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POVZETEK
V diplomskem delu sem zasnovala in oblikovala spletno zbirko socialnih iger ter obravnavala
tematiko socializacije preko t.i. socialnih iger. V poplavi informacij, ki jih danes lahko
najdemo na spletu, je mnogokrat težko hitro najti informacije, ki bi bile kvalitetno zbrane in
urejene na enem mestu.
Zasnovala sem zbirko, ki bi enotno predstavila socialne igre, vanjo vmestila prirejene igre
tujih avtorjev in avtorske socialne igre, ki se jih lahko uporablja v razredu. Za zaključek dela
je bila zbirka s pomočjo programerja tudi izdelana. Poseben poudarek sem namenila prav
priredbi in ustvarjanju lastnih socialnih iger, saj avtorji s tega področja ne uporabljajo
enotnega sistema zapisovanja in mnogokrat spustijo vrednotenje po koncu igre, ki pa je za
pravilno izvajanje socialnih iger ključno. Naloge sem se lotila z mislijo na učitelje in
učiteljice, ki bodo spletno zbirko uporabljali in zbirko oblikovala tako, da je kar se da
preprosta in pregledna, ne vsebuje odvečnih elementov ter obenem poudarja socialni vidik. S
principom daj-dam lahko učitelji tudi sami soustvarjajo zbirko.
Da bi preverila, kako uspešna sem bila pri načrtovanju in izvedbi, sem za pomoč pri
vrednotenju prosila tri učiteljice. Preko nalog pri vrednotenju sem želela ugotoviti, če se
znajdejo v zbirki in jim dala možnost, da so izrazile svoje mnenje ter podale konstruktivne
kritike.

KLJUČNE BESEDE: Socialne igre, splet, informacijska tehnologija, socializacija, igra.
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ABSTRACT
In the thesis, I designed and created an online collection of social games, and dealt with the
topic of socialization through these games. In the flood of information that can be found
online today, it is often difficult to find information that would be qualitatively and neatly
collected in one place.
I designed the collection, which would present social games in an unified way, placed into it
modified games of other authors, and added my own social games, all which can be used in
the classroom. To end the work, programmer helped me produce the collection online.
Particular emphasis was dedicated to editing and creating my own social games, as the
authors in this field do not always apply an uniform system of developing social games and
often skip evaluation at the end of the game, which is the key for proper implementation.
When I started the collection I thought of teachers and students who will use the online
collection and designed it in such way that it is as simple and transparent, does not contain
redundant elements and at the same time emphasizes the social aspect with using the principle
of give-and-take as teachers themselves can help expand the collection.
In order to examine how successful I have been in the planning and execution, I asked three
teachers for help. I asked them to use simple instructions to navigate through the collection
and write their honest evaluation. Through the tasks in the evaluation, I wanted to find out if
the collection of social games is easy enough to navigate and use, give them an opportunity to
express their views, and provide constructive criticism.

KEYWORDS: Social games, internet, information technology, socialization, games.
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UVOD

Doba računalnikov s hitrim razvojem informacijske tehnologije posega v praktično vse vidike
življenja. Če so se generacije otrok rojenih v 80. letih prejšnjega stoletja z računalniki
srečevale najhitreje v osnovni šoli, so otroci nove dobe obkroženi z informacijsko tehnologijo
prav od rojstva naprej. Osebni računalniki so danes prisotni tako v zasebnem kot poslovnem
življenju, pomembno mesto pa zasedajo tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Učitelji, učenci, ravnatelji, knjižničarji, strokovni delavci ... vsi vsaj v določeni meri
uporabljajo informacijsko tehnologijo pri svojem delu in v zasebnem življenju. Danes je
dnevna uporaba informacijske tehnologije že skoraj nuja, hkrati pa je zelo uporabna. S
popularizacijo svetovnega spleta in z množično uporabo računalnikov imamo uporabniki
dostop do izjemnega števila informacij v zelo kratkem času. Naj smo še 10 let nazaj za iskanje
željenih informacij porabili ure ali celo tedne, imamo informacije danes skoraj na dlani. A to
ima tudi slabe strani. Velika količina informacij je lahko zastrašujoča in obremenjujoča in se
uporabniki zato še danes mnogokrat raje zatečejo k bolj konvencionalnim metodam
pridobivanja informacij. Spletne zbirke so prav zato tiste, ki nam pomagajo hitreje priti do
informacij, ki so ne le uporabne, ampak tudi kvalitne, če so strokovno izbrane in urejene.
Hitrost in kvaliteta pa sta tisti, ki sta danes ključni za učiteljevo delo.
Kljub dobrim stranem informacijske tehnologije pa je pomembno zavedanje, da ima ta tudi
temne plati. Predvsem so opazne pri mladih, ki za razliko od njihovih predhodnikov, večino
svojega prostega časa preživijo pred računalnikom. S poplavo socialnih omrežij so se socialni
stiki preselili na svetovni splet in otroci bolj kot kdaj koli potrebujejo podporo šole na
področju socialnega razvoja.
Medosebni stiki so nujno potrebni za optimalen razvoj otroka. En izmed načinov, kako
pomagati otrokom in jih podpirati v socialnem razvoju, je uporaba socialnih iger.
Uporabljamo jih lahko načrtovano med učnim procesom ali nenačrtovano, ko se pojavi
potreba.
Učitelji z njimi spoznavanjo otroke, ob enem pa se otroci spoznavajo med seboj, se poslušajo,
vživljajo v čustva drugih, rešujejo konfliktne situacije in se učijo življenjskih veščin, ki jim
hkrati pomagajo tudi v učnem procesu.
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V diplomskem delu smo povezali najboljšo stran informacijske tehnologije, hitrost in
kvaliteto pridobivanja informacij ter podporo optimalnemu socialnemu razvoju s socialnimi
igrami.
Z načrtovanjem in izdelavo spletne zbirke spletnih iger smo učiteljem omogočili hitrejše in
efektivnejše načrtovanje uporabe socialnih iger pri pouku ter vanjo vključili avtorske socialne
igre in socialne igre slovenskih avtorjev.
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II. TEORETIČNI DEL
1. SOCIALIZACIJA
1.1. Pojem in pomen socializacije
Človek je družbeno bitje, ki za optimalen razvoj nujno potrebuje socializacijo. Preko procesa
socializacije se vključi v družbeno okolje, se nauči sprejemati družbene norme in druge
značilnosti skupnega življenja.
Avtorji s področja socializacije navajajo različne teorije, strinjajo pa se, da je socializacija
proces, ki traja od rojstva dalje in je pomembna tako za posameznika kot tudi za družbo, saj je
posameznik del družbe in ne živi sam v svojem okolju. Tako kot posamezniki oblikujejo
družbo, tako ta oblikuje njih. (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003; Musek in
Pečjak, 1996; Rojc 1991; Cencič, 1986 idr.)
Z uspešno socializacijo se otrok oblikuje v osebnost, ki pozna družbene zahteve in kulturo,
presoja in sodeluje v oblikovanju in preoblikovanju družbenih in kulturnih pravil ter je
sposoben samostojnega in odgovornega življenja v skupnosti in svetu, kjer najde svoje mesto
in svojo vlogo. (Cencič, 1986)
Rojc (1991) meni, da proces socializacije tvorijo različni segmenti (razvoj otroka, vzgajanje,
izobraževanje, zorenje in podružbljanje) in da lahko zato govorimo, da socializacija pokriva
celoto zapletenega procesa, s katerim se mladega človeka uvede v družbene odnose in
procese. Brez tega zapletenega procesa mladi posameznik ne bi mogel osvojiti kulturnih
stvaritev in vrednot, osvojiti znanja in sposobnosti, ki so potrebni za delo in razvijati
osebnosti z bogatitvijo njenih individualnih svojstev. Brez socializacije tako ne bi mogel
postati polno človeško in kulturno bitje, ki se lahko celostno vključi v družbene procese in
odnose, ki so značilni za svet odraslih.

1.2. Etape procesa socializacije
Proces socializacije je izjemno zapleten proces, ki je v literaturi navadno opredeljen s tremi
etapami ali fazami otrokovega socialnega razvoja. Posebnost spodnjih faz je v tem, da se ne le
gradijo druga na drugi tako, da iz prve izvira druga, ampak nekaj časa tečejo tudi vzporedno.
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1. Primarna socializacija
Primarna socializacija se začne takoj po rojstvu s tem, ko se otrok rodi v družino, ki
predstavlja primarno skupnost, v kateri se prične proces socializacije. Družina ima poleg
socializacijske funkcije tudi varstveno funkcijo, hkrati pa je pomembna tudi pri oblikovanju
osebnih vrednot. V procesu primarne socializacije je poudarek na identifikaciji med starši in
otroci. Moč in trdnost sta odvisna od trajnosti in čustvene navezanosti v družini. Te relacije se
lahko ustvarijo samo in izključno v družini. Ob zaključku primarne socializacije je otrok
osvojil vzorce, s katerimi se poistoveti z družino in jih lahko prenese tudi v naslednje etape
socializacije. (Rojc, 1991) Pri tem je pomembno, da v družini vlada v odnosih med
družinskimi člani čustvena toplina, ki podpira identifikacijo otroka s starši. Če tega ni, lahko
pride do t. i. »vrednotnega vakuuma«, s tem pa do osebnostnih motenj oziroma do družbeno
neprilagojenega vedenja. (Marentič Požarnik, 1988) Primarna socializacija se zaključi, ko
otrok vstopi v šolo.
2. Sekundarna socializacija
Če je včasih družina prevzemala večji del človekove socializacije, temu danes ni več tako.
Danes večji del sekundarne socializacije prevzame šola s svojim načrtnim in nehotenim
vplivanjem, pridružijo pa se ji tudi vrstniki in okolje. (Marentič Požarnik, 1988) Proces
sekundarne socializacije torej zajema čas najbolj intenzivnega šolanja, osrednje mesto pa
zavzema šola. To mesto ji zagotavljajo sistemske, pravne in politične opredelitve in njen
lastni notranji sistem. (Rojc, 1991)
Za razliko od primarne socializacije sekundarna socializacija ne temelji več na identifikaciji,
ampak na medsebojni komunikaciji. Učenec je sposoben postaviti distanco med seboj in sliko
resničnosti, kot jo prikazuje šola. Učenec sprejme učitelja kot tistega, ki podaja določeno
znanje. Znanje nima več značaja subjektivne nujnosti in medsebojne obveznosti in se ga zato
lahko hitro in brez slabe vesti pozabi. (Bergant, 1994)
3. Terciarna socializacija
Terciarna faza ali »duhovna puberteta« nastopi v obdobju adolescence. Zanjo je značilen
prehod iz heteronomnega prilaščanja kulture do bolj avtonomnega gledanja na kulturo in
družbeno življenje. (Bergant, 1994) Zavzema poklic, družbeno udejstvovanje, širšo družbo s
svojimi produkti (jezik, kultura, nazori, vrednote, množična komunikacijska sredstva) ter
celokupni družbeno ekonomski odnosi. (Marentič Požarnik, 1988)
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Za terciarno socializacijo je značilna čustvena ločitev mladostnika in staršev ter vključevanje
v delovni proces in težnja po identifikaciji z večjimi družbenimi generacijami (politične
stranke, narod, človeštvo ...). Posamezniki si šele sedaj resnično lahko privoščijo razkošje
resničnega dvoma, kritičnosti in samostojne ustvarjalnosti.

