznemirjenja, ki ga nudi 

reševanje. Rebus je slikovno-črkovna uganka, podobna šaradi, le da so besede predstavljene 

slikovno, včasih opremljene s črkami (prim. Grginič, 2003). 

Besedne igre vključujemo najpogosteje v jezikovni pouk. V njih učenci iščejo besede s 

podobnim ali enakim pomenom, protipomenke, manjšalnice, prirejanje ženskega para 

moškemu, izpeljanke iz glagola, samostalnika in pridevnika. V to skupino iger prištevamo 

tudi igre z glasovi, ki otrokom omogočajo razvijanje glasovnega zavedanja. Med tovrstnimi 

igrami so igre: »Prispela je ladja, polna …, » , »Vse kar se začenja z …«, »Vse kar se končuje 

z …« (prim. Grginič, 2003). 

4.2.5 Spretnostne igre 

Spretnostne igre zahtevajo od igralca določene ročne spretnosti, pa tudi sposobnosti 

analiziranja. Pri pouku slovenskega jezika teh iger ne vključujemo pogosto, v šoli se jih otroci 

igrajo v popoldanskem času (prim. Grginič, 2003). 

4.2.6 Rajalne igre 

Pri slovenščini uvajamo rajalne igre pogosteje v predšolskem obdobju in na začetku šolanja z 

namenom, da otroci v sproščenem vzdušju izgubijo strah in pridobijo zaupanje v novo okolje, 

se med seboj bolje spoznajo ter s petjem in rajanjem sledijo vsebini pesmi in razumejo njen 
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pomen (prim. Grginič, 2003). 

4.2.7 Družabne igre 

Bistvena značilnost družabnih iger so družabnost, zabava, razvedrilo, druženje, pričakovanje 

in slučajnost. Začetnega igralca običajno izštejemo z izštevanko. Skupno vsem igram je, da 

imajo uveljavljena pravila igranja; privlačnost igre je v zavajanju nasprotnika, presenečenjih 

in zabavnih preobratih pri posameznih igralcih. Cilj iger so sprostitev, zabava, druženje. Pri 

slovenščini so igre pogoste v prvem razredu s ciljem medsebojnega spoznavanja, vljudnega 

sporazumevanja, sledenja navodilom s poslušanjem in upoštevanja pravil. V skladu  z učnimi 

cilji učitelj in učenci vsebino posameznih iger spremenijo, sam potek in oblika pa ostajata 

nespremenjena, npr. noč – dan spremenimo v igro »mala začetnica – velika začetnica«. Ob 

poimenovanju stvarnih imen, ki jih pišemo z malo začetnico, učenci počepnejo, kadar slišijo 

lastna imena, ki jih pišemo z veliko začetnico, pa vstanejo. Z igro se učenci razgibajo, 

sprostijo, hkrati pa ponovijo rabo velike začetnice (prim. Grginič, 2003).  

Socialne igre imajo komunikacijski in interakcijski pomen. To utemeljujejo z ugotovitvijo, da 

je najpomembnejši proces socialne interakcije komunikacija, opredeljena kot izmenjava 

informacij. Tako interakcije kot tudi socialni odnosi nastajajo med izvajanjem socialnih iger. 

Zato so to tehnike, ki pomagajo otrokom in odraslim, da se med seboj spoznavajo ter se učijo 

poslušati drug drugega, razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati in reševati konfliktne 

situacije ter graditi odnose sodelovanja in tekmovanja. Na osnovi teh iger tako razvijamo 

socialne spretnosti, ki so pomembne za posameznikovo delovanje v socialnem okolju.  

Učiteljem pomagajo vzpostaviti bolj enakopravne in neposredne stike z učenci. Omogočajo 

jim, da spoznajo vsakega posameznika in se vživijo vanj. Tako tudi pri pouku laže razumejo 

njihove reakcije. Otrokom omogočajo medsebojni stik in povezovanje. Osamljeni dobijo 

priložnost, da se pogovarjajo in spoznajo s sošolci. Otroci, ki so preveč vsiljivi, se podredijo 

potrebam in pravilom skupine. Tako se lahko razvije solidarnost, medsebojna pomoč in 

upoštevanje različnosti. Otroci se sprostijo, lažje izražajo svoja čustva in stališča. Tako pri 

otrocih kot tudi pri odraslih socialne igre spodbujajo ustvarjalnost. To je sposobnost, da 

dojemamo predmete v novih odnosih in na izviren način (prim. Virk Rode in Belak Ožbolt, 

1998). 

Otrok se s pomočjo socialnih iger uči, pridobiva izkušnje, sposobnosti in še veliko več; nauči 

se veliko stvari za nadaljnje življenje (prim. Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990), nauči se 

življenjsko pomembnih socialnih spretnosti (prim. Plot, 2010). 
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4.2.8 Računalniške igre  

Omogočajo številne bralne aktivnosti, slušno in vidno prepoznavanje glasov - črk, 

povezovanje sličic z enakim prvim glasom in zadnjim glasom itd. Nova učna tehnologija je za 

otroke privlačna, vzbuja izziv in željo po odkrivanju ter premagovanju ovir (prim. Grginič, 

2003).  

Večina računalniških igric vsebuje sličice na eni in drugi strani,  učenci pa morajo te sličice 

ali povezati glede na enak začetni glas/zlog ali glede na končni glas/zlog. Ponekod pa morajo 

med sličicami poiskati vsiljivca. Nekatere igre so zasnovane tudi slušno, in sicer tako, da 

učenci kliknejo na sličico in slišijo glas, na katerega se začne beseda na sličici. Vse igre se ne 

nanašajo le na področja glas – črka, ampak tudi področja branja in pisanja. Učenci morajo pri 

teh igrah izbrati pravo besedo za sličico, dopolnjevati povedi, povezati besede in sličice med 

seboj in tako naprej. Pomembna interaktivna stran za otroke je dežela Lilibi. Stran je 

namenjena učencem, učiteljem in staršem, saj vsebuje več kot 700 multimedijskih vsebin, 

interaktivne naloge, filme, didaktične igre in delovne liste.  

4.3 KONSTRUKCIJSKE IGRE 

Konstrukcijske igre so pomemben dejavnik pri pouku, ker poleg motorike rok razvijajo tudi 

domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalne sposobnosti. Te igre imajo zmeraj konkretno 

gradivo, ki ga otrok oblikuje po svoje. Vedno imajo končni izdelek, ki je lahko pripomoček v 

igri. Ni vedno nujno, da bo izdelek uporaben, lahko je samo učencu, ki ga je naredil, v veselje. 

Zlasti bo učenec vesel, če bo deležen priznanja, potem ko ga pokaže odraslim ali sošolcem 

(prim. Bognar, 1987). Primer konstrukcijske igre je lahko izdelovanje lutk, izdelovanje črk in 

besed iz različnih materialov (glina, prst, pesek, ...), gradnja črk iz das mase in tako naprej.  

4.3.1 Rime in verzifikacija 

V predšolskem obdobju in prvem razredu razvijamo otrokovo občutljivost za slušno 

prepoznavanje enakih končnih zlogov v besedah – rime (na primer nos – kos) in aliteracije, v 

katerih otroci iščejo enake zloge na začetku besed. V ta namen vključujemo kratka ritmična 

besedila, kot so izštevanke in kratke nagajive otroške pesmi – zbadljivke, ter didaktične igre, 

v katerih otroci iščejo rime in aliteracije ali dopolnjujejo ritmična besedila s svojimi rimami. 

Že zgodaj otroke povabimo k ustvarjanju pesmi – verzifikaciji; pri tem so jim v pomoč rime 

iz pesmi, ki so jih predhodno spoznali (prim. Grginič, 2003). 
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4.3.2 Sestavljanke  

Sestavljanke tvorijo izrezani kartončki, na katerih so deli slike, znaki (črke); ob sestavljanju 

nastane slika ali vzorec (besede).  

Tangram je arhaična kitajska miselna igra, stara nekaj tisočletij, in je prvotna oblika 

razstavljanke (Botermans, Deft, Oker, 1992: 11, po: Grginič, 2003). Cilj igre v nasprotju s 

problemi razstavljanja ni sestavljanje dane geometrijske oblike, temveč upodabljanje likov 

ljudi, živali, rastlin, predmetov, simbolov, črk po predloženi vzorčni silhueti ali oblikovanje 

nove oblike, figurativne ali abstraktne, po lastnih zamislih. Igra je sestavljena iz sedmih delov 

– tanov, ki skupaj sestavljajo kvadrat. Tani so lahko leseni, plastični ali iz kakšnega drugega 

primernega materiala. Didaktična igra geometrix ima večje število plastičnih ploščic – like, s 

katerimi učenci po predloženih skicah sestavljajo figurativne sestavljanke oseb, živali, rastlin, 

predmetov in abstraktne sestavljanke vzorcev po lastnih idejah. Poliformni liki nastanejo, 

kadar na poseben način spojimo skupine likov, ki  jih sestavljajo iste enote. Pentomimi so 

sestavljeni iz petih kvadratkov in so podobni črkam I, L, P, T, U, V, W, X in Y (prim. 

Grginič, 2003). 
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5 VLOGA UČITELJA PRI UPORABI DIDAKTIČNIH IGER 

Učitelj mora biti dobro strokovno podkovan, njegova vloga se z igro ne zmanjšuje, temveč 

povečuje in postaja bolj zapletena. Igra pomeni posreden vzgojno–izobraževalni vpliv, v 

pedagogiki pa je znano, da so prav takšni posredni postopki učinkovitejši, zahtevajo pa večjo 

sposobnost in višjo raven učiteljeve pedagoške kulture. Igra omogoča tudi kakovostno 

drugačno razmerje med učiteljem in učenci, v katerem vidimo prihodnost, učitelj ni več oseba 

za ohranjanje discipline, to je tovariš in sodelavec, ki otroke upošteva, ki ne misli, da vse ve, 

temveč se v družbi z otroki tudi sam uči in spreminja (prim. Bognar, 1987). 

 

Ustrezno zasnovana igra ni samo zabava. Otroku učitelj ne sme zato prepustiti, da dela kar 

hoče, ampak mora doseči, da dela prek igre (prim. M. Martinčič in sodelavci, 1989). 

 

Zanimiv se mi je zdel spodnji citat, ki sem ga tudi komentirala. 

 

»Učitelju je lažje resno delati, kot pa z otroki organizirati igro, saj učitelj ni več otrok, igra 

mu ni tako blizu kot otroku. Zato je pouk, ki ga učenec doživlja kot igro, za učitelja najtežje 

delo in ga tudi najbolj utruja (Furlan, 1968, po: Bognar, 1987) .« 

 

Menim, da se avtor ni dobro izrazil z začetnim stavkom, saj je tudi organizirati igro resno 

delo. Verjetno je mislil z izrazom – resno delo frontalni pouk, saj je le ta veljal za 

najpogostejšo in »najresnejšo« metodo pri pouku, kjer naj bi se otroci zares učili, didaktične 

igre pa so bile razvrednotene. Danes se frontalna metoda še pogosto uporablja, vendar ne več 

v takšni meri kot včasih. Frontalni pouk so nadomestile druge oblike dela: delo v parih, delo v 

skupinah, individualno delo in tudi druge metode, kot je didaktična igra. 
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6 KAJ MORA VSEBOVATI DIDAKTIČNA IGRA? 

Igra lahko je ali pa ni učinkovita pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih nalog. Njena 

uspešnost je odvisna od vrste dejavnikov, najpomembnejše pa je, kako je igra sestavljena. 

Zato bi bilo nujno vsako izobraževalno igro najprej s poskusi preveriti in ugotoviti, ali ima 

sploh kak vzgojno-izobraževalni učinek.  

Vsaka izobraževalna igra mora imeti pravilo. Velika vrednota je v tem, da si učenci sami 

izmislijo in preoblikujejo veljavna pravila igre. Bognar (1987) je med opazovanjem otrok  

videl, da otroci igro prilagodijo sebi, če jim kdo pokaže njen smisel. Pravi, da otroško 

preizkušanje igre po navadi zmotijo odrasli, ki mislijo, da obstajajo le pravi in napačni načini 

igranja, za igro pa naj bi bila najprimernejša snov, ki jo učenci že poznajo (H. R. Hohl po: 

Bognar, 1987). 
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7 UPORABNOST DIDAKTIČNIH IGER  

Platon je videl v igri možnost za vajo, za razvijanje spretnosti in sredstvo za motivacijo (prim. 

M. Martinčič s sodelavci, 1989). 

V Veliki Britaniji ima igra pri opismenjevanju velik pomen, saj je odnos med igro in 

pismenostjo določen z zakonom. V Novem nacionalnem kurikulumu, ki je veljaven v vseh 

zveznih šolah v Veliki Britaniji, je določeno, da otroci  5-7 leta starosti berejo v okoliščinah, 

ki jim omogočajo igre vlog, dramske igre v igralnem kotičku, razredni trgovini in drugih 

igralnih  kotičkih, kot so kavarna, bolnišnica ali pošta. Takšno branje vključuje branje 

jedilnega lista, napisov na vratih, škatlah, označbe nad prodajnimi okenci (prim. Grginič, 

2007). 

 

S. S. Boocock je v  Enciklopediji izobraževanja (po: Bognar, 1987) naštel rezultate raziskav v 

ZDA, in sicer: 

- igra povečuje motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi učenje zanimivejše kakor 

običajno frontalno poučevanje; 

- igra je učinkovitejša pri pomnjenju in učenju dejstev; 

- igre simulacije ugodno vplivajo na občutek samostojnega nadzorovanja okolja in lastne 

usode, ker učenec lahko pridobiva izkušnje in opazuje učinek svojega vedenja, česar sicer ne 

more; 

-  igre lahko uporabimo z učenci različnih starosti in različnih sposobnosti, čeprav se je 

izkazalo, da so predvsem primerne za otroke, ki imajo učne težave, za otroke iz odrinjenega 

socialnega okolja ali za tiste, ki imajo kake druge težave.  

 

Bognar (1987) piše, da je znanje trajnejše pri učenju z igro. V raziskavah so ugotovili, da je 

igra vzbudila večjo pazljivost  kot film in učbenik, kar je pomembno za prakso, saj učencev ni 

treba siliti, naj bodo pazljivi, učitelj pa lahko opusti stražarsko vedenje. Igra ponuja možnosti, 

ki jih sedanji frontalni pouk ne pozna, to je maksimalna usmerjenost učencev k vsebini, brez 

vsakršne prisile in brez večjega napora. Iz raziskave, ki so jo opravili v prvem razredu s 

šestletniki, so ugotovili, da igra zbuja sila živahno dejavnost učencev, ugodno deluje na 

povprečne in podpovprečne učence, nastaja pa vprašanje prilagojenosti igre sposobnostim 

učencev. Za to bi morali podrobneje raziskati vprašanje individualizacije. Ugotovili so, da 
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igre niso imele nobenega učinka na nadpovprečne učence, zanje bi morali sestaviti primerne, 

težje in zahtevnejše igre.   

Igra je povezana s potrebami otrok, z igro lahko zadovoljujejo svoje socialne in druge 

naravne potrebe. Otroci se drugače obnašajo do nalog, ki so povezane z igro, kot če jim jih 

postavljamo na »šolski« način. V igro vložijo otroci notranji napor in z dejavnostjo doživljajo 

notranje zadovoljstvo, ko preizkušajo samega sebe. Zato v igri vztrajajo dlje časa. Razlog 

temu je tudi: dinamika, čustvena obarvanost, medsebojno sodelovanje, možnosti za 

samoorganizacijo in dejavnosti, ki jo igra vsebuje. 

V igri deluje tudi naključnost, ki po eni strani izenačuje udeležence na začetku, po drugi 

strani pa na koncu igre omogoča, da otrok neuspeh racionalizira. Zato so otroci, ki se učijo ob 

igri, bolj zaščiteni pred nevrotičnimi pritiski kot tisti, ki se učijo na »klasičen« način.  

Igra omogoča funkcionalno zvezo, prepletanje in povezovanje med učnim programom in 

»programom, ki ga ima otrok«, med vsiljenim modelom razvoja in potrebami, interesi in 

možnostmi otrok. V igri obstaja običajno neprikrit interes za dejavnost, za medsebojno 

sodelovanje in medsebojno merjenje, s tem pa tudi za lastno dokazovanje in uveljavljanje. 

Pri izbiri iger moramo biti pozorni na otrokov tekmovalni značaj. Učenci lahko ob pretirani 

tekmovalnosti postanejo agresivni in posmehljivi do ostalih učencev v skupini. Tekmovalnost 

pa je mnogokrat učencem tudi vir motivacije.  

Pravega pomena nima igra, kjer je že vnaprej poznan zmagovalec ali poraženec (prim. M. 

Martinčič s sodelavci, 1989). 

 

Didaktične igre za vzpostavitev zveze glas – črka 

- simbolna igra, 

- abecedne igre (karte, spomin, tombola, sestavljanke). 

Didaktične igre za razvijanje vidnega zaznavanja 

- abecedne igre (domine, karte, ...), 

- sestavljanke (puzzle z znaki, s črkami, z vzorci), 

- labirinti, uganke o predmetih, osebah in živalih, 

- skrivalnice (barvanje polj s pomočjo legende, potovanje po mreži), 

- skrivanje/iskanje osebe/predmeta. 

Didaktične igre za razvijanje slušnega zaznavanja  

- igre z glasovi (Priplula je ladja), 

- abecedne igre (tombola, človek, ne jezi se, ...), 
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- rajalne igre (Bela bela lilija, ...), 

- družabne/socialne igre (konjiček, kdo te jaha, Noč – dan in druge). 

(prim. Grginič, 2009) 
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8 OPREDELITEV IGRE V UČNEM NAČRTU ZA 

SLOVENŠČINO 

V posodobljenem učnem načrtu za slovenščino (2011) ni posebej opredeljena didaktična igra 

in njen pomen. Zasledimo jo le v  didaktičnih priporočilih, kjer piše, da je v prvem obdobju 

osnovnošolskega izobraževanja še posebno priporočljiva didaktična igra, vendar ni 

opredeljenih razlogov za njen pomen.  

Didaktične igre zasledim v učnem načrtu v operativnih ciljih predvsem v književnih zvrsteh 

poezije, proze in dramatike. Največ je domišljijskih iger, izmed katerih so najpogostejše igre z 

besedami, sledijo igre vlog, lutkovne ter dramske igre. Veliko je tudi iger z ustvarjanjem rim. 

 

Menim, da je v učnem načrtu didaktična igra premalo omenjena. V didaktičnih priporočilih 

sicer zasledimo omembo didaktičnih iger, ni pa opredeljen njen pomen. Tudi v operativnih 

ciljih so prisotne le nekatere didaktične igre, ki so omenjene zgoraj. Zasledila nisem gibalno-

nebesednih iger, kot so pantomimične igre in sprostilne igre. Menim, da bi morale biti 

prisotne, saj se ravno ob njih učenci sprostijo in zabavajo. Lahko bi jih uporabili ne le pri 

jeziku, ampak tudi pri književnosti. Učenec bi s pantomimo prikazal  znano književno osebo 

iz knjig, ki so jih obravnavali in učenci bi morali ugibati, za katero osebo gre. Pantomimo bi 

lahko uporabili tudi pri poučevanju branja in pisanja, ko bi učenci delali v parih in bi eden v 

paru moral prikazati besedo, ki bi bila napisana na kartončku. Tako bi urili branje in se hkrati 

poleg zabavali. Premalo je poudarka tudi na igrah s pravili. Ravno te so učencem najljubše in 

popestrijo dogajanje v razredu. 
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9 OPISMENJEVANJE 

9.1 OPREDELITEV OPISMENJEVANJA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje opismenjevanje kot učenje oziroma 

poučevanje branja in pisanja.  

 

»Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje 

najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati. 

Temeljna faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in 

pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja 

in pisanja.« Zrimšek (2003: 7) 

 

Začetno opismenjevanje je faza procesa pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno načrtno in sistematično s 

šolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov. Tudi D. Golli (1991) omenja, da 

opismenjevanje na začetku temelji na otrokovih predšolskih in poznejših šolskih poskusih 

zapisovanja in branja, pri tem pa ne smemo pozabiti na otrokovo izboljševanje pravorečja, 

pravopisa in oblike črk. Vse mora potekati postopno, tako da ima otrok še vedno veselje pri 

učenju črk in drugih opismenjevalnih vajah.  

 

Iz tega lahko vidimo, da se začetno opismenjevanje začne s prvimi poizkusi branja in pisanja 

(v vrtcu, doma in drugje) in ne šele v šoli, kot menijo nekateri avtorji.   

 

Pečjak (2000) navaja, da opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, 

v širšem pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti 

pri učencu. V procesu opismenjevanja lahko govorimo o dveh fazah. Prva je učenje branja in 

pisanja, druga učenje s pomočjo branja in pisanja. Prvo triletje devetletne osnovne šole 

pokriva prvo fazo opismenjevanja - torej učenje branja in pisanja, ob tem pa še razvijanje 

sposobnosti poslušanja in govorjenja. 
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Iz definicije je razvidno, da je opismenjevanje dolgotrajen proces, v katerem se otrok razvija 

in mora doseči določeno stopnjo v procesu opismenjevanje, da lahko preide na naslednjo 

stopnjo. Pri delu moramo upoštevati otrokove razvojne značilnosti.  

9.2 OPISMENJEVANJE V UČNEM NAČRTU 

V učnem načrtu za slovenščino (2011) je posebna pozornost namenjena poučevanju branja in 

pisanja. Cilj opismenjevanja je otrokom omogočiti, da dosežejo višjo raven imenovane 

kritične pismenosti.  

Opismenjevanje traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. V 1. in 2. razredu poteka 

začetno opismenjevanje kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa 

kot njeno utrjevanje in izboljševanje.  

 

V didaktičnih priporočilih piše, da naj učenci vstopajo v svet branja in pisanja postopoma, 

sistematično in individualizirano. Pri tem prehajajo skozi faze začetnega opismenjevanja, 

pomembno vlogo pa ima učitelj, ki mora na začetku obdobja in sproti preverjati pri vsakem 

učencu razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, ki so potrebne za branje in pisanje ter nato za 

vsakega učenca izdelati individualni učni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. 

 

Učenci v skladu z učnim načrtom sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti 

(vidno razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo na telesu, v prostoru in 

na papirju, pravilno držo telesa in pisala, ...). 

Ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, pa sistematično razvijajo tehniko 

branja in pisanja najprej s tiskanimi, nato pa s pisanimi črkami (pišejo besede in preproste 

enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, glasno berejo besede, enostavčne 

povedi in kratka preprosta besedila).  

Šele ko imajo usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično razvijajo zmožnost branja z 

razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil (šepetajoče oziroma tiho berejo svoji 

starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila določene vrste, 

ustno določajo okoliščine nastanka besedila, ustno povzemajo temo in bistvene podatke, 

obnavljajo besedila in podobno). 
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9.3 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI ZAČETNEM 

OPISMENJEVANJU 

9.3.1 Pojem diferenciacije in individualizacije 

V učnem načrtu za slovenščino (2011) je navedeno, da mora učitelj prilagajati pouk 

slovenščine glede na zmožnosti in druge posebnosti učencev v fazah načrtovanja, 

organizacije, izvedbe ter preverjanju in ocenjevanju znanja. Izvaja se kot notranja, fleksibilna 

ali delna zunanja diferenciacija. Pri tem moramo biti posebej pozorni na specifične skupine -  

nadarjeni učenci, učenci z učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroci tujcev v vrtcih in šolah.  

 

V Beli knjigi (2011) je zapisano, da je pri vseh predmetih od 1. do 9. razreda treba izvajati 

notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo ne glede na druge oblike diferenciacije. V 1. 

triletju poteka samo notranja diferenciacija in individualizacija. V 4. in 5. razredu se lahko ena 

četrtina ur pouka pri največ dveh predmetih slovenščini in/ali matematiki izvaja v manjših 

skupinah z namenom utrjevanja oziroma poglabljanja učne snovi. Število skupin je določeno 

po formuli n + 1 (pri tem je n število oddelkov posameznega razreda). V posamezni skupini je 

lahko največ 15 učencev. Če bi bilo v skupini več kot 15 učencev, bi se oblikovala še ena 

skupina. 

 

Pojma diferenciacija in individualizacija se pojavljata skupaj in med njima ni izrazite meje, 

vendar ju ne moremo istovetiti.  F. Nolimal (2010) opredeljuje diferenciacijo kot pretežno 

organizacijski ukrep, s katerim šola čim bolj demokratično in humano usmerja učence po 

določenih učnih ali drugih razlikah, v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne 

skupine, da bi jim pouk in učenje bolje prilagodila. Gre za bistveno spreminjanje posameznih 

učnih dejavnikov, za ločevanje. Namen diferenciacije je povečati uspeh učencev pri učenju in 

delati s posameznimi učenci (prim. Čufer, 2012). Individualizacija pa pomeni, da tisto, kar je 

skupno in namenjeno vsem učencem, prilagajamo posamezniku. Spusti se do učnih in drugih 

posebnosti vsakega učenca. Individualizacija kot pedagoško načelo zahteva od učitelja poleg 

prilagoditev tudi to, da razlike med učenci odkriva, spoštuje in razvija (prim. Doljak, 2012).   

Pri pouku je zelo pomembna diferenciacija  vsebine, procesa in izdelka (prim. Doljak, 2012). 
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Pri diferenciaciji vsebine je pomembno, da se osredotočamo na najpomembnejše koncepte, 

postopke in spretnosti. Učenci se med seboj razlikujejo, zato moramo vsebino prilagoditi 

tako, da preverimo predznanje o učni snovi in obvladovanje spretnosti, nato pa uskladimo 

pripravljenost posameznega učenca s primernimi dejavnostmi; omogočimo učencem izbiro 

med temami, ki jih želijo globlje raziskati; pripravimo učencem osnovne in naprednejše vire, 

ustrezne njihovi trenutni ravni znanja.  

K procesu prištevamo naš način poučevanja. Pomembno je, da upoštevamo različne učne 

sloge in potrebe učencev (na primer razdelitev učencev glede na vizualni, slušni, kinestetični 

tip) in jih spodbujamo h kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju.  

Izdelek je končni rezultat učenja. Izdelki kažejo na to, kaj so učenci razumeli in kako so 

znanje uporabili. 

Pri diferenciaciji je zelo pomembno fleksibilno sestavljanje skupin. Namenjeno je boljši 

povezanosti učencev in njihovim individualnim učnim potrebam. Tako lahko 

individualiziramo učne dejavnosti skladno s potrebami  učencev, v učnem procesu pa nam 

zagotovi dovolj časa, da določenim učencem ali skupinam nudimo ponovno razlago in 

utrjevanja, drugim pa razširjene dodatne naloge. Prilagodljivost pri oblikovanju učnih skupin 

prepreči, da bi se podrla zavest o pripadnosti razredni skupnosti, tako se učenci počutijo 

vključeni, sprejeti in samozavestni. Fleksibilne učne vsebine ne uporabljamo vsak dan, ampak 

po potrebi. Skupine niso vedno znova iste, ampak jih prilagajamo okoliščinam. Tudi velikost 

skupin in čas za izvedbo dejavnosti se spreminjata.  

9.3.2 Organizacija individualiziranega in diferenciranega pouka 

Pri organizaciji pouka moramo premisliti o organizaciji učilnice glede na različne potrebe 

učencev; o dejavnostih za spodbujanje porajajoče se pismenosti; kako vključiti v pouk 

notranjo diferenciacijo, da bo del pouka izvajan skupaj, del pa v manjših skupinah, v katere se 

bodo učenci razvrščali po svojih zmožnostih in interesih; o gradivih, ki jih potrebujemo za 

učence z različnim predznanjem (knjige, slikovno gradivo, povezava z učiteljicami in drugo); 

o sodelovanju v timu (prim. Potočnik, 2008).  

Pri vodenju učencev moramo vedeti: 

� na kakšen način jih bomo razporedili v skupine;   

� kje bo razdeljevalno središče, kjer učenci odložijo izdelke; kdo deli gradiva; kje v 

učilnici je najboljši pregled nad delom vseh skupin itd.; 
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� kako posredujemo gradiva (ustno, pisno, vsem hkrati ali samo vodjem skupin); 

� kako spremljamo delo (z opazovanjem, kontrolnimi listi, opombami v beležnici, v 

času »uradnih ur«, s pregledom izdelkov) (Heacox, 2009, 103,104, po: Doljak 2012). 