1.3 Socializacija v skupini
Da bi bila socializacije uspešna, so nujno potrebni stiki z ljudmi in stiki s proizvodi človeške
dejavnosti. (Rot, 1973) Ob tem avtorji poudarjajo pomen skupin, saj posamezniki večino
življenja preživijo prav v skupinah, v katerih prihaja do stikov med ljudmi in posledično tudi
do socializacije. Skupine vplivajo na posameznike in vplivajo na njihov razvoj in mišljenje,
saj v njih zadovoljujejo svoje osnovne socialne potrebe in želje. To je tudi glavni razlog,
zakaj ljudje sploh vstopajo v skupine. Osnovne socialne potrebe običajno zadovoljujejo v
primarnih skupinah, za katere so značilni trajni odnosi z močno čustveno in efektivno
dimenzijo, druge pa v sekundarnih skupinah, kjer ti dimenziji nista tako močno izraženi in je
poudarek na akciji in delu. (Nastran Ule, 1997)
Ob tem velja poudariti, da gruča ljudi sama po sebi še ni nujno skupina. Marentič Požarnik
(1988) opredeli socialno skupino kot skupnost dveh ali več ljudi s skupnimi cilji in lastnostmi,
v kateri se člani na poti k skupnim ciljem medsebojno sporazumevajo in sodelujejo. V njej
veljajo določena pravila obnašanja, vloge in status članov, ki jih ti sprejmejo, sicer so
sankcionirani. K temu dodaja pomembnost povzanosti med člani. Bolj kot so člani povezani
med seboj, večji je njihov občutek pripadnosti
Avtorji (Nastran Ule, 2000; Musek in Pečjak, 2001) se pri poimenovanju skupin razlikujejo,
strinjajo pa se, da se te med seboj precej razlikujejo glede na strukturo, dinamiko in funkcijo
teh skupin.
Če primarne skupine predstavljajo primarno družino, v katero se posameznik običajno rodi in
predstavljajo nekakšno šolo socialnega življenja, sekundarne šolski sistem ter različne športne
in interesne skupine, katerih glavna funkcija je ustvarjanje lastnih mikrosvetov, v katerih
dobijo posameznikove potrebe, želje in način delovanja svoj smisel, predstavljajo referenčne
skupine družino, ki si jo posameznik ustvari sam, vrstnike, sodelavci itd. S slednjimi
posameznik najde svoje mesto v družbi ter razume in pojasni svoja življenjska načela, načrte
ter dejanja. (Nastran Ule, 2000) V primarnih skupinah so posamezniki v neposrednem stiku, v
sekundarnih pa v posrednem. (Musek in Pečjak, 2001)
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Izmed vseh zgoraj omenjenih skupin so najpomembnejše tri:
1. Družina
Družina predstavlja najosnovnejšo skupino, v kateri se rodi in odrašča velika večina ljudi.
Veliko si jih po tem, ko odrastejo, svojo tudi ustvari. Brez družine ne bi bilo družbe, saj je
prav ta osnovna skupina tista, ki poskrbi za obstoj, varnost in vzgojo naslednje generacije.
(Musek in Pečjak, 2001)
Otroci iz družin, kjer vlada dobro vzdušje, kjer se gojijo zaupanje, ljubezen, prijateljstvo itd.
imajo veliko več možnosti, da se razvijejo v ljudi s pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi, v
samostojne, trdne in uravnovešene osebnosti, kot otroci, ki izhajajo iz družin, v katerih prihaja
do nenehnih sporov in v katerih otroci ne dobijo dovolj pozornosti. Prevelika strogost in
odtujevanje ljubezni v družini se lahko kaže v kasnejši agresivnosti ali v umikanju vase;
nedoslednost v vzgoji povzroča občutek negotovosti in spodbuja razvoj nevrotičnih nagnjenj.
Po drugi strani pa tudi pretirana skrb in razvajanje nimata pozitivnih posledic. Spodbujata
namreč nesamostojnost in sebičnost. Da bi otrokom zagotovili optimalne pogoje za razvoj,
jim je nujno potrebno postavljati omejitve, jih disciplinirati, hkrati pa izkazovati dovolj
pozornosti in ljubezni. Starši na tak način postanejo vzor, s katerim se lahko otroci
identificirajo in katerega lahko posnemajo ter se tako naučijo, katere lastnosti so družbeno
zaželene in katere ne. (Rot, 1973)
Pri vzgoji in socializaciji gre za kakovosten medčloveški odnos, za ljubezen, zaupanje v
otrokovo samouresničenje, prebujanje njegovih enkratnih, neponovljivih ustvarjalnih
sposobnosti, vrednost in hotenj na poti do poklicnega zadovoljstva in enakopravnega
vraščanja v družbeno življenje. (Rojc, 1991)
2. Šola
Po primarni socializaciji, ki se zgodi v družini, pridejo otroci v šolo, kjer so postavljeni v
novo okolje, pred nove, strožje zahteve in drugačne odnose, kot so jih bili navajeni do zdaj.
Otroci so v šolskem okolju prisiljeni razvijati čut za odgovornost in se naučiti vzpostavljati
odnose z drugimi ljudmi. Preko šole družba razvija pri otrocih lastnosti, ki so družbeno
zaželene in poskuša preprečiti razvoj lastnosti, ki so nezaželene. Z vsebino pouka, s katerim
se na učence prenaša določeno gledanje na svet in družbo ter s katerim se neposredno razvija
določene zaželene lastnosti, si družba prizadeva izoblikovati določena družbena pojmovanja
in socialna stališča s cilji in nalogami vzgoje in izobraževanja. Pri socializaciji v šoli ne
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smemo pozabiti tudi na vlogo učitelja, ki, tako kot v družini starši, predstavlja možni zgled, ki
ga lahko učenci posnemajo. Učiteljeve osebnostne lastnosti in njegov odnos z učenci lahko
pomembno vplivajo na oblikovanje osebnosti posameznikov v razredu. (Rot, 1973)
Vpliv učitelja oz. celotnega učiteljskega zbora pri socializaciji otrok izpostavi tudi Rojc
(1991). Pravi, da učitelji niso le prenašalci in posredniki znanja, ampak predstavljajo
pedagoško-socialno strukturirano oporo v razvoju in oblikovanju osebnosti mladih
posameznikov. Ob tem pa ne smemo pozabiti na omejeno kakovost socializacijske funkcije
šole, če je ta omejena z materialnimi pogoji, z bogastvom njenega programa, z vplivi socialne
sredine in razmer v družini, z osebnostnimi lastnostmi posameznika, z njegovo telesno
konstitucijo, temperamentom, intelektom in mehanizmi prilagajanja.
3. Prijatelji
Vrstniki so ključni za oblikovanje posameznikove osebnosti, posebno, če se veliko druži z
njimi. Prijateljski stiki predstavljajo pomembno sredstvo socializacije in prispevajo k
razvijanju družabnosti, k osvajanju novih socialnih stališč, k normalnemu razvoju,
preprečujejo egocentrično vedenje in pripomorejo k občutku neodvisnosti. Izjemno velik
vpliv prijateljev lahko opazimo na področju oblačenja, govora in izbire interesov.
Nezanemarljiv pa ni vpliv tudi pri mladoletniškem prestopništvu, (Rot, 1973) a pri tem
skupinam vrstnikov ne smemo in ne moremo kar vnaprej pripisati negativnega ali pozitivnega
vpliva na oblikovanje osebnosti. (Rojc, 1991)

1.4. Razred kot socialna skupina
Omeniti velja tudi posebno socialno skupino, ki je pri uporabi socialnih iger pri pouku še
posebej pomembna. Govorimo o razredu, ki ima prav vse prej omenjene značilnosti socialnih
skupin.
Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990) opredelita razred kot socialno skupino, v kateri
posamezniki prihajajo v stik z vrstniki. Vrstniki so v to skupino dodani naključno,
posameznik pa na to, kdo je dodeljen v skupino, nima vpliva. Poleg naključnega dodeljevanja
je za razred značilno sporazumevanje in sodelovanje med člani skupine, obstoj pravil
obnašanja in načina vodenja ter delitev vlog in statusov.
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Gerbec (v Cukjati in Rajner, 2008) razred opredeli kot sestavljanko posameznikov, ki se med
seboj razlikujejo po številnih lastnostih, sposobnostih, znanju in osebnostni strukturi. Ob tem
poudarja pomen interakcij med učenci in učitelji ter izpostavi možnost, da pri tem pride do
težav. Učinek te socialne skupine je v veliki meri odvisen prav od odnosov, ki se vzpostavijo
med učiteljem in učenci. Dobri odnosi, pozitivna dinamika in spodbudna učna klima namreč
odločilno pripomorejo pri doseganju vzgojnih in učnih ciljev. Na razredno dinamiko vplivajo
značilnosti posameznikov, stališča in pričakovanja učitelja ter učencev, disciplina, sedežni
red, prisotnost učencev in vključevanje staršev.
Pomen razredne dinamike izpostavi tudi Nastran Ule (1997), ko govori o socialnem vzdušju.
Po njenem mnenju se povezanost skupine kaže v prevladovanju pozitivnih čustev med člani
in v občutku za uspeh ali neuspeh cele skupine. Socialna skupina v tem primeru se ustvari
šele, ko posamezniki čutijo medsebojno povezanost, ko čutijo, da skupini pripadajo, da si med
seboj pomagajo in so ji lojalni.
Prav povezanost med člani, občutek pripadnosti in druge lastnosti, ki pomagajo pri
spodbujanju pozitivne razredne klime, lahko spodbujamo s socialnimi igrami, o katerih bomo
govorili o nadaljevanju.
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2. IGRA
2.1. Pojem in pomen igre
Pojem igra pozna praktično vsak posameznik, ki se je v svojem življenju vsaj enkrat srečal z
njo, le malo pa jih je takih, ki bi se v tem v celoti strinjali z drugimi, kaj predstavlja.
Avtorji (Horvat in Magajna, 1987; Petkovšek in Kremžar, 1986 in Toličič v Marjanovič,
1981) se strinjajo, da je igra aktivnost, razhajajo pa se pri tem, ali je to aktivnost s cilji ali brez
njih. Horvat in Magajna (1987) pravita, da je igra vsaka aktivnost, v katero posameznik ni
prisiljen in se je loti zaradi zadovoljstva, ne glede na končni izzid te aktivnosti. S tem se
strinja tudi Toličič (v Matjanovič, 1981), ki govori o igri kot o svobodni, spontani dejavnosti,
v katero odrasli ne smejo posegati, a hkrati dodaja, da v igri otrok doživlja različna čustva,
usklajuje različne dejavnosti in premaguje ovire ter tako poskuša doseči cilj igre. Petkovšek in
Kremžar (1986) gresta še dlje in pravita, da mora imeti aktivnost, da je opredeljena kot igra,
vsebino, cilj in namen.
Tudi pri pomenu iger si avtorji niso edini. Scarlett, Naudeau, Salonis-Pasternak in Ponte
(2005) v knjigi » Children's Play« (Otrokova igra) navajajo različne teorije in jih glede na
zanimanje avtorjev razvrstijo v štiri skupine ter povzamejo njihove ugotovitve:
1. Psihoanalitične teorije
Psihoanalitiki Erikson, Esman, Winnicott in Freud so se osredotočali na raziskovanje čustev v
povezavi z igro. Dokazali so, da lahko preko igre opazujemo otrokovo jezo, ljubezen, strah,
občutek majhnosti in občutek nemoči. Dokazali so tudi, da se preko igre otroci lahko naučijo
ta čustva obvladovati.
2. Kognitivno razvojne teorije
Piaget, Vigotsky in Bruner so dokazali, da igra podpira otrokov kognitivni razvoj. V otrokovi
igri lahko opazujemo, na kateri stopnji kognitivnega razvoja je otrok, saj se tako kot
kognitivni razvoj tudi igra razvija v stopnjah. Verjeli so, da ima pri tem pomembno vlogo
okolje in da v vakuumu nikoli ne pride do napredka.
3. Kulturno ekološke teorije
Če kognitivno razvojne teorije o igri upoštevajo vpliv okolja, se kulturno ekološke teorije
osredotočajo le nanj. V igri otrok lahko prepoznamo vrednote in norme družbe, v kateri živi
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otrok. Če opazujemo dva otroka iz povsem različnih okolij, ki igrata enako igro, bo potek igre
povsem drugačen pri enem in drugem. Tako bo drugačno tudi doživljanje igre in zaradi tega
razvoj, ki ga glede na okolje pogojujejo s potrebo po vključitvi, izstopanju, tekmovalnosti,
sodelovanju ...
4. Razvojne in primerjalne teorije
Razvojne in primerjalne teorije izhajajo iz primerjave iger ljudi in živali. Najvidnejši
predstavnik Bruner je zagovarjal, da je igra predhodnik jezika in simbolnega obnašanja višje
razvitih primatov in človeka. Igre je moč najti povsod. Povezuje tako različne skupine ljudi
kot tudi različne skupine živali. S primerjavo iger različnih živalskih vrst in ljudi so prišli do
sklepa, da je prav igra tista, ki povezuje tudi ljudi in živali.
Igra za otroka ni le zabava, temveč zanj predstavlja delo, ki prispeva k vsem področjem
razvoja. Preko igre se učijo uporabljati čutila, se soočajo z različnimi čustvi, dojemajo
stališča drugih ljudi, si gradijo sliko družbenega sveta, usklajujejo vid z gibi, pridobivajo
nadzor nad svojim telesom in osvajajo nove spretnosti. (Papalia et al., 2003)