 

Delo z učenci lahko vodijo tudi učenci - tutorji. Tutorjev je lahko več, z učenci se 

pogovorimo. Kdor je dober bralec, lahko vodi branje, drugi poslušajo, lahko bere besede in 

drugi ugibajo, kateri zapis je pravilen, s tutorji lahko berejo knjige in se tako oboji učijo. Tako 

razvijamo tudi sodelovalno učenje, saj se učenci s »primanjkljajem« na določenem področju 

razvijajo in usvajajo nove veščine, tutorji pa poglobijo svoje znanje in razvijajo 

metakognicijo. Učencem, ki imajo tako dobro razvite predopismenjevalne zmožnosti, 

moramo poleg tutorstva prilagoditi tudi metode in oblike dela. Dajemo jim različne naloge  

branja in pisanja, pazimo na tehniko pisanja, grafomotorične vaje, držo pisala in telesa (prim. 

Potočnik, 2008). 

Raziskave z učiteljicami prvega razreda, ki so opisane v delu Danice Golli (1986), so 

pokazale, da so učiteljice že tedaj pogosto uporabljale individualizacijo, in sicer z bralnimi 

kotički, bralnimi mizicami, otroškimi enciklopedijami in prostim pisanjem. Tudi stavnica je 

bila že tedaj pomembno učno sredstvo, saj omogoča samostojno in različno delo učencev, 

predvsem natančno analizo in sintezo. Zato je uporabna tudi za učence, ki imajo predznanje 

pisanja in branja, učence, ki poznajo nekaj črk ter za učence brez predznanja.  

Sama bi v razredu uporabila Učni sklop Lili in Bine, ki vsebuje samostojni delovni zvezek za 

opismenjevanje. Delovni zvezek je zelo priročen, saj vsebuje naloge, ki so diferencirane na tri 

težavnostne stopnje in označene s peresom, zvezdico in utežjo ter tako omogoča učiteljem več 

oblik dela - od frontalnega do skupinskega, dela v paru in individualnega. Poleg tega 

omogoča medpredmetno povezovanje in diferenciacijo ter vsebuje veliko lepih ilustracij, ki 

privabijo učence. 
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9.4 DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA 

Otrok mora pred začetkom sistematičnega opismenjevanja razviti nekatere spretnosti in 

sposobnosti, brez  katerih začetek opismenjevanja sploh ni mogoč. 

M. Ropič (1996), N. Zrimšek (2003) in M. Grginič (2005) navajajo dejavnike, ki vplivajo na 

branje in pisanje: 

- kognitivni dejavniki, 

- motivacija in interes, 

- socialno-kulturni dejavniki, 

- grafomotorične sposobnosti, 

- spoznavne sposobnosti. 

9.4.1 Kognitivni dejavniki 

Sem štejemo miselne procese, ki so potrebni, da se otrok uspešno nauči branja in pisanja ter 

percepcije. Med kognitivne dejavnike štejemo vidno in slušno zaznavanje, spomin, mišljenje, 

pozornost, govor, sposobnost načrtovanja in reševanja problemov, orientacijo, razumevanje in 

drugo. 

9.4.2 Motivacija in interes  

Navezujeta se na odnos otroka do branja in pisanja. Ob občutenju uspeha otrok razvija 

pozitivno samopodobo, kar posledično prispeva tudi k večji motivaciji in prepričanju v lastne 

sposobnosti. Če otrok pri branju ni motiviran in ne razume dogajanja v zgodbi, ki jo bere, se 

začne dolgočasiti ter se sčasoma začne izogibati branju. Ko otrok pokaže interes, le tega 

razvijamo naprej in otroku nudimo pozitivne spodbude, nikakor pa ga ne silimo k nečemu, 

česar noče.  

9.4.3 Socialno-kulturni dejavniki 

So zunanji dejavniki, ki vplivajo na pismenost. Mednje štejemo socialno-ekonomski status ter 

socialne in kulturne vplive iz otrokovega okolja. Vsi ti dejavniki lahko na opismenjevanje 

vplivajo pozitivno ali negativno. Otrok, katerega starši imajo pozitiven odnos do knjig in 

branja, bo od družine dobil več spodbud, ki mu bodo pomagale pri nadaljnjem učenju. 

Socialno-kulturni dejavniki močno vplivajo na postavitev temeljev, ki so potrebni za nadaljnji 

proces opismenjevanja.  
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9.4.4 Grafomotorične sposobnosti 

Vplivajo na razvoj pisanja pri otrocih. Da bo otrok pri pisanju uspešen, mora imeti razvito 

drobno motoriko, koordinacijo oči in rok ter orientacijo na sebi, v prostoru in na ploskvi. Vse 

to je potrebno, da otrok uspešno zapiše črke ter jih ureja v abecedo. 

9.4.5 Spoznavne sposobnosti 

Se nanašajo na otrokovo stopnjo mišljenja glede na posamezno razvojno obdobje. Stadije 

razvoja mišljenja je oblikoval Piaget, ki jih je razdelil na 4 stopnje, in sicer: senzomotorična 

stopnja, predoperativna stopnja, stopnja konkretno logičnega mišljenja in stopnja formalnega 

mišljenja.  

Otrok je v letu 6-7 v obdobju na prehodu iz predoperativne v konkretno - operativno stopnjo 

mišljenja. Prehaja v svet miselnih operacij in predstav in ni več omejen le na golo zaznavanje. 

Razvijajo se pojmi, v tem obdobju je pomembna faza jezikovnega razvoja. Pomemben vpliv 

na sposobnost branja imajo sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja (prim. Zrimšek, 

2003).  

9.5 RAZVOJ PISMENOSTI 

Najpomembnejši temelj za usvajanje pismenosti je otrokovo zavestno spoznavanje in 

razumevanje funkcije in oblike pismenosti ter okoliščin, ki so z njo povezane. Z 

razumevanjem abecedne narave našega jezika začnejo otroci odkrivati odnose med 

izgovorjenimi deli (glasovi) in zapisanimi deli (črkami) (prim. Grginič, 2012). 

Učenje branja in pisanja predstavlja integracijo dveh procesov. Prvi je dekodiranje besed 

oziroma vzpostavitve odnosa črka - glas. Učenci spoznajo najprej znake za črke in njim 

pripadajoče glasove, nato sledita branje in pisanje.  

Ključna sposobnost začetnega opismenjevanja je sposobnost dekodiranja. Pri branju to 

pomeni pretvarjanje grafičnega koda (črke), ki je dana v pisni obliki, v glasovni kod (glas). 

Dekodiranje pri pisanju pomeni obratno pretvarjanje iz glasovnega koda v grafični kod (črko). 

Na dekodiranje vplivata dva procesa: vidno zaznavanje in slušno zaznavanje (glasovno 

razčlenjevanje in razločevanje) (prim. Križaj Ortar, Pečjak, Magajna, Žerdin, 1991). 
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9.5.1 Sposobnost vidnega razločevanja 

Za celotno predšolsko obdobje je značilno celostno zaznavanje. Otroci še ne zaznajo 

podrobnosti, pozorni so le na videz in obliko. Najprej ločijo predmete iz svoje okolice, nato 

šele druge oblike, kot so geometrijski liki in končno črke. Otrok je sposoben narisati lik/črko 

torej šele takrat, ko ga/jo prepozna in loči od drugih.  

O stopnji razvitosti vidnega razločevanje sodimo po tem, katere črke otroci najlažje ločijo 

med seboj. Popps (1964, po: Zrimšek, 2003) je ugotovil, da imajo predšolski otroci več težav 

pri razločevanju simbolov asimetričnih oblik, pogosteje zamenjujejo črke p-b, b-d, g-p.  

9.5.2 Sposobnost slušnega razločevanja 

Je členitev besed na posamezne glasove in je nujno potrebna za branje jezikov z abecedno 

naravo pisanja. Ti jeziki vsebujejo simbole - črke, ki so znak za določen glas.  

Odnos med črko in glasom je abstrakten, zato je nujno, da se bodoči bralci in pisci zavedajo 

povezave med pisno in glasovno predstavitvijo jezika. Zavedanje tega odnosa imenujemo 

glasovno zavedanje. Glasovno zavedanje je sestavni del jezikovnega zavedanja, obenem pa 

je eden izmed glasovnih procesov. 

Glasovno zavedanje se deli na glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje (prim. 

Zrimšek, 2003). 

Sonja Pečjak (1994) navaja, da na opismenjevanje vplivata dva miselna procesa: glasovni 

proces in vidni proces.  

9.5.2.1 Glasovni proces zajema fonemično segmentacijo/glasovna razčlenitev, fonemično 

diskriminacijo/glasovno razločevanje, asociativno zvezo glas - črka, združevanje 

glasov. 

Glasovno razločevanje je ločevanje posameznih glasov med seboj in je ključni dejavnik za 

uspešnost dekodiranja v fazi začetnega opismenjevanja (prim. Zrimšek, 2003). 

Glasovna razčlenitev je sposobnost, da razčlenimo izgovorjeno besedo na posamezne glasove. 

Zajema dve fazi:  

- faza razčlenjevanja besed na zloge, 

- faza razčlenjevanja besed na posamezne glasove (prim. Pečjak, 2000). 
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Po mnenju N. Zrimšek (2003) se glasovno razčlenjevanje razvije kasneje kot vidno 

razločevanje. 

9.5.2.2 Vidni proces zajema prepoznavanje črk in prepoznavanje daljših (vidnih) enot.  

Prepoznavanje črk oziroma besedno dekodiranje pomeni razločevanje črk med seboj in 

identifikacijo črk ter miselnih vzorcev. 

V fazi prepoznavanja daljših (vidnih) enot so otroci pozorni zlasti na začetno črko v besedi, 

šele pozneje postanejo pozorni tudi na črke znotraj (v sredini) besede (prim. Pečjak, 2003). 

M. Križaj Ortar (2000, po: Zrimšek, 2003) utemeljuje potrebo po sistematičnem in postopnem 

usposabljanju za prepoznavanje glasovne zgradbe besede z značilnostjo slovenske pisave.  

Pri učencih bi morali razvijati najprej zmožnost razločujočega poslušanja: poslušanje 

posameznih glasov, ugotavljanje njihovega izvora in tako dalje, poslušanje posameznih 

glasov in ugotavljanje, kaj z glasovi izražamo in kdaj jih slišimo, gibalno, ritmično in 

glasovno izražanje slišanih glasov, ponavljanje slišanega glasu in tako naprej; in šele nato 

razčlenjujočega poslušanja: glasno poimenovanje bitij/stvari na sličici, čemur sledi 

zlogovanje - besed, zlogovanje in števila zlogov, poimenovanje bitij/predmetov ob parnih 

sličicah in ugotavljanje razlik v slušni podobi besed glede na določen glas. 

9.6 VRSTE BESEDIL  

Besedila so pomembna sporazumevalna sestavina pouka. Spadajo v pozivno in povezovalno 

vrsto. V učnem načrtu (2011) je zapisano, da otroci v prvem triletju spoznajo raznovrstna 

besedila. Učenci spoznavajo različne vrste pogovorov, posnetih besedil (za poslušanje in 

gledanje), besedil za govorno nastopanje, besedil za branje in besedil za pisanje.  

 

V učnem načrtu so predlagana književna besedila za obravnavo v 1. in 2. razredu, ki so 

izpisana v spodnji tabeli.  

 

1. RAZRED 

POEZIJA 

2. RAZRED 

Antologije - Pojte, pojte drobne ptice Antologije - Malčkipalčki 

A. Černej - Bele snežinke, Jutro, Raki, Tri 

ptičice 

F. Bevk - Mrak  
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I. Gruden - Pesmica o čričku, Jožek ima 

hiško 

M. Bor - Srna 

V. Jeraj - Uspavanka D. Gorinšek - Maj 

F. Levstik - Cvilimož N. Grafenauer - Dvojčka, Sladkosned, Trd 

oreh 

Ljudske - Stara pesem, Jurček orje, Katarina 

Barbara 

S. Kosovel - Kje?, Burja 

L. Novy - Pika - poka M. Košuta - Lestev in sirček 

Ljudska - Zajec in pes 

T. Pavček - Juri Muri v Afriki S. Makarovič - Jaz sem jež, Čuk na palici, 

pismo 

T. Pregelj - Uspavanka, Mama v vrtcu D. Radovič - Mladim so všeč 

O. Župančič - Pismo, Kadar se Ciciban joče, 

Rac, rac racman, kam racaš, Zvonovi. 

B. Rudolf - Huda mravljica 

 

 

 

 

 

G. Strniša - Dedek jež 

D. Zajc - Veverica pekarica 

O. Župančič - Turek, Zlato v blatni vasi  

PROZA 

 

F. Bevk - Peter Klepec 

 

 

F. Godina - Na novo leto se ne smeš umiti 

V. Brest - Prodajamo za gumbe D. Kette - Šivilja in škarjice 

K. Kovič - Maček Muri, Zmaj Direndaj Ljudske - Zakaj teče pes za zajcem?, Miška 

je šla k čevljarju 

F. Levstik - Kdo je napravil Vidku srajčico S.  Makarovič - Sovica Oka, Papagaj in sir, 

Zajček gre na luno, Razvajeni vrabček, Pod 

medvedovim dežnikom, Jazbec in ovčka, 

Prašičkov koncert 

Ljudske – Janček - Ježek, Mojca Pokrajculja, 

O Povodnem možu, Hvaležni medved 

E. Peroci - Hišica iz kock 

E. Peroci - Muca Copatarica D. Zajc - Mlada Breda 
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L. Suhadolčan - Kuža luža, Cepecepetavček,  P. Zidar - Barbarin dežnik 

D. Zajc - Leteča hišica J. in W. Grimm - Pepelka, Trnuljčica 

J. in W. Grimm - Rdeča kapica, Volk in 

sedem kozic, Sneguljčica  

 

Za branje v nadaljevanjih 

Babica pripoveduje (slovenske ljudske 

pripovedi) 

Grimmove pravljice 

B. Jurca - Anča pomaranča 

P. Kovač - Pet kužkov išče pravega 

Mama Bršljanka (svetovne ljudske 

pripovedi) 

 

M. Leaf - Zgodba o Ferdinandu 

G. Vitez - Zrcalce 

 

Za branje v nadaljevanjih 

F. L. Baum - Čarovnik iz Oza 

K. Brenk - Prigode koze Kunigunde 

C. Collodi - Ostržek 

S. Makarovič - Miška spi 

K. Kovič - Moj prijatelj Piki Jakob 

A. Lindgren - Pika Nogavička 

DRAMATIKA 

S. Makarovič - Volk in sedem kozličkov 

 

F. Milčinski - Zvezdica Zaspanka 

 

Kot lahko opazimo iz učnega načrta, je pravljica prevladujoča in najpomembnejša literarna 

vrsta v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole. Otroci so namreč v pravljičnem obdobju in 

pravljice ustrezajo otrokovem dojemanju samega sebe in sveta. Kar otroke motivira pri 

pravljicah, je čudežnost in nevsakdanjost. Pomembno je, da učenci spoznajo najrazličnejše 

pravljice, in sicer slovenske ljudske, ljudske pravljice drugih narodov, avtorske, umetne 

pravljice slovenskih in tujih avtorjev ter slikanice, ker vsebujejo veliko ilustracij, ki so 

otrokom pomembne enako kot besedilo, zato so mu slikanice in ilustrirane knjige najbolj 

primerne, saj otrok ravno zaradi ilustracij rad bere knjige že od predšolskega obdobja. 

Ker je v prvem razredu glavna dejavnost sprejemanja učencev poslušanje, je pomembno, da 

učencem pravljice beremo in pripovedujemo, pri tem pazimo, da beremo doživeto in ob 

ilustracijah, saj le-te otrokom povedo več kot besedilo. Pripovedujemo predvsem ljudske 

pravljice, saj so nastale s pripovedovanjem in jih je lažje pripovedovati, beremo pa avtorske 

pravljice. Poleg pravljice učenci spoznavajo tudi druge literarne vrste: poezijo, uganko in 

pripoved (Medved Udovič in Jamnik, 2000). 

Pripovedovanje, poslušanje pripovedi, predvsem pa branje knjig otroku pomagajo, da 
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spozna pisni jezik oziroma pisni način izražanja, ki je lahko drugačen od ustnega. 

Pripovedovanje se lahko nanaša na dogodke iz vsakdanjega življenja, lastnih in tujih zgodb in 

tako naprej. Med poslušanjem se otrok uči, da je pomembno, kaj se je zgodilo, kako se je 

zgodilo (v času in prostoru), komu se je zgodilo … Ko pripoveduje sam, se uči urejati misli, 

izbirati med bistvenim in nebistvenim, presojati in predvideti dogodke. Ob pripovedovanju 

spoznava, da lahko zgodbo pove na različne načine, da on sam vpliva na potek zgodbe, da 

lahko z nizanjem dogodkov stopnjuje privlačnost in napetost. Branje otrokom je ena 

najpogosteje uporabljanih oblik seznanjanja otroka s tiskanim gradivom in pismenostjo na 

sploh. Otroška literatura je preizkušen in učinkovit način za prenos kulture, družbenih in 

človeških vrednot na mlajše rodove. Za otroke je ljudska modrost, če je vtkana v zgodbo 

(pripoved ali pravljico), bolj razumljiva in primernejša za pomnjenje. Kakovostno otroško 

literaturo ne glede na to, ali gre za zapis ljudskega izročila ali avtorsko stvaritev, odlikuje 

večplastnost sporočila. Notranja zgradba zgodbe pritegne otrokovo pozornost in vzdržuje 

radovednost, otrok lahko dlje časa sledi in si pridobiva več izkušenj z branjem. Zgodbe, ki so 

otroku všeč, si želi poslušati večkrat. Pogovor o prebranem naj bi bil sestavni del bralne 

dejavnosti, otrok naj ne bi samo poslušal. Če odrasli, ki berejo otroku, preverjajo, ali sledi 

branju in ali razume prebrano, se otrok zgodaj navaja sodelovati pri vsebini/pomenu besedila. 

Z izkušnjami se navadi razumeti različna besedila kot tudi različne sloge izražanja. Ob obilici 

gradiv imajo starši ali odrasli, ki berejo otroku, možnost pogovarjati se o vsebini in navajati 

otroka na ustvarjanje lastnega mnenja in kritičnega odnosa do vsebine. Kritičen odnos do 

besedila lahko začnemo razvijati že pri predšolskem otroku, vendar je pri tem treba upoštevati 

njegovo razvojno starost in izkušnje. Pisne oblike knjižnega jezika so še posebej pomembne 

za otroke iz okolij, kjer se uporablja narečje, ki se znatno razlikuje od knjižnega jezika. 

Poslušanje pripovedovanja in branja knjig bogati otrokov besedni zaklad, širi obzorja in je 

neprecenljiv vir novega znanja in novih izkušenj (prim. Knaflič, 2009). 
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9.7 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

Opismenjevanje je proces, v katerem otroka naučimo brati in pisati. Kako otroke to naučimo, 

obstajajo različni pristopi oziroma metode začetnega opismenjevanja: analitična, sintetična in 

globalna metoda. 

9.7.1 Sintetična metoda 

Je najstarejša metoda opismenjevanja. Zanjo je značilno, da otrok najprej osvoji elemente 

(črke) in jih nato povezuje v večje enote (besede) (Žagar, 1996, str. 38., po: Božič, 2011). 

 

Kot prva se je uporabljala črkovalna metoda, ki so jo uporabljali že Grki in Rimljani. Zanjo je 

značilno, da so se otroci na začetku naučili imena črk v abecedi na pamet (na primer a, be, ce, 

...). Ker se imena črk razlikujejo od posameznih glasov, so imeli otroci pri branju velike 

težave z vezavo. Otroci so morali črko najprej prepoznati, izgovoriti njeno ime in nato še 

drugo, nato so za učiteljem ponovili zlog (brez imen črk, le glasove). Po istem postopku so 

morali »prebrati« še naslednji zlog in na koncu povedati celotno besedo.  Na tak »mehanski« 

način, kot so se naučili branja, so se učili tudi pisanja - ločeno od branja po vzorcih. Ker so se 

morali učenci najprej naučiti abecedo na pamet, spada črkovalna metoda med alfabetske 

metode (prim. Golli, 1991).  

 

Iz črkovalne metode se je razvila glaskovalna metoda, kjer so učenci glasove vlekli in jih nato 

združevali v besede (npr. aaaa ttt aaaa – ata) (Žagar, 1996, str. 40, po: Božič, 2011). 

Ker je bilo učenje po obeh metodah težko, neustrezno in dolgotrajno, so se razvile nove 

metode. 

Nekatere različice, elemente glaskovalne metode uporabljamo še danes.  

9.7.2 Metoda prirodnih/naravnih glasov 

Za to metodo je značilno, da v primerni zgodbi poiščemo glas, ki izraža človekovo 

razpoloženje ali priroden glas živali ali šum (na primer vetra). Glas lahko predstavlja celi 

stavek, glas, misel ali doživetje (na primer »Mmm« pomeni »Dobro je!«). Ta metoda naj bi 

otroka veselila in ustrezala njegovi potrebi po igri. Še posebej je to izraženo, če jo povežemo s 

fonografskim principom, pri katerem je v risbi, ki ponazarja vsebino zgodbe, skrita oblika 

črke. Tak način pomaga otrokom vzpostaviti asociativno zvezo med glasom v zgodbi in 

obliko črke (prim. Golli, 1991). 
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Posebni različici metode prirodnih glasov sta interjekcijska in fonomimična metoda.  

Interjekcijska metoda opismenjevanje začenja s posameznimi vzkliki človeka v različnih 

življenjskih situacijah (na primer ooo – začudenje), z oglašanjem živali (na primer sss – 

sikanje) ali s posnetki naravnih glasov (na primer ššš – šumenje) (Žagar, 1996, str. 40 po: 

Božič, 2011).  

Fonomimična metoda temelji na asociaciji glas – simbol – gib. Učitelj pridobljen glas 

vzporedno ponazori s čim bolj ustreznim gibom. Ko otroci po različnih vajah artikulacije, 

poslušanja in iskanja glasu v besedi oblikujejo slušno zaznavo, sledi prehod na simbol. Gib se 

utrjuje tudi ob zapisu in branju simbola. Učitelj lahko s pomočjo kretnje pridobi in utrjuje vse 

glasove in simbole ter utrjuje branje zlogov in besed (prim. Šket, 2012). 

9.7.3 Fonetična metoda 

Močno poudarja pravilen izgovor posameznih besed. Pomembno pri tej metodi je, da 

učiteljica pravilno izgovarja glas. Učenci glas ponovijo za učiteljico, pri tem opazujejo 

učiteljeva usta in slike, ki kažejo položaj ust in ustnic pri določenem glasu ter to tudi 

prerisujejo. Učiteljica pozorno pogleda v usta vsakega učenca, ali pravilno tvori glas, nato isto 

počnejo učenci drug drugemu (prim. Golli, 1991).   

 

Prednosti sintetične metode so, da je delo sistematično, za vse učence veljajo enaki cilji in 

pričakovanja. Poleg tega pa je v načinu mišljenja enaka branju, saj je začetno branje 

sintetiziranje. Osnovna težava je v tem, da se pouk začne z izoliranim glasom, ki je za otroke 

velika neznanka; za otroke so besede celote kot npr. beseda ata, za otroke ni sestavljena iz 

posameznih glasov /a/ in /t/, ampak je celota. Zaradi izolacije glasov imajo otroci težave pri 

vezavi črk v besede, predvsem, če se črke obravnava po vzklični metodi ali metodi naravnih 

glasov (prav tam, str. 49, po: Božič, 2011). 

9.7.4 Analitična metoda 

Bistvo analitičnih metod je izhajanje iz celotnega stavka in besede. Z analizo besede pridemo 

do posamezne črke oziroma do posameznega glasu. 

Analizo začnemo z enostavnimi besedami, ki jih nato stopnjujemo do težjih. Ko se učenci 

naučijo posamezne glasove ponazoriti, zapisati črke, jih lahko povezujejo v novo besedo. Več 

glasov in črk kot poznajo, več kombinacij lahko sestavijo, s tem pa se posledično širi tudi 

njihov besedni zaklad (prim. Šket, 2012). 
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Pri analitični metodi je bolje obravnavati več črk naenkrat. V ta namen je Danica Golli 

vpeljala slikovno-črkovno stavnico. Na njej je pod sliko avta zapisana črka A, ob sliki mačke 

črka M, ... S pomočjo stavnice lahko učenec, tudi če ne pozna vseh črk, samostojno nastavi in 

zapiše besede (Žagar, 1996, str. 35. po: Božič, 2011). 

 

Prednosti analitične metode so, da se otrok nauči gledati na besedo kot na celoto in se tako 

zaveda, da jo je potrebno v celoti prebrati z razumevanjem. Pozitivno je tudi to, da učitelj na 

začetku uporablja otroku znane besede in ga postopoma pelje k neznanim glasovom, črkam. 

Ob tem otroka skrbno uči glasovne in grafične analize besed. Učenec pa vse utrjuje tudi z 

istočasnim pisanjem (Golli, 1991, str. 50, po: Božič, 2011). 

 

V procesu opismenjevanja se redko uporablja »čista« sintetična in analitična metoda, bolj 

običajno je, da se uporablja njuna kombinacija, tako da takšni metodi pravimo analitično- 

sintetična metoda. 

Analitično-sintetična metoda poudarja uporabo analize in sinteze. Začne se s tekstom, 

stavkom ali besedo, ki otroku predstavlja nek smisel. Nato otrok spozna dele celote, to so 

posamezni glasovi in črke. Ko se posamezni glas izloči, ga lahko otroci iščejo še v drugih 

besedah - na začetku, na koncu, v sredini. Tem vajam sledijo vaje utrjevanja posamezne črke. 

Ko so črke in glasovi naučeni, sledi sinteza v besede in stavke (prim. Šket, 2012).  

9.7.5 Globalna metoda 

Bistvo globalne metode je, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote (besede, stavke, kratka 

besedila). Učenci po določenem času sami ugotovijo ponavljanje enakih znakov ob enakih 

glasovih v besedah (Golli, 1991, str. 22). 

Izhodišče te metode je slika, pod katero je zapisana beseda. Učenci se z učiteljico o tej sliki 

oziroma predmetu pogovarjajo, dokler slike ne umaknejo in ostane samo beseda. Z 

večkratnim branjem besedo utrjujejo in bolje prepoznavajo kot celoto. Pri zapisu prikličejo v 

spomin zunanjo podobo besede. Besedo analizirajo učenci sami brez pomoči učitelja, vendar 

šele ob večkratnem ponavljanju. Metoda otroke pripravlja na hitro branje, prek nje pa 

pridobijo določeno število besed. 

Pečjak (2010) vzpostavlja logografsko metodo oziroma metodo slikovnega branja. Otroci 

tudi pri tej metodi prepoznavajo besede kot vidne celote, vendar otroci pri logografski metodi 
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ne zmorejo analize in sinteze besed. Ta stopnja omogoča takojšnjo prepoznavo besede na 

osnovi izstopajočih grafičnih potez.  

 

Otroci prepoznajo napise iz okolja, svoje ime, imena družinskih članov »na pamet«, kar 

pomeni, da prepoznajo celotno besedo in bi jo enako prebrali tudi, če bi bila kakšna črka 

izpuščena. Težava se pojavi pri zapisu dveh enakih besed z različnimi črkami (na primer 

malimi in velikimi tiskanimi), saj otrok ne bo prepoznal, da gre za dve enaki besedi. Težava te 

metode je v tem, da otrok lahko prepozna majhen obseg besed, večinoma samo tiste, s 

katerimi se večkrat srečuje (prim. Božič, 2011).  

Učenec ne spozna natančne glasovne in grafične strukture besed niti se ne nauči strukture 

branja, kar nekatere ovira pri branju in pisanju (prim. Šket, 2012).  

 

Menim, da je najučinkovitejša metoda začetnega opismenjevanja analitično-sintetična 

metoda, kar se je izkazalo tudi v praksi.  Tudi sama sem pri poučevanju uporabljala to 

metodo, saj upošteva razvoj otrok. Globalna metoda se mi zdi primerna samo za učenje 

pogostih besed kot na primer: in, na, ter, ampak, itn. Ta metoda bi bila bolj uporabna za 

poučevanje otrok v vrtcih. Takšno metodo bolj uporabljajo starši mimogrede, ko želijo otroke 

naučiti kakšno besedo, najpogosteje med sprehodom (besede trgovina, hud pes in podobno). 