2.2. Vrste iger
Toliko, kolikor je razlag o tem, kaj je igra ter kakšen je njen pomen za otroka, toliko je tudi
klasifikacij, ki se med seboj predvsem razlikujejo v poimenovanju. Vsak avtor katere izmed
zbirk iger razvrsti igre drugače. Razvrščajo jih glede na namen, čas trajanja, intenzivnost ...
V diplomskem delu sta omenjeni dve razdelitvi, ki sta sprejeti v akademskih krogih in sta deli
dveh vidnejših strokovnjakov na tem področju.
Piaget, kot ga navajajo Papalia et al. (2003), razdeli igre v štiri skupine:
1. Funkcijska igra
Najpreprostejša oblika igre, ki se pojavlja že pri dojenčku. Zanjo so značilni ponavljajoči se
mišični gibi, kot je recimo plazenje in kotaljenje. Funkcijska igra se razvija z motoričnimi
sposobnostmi otroka. Z razvojem motorike postane funkcijska igra tudi tekanje, skakanje,
preskakovanje, metanje, ciljanje ...
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2. Konstrukcijska igra
Pojavlja se pri malčkih in pri predšolskih otrocih, ki uporabljajo različne predmete in
materiale in iz njih nekaj ustvarijo.
3. Simbolna igra
Predstavlja igro pretvarjanja oz. igro vlog, domišljijsko in dramsko igro. Pojavljati se začne v
drugi polovici drugega leta in počasi izginja, ko se otroci začnejo vključevati v igre s pravili.
4. Formalna igra s pravili
Vse igre, kjer so jasno določena pravila.
Toličič, kot ga navajata Horvat in Magajna (1987) pa razdeli igre v naslednje skupine:
1. Funkcijska igra
Funkcijska igra je vezana na motorične dejavnosti in jo lahko opazimo že zelo kmalu po
porodu. Predstavlja dojenčkovo ponavljanje enakih gibov, nadaljuje pa se v plazenju,
kotaljenju, kobacanju malčka.
2. Domišljijska igra
Predstavlja že sestavljene igralne dejavnosti, igre vlog in igranje krajše dramske pripovedi.
Prevladuje med drugim in petim letom, nato pa počasi upada zaradi pojava ustvarjalnih iger.
3. Dojemalna igra
V ospredju je razvijanje nekaterih duševnih procesov, ki so bistveni za ustvarjalno igro.
Zastopana je tako pri mlajšem kot tudi pri starejšem otroku in zaradi nje lahko celo trpi
ustvarjalna igra. Predstavlja poslušanje pravljic, gledanje televizije, branje knjig ...
4. Ustvarjalna igra
Bistvo ustvarjalne igre je v njenem stremljenju k uspehu preko pisanja, risanja, oblikovanja ...
Prevladuje po šestem letu. Predstavlja nekakšno predfazo dela in učenja.
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2.3. Igra pri pouku
Šola je bila od nekdaj prostor, kjer se je delalo, ne pa zabavalo. Predstavljala je vsiljeno,
prisilno dejavnost, kjer so vladale kazni, s katerimi se je zastraševalo otroke. Še danes šola
predstavlja prostor, kjer se iščejo načini ohranjanja discipline in načinov, kako otroke
pripraviti do tega, da bi se ukvarjali s stvarmi in vsebinami, ki jih ne zanimajo. (Bognar,
1987)
Še v 80. letih prejšnjega stoletja je bil v Sloveniji trdno zasidran princip stare šole, kjer so
učenci v veliki meri le pasivni subjekt, katerim znanje predaja učitelj, a so se na račun tega že
začele pojavljati kritike. Predvsem problematičen je bil začetek šolanja. Od učencev se je od
prvega dne dalje zahtevalo doseganje ciljev, ne glede na njihove zmožnosti in sposobnosti,
zaradi česar je imelo veliko učencev težave. Temeljni problem je predstavljala
neprilagodljivost dela, neustrezna izobrazba učiteljev na področju integracije igre v učni
proces in premalo igre. (Prav tam)
Z uvedbo devetletke, zaradi katere otroci s šolanjem začnejo že pri šestih letih, so se v šolah
začeli uveljavljati novi pristopi, ki odpirajo možnosti vključevanju igre v vzgojnoizobraževalni proces. Bognar (1987) pravi, da ima pomembno vlogo pri uvajanju novih
pristopov predšolska vzgoja, ki se je razvijala neodvisno od šolskega sistema in je zgrajena na
bolj sodobnih temeljih, ki so bližje otrokom. Poseben pomen daje odnosu med predšolsko in
osnovnošolsko vzgojo tudi Retter (1979; v Bognar, 1987), ki pravi, da bi se morale igre iz
predšolskega okolja, nadaljevati tudi v šolskem okolju. Na tak način bi lahko postavili
protiutež velikim obveznostim, ki jih prinese šolsko okolje.
Raziskave ruskih psihologov so pokazale, da bi otrok lažje in uspešneje usvojil zahtevane
vsebine, če bi jih spoznaval preko igre, namesto s klasičnim poučevanjem. Igro bi zato morali
nujno vključiti v vzgojno izobraževalni proces. (Horvat in Magajna, 1987)
A vsaka igra ni enako učinkovita pri učenju. Resnično učinkovite so le tiste igre, ki jih je
pripravil in preizkusil izkušen učitelj. Vsaka igra ima do neke mere vzgojno-izobraževalni
namen, a je ta večinoma naključen. Pouk pa ni naključna dejavnost, ampak je dobro
premišljen vzgojno-izobraževalni postopek in je zato uporabljene igre pred izvedbo v razredu
nujno prirediti in preizkusiti. Prirejena in preizkušena igra predstavlja učinkovit pristop k
izobraževanju, saj zbuja pozornost in motivira k dejavnosti, ki pa otrok ne utrudi. Ni enolična,

- 12-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

omogoča vse vrste aktivnosti in zmanjšuje neprimerne aktivnosti. Kot rezultat take dejavnosti
učenja dobimo trajnostno znanje. (Bognar, 1987)
Bognar ob tem govori o posebnih igrah, ki se jih uporablja v vzgojno-izobraževalne namene.
Poimenuje jih s terminom didaktične igre in jih razdeli v tri podskupine:
1. Igre vlog
Poudarek je na medosebnih odnosih. Otrok se z njihovo pomočjo uri za sodelovanje v
podobnih situacijah v resničnem življenju. Pri igrah vlog je v ospredju govor in so zato
primerne za razvoj govora, a to ni edina dejavnost, ki jo spodbujajo. Velikokrat se v teh igrah
tudi piše, riše, poje, pleše ...
Otroci se igre vlog lahko igrajo v parih ali manjših skupinah, v zelo zapletenih situacijah pa
lahko sodeluje ves razred.
Vsaka igra vlog ima tri stopnje, ki jih je treba upoštevati.
a. Motivacija
Brez sodelovanja učencev igra ne more uspeti, zato je ključno, da učitelj igro uvede tako, da s
tem motivira učence. To lahko stori s primernimi kostumi, različnimi pripomočki, z
vključevanjem učencev v načrtovanje in pripravo, pomembna paje tudi navdušenost učitelja.
b. Akcija
V fazi akcije se učitelj umakne v ozadje, opazuje in poseže v igro le v primeru, ko je to nujno.
Učenci se največ naučijo, ko učitelj ne posega v igro.
c. Analiza ali razmišljanje
Učitelj po koncu igre omogoči učencem, da o igri premišljujejo in povedo svoje vtise, delijo
svoja opažanja in predlagajo spremembe.
2. Igre s pravili
Igre s pravili so najbolj uporabne igre v razredu. Za njih so značilna pravila, ki določajo potek
igre. Pravila se določajo vnaprej in se prilagajajo glede na zastavljene cilje. Določajo jih lahko
učenci sami, ali pa jih vnaprej pripravi učitelj. V to skupino iger lahko uvrstimo vse igre s
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pravili, ki se jih otroci igrajo v prostem času, ki so prirejene glede na želeni cilj – domine,
loto, tombola, vislice, človek ne jezi se ...
3. Konstruktorske igre
Cilj konstruktorskih iger je vedno izdelava nekega izdelka. Predstavljajo predstopnjo dela in
so zato toliko bolj pomembne prav v šolskem okolju.
Priprava in vključevanje iger v vzgojno-izobraževalni proces zahteva od učiteljev veliko
iznajdljivosti, časa in strokovnosti, kar s povečanjem zahtev pri doseganju ciljev ni vedno
lahko. A najbolj iznajdlivi učitelji bodo vedno našli načine, kako vključiti igro v učne ure in s
tem izboljšati učni proces in življenja svojih učencev. (Scarlett et al., 2005)
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3. SOCIALNE IGRE
3.1. Pojem in namen socialnih iger
Poleg vseh iger, o katerih smo že govorili, obstaja še eno področje iger, ki je vsaj navidezno
prezrto v teorijah o igrah in različnih razdelitvah. To področje predstavlja socialne igre.
»Socialne igre niso navadne igre, se pa lahko uporabljajo kot take.« (Virk-Rode in BelakOžbolt, 1990, str. 4)
Bistvena razlika med socialnimi igrami in vsemi drugimi igrami je v tem, da po izvedbi igre
obvezno sledi pogovor. Z otroki se je potrbeno pogovoriti o tem, kaj se je dogajalo med igro,
o njihovih doživljanjih in o predlogih, kako bi lahko igro oz. situacijo izboljšali. Ker so te igre
lahko izjemno čustveno močne, se v izvajanje ne sme siliti nikogar, ne izvajalcev ne
udeležencev. (Prav tam.)
Virk-Rode (1991, v Rode in Pipan, 2007) pravi, da preko socialnih iger omogočimo:
- navezovanje stika s samim seboj,
- povezovanje z drugimi,
- vzpostavljanje novih stikov,
- podrejanje preveč vsiljivih,
- razvijanje solidarnosti,
- medsebojno pomoč,
- razvijanje tolerance do različnosti.
Socialne igre so se razvile iz potrebe po preizkušanju in ponazarjanju interakcij, s katerimi se
srečujemo v resničnem življenju. To dosežemo z uporabo komunikacije in interakcije, ki
predstavljata dva najpomembnejša vidika socialnih iger. Ker do interakcije in komunikacije
prihaja v skupini, se večinoma izvajajo v skupinah. Pri izvajanju se uporablja metodo
izkustvenega učenja. (Virk-Rode, 1998; v Turk Škraba (ur), 1998)
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3.2. Socialne igre pri pouku
Kot osrednji metodi izkustvenega učenja navaja Debeljak (v Rupnik Vec, 2005) igre vlog in
simulacijo. Z njimi učitelj v razredu popestri učni proces, v katerem učenci odigravajo
situacije in vloge ter se tako učijo na konkretnih primerih.
Med izvajanjem socialnih iger neprestano nastajajo tako socialni odnosi kot tudi interakcije,
ki so pomembna sestavina učenja in poučevanja. Otrokom in odraslim omogočajo, da se
preko izvajanja bolje spoznajo, se naučijo poslušati, razumeti, vživljati v drugega, sprejemati
drugačnost ... (Virk-Rode, 1998; v Turk Škraba (ur), 1998)
Socialne igre so v razredu koristne tako za učence kot tudi za učitelja. (Virk-Rode in BelakOžbolt, 1990)
Učenci preko njih lažje navezujejo nove stike in krepijo odnose ter se med seboj povezujejo.
Osamljeni otroci se lažje vklopijo v skupino, tisti, ki pa so neprestano v ospredju pa se tako
lažje podredijo skupini. Preko iger se spodbuja solidarnost, nudenje medsebojne pomoči in
sprejemanje raznolikosti. Podpira se sproščenost in zmanjša strah, saj lahko izrazijo svoja
čustva vedoč, da bodo slišana, sprejeta in upoštevana. (Prav tam)
Učitelji pa preko iger bolje spoznajo učence, z njimi vzpostavijo bolj neposreden in
enakoporaven odnos, se z njimi pozabavajo in spremljajo na drugih nivojih kot sicer. Preko
iger dobijo vpogled v vsakega posameznika in na njegove reakcije v skupini. (Prav tam)