Za poučevanje ostalih besed se mi ne zdi najbolj uporabna, ker se otroci na pamet naučijo 

besede in tako niti ne poznajo in ne razlikujejo med črkami. Če bi se na primer naučili besedo 

hiška na pamet, bi jo lahko menjali z besedo miška in podobno. Če bi se naučili besedo rožica 

in roica, najbrž ne bi niti ugotovili, da gre za različni besedi in da manjka določen glas. 

Interjekcijsko in fonomimično metodo bi uporabila le skupaj z analitično-sintetično metodo v 

primeru, ko bi se učili glasove, s katerimi lahko ponazorimo glasove z gibi. Ob glasu M bi se 

pogladili po trebuščku, ob glasu O bi si pomahali in se pozdravili, ob glasu A bi se prijeli za 

zob in tako naprej. 
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10 DIDAKTIČNE IGRE:  

1. Vrsta igre: ČLOVEK NE JEZI SE 

Podobne igre: GREMO SE SANKAT 

Opis igre 

Potrebujemo igralno polje, igralno kocko in 4 figure. Igra je namenjena 2-4 igralcem. Učenci 

na poljih s snežinkami naredijo nalogo, ki je napisana na listku v kuverti. Naloge so takšne, da 

morajo poimenovati, kar je na sliki in to zapisati z malimi tiskanimi črkami, dopolniti besede, 

zlogovati besedo in tako naprej. Če pridejo na rdeče označeno polje, morajo opraviti nalogo, 

ki je zapisana na njem (na primer: počepni, ploskni 2-krat in tako dalje). 

Zmaga tisti, ki prvi pride na sankališče.  

 Igro lahko identificiramo tako, da po kuvertah razvrstimo težavnost nalog. 

 Cilj igre 

Poimenovanje sličic, zapisovanje z malimi tiskanimi črkami, dopolnjevanje besed, zlogovanje 

besed. 

2. Vrsta igre: ČRNI PETER 

Podobne igre: ČRNI PAJEK 

Opis igre 

Potrebujemo 25 kart (12 parov in karta ČRNI PAJEK). 

Igra je namenjena 2-6 igralcem. Karte premešamo, vsak otrok prejme toliko kart, da jih na 

kupčku  nič ne ostane, pomembno pa je, da imajo vsi otroci isto število kart v roki. Otrok 

vleče karto od soseda (v smeri urinega kazalca). Ko dobi karto s sličico, ki se začne na isti 

glas kot njegova karta v roki,  ima par in ga odloži na mizo. Tisti učenec, ki ima v roki karto 

črnega pajka, se mora te karte čim prej znebiti, saj zgubi tisti učenec, ki mu na koncu ostane v 

roki ta karta.  

 Črni Peter je lahko katerakoli karta, ne samo pajek. Lahko je Črni Krokodil, Črni 

Nosorog in podobno. 
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Cilj igre 

Iskanje sličic z enakim prvim glasom. 

3. Vrsta igre: SPOMIN 

Opis igre 

Na mizo razvrstimo obrnjene kartončke. Učenci odkrivajo po dva kartončka in iščejo pare z 

enakim prvim glasom. Ko igralec najde par, vzame kartončka in lahko ponovno odkriva, 

dokler se ne zmoti. Zmaga, kdor ima največ parov.  

 Učencem lahko naredimo tematski spomin. Na primer: poklici, živali, rastline, 

drevesa, morje in tako naprej. 

Cilj igre 

Iskanje parov sličic z enakim prvim glasom, razvijanje poimenovalne zmožnosti. 

  



Plot Petra. Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole. 
Diplomsko delo. Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta. 

 

38 

 

11 EMPIRIČNI DEL 

- OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

- CILJI 

- HIPOTEZE 

- METODA RAZISKAVE 

-  UČNI PRIPRAVI ZA 1. RAZRED IN UČNI PRIPRAVI ZA 2. RAZRED  

- INTERVJUJA (z učiteljicama 1. in 2. razreda) 
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11.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V zadnjih desetletjih je v kurikulih prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in 

druge dejavnosti, za katere je motiviran. Avtorji pravijo, da je igra izredno primerna za 

divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje.  

Z uporabo metode didaktičnih iger je pouk drugačen od tradicionalnega poučevanja učiteljev 

v šoli, kjer učitelj navadno predava snov, učenci pa poslušajo. Učenci so tako bolj aktivni, 

motivirani in nevede ponovijo/utrdijo snov.  

Začetno opismenjevanje je eno najpomembnejših nalog učiteljev na razredni stopnji 

devetletne osnovne šole. Učenci vstopajo v šolo z različnim predznanjem, nekateri že 

obvladajo pisanje in branje, drugi prepoznavajo črke, nekateri pa pridejo popolnoma brez 

izkušenj v svet branja in pisanja. Učenci se ne razlikujejo samo po znanju, ampak tudi po 

njihovih lastnostih. Nekateri so sramežljivi, drugi samozavestni, tretji so agresivni in tako 

naprej. Toda vsem je skupna ena lastnost. Vsi se radi igrajo. O začetnem opismenjevanju v 

osnovni šoli je napisanih že veliko knjig, člankov in diplomskih nalog. Sama sem razmišljala 

o tem, kakšno okolje za učenje začetnega opismenjevanja ustvariti, da bodo učenci 

ustvarjalno razvili predopismenjevalne in opismenjevalne zmožnosti, ki bodo v skladu s 

predvidenimi učnimi cilji. Učenci se pri starosti 6 in 7 let še zelo radi igrajo, zato sem 

razmišljala v tej smeri. Odločila sem se, da bom pouk popestrila z didaktičnimi igrami.  

 

V diplomskem delu sem obravnavala uporabo didaktičnih iger pri pouku slovenščine na 

področju začetnega opismenjevanja, s katerimi sem popestrila pouk v 1. in 2. razredu 

devetletne osnovne šole. 

11.2 CILJI  

Z izvajanjem učnih ur sem pri učencih skušala doseči to, da so bili bolj motivirani kot pri 

navadnih učnih urah, ki potekajo predvsem frontalno. V učencih sem želela vzbuditi željo po 

učenju, znanju, igri. Želela sem jim prikazati pouk zabaven, igriv in predvsem pokazati to, da 

je učenje lahko tudi zabavno in prijetno. Poleg tega sem želela, da bi se pri pouku sprostili, 

uživali in pri tem ponavljali in utrjevali snov. Pri učencih sem želela vzbuditi občutek 

solidarnosti, potrpežljivosti in jih spodbuditi k sodelovanju z drugimi sošolci in pomoči manj 

uspešnim učencem.  
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11.3 HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Didaktične igre bodo učence motivirale tako, da bodo ostali aktivni celotno učno 

uro.  

Hipoteza 2: Didaktične igre bodo vplivale na učenčevo dobro razpoloženje in v njih vzbudile 

pozitivne občutke in čustva.  

Hipoteza 3: Didaktične igre so namenjene in uporabne predvsem pri ponavljanju in 

utrjevanju učne snovi.  

11.4 RAZISKOVALNA METODA  

Za izvedbo raziskave sem uporabila metodo akcijskega raziskovanja  kot sistematično, 

kritično in samokritično preiskovanje, ki pripomore k napredku znanja. 

Udeleženci: Učenci 1. in 2. razreda devetletne osnovne šole. 

Čas trajanja: 2 šolski uri (ena šolska ura traja 45 min) v 1. razredu in 2 šolski uri v 2. razredu. 
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11.5 UČNI PRIPRAVI ZA DRUGI RAZRED 

 

UČNA PRIPRAVA  

Študentka: Petra Plot 
Učni predmet: Slovenščina (SLJ) 
Šola: OŠ Zbora Odposlancev Kočevje 
Mentorica na šoli: Marija Erjavec 
Mentorica na fakulteti: dr. Marija Grginič 
Razred: 2. a 
Datum: 20. 12. 2012 
Tema: Na smučišču 
Učna enota: Grbina na smučišču 
Učni cilji:  
Učenec:  

- natančno opazuje dane sličice; 
- pripoveduje ob nizu slik; 
- zna ilustrirati konec zgodbe; 
- zna ilustrirati zapisano besedilo kot niz slik; 
- zna razporediti povedi k sličicam; 
- razvija grafomotorične spretnosti;  
- bere z razumevanjem in samostojno rešuje naloge; 
- razvija sposobnost poslušanja; 
- sledi navodilom; 
- pripoveduje o svojih občutkih, izkušnjah in doživetjih. 

 
Učne metode: poslušanje, opazovanje, razlaga, razgovor, pripovedovanje, opisovanje, 
poročanje, pogovor, delo z besedili, grafična in pisna dela, didaktična igra 
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 
Učni pripomočki in sredstva: UL 16/1-2 
Viri in literatura:  

- URL: http://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/po-sestopu-s-sedeznice-grdo-
padel. 

- Grginič, M. (2010). Kako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik 
za učitelje. 

- Grginič, M. (2010). ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Delovni zvezek 
za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole. 

- Pečjak, S. (200). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev.  
- Schellander, A., Žele, I. (1987). Slišim vidim pišem - delovni listi za začetni pouk 

branja in pisanja. 
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UVODNA MOTIVACIJA 

Učence povabim, da se usedejo v krog pred tablo. Na začetku ure se jim najprej predstavim in 

jim povem, da bom danes z njimi pri uri slovenščine. Učencem pokažem časopisno novico. 

PPoo  sseessttooppuu  ss  sseeddeežžnniiccee  ggrrddoo  ppaaddeell  

SSmmuuččaarr  nnaajj  bbii  ssee  ppoošškkooddoovvaall  zzaarraaddii  nneezznnaannccaa,,  kkii  mmuu  jjee  pprreekkrriižžaall  ppoott..  

CCEERRKKLLJJEE  NNAA  GGOORREENNJJSSKKEEMM  ––  DDooppoollddaann  ssee  jjee  nnaa  ssmmuuččiiššččuu  KKrrvvaavveecc  zzggooddiillaa  nneessrreeččaa,,  ppoo  

kkaatteerrii  ssoo  mmoorraallii  5566--lleettnneeggaa  LLjjuubblljjaannččaannaa  ss  hheelliikkoopptteerrjjeemm  pprreeppeelljjaattii  vv  lljjuubblljjaannsskkii  kklliinniiččnnii  

cceenntteerr..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Na sedežnici  

PPoott  mmuu  jjee  nneekkddoo  pprreekkrriižžaall  

NNeessrreeččaa  ssee  jjee  zzggooddiillaa,,  kkoo  jjee  LLjjuubblljjaannččaann  sseessttooppiill  ss  sseeddeežžnniiccee,,  vv  ttiisstteemm  ttrreennuuttkkuu  ppaa  nnaajj  bbii  mmuu  

ppoott  pprreekkrriižžaall  ssmmuuččaarr..  TTaakkoo  jjee  ppoovveeddaall  5566--lleettnniikk  ssaamm,,  kkii  jjee  zzaarraaddii  sskkoorraajjššnnjjeeggaa  ttrrččeennjjaa  ppaaddeell  nnaa  

bbookk  iinn  ssee  zzaarraaddii  tteežžee  tteelleessaa  ppoošškkooddoovvaall,,  nnaamm  jjee  ššee  ppoovveeddaall  JJeerriičč..  

Časopisno novico preberem:» Dopoldan se je na smučišču Krvavec zgodila nesreča, po kateri 

so morali 56-letnega Ljubljančana s helikopterjem prepeljati v ljubljanski klinični center. 

Nesreča se je zgodila, ko je Ljubljančan sestopil s sedežnice, v tistem trenutku pa naj bi mu 

pot prekrižal smučar. Zaradi skorajšnjega trčenja je padel na bok in se zaradi teže telesa 

poškodoval.«  

Z učenci se pogovorimo o nesreči. Kje se je nesreča zgodila? Kaj se je zgodilo? Koga so 

morali klicati? Kam so odpeljali 56-letnega Ljubljančana? 
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Pogovorimo se o smučanju:» Ali kdo od vas smuča? Kaj smučar potrebuje? Kje lahko smuča, 

na kaj mora biti pozoren?« Povzamemo, da je smučanje lahko nevaren šport in da moramo 

biti previdni, ko smučamo.  

OSREDNJI DEL 

Učence pozovem, da se usedejo v klopi in odprejo delovni zvezek ABC 2/1 na strani 58. Na 

tej strani so narisane 4 sličice, ki prikazujejo nesrečo, ki se je zgodila na smučišču. Pokličem 

par učencev, da opišejo dogajanje na slikah. Skupaj z učenci povežemo vse 4 slike v zgodbo. 

Nato boljšim učencem razdelim listke s povedmi (UL 16/2), ki jih morajjo razvrstiti v pravilni 

vrstni red, jih nalepiti v zvezek in napisati nadaljevanje zgodbe po svoji domišljiji. Tudi 

naslov si samo izmislijo. Ostalim učencem razdelim povedi, ki jih morajo pravilno razvrstiti v 

vrstni red, nalepiti v zvezek in nad njimi napisati Grbina na smučišču. Če kakšen izmed teh 

učencev nalogo prej reši, mora zgodbo še ilustrirati v treh sličicah.  

ZAKLJUČEK 

Učence povabim v krog pred tablo. Razdelim jih v skupine po 4, in sicer tako, da vsakega 

poimenujem z eno od živali: metulj, lev, konj, hrček. Učencem povem, naj si zapomnijo, kako 

jih bom poimenovala. Tisti, ki sem jih poimenovala z besedo metulj, so ena skupina, tisti, ki 

sem jih poimenovala kot hrčke, so druga skupina in tako dalje. Učenci vsake skupine se že v 

krogu usedejo skupaj. Nato jim v krogu pokažem in preberem nalogo, ki jo bodo reševali. 

Vsaka skupina ima različno nalogo. Za vsako nalogo imajo 5 min časa. Ko povem, da je čas 

minil, se zamenjajo v smeri urinega kazalca. Na primer 1. skupina gre tja, kjer je bila prej 2. 

skupina, 2. skupina gre na mesto 3. skupine in tako dalje. Učenci se nato posedejo v klopi po 

skupinah in začnejo z delom. 