3.3. Osnovna načela za pripravo in izvajanje socialnih iger
Za načrtovanje in izvajanje mora imeti učitelj veliko strokovnega znanja s tega področja,
razvito sposobnost prilagajanja, vživljanja v čustva učencev, imeti občutek za ravnotežje med
lastno aktivnostjo in pasivnostjo ter imeti sposobnost ustvarjanja primerne razredne klime.
(Marentič Požarnik, 2000)
Priprava in izvajanje socialnih iger se močno razlikuje od priprave in izvajanja t. i. Navadnih
iger. Učitelji morajo, preden se lotijo načrtovanja dobro poznati skupino, v kateri bodo
izvajali izbrane socialne igre in dobro poznati izbrano igro, ki jo po potrebi prilagodijo glede
na skupino.
J. Virk Rode (str. 22, v Turk Škraba (ur), 1998) opozarja, da morajo biti učitelji, ki izvajajo
socialne igre pozorni na:
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- velikost in strukturo skupine,
- jasno predstavitev pravil in ciljev igre,
- vključenost posameznikov v skupinsko dogajanje,
- jasno predstavitev zahtev v zvezi z analizo dogajanja med igro,
- potrebe skupine,
- spoštovanje želja in identitete posameznikov,
- vzdušje v skupini.

Učiteljem priporoča izvajanje socialnih iger po naslednjih zaporedu aktivnosti (Prav tam):
1. opazovanje in analiza odnosov v razredu,
2. izdelava izvedbenega načrta (cilj, kraj, čas, skupina, izbor iger, izvajalec),
3. izvajanje in analiza dogajanja med igrami.

Glede na to, da je bistvena metoda socialnih iger izkustveno učenje, je vredno omeniti tudi
faze izkustvenega učenja, kot jih predlaga B. Marentič Požarnik (2000, str. 126):
1. načrtovanje učne izkušnje (upoštevamo potrebe in želje skupine),
2. uvodna faza (ustvarjanje dobrega vzdušja in podajanje jasnih navodil),
3. faza aktivnosti (učitelj kot pasivni opazovalec),
4. faza analize (preko vprašanj, ki jih zastavlja učitelj),
5. faza povzetka in transferja (povezovanja dogajanja s cilji),
6. faza vrednotenja (pregled in ovrednotenje dogajanja, iskanje možnih izboljšav).

Obe avtorici navajata podobna priporočila. V prvem primeru so aktivnosti združene le v tri
faze, medtem ko je v drugem primeru teh faz šest. V obeh primerih pa je poudarek na
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pripravi, izvedbi in analizi dogajanja. Izpustiti ne smemo nobene izmed teh treh faz, saj so
prav te, posebno zadnja, tiste, ki socialne igre ločijo od t. i. Navadnih iger in jim dajejo
posebno težo v vzgojno-učnem procesu.

3.4. Vrste socialnih iger
Vrste socialnih iger in opisi posameznih faz so navedeni po Virk-Rode in Belak-Ožbolt
(1990, str. 12-37), ki jih razdelita glede na vpliv iger na socialno učenje v pet skupin.

1. Faza predstavljanja in spoznavanja
Za to fazo je značilno, da je vedno na začetku formiranja skupine, ko se udeležnci še ne
poznajo med seboj. Pozornost pri načrtovanju iger je v številu udeleženih, njihovi starosti in
morebitnih predhodnih poznanstvih med posamezniki. Učenci z igrami predstavljanja in
spoznavanja vzpostavijo začetni stik med sodelujočimi, se otresejo zadžanosti in zavrtosti ter
strahu pred javnim nastopanjem, učitelj pa z njimi preprečuje nastajanje podskupin in
opogumlja sodelujoče, da se zavedajo svojih vtisov in pričakovanj do skupine.
Če se udeleženci ne poznajo, je pogovor po izvedbi bolje izpustiti. (Virk-Rode in BelakOžbolt, 1990)
Primer: Tvoj predmet (Strauch, 2000 str. 19)
Število igralcev: 16
Metode: Predstaviti se na nenavaden način, razvijati domišljijo.
Pripomočki: V vabilu prosimo udeležence, da prinesejo predmet, ki jim osebno nekaj pomeni.
Lahko vežemo pomen na temo delavnice, npr. Predmet, ki je pomembno prispeval k
medkulturnemu učenju osebe. Ob prihodu odda vsak posamezno svoj predmet v temno
skrinjico tako, da drugi igralci ne vidijo, kateri predmet je to bil.
Čas trajanja: 2 uri.
Vodja potegne en predmet iz škatle in ga postavi na mizo tako, da ga vsi vidijo. Lahko ga
povohajo, potipajo, nato pa vsak pove, kaj misli o tem predmetu, kaj pomeni lastniku in komu
bi pripadal. Ko uganejo lastnika tega predmeta, naj ta razloži, kako je dobil predmet oz.
- 18-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

zgodbico, ki je povezana z njim. Nato ugibamo o naslednjem predmetu, ki ga izvleče tisti, ki
je uganil lastnika. Če gre za narodnostno mešano skupino, lahko pri ugibanju uporabimo karto
sveta in postavimo žebljiček na mesto izvora predmeta.
Ovrednotenje:
- Ali so imeli predmeti narodnostne značilnosti?
- Ali lahko postavimo pravilo, od kod izvirajo osebni predmeti?

2. Faza komunikacije in oblikovanja skupine
V tej fazi se omogoča učencem, da vadijo različne oblike komunikacije, jih vrednotijo in se
odločajo, katere so za njih najprimernejše. Učenci preko teh iger izražajo in oblikujejo čustva,
spoznajo pomen govora pri sproščanju potlačenih čustev in spoznajo različne oblike
komunikacije. (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990)
Primer: Čevapčiči (Bratuž, Gornik, Pinosa in Vrečič, 2001, VII sklop, prva igra)
Namen: Cilj je sprostitev članov, vnos gibanja v skupino, posnemanje drugih, učenje
prilagajanja pa tudi koncentriranje in delo brez pogovarjanja, poenotenje s skupino, da igra
sploh uspe.
Pripomočki: Niso potrebni.
Časovni okvir: 5 – 10 min.
Velikost skupine: od 5 do 30 članov.
Opis igre: Prostovoljec odide iz učilnice. Člani se razdelite v štiri skupine, kjer je ena skupina
z zlogom ČE, druga z VA, tretja s PČI, četrta s ČI. Ko pride prostovoljec noter vsi enoglasno
zakričite svoj zlog. Prostovoljec mora ugotoviti katero besedo izgovarjate. V vašem primeru:
ČE-VA-PČI-ČI.
Možnosti: /
Informacije za voditelja: Voditelj naj bo koordiantor za eno glasnost skupin. Poleg te besede
ima voditelj na voljo tudi druge, kot so KI-KI-RI-KI, BA-BI-LON ... Pri iskanju besede za
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igro lahko vpletemo celotno skupino, pri čemer ne smemo pozabiti, da mora prostovoljec
predhodno iz učilnice.

3. Faza opazovanja in percepcije (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990; povzemata ta del po
literaturi Haus Schwalbach, 1967)
Za to fazo je značilno opazovanje sebe in drugih. Zunanji opazovalci opazujejo razvoj
situacije in verbalno ter neverbalno komunikacijo. Udeleženci pa opazujejo lastna čustva in
spremljajo svoje fizično počutje med igro. Po zaključeni igri je nujen pogovor, ki udeleženim
omogoča, da na situacijo pogledajo bolj objektivno. Samoopazovanje je namreč zelo
subjektivno.
Primer: Kdo je (prirejeno po Lešnjak, 1981 str. 27)
Igralci stoje v krogu. Vsi imajo zavezane oči. Vodja igre se dotakne enega izmed igralcev, ki
si odveže ruto in hodi po krogu. Na znamenje ga skušajo vsi, ki imajo zavezane oči, ujeti. Če
se kdo dotakne igralca, ki »gleda«, mora uganiti, kdo je. Če ne ugane, se igra nadaljuje. Tisti
igralec pa, ki ugane, vodi igro.

4. Faza vživljanja in identifikacije
V tej fazi je v ospredju emaptija, katere namen je bolje sodelovati z drugimi in jih razumeti. Z
vživljanjem ali empatijo se udeleženci teh iger poskušajo vživeti v osebnost nekoga drugega.
To ne pomeni, da se morajo izenačiti z njegovimi sodbami, vrednotami in stališči drugega, ali
se strinjati z njegovimi dejavnostmi. Gre le za prevzemanje vloge nekoga drugega. (VirkRode in Belak-Ožbolt, 1990)
Če je vživljanje osredotočeno na posameznika, je identifikacija osredotočena na skupino.
Avtorici navajata Trstenjaka (1976, v Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990), ki ugotavlja, da se
človek ocenjuje in poistoveti v ogledalu drugih. Temu dodajata navedbo Zvonareviča (1981, v
Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990), ki poleg indentifikacije, ki jo opiše Trstenjak, omeni
identifikacijo s cilji skupine, ki ni vezana na posamezne člane in jo poimenuje idealna
identifikacija.
Primer: Uprizarjanje fotografij (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990 str. 28)
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Cilj: Igranje vlog, vaje komunikacije, vzpodbujanje ustvarjalnosti.
Potek: Vodja igre pokaže skupini fotografije, ki kažejo ljudi v kakršnikoli medsebojni
komunikaciji. Igralci se nato razdelijo v pare in vsak par si izbere eno fotografijo, ne da bi
ostali vedeli katero. Nato par uprizori komunikacijo, kot si predstavlja, da bi se lahko odvijala
med človekoma na fotografiji. Ostali morajo ugotoviti, katero od fotografij sta izbrala.
Pripomba: Pred ugibanjem vodja razstavi fotografije na sredi kroga tako, da so vsem vidne.

5. Faza napadalnosti in samoobrambe
Igre napadalnosti in samoobrambe uporabljajo konstruktivno agresivnost, ki je v nasprotju z
destruktivno agresivnostjo tista, ki omogoča posamezniku oblikovati in realizirati lastne
potrebe v odnosu do drugega. Destruktivna napadalnost pa povzroča škodo.
Poleg konstruktivne agresivnosti je v tej fazi v ospredju samoobramba, ki jo razumemo, kot
hotenje in sposobnost zastopati lastne interese.
Bistvo teh iger je v zavedanju konfliktov v skupini, soočenje z novimi vedenjskimi oblikami
in izbira novih načinov vedenja ter mehanizmov za reševanje konfliktov. (Virk-Rode in
Belak-Ožbolt, 1990)
Primer: Kakšno barvo imaš (Pinosa in Gornik, 2002 sklop VII 18)
Cilj: Namen igre je sprostitev, razvedrilo, spodbuditev akcije, načrtovanja in kreativnosti v
skupinskem delu.
Starost: 5  12  18
Material: Raznobarvni krogi iz kartona (7 – 8 cm), vrvica ali varnostne sponke.
Namen: Ogrevanje, sprostitev.
Uvod: Za naslednjo vajo imate dve možnosti, kako čim hitreje ugotoviti barvo za
partnerjevim hrbtom; 1. Če obvladate telepatijo oziroma branje misli, potem ne bo težav in 2.
Potrebujete dobre zamisli, ideje in seveda gibko hrbtenico ter poskočne noge.
Vsi tekmovalci napravijo krog. V sredini sta dva tekmovalca. Vsakemu od njiju pripnemo na
hrbet po enega od barvnih krogcev. Tekmovalca se oddaljita en od drugega. Njuna naloga je,
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da s poskakovanjem in prevarami poskušata pogledati nasprotniku za hrbet, vendar morata
obenem paziti, da ne izdata svojega. Zmaga tisti, ki prvi ugotovi barvo drugega.
Možnost: Igramo lahko skupinsko, na odprtem prostoru, s tem da določimo meje, kako daleč
se smejo igralci gibati. Voditelj ima na zalogi nekaj kartončkov več, da jih lahko zamenjajo.
Možna je tudi ekipna tekma, vendar ne sme nihče drugega prijeti in ga na silo obrniti. Na
krogce lahko napišemo tudi razna imena, živali ipd.
Konec: Sedite v krogu in si izmenjajte »uspešne« taktile, ki ste jih uporabljali.
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4. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
4.1. Pojem Informacijske tehnologije
Informacijska tehnologija (IT) ali informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) kot jo
poimenujejo nekateri avtorji, zaseda velik del zasebnega in poslovnega življenja, hkrati pa
predstavlja pomembno orodje pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa. Za razliko od
definicije pojma socialnih iger, pri definiciji pojma informacijske tehnologije med avtorji ni
večjih razhajanj kot le drugačna ubeseditev.
V slovarju evropske politike izobraževanja in usposabljanja opredelijo informacijsko
tehnologijo kot tehnologijo, ki omogoča elektronski vnos, skladiščenje, priklic, obdelavo,
prenos in širjenje informacij. (nazadnje dostopno 1. 3. 2013)
Zelko E. (2010) povzema Brus A. (1994) in informacijsko tehnologijo opredeli kot niz neljudskih virov, namenjenih obdelavi in shranjevanju informacij. K temu doda tudi načine, na
katere so ti viri organizirani v sistem, zaradi česar lahko opravljajo različne naloge.
Avtorji spletnega članka What is electronic and information technology gredo še dlje in
opredelijo pojem informacijska tehnologija kot neformalno poimenovanje za računalniško
strojno in programsko opremo, operacijske sisteme, spletne informacije in aplikacije, telefone
in komunikacijske pripomočke, različne in multimedijske naprave. (nazadnje dostopno 1. 3.
2013)
Pri oblikovanju pojma informacijska tehnologija je smiselno izpostaviti internet in svetovni
spet, saj poleg računalnikov zavzemata pomembno mesto pri izdelavi spletne zbirke socialnih
iger. Kljub temu, da se nam laično pogosto zdi, da sta to sopomenki, temu ni tako.

4.1.1. Internet
Spletni vir Wikipedia opredeli internet kot globalni sistem povezanih računalniških mrež, ki
uporabljajo standardni internetni protokol in s tem služijo miljonom uporabnikov po celem
svetu. Internet poimenuje mreža mrež, zgrajenih iz več miljonov zasebnih, javnih,
akademskih, poslovnih in vladnih mrež lokalnega in globalnega nivoja, ki se med seboj
povezujejo z različnimi elektronskimi, brezžičnimi in optičnimi tehnologijami. K temu
dodaja, da internet združuje veliko količino različnih informacij in dejavnosti, kot na primer
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dokumente svetovnega spleta in infrastrukturo, ki podpira spletno pošto. (Wikipedia, nazadnje
dostopno 1. 4. 2013)

4.1.2. Svetovni splet
Svetovni splet je izum Tima Bernesa Leeja, programskega inžinirja. Leta 1998 je, da bi
olajšal izmenjavo podatkov in rezultatov kolegov znanstvenikov, oblikoval predlog vrste
tehnologij, ki bi internet naredile dostopnega in uporabnega navadnim ljudem. Kljub začetnim
težavam je opredelil tri tehnologije, ki so še danes osnova svetovnega spleta – HTML, URI in
HTTP. (World Wide Web Foundation, nazadnje dostopno 1. 4. 2013)
HTML, je programski jezik, ki ga uporabljamo za ustvarjanje spletnih dokumentov. Z
uporabo različnih atributov in značk definira strukturo in obliko spletnega dokumenta. URI,
predstavlja niz znakov, ki prepoznajo ime ali naslov na internetu. HTTP pa definira, kako so
sporočila oblikovana in poslana ter katere akcije upoštevajo in izvajajo serverji in brskalniki,
glede na različne ukaze. (Webopedia, zadnjič dostopno 1. 4. 2013)

4.2. Razvoj informacijske tehnologije
Čeprav si dandanes družbe brez informacijske tehnologije ne znamo več predstavljati, je bil
pojem IT le nekaj desetletij nazaj še zelo abstrakten, računalniki so bili veliki in dragi,
internet pa dostopen le peščici. Kljub temu pa začetki računalnikov segajo daleč v zgodovino.
Ugiba se celo, da sega tako daleč, kot je 2500 let pred našim štetjem. Takrat naj bi izdelali
prvi abakus, pripomoček za računanje s kroglicami, ki ga uporabljamo še danes. A abakus ni
prav nič podoben današnjim računalnikom. (Računalniški muzej, nazadnje dostopno 1. 4.
2013)
Prvi računalnik, ki ga je bilo možno na novo programirati je bil ENIAC (iz angleščine,
elektronski numerični integrator in računalo). Med drugo svetovno vojno sta ga, za potrebe
ameriške vojske, razvila John Presper Eckert in John William Mauchlz. A tudi ENIAC je bil
le malo podoben današnjim računalnikom. Tehtal je namreč kar 80 ton in imel je okrog 18000
elektronk. (Wikipedia, nazadnje dostopno 1. 4. 2013)
Prvi pravi domači računalnik, ki ga lahko primerjamo z računalniki, ki jih uporabljamo danes,
je na tržišče prišel šele leta 1975, od leta 1981 pa se je začela doba izjemno hitrega razoja na
tem področju. (Računalniški muzej, nazadnje dostopno 1. 4. 2013)
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Skupaj s hitrim razvojem računalnikov govorimo tudi o razvoju interneta., katerega začetki
segajo v leto 1962. Prvi zapisi pripadajo J. C. R. Lickliderju, ki si je zamislil t. i. Koncept
galaktične mreže. Njegova vizija je bila, da bi medseboj povezal oddaljene računalnike, s
čimer bi omogočil hiter dostop do podatkov od kjer koli. Razvoj je financirala ameriška
agencija ARPA, ki je delovala pod ameriškim obrambnim ministrstvom. Prva javna
predstavitev interneta je bila izvedena leta 1972. (Internet society, nadnje dostopno 1. 4.
2013) Leta 1973 je bilo povezanih 30 institucij, leta 1981 več kot 200, konec leta 1987 pa že
več 30000. (Computer history museum, nazadnje dostopno 1. 4. 2013) A internet je imel eno
veliko pomanjkljivost. Informacije so bile neoblikovane, uporabniki so morali imeti
računalniško znanje, da so lahko upravljali z njim, poleg tega pa so imeli težave pri povezavi.
Težave se je zavedal Sir Tim Berners-Lee, programski inženir, ki je z izumom svetovnega
spleta zaslužen, da danes uporabljamo svetovni splet in iznašel način, kako dostopati do
informacij preko interneta. Aprila 1993 je CERN, evropski laboratorij za jedrske raziskave,
sporočil, da bo tehnologija svetovnega spleta na voljo vsem. S tem smo bili le 31 let po
zamisli o internetu, priča pravi eksploziji razvoja na tem področju.
Zanimivo je, da se sam pojem informacijska tehnologija ni razvijal z računalniki ali z
internetom. Avtorji članka What is information technology navajajo, da so besedno zvezo
informacijska tehnologija v 60. Letih prejšnjega stoletja večinoma uporabljali le zaposleni v
bolnišnicah in bankah. Z njo so tako imenovali proces shranjevanja informacij. Šele, ko se je
poimenovanje razširilo tudi na računalniško tehnologijo in t.i. »delo brez papirja«, je postalo
poimenovanje prava senzacija tako pri nas kot tudi v svetu. (nazadnje dostopno 1. 3. 2013)
Zato so šolske oblasti ob močni podpori civilne družbe že takrat začele s postopnim
uvajanjem računalniškega izobraževanja. Najprej v obliki neformalnega izobraževanja, v
obliki računalniških krožkov na različnih srednjih šolah, dobro desetletje kasneje je že izšel
prvi učbenik računalništva, le leto za tem pa je bilo računalništvo del učnega programa
četrtine slovenskih srednjih šol. V takratnem času je to predstavljajo nekakšen simbol
odprtosti v svet in na področju šolstva vrednostno nevtralno šolo. (Pivec, Rajkovič in Rus,
2004)
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4.3. Razširjenost uporabe informacijske tehnologije
Danes uporaba informacijske tehnologije predstavlja več kot le odprtost v svet in vrednostno
nevtralno družbo. Predstavlja pomembno orodje, ki ga učitelji lahko uporabljajo v procesu
priprave na pouk ter tudi v samem proceu poučevanja in učenja. Ob tem je nujno poudariti, da
je predpogoj za uporabo informacijske tehnologije v šolah, internetna in računalniška
pismenost učiteljev in njena razširjenost. Ker nas v tej nalogi zanima predvsem razširjenost
uporabe računalnika in interneta med učitelji, predstavljamo podatke s teh dveh področij.
Zdešar (2010) za Statistični urad republike Slovenije ugotavlja, da je bilo med osebami v
starosti 10-74 let 72 % rednih uporabnikov računalnika, med osebami z višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo pa kar 95 %. Ugotavlja tudi, da je imelo 68 % gospodinjstev v
Republiki Sloveniji dostop do interneta, med katerimi je kar 94 % takih z višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo. (nazadnje obiskano 1. 3. 2013)