1. skupina: 

Dobi izrezane povedi in sličice. Skupaj v skupini morajo ustrezno razporediti povedi k 

sličicam. 
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Slika 2: Povedi in sličice 

2. skupina:  

Dobi niz štirih sličic. Sami morajo zapisati besedilo, kaj se na sličicah po vrstnem redu 

dogaja v obliki zgodbe. 

 

 

 

Slika 3: Sličice, ki prikazujejo zgodbo, in kuverta 
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3. skupina:  

Dobi na listu zapisano kratko besedilo. Besedilo prikažejo z ilustracijo 4 risb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. skupina: 

Dobi sličice v treh kvadratkih, ki predstavljajo potek zgodbe. Četrti kvadrat je prazen, vanj 

morajo narisati konec zgodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kuverta in sličice 

 

Ko vse skupine pridejo skozi krog nalog, se učenci posedejo pred tablo in vsaka skupina 

predstavi svoje izdelke. Izdelke pogledamo in povemo, če kaj manjka, kaj je bilo dobro in kaj 

Slika 4: Besedilo 
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bi lahko bilo bolje. Pogovorimo se tudi o učni uri. Učenci povedo, kaj jim je bilo všeč in kaj 

bi spremenili.  

UČNA PRIPRAVA  

Študentka: Petra Plot 
Učni predmet: Slovenščina (SLJ) 
Šola: OŠ Zbora Odposlancev Kočevje 
Mentorica na šoli: Marija Erjavec 
Mentorica na fakulteti: dr. Marija Grginič 
Razred: 2. a 
Datum: 20. 12. 2012 
Tema: Na smučišču 
Učna enota: Mala tiskana črka k 
Učni cilji:  
Učenec:  

- glas k zapisuje z ustrezno malo tiskano črko v določeni smeri, obliki in velikosti; 
-  zna našteti in razvrstiti besede, ki imajo glas k na začetku, na sredini in na koncu 

besede; 
- piše črko k po zraku, po klopi in po hrbtu sošolcev; 
- piše malo tiskano črko k v delovni zvezek; 
- piše malo tiskano črko k v zvezek; 
-  zna povedati in zapisati besede, ki se začnejo z določeno črko; 
-  zna v besedi poiskati črko, ki manjka; 
-  ve, kateri pari črk in besed spadajo skupaj; 
-  zna iz določenih črk zapisati čim več besed. 

 
Učne metode: didaktična igra, pogovor 
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 
Učni pripomočki in sredstva: igralna plošča, kocka, kartončki, karte 
Viri in literatura: 

- URL: http://www.google.si/search?q=krokodil, 
- Grginič, M. (2010). Kako opismenjevati-poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik 

za učitelje, str. 59.   
- Grginič, M. (2010). ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Delovni zvezek 

za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole. 
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UVODNA MOTIVACIJA 

Učence spodbudim, da mi naštejejo nekaj živali, ki živijo na kmetiji, v živalskem vrtu in v 

gozdu. Pokažem jim sliko krokodila: 

 

 

 
 

Slika 6: Krokodil 

 
Vprašam jih, kje ta žival živi. Krokodila mi nato opišejo. Vprašam jih »Ali prepoznate katero 

izmed malih tiskanih črk, ki bi se lahko skrivala v besedi krokodil in je vi še ne poznate?« 

Skupaj ugotovimo, da bomo spoznali malo tiskano črko k. Učenci mi naštevajo nekaj besed, 

ki vsebujejo glas k. 

Učencem nato razdelim na kartončkih zapisane besede z malimi tiskanimi črkami. Vsak dobi 

en kartonček, na katerem je ena beseda. Te besede skupaj sestavljajo izštevanko:» En kovač 

konja kuje, koliko žebljev potrebuje, en, dva, tri, pa povej število ti!« Na tablo pritrdim 

plakat, na katerem je zapisana izštevanka En kovač, ... z malimi tiskanimi črkami. Učenci 

nato s pomočjo plakata skupaj sestavijo izštevanko iz kartončkov. Pogovorimo se o mali 

tiskani črki k v izštevanki. Učenci mi pokažejo vse male tiskane črke k v izštevanki in jih 

preštejejo. Črke k obkrožim in črko zapišem na tablo. Pogovorimo se o črki k in ugotovimo, 

da jo lahko izpeljemo iz velike tiskane črke K. Opišemo smer pisanja in utemeljimo 

dogovorjeno obliko, enopoteznost in estetskost. Demonstriram pisanje črke k s prstom po 

zraku, nato po črtni tabli (pokažem tudi nepravilne zapise črke, ki jih prečrtam).  

Učenci v delovnem zvezku ABC 2 na strani 59 prepišejo malo tiskano črko k do konca 

vrstice, tako kot nakazuje napisan primer črke k.  
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Razdelim jih v 4 skupine, in sicer tako, da so skupaj učenci, ki imajo rjave lase, učenci z 

dolgimi lasmi so skupaj, učenci, ki imajo vsaj eno stvar na sebi rdečo, so skupaj in skupaj so 

učenci, ki imajo na sebi rumeno stvar.    

Vsaki skupini razdelim eno didaktično igro in razložim pravila iger. Učenci eno igro igrajo 5 

minut. S piščalko oznanim konec igre in takrat se skupina učencev  v smeri urinega kazalca 

presede za drugo mizo, kjer je druga didaktična igra. 

1. skupina 

Učencem razdelim igro DOMINE. Igro  igra 4-6 učencev. Na desni/levi strani domin so 

zapisane besede z malimi tiskanimi črkami, desni/levi  strani pa so nalepljene slike. Domine 

pomešajo na sredini mize, obrnjene s hrbtno stranjo navzgor in vsak učenec si izbere 6 domin. 

Eno izmed vseh domin, ki so na sredini mize, odprejo in jo pustijo tam. Igro začne prvi 

igralec, igrajo se v smeri urinega kazalca. Na primer: Učenec mora na domini na mestu s 

sličico psa postaviti poleg drugo domino, na kateri piše beseda pes in obratno. Če te domine 

nima, je na vrsti naslednji igralec. Učenci svoje domine skrivajo pred ostalimi igralci. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Didaktična igra domine 

 

 Igro lahko priredimo tudi tako, da učencem vse kartončke/domine obrnemo na hrbtno 

stran, potem pa učenci v smeri urinega kazalca obračajo po eno domino. Ko obrnejo 

domino, morajo prebrati napis na primer luč in povedati čim več besed, ki se 

začnejo/končajo, imajo na sredini besede črko l. Boljši učenci besede tudi zapišejo. 

Lahko pa se tudi odločijo za to, da raje poimenujejo sličico, ki je na drugi strani črte in 

zaploskajo tolikokrat, kolikor zlogov ima beseda.  

 



Plot Petra. Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole. 
Diplomsko delo. Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta. 

 

49 

 

2. skupina 

Učencem na mizo položim igralno ploščo in kocko. Igra se igra po načinu igre Človek ne jezi 

se. Igrajo 4 igralci. Učenec vrže kocko in se premakne za toliko polj, kot je pik na kocki. Med 

igro ga čakajo tudi naloge, če pridejo na mesto, kjer je snežinka. Zmaga tisti učenec, ki pride 

prej na sankališče. Naloge so na primer zapiši besedo konj, zaploskaj 2-krat, počepni, 

zaploskaj tolikokrat, kolikor ima beseda zlogov in tako dalje. 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Didaktična igra človek ne jezi se 

 

 Igro lahko diferenciramo glede na sposobnosti učencev. Ko učenci pridejo na polje s 

snežinko, imajo v treh kuvertah naloge. Lahke naloge, srednje težke in težke naloge. 

Če učenec pravilno reši lahko nalogo, nadaljuje s srednje težko nalogo in če še to 

pravilno reši, nadaljuje s težko.  

 Igro lahko igramo tako, da se učenec premakne za 1 polje naprej od tam, kjer stoji, če 

reši nalogo pravilno. Če pa ne, pa se premakne za 1 polje nazaj.  

3. skupina 

Učenci dobijo karte, na katerih so sličice. Igra se igra po načinu igre Črni Peter. Igra se lahko 

poljubno število učencev. Drug drugemu vlečejo karte iz rok in iščejo pare. En par 

predstavljata dve sličici, katerih beseda se začne na isto črko. Če imajo par, ga položijo na 

mizo. Črni Peter je karta, označena s sličico črnega pajka. Učenci se skušajo znebiti črnega 

pajka, saj komur ostane ta karta do konca igre v rokah, zgubi. 
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Slika 9: Didaktična igra črni pajek 

 

4. skupina 

Učencem razdelim spomin. Igro  igra poljubno število učencev, največ 6. Učenci iščejo pare. 

En par predstavlja sličica in beseda. Na primer sličica psa in zapisana beseda pes je en par. 

Didaktična igra SPOMIN 

 

Slika 10: Didaktična igra spomin 

 

 Igro lahko priredimo tako, da je izdelana tematsko. Na primer imamo napisane samo 

poklice in sličice zanje, rastline, živali, temo morja (vse kar je povezano z morjem), 

zime, pomladi, jeseni, poletja in tako dalje.  
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 Igro lahko diferenciramo po sposobnostih učencev. Sposobnejši učenci najdejo par in 

pri tem povedo, ali je par, ki so ga našli, rastlina/žival/predmet/. Lahko jim damo 

nalogo, da morajo povedati čim več živali ali predmetov ali stvari, povezanih z 

morjem in tako dalje, ki se začnejo/končajo na isto črko kot par, ki so ga našli.  

ZAKLJUČNI DEL 

Z učenci se pogovorimo o učni uri. Povedo mi, kaj jim je bilo pri uri najbolj všeč in kaj ne, ali 

so se česa novega naučili. 
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11.6 UČNI PRIPRAVI ZA PRVI RAZRED 

 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Petra Plot 
Učni predmet: Slovenščina (SLJ) 
Šola: OŠ Zbora Odposlancev Kočevje 
Mentorica na šoli: Urška Rupnik 
Mentorica na fakulteti: dr. Marija Grginič 
Razred: 1. c 
Datum: 10. 1. 2013 
Učni sklop: Zima 
Učna enota: Prvi in zadnji glas 
Učni cilji:  
Učenec:  

- slušno razloči prvi (in zadnji) glas v besedah. 
Učne metode: delo z delovnim listom, didaktična igra 
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 
Učni pripomočki in sredstva: delovni list, čarobna nogavica, jabolko, copat, radirka, 
svinčnik, peresnica, šilček, kozarec, bombon, pomaranča, nogavica, rokavica, plišasta igračka 
medvedek, barbika 
 
Viri in literatura:  

- Grninič, M. (2010). Kako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik 
za učitelje. 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Igramo  igro Priplula je ladja. Učence povabim v krog. Ob navodilih najprej sama povem 

primer, nato pa se igrajo učenci.  

V roki imam žogo in rečem: Priplula je ladja »s« in podam žogo sosednjemu učencu. Povem 

mu, da mora povedati čim več besed na črko s. Če se ne spomni nobene besede ali pa mu 

zmanjka idej, pozovem ostale učence, da povedo še kakšno besedo. Nato ta učenec, ki je ujel 

žogo, zopet reče »Priplula je ladja«, se spomni kateregakoli glasu in poda žogo sosednjemu 

učencu. Ta mora povedati čim več besed na dani glas in tako naprej. Igro lahko nadaljujemo 

tako, da učencem rečemo, da morajo povedati besedo, ki se konča z določenim glasom. 
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OSREDNJI DEL 

Učencem razdelim delovni list, ki ga skupno rešimo.  

POIMENUJ PREDMET, POVEJ PRVI IN ZADNJI GLAS TER NARIŠI PREDMET ALI ŽIVAL, KI SE 
ZAČNE NA ISTI GLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učence razdelim v dve skupini in jim povem, naj si izmislijo ime njihovih skupin. Ti 

imeni zapišem na tablo v obliki razpredelnice. Pokažem jim čarobno nogavico.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 11: Čarobna nogavica 
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V njej imam različne predmete (jabolko, copat, radirko, svinčnik, peresnico, šilček, kozarec, 

bombon, pomarančo, nogavico, rokavico, plišasto igračko medvedka in barbiko), ki jim jih ne 

pokažem, saj bodo potem vlekli iz nje predmete. Pridem do prve skupine učencev in eden v 

skupini izvleče iz čarobne nogavice en predmet. V skupini morajo predmet poimenovati in 

povedati, na kateri glas se predmet začne. Ko to storijo, morajo našteti še 5 stvari, ki se 

začnejo z enakim glasom. Če povedo, dobijo 1 točko, ki jo zapišem na tablo. 

ZAKLJUČEK 

Posedemo se v krog pred tablo, vsak učenec sedi na svojem stolu. Učencem povem: “Stolček 

naj zamenjata otroka, katerih imena se začnejo z glasom R ali S." Učencem najprej potek 

sama ponazorim. Nato rečem: "Stolček sedaj zamenjata otroka, katerih imena se začnejo z 

glasom B ali Ž." Uporabim še ostale glasove, da vsak učenec pride enkrat na vrsto za menjavo 

stolčka. Sledi enaka igra z zadnjimi glasovi.  