4.4. Uporaba informacijske tehnologije v šolstvu
Informacijska tehnologija je lahko izjemno uporabna in dobrodošla v pedagoškem poklicu,
hkrati pa predstavlja tudi nekaj pasti, s katerimi se lahko srečajo učitelji.
S tem, da je splet lahko zelo uporaben v šolstvu, se strinja tudi Simons (nazadnje obiskano 1.
8. 2012), ki vidi pozitivne strani v dostopnosti učnih priprav, nasvetov, informacij in drugih
materialov, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pouku. Prepričana je, da z uporabo računalnika
učiteljevo življenje postane lažje in je zato ta bolj učinkovit tudi v svojem delu. Največjo
prednost vidi v pomoči, ki jo učitelji lahko dobijo pri načrtovanju učnega procesa, v
zmanjšanem časovnem obsegu, v katerem lahko učitelji pridejo do želenih informacij in v
povezovanju učiteljev preko različnih spletnih forumov. Ob tem poudarja, da je potrebno do
informacij, ki so dostopne na spletu, pristopati kritično in jih prilagoditi individualni situaciji
v razredu oz. temi, ki jo učitelj predstavlja v učnem procesu. Ni dovolj le iskanje informacij,
potrebno je tudi njihovo presojanje in vključevanje v specifične situacije.
Chafe (v Cosgun Ogeyik in Yildz, 2009) poudari, da kljub vsem pozitivnim vidikom uporabe
spleta, ne smemo pozabiti na njegove negativne strani. Splet je čudovita zbirka informacij, ki
jih lahko najdemo na enem mestu, a je teh informacij velikokrat toliko, da je mnogokrat težko
najti konkretne informacije o iskani temi. Zato, namesto da bi si z informacijami pomagali,
iskalca le zmedejo.
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Wood (Prav tam) dodaja, da iskalci informacij niso nujno usposobljeni za kritično presojo
najdenih informacij in lahko prehitro sklepajo, da so najdene informacije pravilne, zanesljive
in uporabne.
Cosgun Ogenyik in Yildz (Prav tam) izpostavita tudi težave pri dostopanju do spleta ter
plagiarizem. Ob dostopanju do spleta pravita, da vsi učitelji enostavno nimajo dostopa do
spleta, v Turčiji na primer v to skupino pade kar 65 % učiteljev. Pri plagiarizmu pa
poudarjata, da je na spletu veliko število že pripravljenih, končno oblikovanih avtorskih
izdelkov, ki jih lahko učitelji uporabijo kot pomoč pri načrtovanju svojih učnih ur, a teh ne
uporabijo le delno, a kar v celoti, s tem pa zavedno ali nezavedno kršijo avtorske pravice.
Svojo raziskavo zaključita s tem, da ima splet številne pozitivne strani in je vsekakor
uporaben za učitelje in učne ustanove, a ima hkrati tudi nekaj negativnih strani, zaradi katerih
je potrebno biti pri njegovi uporabi pazljiv. Svetovni splet ima po njunem mnenju neštete
kvalitete, če se ga uporablja pravilno, v nasprotnem primeru pa predstavlja smrt ustvarjalnosti
v načrtovanju učnega procesa.
Prej omenjeno težavo pomanjkanja znanj in spretnosti učiteljev, je zaznalo tudi Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, ki je za obdobje od leta 2008 do leta 2013 na javnem razpisu
za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šole, izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja
obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev
(Projekt e-Kompetentni učitelj) ter za svetovanja, didaktično podporo in tehnično pomoč
vzgojno-izobraževalnim zavodom (Projekt e-Podpora). S projektoma so želeli podpreti
učitelje s svetovanjem o smiselni, pedagoški rabi informacijske tehnologije in jih opremiti z
ustreznim znanjem, ki bi jim omogočal njeno uporabo. Med drugim so prepričani, da je
informacijska tehnologija medij prihodnosti, da omogoča hiter dostop do informacij v
realnem času, da je to dinamičen medij, s katerim lahko poglabljamo znanje in podpiramo
vseživljenjsko učenje, da predstavlja podporo, razvoj in uporabo funkcionalnih spretnosti, ki
jih potrebujemo v življenju, ter, kar je za nas najpomembnejše, omogoča povezovanje s
sodelavci in izmenjavo v realnem času. Ob tem velja omeniti, da sta oba projekta za
udeležence brezplačna. (Projekt e-šolstvo, nazadnje obiskano 1. 3. 2013)
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III. EMPIRIČNI DEL
5. OPREDELITEV PROBLEMA
Zaradi širitve svetovnega spleta in s priznavanjem objavljenih vsebin tudi v akademskih
krogih ter s konstantno potrebo po vedno novih hitro dosegljivih idejah in pristopih, ki jih
učitelji lahko uporabijo v načrtovanju in izvedbi učnih ur, se je pokazala potreba po spletni
zbirki socialnih iger, ki se bo lahko nadgrajevala in širila tudi po oddaji diplomskega dela.
Namenjena je učiteljem razrednega pouka v slovenskih osnovnih šolah, ne izključuje pa, da se
njena uporaba lahko širi tudi na druge delavce, ki delajo z otroki in odraslimi.
Za izdelavo je potrebno izdelati načrt, ki bo vključeval spletno zbirko in uporabniški vmesnik
preko katerega bodo uporabniki po prijavi lahko vnašali socialne igre in po principu daj-dam
tudi sami lahko prispevali k širitvi in uporabnosti zbirke. Hkrati je potrebno igre drugih
avtorjev prilagoditi oblikovani strukturi in jih, v kolikor je to potrebno, prilagoditi za uporabo
v razredu.
Spletna zbirka je izdelana v sodelovanju s spletnim programerjem.
V praktičnem delu je predstavljena spletna zbiska socialnih iger in njena izdelava.

6. CILJI DIPLOMSKEGA DELA
- Izdelati načrt za izdelavo spletne zbirke socialnih iger.
- V sodelovanju s programerjem izdelati in urediti spletno zbirko socialnih iger.
- V zbirko umestiti tudi avtorske socialne igre.

7. METODOLOGIJA
7.1. Pripomočki
Za načrtovanje in oblikovanje spletne zbirke socialnih iger sem uporabila dva računalniška
programa – Balsamiq in Photoshop CS6.
Oba programa uporabljam dnevno pri svojem delu oblikovalke uporabniške izkušnje.

- 28-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

Balsamiq je program, s katerim ustvarjamo preproste skice in prototipe. Uporabimo ga,
preden se lotimo vizualnega oblikovanja, saj je preprostejši za uporabo in ponuja več
možnosti za spreminjanje in popravljanje idej.
Photoshop CS6 pa je en najnaprednejših programov na področju računalniškega grafičnega
ustvarjanja. Z njim lahko izdelamo tudi, kot v tem primeru, grafične predloge za spletne
strani, ki jih potem spletni programer, s pomočjo specializiranih računalniških programov,
sprogramira v obliko, ki je uporabna za uporabnike določene spletne strani.

7.2. Metoda zbiranja povratnih informacij
S povratno informacijo sem želela izvedeti, kaj učiteljice menijo o sami spletni zbirki in
hkrati preveriti, če je zbirka dovolj preprosta za uporabo.
Da bi dosegla to, sem uporabila metodo kratkih nalog ali scenarijev, ki jih običajno
uporabljamo pri testiranju uporabniške izkušnje. O metodi je pisal McCloskey (2014), ki je
rekel, da moramo uporabnikom dati nekaj za delati, namesto, da jim preprosto napišemo
navodila od točke a do točke b, katerim morajo le slediti, ne da bi sami poskušali rešiti
nalogo. S tem najbolje posnemamo resnično situacijo, v kateri uporabniki uporabljajo naš
izdelek. Pomembno je, da za to najdemo ustrezne predstavnike uporabnikov, v našem primeru
učitelje ali učiteljice, da jim damo dovolj časa in omogočimo, da izdelek uporabljajo v okolju,
ki je kar najbolj podobno tistemu, v katerem bi izdelek uporabljali tudi sicer.
Učiteljicam sem pripravila kratka navodila z nalogami in jih prosila, da sledijo tem nalogam,
ocenijo, kako uspešne so pri tem, podajo svoje mnenje ob posamezni nalogi in tudi same
vnesejo svojo igro (Priloga 1).

8. NAČRTOVANJE IN UREJANJE SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH
IGER
Da bi bila spletna zbirka socialnih iger strokovno urejena in bi bila hkrati služila kot
vsakodnevni pripomoček za delo v šolah, sem se odločila, da bodo učitelji igre vnašali preko
vnaprej pripravljenega obrazca. S tem zagotovimo, da so v vsaki igri vsi pomembni podatki
za uspešno izvedbo in podatek o avtorstvu posamezne igre.
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Zbirka je razdeljena v 5 sklopov oz. faz, kot sta jih opredelili Virk-Rode in Belak-Ožbolt
(1990, str. 12-37):
1. faza predstavljanja in spoznavanja,
2. faza komunikacije in oblikovanja skupine,
3. faza opazovanja in percepcije,
4. faza vživljanja in identifikacije,
5. faza napadalnosti in samoobrambe.
Ob opisih posameznih faz so zbrane in urejene socialne igre različnih avtorjev, ki jih lahko
najdemo v slovenski literaturi in avtorske socialne igre, ki so ali predelane t. i. navadne igre
ali pa so napisane na novo.
Vse igre so prirejene za uporabo v razredu in vsebujejo cilje, potrebne pripomočke, opis
poteka igre, različne opombe in predlagana vprašanja za pogovor po zaključku igre.
Pri načrtovanju spletne zbirke sem imela ves čas v mislih končne uporabnike, torej učitelje in
učiteljice. Želela sem ustvariti zbirko, ki bi bila dovolj enostavna in hitra za uporabo, hkrati pa
bi bila zaradi svojega namena dovolj zanimiva, da bi jo učitelji lahko dnevno uporabljali pri
načrtovanju svojega dela.
Da bi spletna zbirka socialnih iger lažje zaživela in bila uporabljana tudi v praksi, sem vanjo
dodala po 2 igri drugih avtorjev in 3 lastne. Lastne igre so nastale na podlagi več kot 10letnega prostovoljnega dela z mladimi, kjer sem sama socialne igre uporabljala tedensko,
glede na skupinska srečanja, kjer smo se srečevali. Poleg tega sem, da bi preverila uporabnost
in izvedbo spletne zbirke prosila tri učiteljice, ki so mi pomagale pri vrednotenju zbirke, da
tudi same dodajo svojo igro. Skupaj je v zbirki 27 iger. Ena izmed učiteljic zaradi težav pri
navedbi avtorstva igre, igre ni vnesla v zbirko.
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9. IZDELAVA SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER
9.1. Struktura
Spletna zbirka je sestavljena iz glavne strani ali naslovnice in večih podstrani. Spodaj so
podrobneje predstavljene posamezne strani, skice za lažjo predstavo pa so v Prilogi 4.

Naslovnica
Obiskovalci spletne zbirke najprej pridejo na naslovnico, na kateri se lahko prijavijo, po njej
iščejo, dodajo novo igro ali pa od tu preko navigacije pridejo do različnih podstrani. Želela
sem, da je naslovnica pregledna in da je že sama po sebi uporabna. Da bi uporabniki, ki
spletno stran uporabljajo redno, takoj videli, kaj je na njej novega, sem na naslovnico
vključila zadnje dodane igre in s tem podprla tudi boljši položaj v iskalnikih ter s tem
pomagala uporabnikom, da stran lažje najdejo.

Registracija in prijava
Ker je stran narejena po sistemu daj-dam, se je za prenos in dodajanje novih socialnih iger
potrebno registrirati ali prijaviti. Uporabniki, ki so se že registrirali v preteklosti, lahko zbirko
uporabljajo tako, da se prijavijo na naslovnici ali pa na notranji strani, kjer je omogočena tudi
registracija.
Uporabniki, ki stran uporabljajo prvič, se morajo registrirati. To storijo tako, da vpišejo:
 ime in priimek,
 željeno uporabniško ime,
 naslov spletne pošte,
 željeno geslo,
 ponovitev gesla.

- 31-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

Registracijo zaključijo s klikom na gumb »končaj registracijo«. Odpre se jim okno, ki jim
sporoči, da je bila njihova registracija uspešna in da se lahko prijavijo ter začnejo uporabljati
spletno zbirko.

Uporabniški profil
Po registraciji se uporabniki prvič srečajo z žetoni. Z registracijo so namreč upravičeni do
desetih »brezplačnih« žetonov.
Vsakič, ko si izberejo in na svoj računalnik naložijo spletno igro, jim sistem avtomatično
odšteje en žeton, ko pa igro naložijo pa dobijo dva žetona.
Na tak način imajo dovolj žetonov za nekaj iger, hkrati pa jih spodbudimo, da tudi sami
prispevajo k širjenju in bogatenju zbirke.
Število žetonov, ki so jim na voljo, najdejo v uporabniškem profilu.
Do uporabniškega profila dostopajo uporabniki s klikom na svoje ime, desno zgoraj na
naslovnici in na vseh podstraneh spletne zbirke. Ker se do profila običajno dostopa s klikom
na ime, dodatne povezave nisem dodala k navigaciji.
Na tej strani lahko uporabniki poleg pregleda lastne statistike tudi popravijo:
 ime in priimek,
 uporabniško ime,
 geslo.
Naslova spletne pošte uporabniki ne morejo spremeniti sami. Na tak način preprečimo
večkratno registracijo. Velikokrat se nam namreč zgodi, da pozabimo, katero uporabniško ime
smo si izbrali na določeni spletni strani, manjkrat pa se nam zgodi, da pozabimo, kateri naslov
spletne pošte smo uporabili.
Uporabniki lahko na tem mestu poleg statistike dostopajo tudi do iger, ki so jih vnesli sami ali
pa so jih že enkrat »kupili«. Da bi se izognili porabljanju žetonov ob ponovni izbiri neke igre,
so te zbrane na posebnem mestu, do katerega uporabniki dostopijo s klikom na gumb »Moje
igre«.
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Dodaj socialno igro
Ko se uporabniki registrirajo in prijavijo, lahko začnejo z izbiranjem in dodajanjem socialnih
iger.
Novo igro lahko dodajo kar na naslovnici, tako da kliknejo na besedilo ali naslov »Dodaj
socialno igro«. Podokno »Zadnje dodane igre« zamenja okno »Dodaj socialno igro«, ki
uporabnikom ponudi polja za vpis potrebnih podatkov, pomoč za izpolnjevanje in potrdilo, da
je vnešena igra njihovo avtorsko delo ali pa je pravilno citirana.
Ker sem se pri pregledu slovenske literature srečevala z različnimi prikazi in oblikami
navodil, sem se odločila, da oblikujem lastno strukturo in tako poenotim obliko prikazovanja
socialnih iger. Pri izpolnjevanju si lahko na desni strani pomagajo s preprosto pomočjo.
Uporabniki tako pri dodajanju socialnih iger izpolnijo:


naslov igre,



kategorijo (v katero so uvrstili socialno igro),



avtorja (literatura, vir),



ključne besede,



cilje,



pripomočke,



potek,



priporočena vprašanja za pogovor,



opombe.

Dodajanje igre zaključijo s strinjanjem, da je vnešena igra njihovo avtorsko delo ali pa je
pravilno citirana ter s klikom na gumb »Oddaj«.

- 33-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

Iskanje po zbirki
Da bi kar najhitreje našli iskane informacije, uporabniki velikokrat uporabimo iskalnik. V
želji, da bi bil iskalnik dobro viden, hkrati pa dostopen na naslovnici in vseh pomembnejših
podstraneh, sem ga postavila po sliko, levo od ponujene možnosti dodati novo socialno igro.
Ker je nemogoče, da bi vsi poznali naslove socialnih iger, sva se s programerjem odločila, da
bo iskanje omogočeno po naslovu igre, njenemu avtorju, ključnih besedah in po kategoriji, v
katero je bila uvrščena.
Ko uporabniki vpišejo iskalni niz v iskalnik in kliknejo gumb najdi, se jim namesto zadnjih
dodanih iger pokažejo rezultati iskanja.

Zbirka vseh iger
Če iskane igre ne najdejo ali pa preprosto ne vedo, kje bi začeli iskati, imajo uporabniki
možnost pregleda celotne zbirke s klikom na gumb »Zbirka iger«. Gumb se nahaja v meniju
nad fotografijo. Tu lahko, ne da bi mogli pregledati celotno zbirko, vidijo tudi število vseh
naloženih iger.
Socialne igre so v zbirki razvrščene po času vnosa. Nazadnje vnešena igra je na vrhu, prva
vnešena pa je na dnu. Desno ob naslovu je izbirni meni, s katerim lahko uporabniki igre
razvrstijo tudi glede na različne faze. Za lažji pregled je ob vsaki igri ikona, ki s svojo barvo
označuje kategorijo, v katero je bila igra uvrščena.
Prijavljeni uporabniki lahko tu željene igre prenesejo na svoj računalnik. Tu lahko tudi uredijo
igre, ki so jih vnesli sami.

Kategorije
Če imajo uporabniki pri vnosu iger ali pri njihovem iskanju težave s prepoznavanjem
kategorij, si lahko povzetek opredelitve po Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990, str. 12-37)
preberejo na podstrani »Kategorije«.
Tu so razložene posamezne kategorije, hkrati pa so tu dodane povezave, ki uporabnike s
klikom vodijo k igram, ki so zastopane v posamezni kategoriji.
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O strani
Podstran »O strani« je predstavitvena stran, kjer si lahko uporabniki preberejo, zakaj je stran
sploh nastala in dobijo vpogled v proces načrtovanja.

Kontakt
Na podstrani »Kontakt« uporabnikom nudimo podporo pri morebitnih težavah. Da ne bi
zapravljali dragocenega časa z odpiranjem svoje spletne pošte, sva se s programerjem odločila
za spletni obrazec, ki je hiter in enostaven za uporabo.

9.2. Grafična podoba
Pri grafičnem oblikovanju sem sledila načelu preprostosti in se držala skice. Dodala sem
fotografijo otrok, ki skupaj nekaj gradijo, da bi poudarila socialni vidik iger. Obdžala sem
pregledno strukturo in ji le dodala barv.
Poudarila sem gumb »prenesi«, da bi bil dovolj viden in kategorije. Vsaka kategorija je
namreč dobila svojo barvo. Obiskovalcem barve same po sebi ne bodo veliko povedale,
uporabnikom, ki pa bodo spletno zbirko uporabljali redno, pa bo v pomoč, da bodo še hitreje
našli željenje igre.
Izbrala sem močne, dobro vidne barve: modro, zeleno, rdečo, roza in vijolično.
Modro ikono imajo igre uvrščene v fazo predstavljanja in spoznavanja, zeleno ikono igre
uvrščene v fazo komunikacije in oblikovanja skupine, rdečo ikono imajo igre urščene v fazo
opazovanja in percepcije, roza uvrščene v fazo vživljanja in identifikacije in vijolično tiste, ki
so bile uvrščene v fazo napadalnosti in samoobrambe.

9.3. Končna izdelava
Za končno izdelavo spletne strani sem se obrnila na spletnega programerja Tineta Klančarja,
ki je iz mojih oblikovnih predlog ustvaril spletno stran, na kateri je spletna zbirka socialnih
iger. Spletna stran se nahaja na spletnem naslovu www.socialne-igre.si.
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10. POVRATNE INFORMACIJE
Še preden sem začela z načrtovanjem spletne zbirke, sem si želela, da bi v procesu izdelave
diplomskega dela, zbirka dejansko zaživela in bi po zaključku postala pomembno in uporabno
orodje učiteljev pri njihovem delu. Ob tem se mi je zdela pomembna povratna informacija
bodočih uporabnikov.
K sodelovanju sem povabila tri učiteljice, ki so se povabilu z veseljem odzvale.
Prosila sem jih, da preizkusijo spletno zbirko, vanjo vnesejo vsaj eno socialno igro in povedo
svoje mnenje o uporabnosti, zahtevnosti za uporabo in všečnosti. Prosila sem jih tudi za
morebitne predloge, kako bi zbirko lahko izboljšala.
Vse tri so dobile navodila v obliki kratkih nalog (Priloga 1), s katerimi so se spoznale s
spletno zbirko in na koncu podale svoje mnenje. Naprošene so bile, da pri vsakem navodilu
navedejo ali so nalogo uspešno opravile ali ne ter da navedejo težave, s katerimi so se srečale
in kako bi jh preprečile same. Obenem so bile naprošene, da razmislijo o nalogi sami, o
zapletenosti in če so v kakšnem delu mislile, da je postopek prezapleten, kako bi ga
poenostavile.
Po njihovih odgovorih sodeč so vse tri naloge opravile brez težav. Večjih pripomb na zbirko
ni imela nobena. Spodaj so povzeti njihovi odgovori in citirano splošno mnenje o zbirki
(navodila v Prilogi 1, odgovori učiteljic v Prilogi 2).
Učiteljica 1 je zbirko ocenila pozitivno in je brez težav opravila vse naloge. Ustavila se je le
pri dodaji nove igre, kjer je želela dodati igro, ki je med učitelji precej popularna in si jo vsak
malce po svoje prilagodi, a ni vedela, koga bi navedla kot avtorja.
O zbirki je povedala:
»Glede na to, da sem učiteljica razrednega pouka, je stran več kot uporabna. Omeniti moram,
da mi je pri delu izjemnega pomena to, da v začetku leta ustvarim klimo, v kateri se vsi učenci
počutijo dobro, saj je srečen in sproščen učenec tudi uspešen učenec. Ravno zato veliko časa
posvetim medsebojnim odnosom, je pa res, da včasih na socialne igre kar malo pozabim in tu
mi bo ta zbirka prišla zelo prav. Poleg izjemne uporabnosti je treba priznati, da je uporabniku
prijazna, saj je pregledna, preprosta, prikupna. Vse, kar si torej lahko zaželim.”
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Učiteljica 2 je bila spletna zbirka všeč, izpostavila je preprostost uporabe in njeno
preglednost.
O zbirki je napisala naslednje:
»Stran je oblikovana na zanimiv in profesionalen način, ki pritegne že s svojim videzom.
Kljub temu je zelo enostavna za uporabo, saj so igre v zbirki naložene sistematično po
kategorijah. Všeč mi je, da že na prvi pogled po barvah izluščiš skupino iger, ki pridejo v
poštev za tvoje potrebe. Tudi sistem daj-dam se mi zdi v redu, saj na ta način pride do pretoka
in izmenjave že uporabljenih iger, ki so se izkazale za dobre in učinkovite. Učitelji večkrat
potrebujemo nove ideje, nove socialne igre, s katerimi bi pritegnili učence, oblikovali
pozitivno razredno klimo, pa nam jih včasih tudi zmanjka. Prav tako od nas tudi učenci želijo,
da v pouk vnašamo nekaj novega, saj jih takšne stvari bolj pritegnejo, kot pa, če ves čas
ponavljamo eno in isto. Oblikovane so že spletne strani namenjene izmenjavi učnih priprav,
učnih listov, ki so se izkazale za zelo uporabne in priljubljene med učitelji, zato verjamem, da
lahko tudi spletna zbirka socialnih iger med pedagoškimi delavci hitro postane priljubljena.«