Z učenci se pogovorimo o učni uri. Povedo, kaj jim je bilo najbolj všeč in zanimivo, česa so 

se novega naučili in kaj bi spremenili v učni uri. 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Petra Plot 
Učni predmet: Slovenščina (SLJ) 
Šola: OŠ Zbora Odposlancev Kočevje 
Mentorica na šoli: Urška Rupnik 
Mentorica na fakulteti: dr. Marija Grginič 
Razred: 1. c 
Datum: 10. 1. 2013 
Učni sklop: Zima 
Učna enota: Dolge in kratke besede 
Učni cilji:  
Učenec:  

- slušno zaznava dolge in kratke besede;  
- s trakovi in rokami označi dolžino besed;  
- razvija predopismenjevalne zmožnosti;  
- z besedo poimenuje sličico in pove, ali je beseda dolga ali kratka. 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo s sličicami, didaktična igra 
Učne oblike: skupinska, delo v paru 
Učni pripomočki in sredstva: dolg in kratek papirnat trak, dolg in kratek šal, igre iz ABC 
igralnice 
Viri in literatura:  

- Portal za znanje Lili in Bine: http://www.devetletka.net/gradiva/Lili-in-Bine 
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UVODNA MOTIVACIJA 

Učence povabim v krog pred tablo. Povem ime učenca, ki ima kratko ime in mu dam kratek 

volnen šal. Povem  ime učenca, ki ima dolgo ime in mu dam dolg volnen šal. Vprašam 

učence, zakaj sta učenca dobila različno dolge šale in povem, da imamo različno dolge 

besede; ene besede so dolge in druge kratke. Učencem pokažem predmet jabolko in pokažem 

na moj nos. Skupaj ponazorimo dolžini besed z rokami, izgovorimo najprej besedo jabolko in 

zraven 3 zaploskamo. Nato še izgovorimo besedo nos in 1 zaploskamo. Ugotovimo, da je nos 

kratka beseda, jabolko pa dolga, saj smo pri besedi nos zaploskali le 1, pri besedi jabolko pa 

3. Učencem po parih nato razdelim dolg in kratek trak. Povem jim, da bo dolg trak 

predstavljal dolgo besedo, kratek trak pa kratko besedo, da bodo poslušali besede in dvignili 

ustrezen trak glede na dolžino poslušanih besed. Vsako besedo bomo izgovorili in  zraven 

zaploskali. Govorim besede: ura, pes, pikapolonica, avtomobil, led, sladoled, avtomehanik, 

tla, kos, cvetlica, noč, pravljica.  

OSREDNJI DEL 

Na tablo z magnetki pritrdim dolg in kratek trak. Učence povabim v krog pred tablo. 

Razdelim jih v pare. Vsakemu paru učencev razdelim dve sličici. Skupaj morata poimenovati, 

kar je prikazano na sličici in ugotoviti, ali je beseda dolga ali kratka. Učencem dam časa tri 

minute, potem pa vsak par pokaže ostalim učencem sličici in pove, ali sta besedi dolgi ali 

kratki. Skupaj izgovorita besedi in pri tem ploskata, nato prilepita sličici pod dolgi oziroma 

kratki trak. 

V nadaljevanju učence razdelim v 4 skupine tako, da vsakemu učencu dam eno sličico. 

Učenci, ki dobijo isto sličico, so skupaj v skupini.  

Sličice:  

 

Slika 12: Sneženi mož 

     

 

 

  
Slika 13: Sani 
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Učencem nato po skupinah razdelim igre in vsaki skupini povem pravila. Učenci se igrajo 

igro do pet minut pred koncem ure.  

 

1. skupina  

Učencem na mizo položim didaktično igro V MESTU iz ABC igralnice. Igro  igrajo 4 učenci 

in poteka po principu igre ČLOVEK NE JEZI SE. Povem jim, da začne tisti učenec, ki vrže 

kocko z najvišjim številom pik. Učenec vrže kocko in se premakne za toliko polj, kot je pik na 

kocki. Če pridejo na polje s sličico, poimenujejo stvar na sliki in povedo, ali je beseda dolga 

ali kratka. Na igralni plošči so narisani tudi drugi simboli kot na primer: znak STOP, ta 

pomeni, da učenec počiva en krog. Zmaga tisti učenec, ki pride prvi v cilj.  

 Igro lahko prilagodimo tudi tako, da morajo učenci, ko pridejo na določeno sličico,  

sličico poimenovati in povedati prvi in zadnji glas besede.  

 Igro lahko diferenciramo. Boljšim učencem damo nalogo, da ob prihodu na sličico 

besedo poimenujejo, povedo, na kateri glas se začne in povedo poved, ki se začne na 

ta glas.  

 Učenci ob prihodu na sličico besedo zlogujejo in povedo, koliko zlogov ima beseda. 

 Učenci ob prihodu na sličico povedo, koliko črk ima beseda in povedo besede z istim 

številom črk. 

 Nadpovprečnim učencem damo nalogo, da ob prihodu na sličico besedo poimenujejo 

in jo tudi zapišejo z velikimi tiskanimi črkami, ali učenci ob prihodu na sličico povedo 

besedo, ki se rima na to besedo. 

Slika 14: Iglu 

Slika15: Smučar 
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Slika 16: Didaktična igra V MESTU 

 

2. skupina  

Učencem na mizo položim didaktično igro ODPLUJMO NA BARKI iz ABC igralnice. Igro 

igrajo 4 učenci in poteka po principu igre ČLOVEK NE JEZI SE. Povem jim, da začne tisti 

učenec, ki vrže kocko z najvišjim številom pik. Učenec vrže kocko in se premakne za toliko 

polj, kot je pik na kocki. Če pridejo na polje s sličico, poimenujejo stvar na sliki in povedo, ali 

je beseda dolga ali kratka. Če pridejo na polje, na katerem je narisan zajček, pa morajo 

opraviti nalogo, ki je zapisana na tem polju (naloge so gibalne). Zmaga tisti, ki pride prvi na 

cilj. 

 Igro lahko priredimo tako kot igro V mestu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Didaktična igra ODPLUJMO Z BARKO 
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3. in 4. skupina 

Učencem na mizo položim didaktično igro STONOGA iz ABC igralnice. Igro  igra poljubno 

število učencev. Povem jim, da začne učenec, ki ima rojstni dan pozimi. Če jih ima več, se 

morata med seboj zmeniti, kateri bo začel. Otroci vse sličice obrnejo na hrbtno stran tako, da 

jih ne vidijo. Prvi učenec, ki začne igro, mora postaviti glavo gosenice, ki je ne obrnemo na 

hrbtno stran tako kot ostale sličice. Nato pa izvleče eno sličico in jo postavi poleg goseničine 

glave. Poimenovati mora stvar na sličici in povedati, ali je beseda dolga ali kratka. Nato tako 

nadaljujejo v smeri urinega kazalca.  

 Igro lahko priredimo tako kot igro V mestu. 

  

 

 

Slika 18: Didaktična igra STONOGA 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Z učenci se pogovorim o učni uri. Povedo mi njihove vtise. Vprašam jih, ali jim je bila ura 

všeč, kaj jim ni bilo všeč, kaj jim je bilo najbolj zanimivo v uri in ali so se česa naučili. 
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11.7 VREDNOTENJE UČNIH UR 

11.7.1  

1. RAZRED 

Učna ura: Prvi in zadnji glas  

Uvodna igra Priplula je ladja je učence zelo motivirala za nadaljnje delo. Z učenci smo se 

posedli v krog. Začela sem z igro in podala žogo učencu, ki je sedel nasproti mene. Nekateri 

učenci so imeli pri določanju besed na določen glas kar nekaj težav. Tedaj sem ostalim 

učencem rekla, naj jim pomagajo, da se učenec, ki ni znal povedati nobene besede, ni počutil 

zaradi tega slabo. Največ težav so imeli pri besedah, ki so se začele z glasovi ž, č, š, z, s, u, v. 

Pri določanju besed na določen zadnji glas so imeli še več težav, tedaj sem jim pomagala tudi 

jaz, če se niso spomnili nobene besede. Ko je bilo igre konec, so bili razočarani, saj jim je bila 

igra všeč. Pri reševanju učnega lista so jim bile všeč sličice, risanja so se lotili z velikim 

veseljem. Tudi učiteljica je rekla, da rišejo zelo radi. Nekaterim učencem sem morala 

pomagati, med njimi je bil tudi učenec hrvaškega rodu, ki mu jezik še ne gre dobro, tako da 

sem njemu največ pomagala. Ko so učenci rešili učni list, sem jih razdelila v dve skupini. Bili 

so presenečeni in začudeni, da so bili razdeljeni. Niso vedeli, kaj naj pričakujejo. Ko sem 

skupinama učencev rekla, naj si izberejo ime, so vzkliknili kot iz topa. Eni so bili severni 

jeleni, drugi pa severni medvedi. Na tablo sem severne jelene označila s krogcem z modro 

kredo, severne medvede z zvezdico rdeče barve. Ko sem jim pokazala čarobno nogavico, so 

bili navdušeni. Še posebej jim je bilo všeč to, da niso vedeli, kaj je v nogavici. Pri sami igri so 

si pomagali med seboj. Vsi so komaj čakali, da so prišli na vrsto, da iz nogavice povlečejo 

določeno stvar. Ko so prejeli eno točko, so glasno vzkliknili. Na koncu igre sta bili obe 

skupini izenačeni. Ko smo končali z igro, so se učenci posedli v krog na stolčke. Zadnja igra z 

menjavo stolčkov jim je bila še bolj všeč kot začetna igra Priplula je ladja. Pri igri so se 

nasmejali in malo tudi razmigali. Za igre z ABC kartami ni ostalo časa, tako da je učiteljica 

predlagala, da  jo bodo igrali  naslednjič. Pri učni uri sem tako dosegla dva pomembna cilja, 

kot sta slušno razlikovanje prvega in slušno razlikovanje zadnjega glasu. Cilje sem preverjala 

skozi celotno uro z metodami dela. Vsakega učenca sem individualno izpostavljala večkrat, 

tako da sem preverjala, ali razloči prvi in zadnji glas besede, kar je razvidno v učni pripravi in 

zgornjem vrednotenju učne ure. 
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 Učna ura: Dolge in kratke besede 

 

Učenci so najprej pri igri z dolgim in kratkim šalom ugibali, zakaj sem enemu učencu dala 

dolg, drugemu pa kratek šal. Najprej so mislili, da zaradi tega, ker je eden učenec velik, drugi 

pa manjši. Kmalu so ugotovili, da zaradi njunih imen. Pri kazanju besed, ali so dolge ali 

kratke, niso imeli težav. Najprej smo skupaj naredili nekaj primerov. Govorila sem besede in 

skupaj smo zaploskali ob določeni besedi ter povedali, ali je dolga ali kratka. Učencem ni 

predstavljalo to nobenih težav. Pri delu v dvojicah so delali z veseljem. Sličice so jim bile 

všeč. Ko so hodili pred tablo, je vsak povedal za neko sličico, ali je beseda dolga ali kratka in 

poleg ploskal, sličico pa sem jaz pritrdila na tablo. Ostali učenci so poslušali. Bili so zelo 

pridni in poslušni. V skupinah so se radi igrali didaktične igre, saj je bilo to zanje nekaj 

novega. Ta način dela jim je bil tuj, zato so bili toliko bolj motivirani. Med seboj so si tudi 

zelo pomagali. V uri so se učenci naučili zaznavati dolge in kratke besede in označiti dolžino 

besed z rokami in trakovi. Cilje sem preverjala med samo uro že v uvodni motivaciji, ko so 

učenci morali dvigati trakove za dolge in kratke besede in v osrednjem delu ure, ko so delali v 

dvojicah in po skupinah. Med tem, ko so  učenci igrali didaktične igre, sem namreč hodila 

med skupinami in poslušala, kateri učenec ima težave, kateri ne.  

 

11.7.2  

2. RAZRED 

Učna ura: Pripovedovanje ob nizu slik  

Ko sem prišla prvo uro v razred, so me učenci z začudenjem gledali. Vedeli so, da bom dve 

uri z njimi pri pouku slovenščine, saj jim je to povedala že njihova učiteljica. Učencem sem se 

predstavila in jih povabila v krog pred tablo. Veseli so bili, ker so lahko v krogu sedeli, kakor 

so želeli, po navadi morajo nekateri fantje sedeti stran od drugega, ker delajo nered, danes pa 

so bili lahko posedeni skupaj. Kljub temu ni bilo nobenega nemira. Najprej sem jim zaželela 

lepo jutro in jih vprašala po počutju (zanimalo me je, če so kaj zaspani). Prebrala sem jim 

časopisno novico, ki so jo vneto poslušali. V nadaljevanju so z dviganjem rok odgovarjali na 

moja vprašanja. Nekaj časa smo se zadržali pri smučanju, kar sem tudi predvidevala. Vprašala 

sem jih namreč, ali je kdo od njih že smučal in kje. Vsi so dvignili roke. Seveda so hoteli vsi 

povedati, kje so že bili. Pogovor sem prekinila in nadaljevala z uro. Učenci so odšli v klopi in 
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nadaljevali smo z delom v delovnem zvezku. Dala sem jim minuto časa, da so si ogledali 

sličice v delovnem zvezku, nato pa sem poklicala nekaj učencev, da so povedali, kaj se dogaja 

na prvi, drugi, tretji in četrti sličici. Dva učenca pa sta nato ob moji pomoči združila vse štiri 

sličice v zgodbo. Skupaj smo rešili naloge v delovnem zvezku. Namesto, da so strigli povedi 

sami, sem jim jih razdelila jaz. Takšen postopek mi je predlagala učiteljica, saj je imelo šest 

učencev v razredu motorične težave, poleg tega naj bi bili tudi ostali zelo počasni pri rezanju 

in lepljenju v zvezke, tako naj bi s tem izgubila veliko časa. Boljši učenci, ki so morali povedi 

pravilno razvrstiti v vrstni red in napisati nadaljevanje zgodbe, so bili zelo hitri in ustvarjalni. 

Niso se pritoževali nad nalogo, ampak jim je bilo všeč, da se niso dolgočasili, medtem ko bi 

drugače morali čakati ostale učence, da pravilno razvrstijo povedi v vrstni red in jih nalepijo v 

zvezek. Nadaljevali smo z delom po skupinah. Učiteljica mi je pomagala prestaviti klopi. 

Učenci so bili navdušeni, ko so videli, da bodo delali po skupinah. Takšna oblika poučevanja 

namreč ni bila pogosta pri njih. Učence sem pozvala, da me poslušajo. Podala sem  navodila 

za vsako skupino, tako da mi ni bilo potrebno povedati navodila vsaki skupini posebej. 

Učenci namreč zelo slabo berejo, tako da sem jim malo olajšala delo, da je steklo hitreje. Delo 

po skupinah je potekalo tekoče. Učenci niso vedeli, v kateri smeri se morajo menjati po 

skupinah, tako da sem jih morala ves čas usmerjati, kdo gre kam. Takšnega dela namreč niso 

navajeni. V skupinah sva z učiteljico opazili, da so si zelo pomagali in sodelovali med seboj. 

Najraje so delali nalogo, kjer je bilo potrebno napisano zgodbo uprizoriti s štirimi sličicami. 

Tu se je najbolj videlo njihovo sodelovanje, saj so se med seboj dogovarjali, kdo bo narisal 

kakšen prizor. Eden izmed učencev je risal punčko pri kosilu, drugi ko spi, tretji darila itn. 

Najmanj jih je motivirala naloga, pri kateri je bilo potrebno v skupini ilustrirati zaključek 

zgodbe. Problem je bil namreč, da toliko učencev ni moglo risati enega prizora, tako da so se 

zmenili, da riše samo eden, ostali pa so gledali okoli. Le pri eni skupini učencev je bilo tako, 

da je vsak narisal nekaj. Pri nalogi, kjer je bilo potrebno razporediti povedi k sličicam, sem 

jim pomagala pri branju, ker bi jim drugače zmanjkalo časa. Pri nalogi, kjer so morali zapisati 

zgodbo ob danih sličicah, so večinoma prišli le do druge sličice, saj so pisali zelo počasi. 

Učence sem na koncu vprašala, kakšna se jim je zdela ura. Bili so veseli in navdušeni. 

Povedali so mi, da jim je bila všeč, zabavna in poučna, predvsem pa jim je bilo všeč delo po 

skupinah. Učne cilje, ki so zapisani v učni pripravi, sem lahko preverila v osrednjem delu, ko 

so učenci delali s povedmi, saj so delali individualno ter z delom  po skupinah. V zaključnem 

delu smo skupaj z učenci njihove izdelke tudi pregledali in jih pokomentirali, tako da smo 

videli, katera skupina je najboljše opravila svoje delo. 
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Učna ura: Obravnava male tiskane črke k 

Drugo uro sem na začetku zopet poklicala učence v krog. Naštevali so mi različne živali, pri 

tem so bili zelo motivirani. Ko sem jim pokazali sliko krokodila, so vsi vzdihnili, kot da bi ga 

prvič videli. Takoj so ugotovili, da je v besedi krokodil črka k tista, ki se je še niso učili. Delo 

v dvojicah jih je navdušilo, najbolj jim je bilo všeč to, da so morali skupaj sestaviti 

izštevanko, napisano na plakatu. Z določanjem črke k v izštevanki niso imeli težav. Tudi 

pisanje večini otrok ni delalo težav, razen posameznikom. V skupinah so radi delali, bili so 

zelo motivirani. Učencem je bila najbolj zanimiva igra Črni pajek in Spomin. Pri učencih sem 

opazila, da so si med seboj pomagali, če kdo česa ni znal prebrati ali poiskati. Na koncu  sem 

jih vprašala, kakšna se jim je zdela ura. Odgovorili so mi, da je bila zabavna in nenavadna, 

poučna in zanimiva. Želeli so se še igrati, vendar je zmanjkalo časa.  

Učenci so črko k dobro spoznali preko didaktičnih iger, saj je bila prisotna v vseh igrah. 
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12 IZDELKI UČENCEV  

1. RAZRED 

Učna ura: Prvi in zadnji glas 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Učna ura: Dolge in kratke besede 

 

 

-  

 

 

 

 

  

 
 Slika 19: Učenki med reševanjem delovnega lista 

Slika 20: Učenci med ploskanjem dolgih in kratkih besed 
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Slika 21: Učenci med igranjem didaktične igre V MESTU 

Slika 22: Učenci med igranjem didaktične igre ČRNI PAJEK 

Slika 23: Učenci med igranjem didaktične igre STONOGA 
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2. RAZRED 
 

Učna ura: Grbina na smučišču 

 

Slika 25: Učenci pripovedujejo ob sličicah 

 

  

Slika 24: Učenci med igranjem didaktične igre NA BARKI 
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Slika 27: Učenci rišejo vsebino zgodbe 

  

Slika 26: Učenci razvrščajo izrezane povedi k sličicam 
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Nastale so naslednje slike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 28: Izdelki otrok 
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Nastale so naslednje risbe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 29: Učenci rišejo nadaljevanje zgodbe v zadnji kvadratek učnega lista 

Slika 30: Izdelki otrok 
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Učna ura: Mala tiskana črka k 

  
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Slika 31: Učenci med igranjem didaktične igre DOMINE 



Plot Petra. Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole. 
Diplomsko delo. Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta. 

 

70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 33: Učenci med igranjem didaktične igre ČRNI PAJEK 

Slika 32: Učenci med igranjem didaktične igre ČLOVEK NE JEZI SE 

Slika 34: Učenci med igranjem didaktične igre SPOMIN 
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13 INTERVJUJA Z UČITELJICAMA 

13.1 INTERVJU Z UČITELJICO 1. RAZREDA 

1. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri slovenščini?  

ABC karte pri pouku uporabljam vsakodnevno, in sicer pri iskanju prvega ali zadnjega glasu 

v besedah, pri zlogovanju, iskanju rim, pomanjševalnicah, pri začetnem branju, in sicer kot 

obliko utrjevanja in urjenja učne snovi. ABC igralnico uporabljam bolj redko, saj glede na 

izbrano učno gradivo posegamo po drugih, interaktivnih nalogah, ki se navezujejo na učbenik 

in delovni zvezek, ki ga pri pouku uporabljamo (komplet Lili in Bine 1). Interaktivno gradivo 

in ostale (večinoma računalniške) didaktične igre pri pouku slovenščine v obliki 

interaktivnega medija z uporabo interaktivne table uporabljam velikokrat kot uvodno 

motivacijo ali v zaključnem delu učne ure. Za začetno branje in pisanje uporabljam tudi igre, 

ki jih sama izdelam. To so igre v obliki spomina, domin, igre s kocko in podobno. 

2. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri predmetu slovenščina pri začetnem 

opismenjevanju?  

Kot sem že omenila, didaktične igre uporabljam pri iskanju začetnega ali končnega glasu v 

besedah, zlogovanju, iskanju dolgih ali kratkih besed, začetnem branju in pisanju. Igre 

uporabljam večkrat tedensko, večinoma za popestritev učne ure (npr. prvih ali zadnjih 10 

minut).  

3. Kakšne mislite, da so prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih iger? 

Prednost didaktičnih iger je, da otroci z igro lažje in hitreje dosegajo vzgojno-izobraževalne 

cilje, pri tem pa so sproščeni in motivirani, kar pa je, po mojem mnenju najpomembnejše.  

Gre za nekakšno kompleksno učenje, saj z igro otrok razvija vsa področja njegovega razvoja, 

od govora, motorike (koordinacija, reagiranje), socialno področje (sodelovanje v skupini z 

drugimi sošolci), miselne procese in tako dalje. Pomanjkljivost oziroma slabost vidim v tem, 

da je na trgu in dandanes tudi na spletu veliko didaktičnega materiala za uporabo pri pouku, a 

je potreben temeljit premislek in ustrezno vrednotenje posameznega gradiva, saj ni nujno, da 

je vsak izdelek učinkovit in primeren oziroma ustrezen glede na razvojno stopnjo otrok. 
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13.2 INTERVJU Z UČITELJICO 2. RAZREDA 

1. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri slovenščini? 

 

Didaktične igre uporabljam pogosto za utrjevanje snovi, občasno pa za motivacijo. Otroci jih 

imajo radi, ker se običajno odvijajo na tleh, ne v klopi, niso povezane z rutiniranim učenjem, 

so zabavne in zanimive. Kadar potekajo v skupinah, se razvijajo še sodelovalne spretnosti: 

dogovor o vrstnem redu, veliko komunikacije. 

 

2. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri predmetu slovenščina pri začetnem 

opismenjevanju?  

 

Zelo pogosto. Tu so uporabne karte za iskanje parov z enakim začetnim ali končnim 

glasom, rimami, vislice, iskanje smiselne besede iz premešanih črk. 

 

3. Kakšne mislite, da so prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih iger? 

 

Prednosti so, da  so učenci zanje zelo notranje motivirani, z njimi nevede utrjujejo 

učno snov. Pomanjkljivosti pa,  če postanejo same sebi namen, če se jih uporabi kot 

mašilo, ali če trajajo predolgo oziroma prekratko. 
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14 ANALIZA UPORABE  DIDAKTIČNIH IGER  

Uporaba didaktičnih iger pri pouku začetnega opismenjevanja ima številne prednosti. Prva, ki 

sem jo opazila v mojih učnih urah, je ta, da imajo učenci višjo stopnjo motivacije pri pouku. 

Učenci so naveličani rutine, namreč učitelji v šolah z učenci res da počnejo veliko zabavnih 

dejavnosti, kot je risanje, igranje z lutkami in tako naprej, vendar še vedno premalo. 

Učenci so pri moji uri zelo radi risali in se igrali igre Človek ne jezi se, Spomin, Črni pajek in 

Domine. Te igre so v osnovi že poznali, poznali so njihova pravila in so vedeli, kako se 

igrajo.  Njihova motivacija ni padla skozi celotno uro.  

 

Druga prednost, ki sem jo zasledila, je sodelovanje med učenci. Učenci so si med seboj 

pomagali, niso bili sebični in niso tistega učenca, ki ni vedel odgovora, zasmehovali. Zanje je 

bila to le igra. Seveda so nevede ponavljali in utrjevali snov. Prav tako so imeli priložnost 

zmagati v igri tudi učenci, ki so drugače manj uspešni v šoli, osamljeni učenci pa so se imeli 

priložnost povezati ter spoznati z drugimi učenci. Tisti, ki so bolj vsiljivi in želijo vedno, da 

jih drugi učenci poslušajo, pa so se morali podrediti skupini in pravila igre sprejeti.   

 

Ker sem uporabila v uri didaktične igre, sem morala temu prilagoditi učno obliko. Učenci so 

delali po skupinah, v paru in le redko frontalno. Učencem je bilo zanimivo delati nekoliko 

drugače kot po navadi, saj so večinoma vajeni frontalnega dela. Tudi s tem sem pritegnila 

njihovo pozornost. 

Poleg vsega naštetega je prednost didaktičnih iger tudi v tem, da se otroci sprostijo, uživajo, 

lažje izražajo svoja čustva. 

Hipotezi 1 in 2, ki sem ju zastavila, sem tako tudi potrdila. 

Hipotezo 3, ki pravi, da so didaktične igre namenjene predvsem utrjevanju in ponavljanju 

znanja, pa sem zavrnila. V svojih učnih urah sem namreč didaktične igre uporabila tudi pri 

obravnavi nove učne snovi. Didaktične igre sem tako vključila pri obravnavi male tiskane 

črke k, dolgih in kratkih besed ter pri slušnem in vidnem razločevanju prvega in zadnjega 

glasu. S tem sem potrdila, da so didaktične igre lahko tako uporabne pri obravnavi nove učne 

snovi kot tudi pri ponavljanju in utrjevanju snovi in ne le predvsem pri ponavljanju.  

Slabih lastnosti uporabe didaktičnih iger sem zasledila le malo. Prav gotovo je ena ta, da 

potrebujemo veliko časa za njihovo izdelavo. Ravno zaradi tega večina učiteljev ne uporablja 
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lastnih didaktičnih iger, ampak igre iz abecedne igralnice (Želva, Črtarija, Pikapolonica, 

Potujmo po hiši, Gusar-grad, Pri nas doma, Stonoga, V mestu, Čebelnjak, Sestavimo povedi, 

Odplujmo na barki, Ra-ca, S ali Z, Dinozaver), ki jih ima skoraj vsak razred. Sama bi naredila 

takšne didaktične igre, ki bi jih lahko uporabila pri več temah. Tako bi imela več raznovrstnih 

didaktičnih iger, ki bi jih menjavala skozi ure in otrokom bi bilo bolj zanimivo.  

Slaba lastnost uporabe didaktičnih iger je tudi ta, da nekatere igre ne upoštevajo 

individualizacije in diferenciacije učencev. Nadpovprečni, podpovprečni in povprečni učenci 

imajo tako vsi iste naloge. Tako lahko nekatere igre postanejo nadpovprečnim učencem 

dolgočasne, posledično pa lahko zaradi tega nastane nedisciplina v razredu. Zato moramo biti 

pri izbiri iger zelo pozorni, da so dovolj zanimive in poučne za vse učence. 
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15 ZAKLJUČNE MISLI  

V diplomskem delu sem želela predstaviti možnost uporabe didaktičnih iger pri pouku 

slovenskega jezika na področju opismenjevanja v 1. in 2. razredu osnovne šole. Pri prebiranju 

literature sem ugotovila, da uporaba didaktičnih iger ni nekaj novega na področju 

izobraževanja in poučevanja učencev. Obstaja veliko teorij o didaktičnih igrah, njihovi 

zagovorniki in nasprotniki. Nekateri avtorji ne vedo, kako bi definirali didaktične igre in se ne 

strinjajo s tem, da so didaktične igre lahko uporabne v poučevanju. Poudarjajo predvsem 

njihove slabe lastnosti kot npr. izguba časa z izdelavo iger, preveč navodil pri podajanju iger 

in to, da ne upoštevajo individualizacije in diferenciacije. Tisti, ki didaktične igre zagovarjajo, 

pa pravijo, da je njihova največja prednost v tem, da so učenci bolj motivirani, pozorni in da 

naj bi bilo znanje pri teh otrocih trajnejše in kvalitetnejše, če ga pridobijo z igranjem 

didaktičnih iger.  

Ko načrtujemo didaktične igre, se moramo ravnati po učnem načrtu in znanju učencev. Cilje v 

učnem načrtu moramo uresničiti. Učence pa moramo na začetku ure tako motivirati, da 

ostanejo pozorni skozi celotno uro. Didaktične igre imajo izredno motivacijski učinek na 

učence in s tem je pouk zabavnejši ter bolj prijeten za učence. V razredu ostane red in lažje 

vzdržujemo disciplino, posledično pa je tudi znanje učencev trajnejše.  

Namen diplomskega dela sem dosegla, saj sem sama izdelala didaktične igre in jih preizkusila 

v razredu, prav tako pa sem uporabila tudi didaktične igre iz ABC igralnice. Izdelala sem jih, 

ker sem želela preizkusiti, koliko časa bom porabila za izdelavo in samo načrtovanje iger.  

Zanimivo bi bilo preučevati vpliv didaktičnih iger na pomnjenje učencev skozi celotno leto, 

kjer bi pri eni skupini učencev pri ponavljanju učne snovi uporabljali didaktične igre, pri 

drugih pa ne. Nato pa bi obema skupinama učencev dali test, s katerim bi preverili njihovo 

znanje. 
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