Učiteljica 3 je predlagala uporabo spletne pošte namesto uporabniškega imena, se spraševala
o uporabnosti žetonov in izrazila mnenje, da ima raje, če bi se igra odprla kar v brskalniku, a
hkrati dodala, da razume, da je sistem tak, ker gre za izmenjavo materialov.
O zbirki je napisala naslednje:
»Zbirka mi je všeč.
Če bi lahko, bi spremenila edino to, da včasih, če vidimo samo naslov in cilj igre ni dovolj.
Šele glede na “zanimivost” igre lahko ocenimo ali je primerna za v naš razred ali ne, ali nam
odgovarja ali ne. Časovno je izredno zamudno, da moramo vsako igro odpreti (večkrat
klikniti na tipko, da sploh pridemo do nje) in videti, če nam ustreza ali ne.«
»Zbirka ima zagotovo veliko pedagoško vrednost in takšne zakladnice so za nas učitelje
izjemno dragocene. Enkratno je, če je vse zbrano na enem mestu. Predstavljena spletna stran
nam časovno olajša pripravo na pouk. Socialne in druge vrste iger so za naše učence zelo
pomembne, saj krepimo govorno, motorično in ostala področja. Učencem skozi socialne igre
predstavimo težave, jim pokažemo, zakaj so pomembni kot skupina in tudi učno šibkejši
otrok občuti moč in uspeh. »
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IV. SKLEP
»V otroštvu pomeni igra najpomembnejši način otrokovega učenja in pridobivanje osnove za
višje oblike učenja in razvoj mišljenja.« (Marentič Požarnik, 2000)
Učitelji so pogosto v situacijah, ko njihovo delo ni več le izobraževalno, ampak tudi vzgojno
in prav igre, ali še bolj natančno, socialne igre, so tiste, ki podpirajo optimalen socialen razvoj
otrok v šolskem okolju, pa naj gre za preventivo ali kurativo, s tem pa tudi učiteljevo vzgojno
funkcijo.
Težava nastopi, ko morajo učitelji ob vsem delu, ki ga imajo s pripravo in izvedbo pouka, te
igre poiskati in jih običajno prirediti, saj je iger na splošno na tisoče, socialnih iger, ki pa bi
bile prirejene za uporabo v razredu pa veliko manj. To vzame veliko časa in energije, ki bi ju
z ustrezno zbirko takih iger lahko porabili za kaj drugega. Še lažje bi bilo, če bi bila taka
zbirka na spletu, da bi učiteljem vzelo le nekaj minut, da bi izbrali in v svojo učno pripravo
umestili ustrezno socialno igro.
Prav zato je nastalo to diplomsko delo. Združuje misel na učitelja in mu ponuja spletno zbirko
socialnih iger, ki je preprosta za uporabo in na enem mestu združuje socialne igre, ki jih
učitelji lahko uporabijo pri pouku ter z mislijo na otroke, saj s svojim sistemom vpisovanja
novih socialnih iger zahteva kakovostno oblikovane socialne igre, ki bodo otroke podpirale
pri njihovem socialnem razvoju.
Z izdelavo teoretičnega in empiričnega dela so bili v celoti doseženi cilji, saj sem v procesu
ustvarjanja izdelala načrt za spletno zbirko socialnih iger, sama napisala in priredila 25
socialnih iger in jih umestila v zbirko ter v sodelovanju s programerjem to spletno zbirko tudi
uspešno objavila na spletu na naslovu www.socialne-igre.si.
Celotno delo mi je postavilo izziv, kako združiti to, kar delam v službi kot oblikovalka
uporabniške izkušnje s tem, kar sem študirala in mislim, da sem uspela združiti kvaliteto,
uporabniško izkušnjo in socialne igre, ki se mi zdijo pomemben del vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Prve povratne informacije govorijo o tem, da je zbirka dobro zastavljena, da ima potencial, da
bo služila svojemu namenu in dosegla cilje. Projekt je iz različnih razlogov trajal zelo dolgo
časa, a ko pogledam nazaj vidim, da je bil ta čas potreben, da je ideja v celoti dozorela, ter da
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je imel programer dovolj časa, da je iz grafičnih predlog in mojih načrtov ustvaril verzijo, ki
je tudi uporabna.
Kljub temu da se z diplomskim delom ta nekaj letni projekt zaključuje, pa diplomsko delo,
kjer gre za ustvarjanje spletne strani, pravzaprav nima konca. Spletna zbirka socialnih iger je
postavljena in učitelji ter učiteljice lahko začnejo z uporabo, a hkrati to predstavlja šele
začetek. Šele sedaj se v resnici lahko začne širiti in služiti pravemu namenu.
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PRILOGA 1 – NAVODILA ZA POVRATNO INFORMACIJO
Spoštovani!
Končujem študij na Pedagoški fakulteti, smer Razredni pouk in vas prosim za kratko
evalvacijo praktičnega dela diplomskega dela Spletna zbirka socialnih iger. V sklopu
diplomskega dela sem ustvarila spletno zbirko socialnih iger, katere namen je omogočiti
učiteljem hiter dostop do socialnih iger uporabnih v razredu.
Ker je poudarek na sooblikovanju in širjenju zbirke tudi po zaključku diplomskega dela, vas
prosim, da podate svoje strokovno mnenje o uporabnosti, zahtevnosti za uporabo in všečnosti
zbirke.
Prosim, da sledite navodilom v analizi, odgovorite na vprašanja in na koncu podate skupno
pisno oceno.
Že v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje!
Pia Klančar

EVALVACIJA SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER
Prosim, da obiščete spletno stran www.socialne-igre.si in sledite spodnjim navodilom ter po
izvedbi vsake naloge podate svoje mnenje.
Pri vsaki nalogi razmišljajte o naslednjih vprašanjih:
Sem nalogo uspešno opravil? S katerimi težavami sem se soočal? Kako bi lahko te težave
preprečili? Je bilo vse dovolj jasno označeno? Je bil proces zapleten? Kako bi ga lahko
poenostavili?

1. Na spletni strani se registrirajte.
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2. Ob začetku leta želite z otroki izvesti socialno igro, s pomočjo katere se bodo otroci
spoznali in predstavili. Najdite eno tako igro. V komentar poleg mnenja vpišite tudi,
katero igro ste izbrali.

3. Igro pretočite na svoj računalnik in jo odprite. Datoteka se vam mora odpreti v .pdf obliki.

4. Igro natisnite.

5. Ker je zbirka zasnovana kot sistem daj-dam, prosim, da dodate eno svojo socialno igro.

6. Poiščite informacijo, koliko cekinov imate na voljo in to vpišite v komentar.

7. Tu je prostor za vaše splošno mnenje o zbirki. Prosim osredotočite se na uporabnost,
zahtevnost za uporabo in všečnost.
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PRILOGA 2 – POVRATNE INFORMACIJE UČITELJIC
Učiteljica 1
EVALVACIJA SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER
Prosim, da obiščete spletno stran www.socialne-igre.si in sledite spodnjim navodilom ter po
izvedbi vsake naloge podate svoje mnenje.
Pri vsaki nalogi razmišljajte o naslednjih vprašanjih:
Sem nalogo uspešno opravil? S katerimi težavami sem se soočal? Kako bi lahko te težave
preprečili? Je bilo vse dovolj jasno označeno? Je bil proces zapleten? Kako bi ga lahko
poenostavili?
1. Na spletni strani se registrirajte.
Registracija je jasna, enostavna, uporabniku prijazna. Ne povzroča težav, tudi če nisi
računalniški ekspert.
2. Ob začetku leta želite z otroki izvesti socialno igro, s pomočjo katere se bodo otroci
spoznali in predstavili. Najdite eno tako igro. V komentar poleg mnenja vpišite tudi ,katero
igro ste izbrali.
Glede na to, da imam precej specifičen razred, ki ga že poznam od prej in se učenci med seboj
že zelo dobro poznajo, sem izbrala igro Boj za rutice. Učencem bi namreč rada pokazala, da
obstaja več različnih poti reševanja konfliktnih situacij in uporaba socialne igre v ta namen je
čudovita stvar. Igre ni bilo težko najti, saj je stran pregledna in jasna.
3. Igro pretočite na svoj računalnik in jo odprite. Datoteka se vam mora odpreti v .pdf obliki.
Ta točka je bila hitro opravljena. Ikona za prenašanje je dobro vidna, datoteka se lepo odpre in
shrani.
4. Igro natisnite.
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Igro sem normalno natisnila.
5. Ker je zbirka zasnovana kot sistem daj-dam, prosim, da dodate eno svojo socialno igro.
Razmišjala sem o dodajanju igre Zeleni krokodil, a se je pri nalaganju zapletlo z avtorstvom
(poznam igro, ne pa točno avtorja). Brez vseh vnešenih podatkov pa oddaja igre žal ni
možna (kar je po eni strani tudi dobro – varovanje avtorskih pravic).

6. Poiščite informacijo, koliko cekinov imate na voljo in to vpišite v komentar.
Takšni podatki se ponavadi nahajajo na uporabnikovem profilu in tudi tu je tako. Kliknila sem
na svoje ime desno zgoraj in ko se odprejo podatki, je v rubriki “Statistika” zapisan podatek o
žetonih (9) in prispevanih ter prenešenih igrah.

7. Tu je prostor za vaše splošno mnenje o zbirki. Prosim osredotočite se na uporabnost,
zahtevnost za uporabo in všečnost.
Glede na to, da sem učiteljica razrednega pouka, je stran več kot uporabna. Omeniti moram,
da mi je pri delu izjemnega pomena to, da v začetku leta ustvarim klimo, v kateri se vsi učenci
počutijo dobro, saj je srečen in sproščen učenec tudi uspešen učenec. Ravno zato veliko časa
posvetim medsebojnim odnosom, je pa res, da včasih na socialne igre kar malo pozabim in tu
mi bo ta zbirka prišla zelo prav. Poleg izjemne uporabnosti je treba priznati, da je uporabniku
prijazna, saj je pregledna, preprosta, prikupna. Vse, kar si torej lahko zaželim. :)
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Učiteljica 2
EVALVACIJA SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER
Prosim, da obiščete spletno stran www.socialne-igre.si in sledite spodnjim navodilom ter po
izvedbi vsake naloge podate svoje mnenje.
Pri vsaki nalogi razmišljajte o naslednjih vprašanjih:
Sem nalogo uspešno opravil? S katerimi težavami sem se soočal? Kako bi lahko te težave
preprečili? Je bilo vse dovolj jasno označeno? Je bil proces zapleten? Kako bi ga lahko
poenostavili?
1. Na spletni strani se registrirajte.
Z registracijo nisem imela nobenih težav. Navodila so jasna in preprosta. Svoj profil sem brez
težav ustvarila ter se prijavila na stran.
2. Ob začetku leta želite z otroki izvesti socialno igro, s pomočjo katere se bodo otroci
spoznali in predstavili. Najdite eno tako igro. V komentar poleg mnenja vpišite tudi, katero
igro ste izbrali.
Izbrala sem si igro POTUJOČA ŽOGICA. Brez težav sem jo našla. Med kategorijami sem
poiskala spoznavne igre ter od tam kliknila na povezavo s primeri te vrste iger. Ker je pri
vsaki igri napisan cilj igre, nisem imela dileme glede izbire. Igre so že v zbirki z barvami
označene dovolj jasno, da se ve, v katero kategorijo spadajo.

3. Igro pretočite na svoj računalnik in jo odprite. Datoteka se vam mora odpreti v .pdf obliki.
Nalogo sem uspešno opravila. Všeč mi je bilo, da se je pred prenosom prikazalo še opozorilo
o številu žetonov. Postopek pretoka je zelo enostaven tudi za tiste, ki niso pretirano vešči
takšnih stvareh. Igra se mi je odprla v pdf obliki, tako kot naj bi se. Tudi pri tej nalogi nisem
imela nobenih težav. Menim, da je bolj enostavno kot tako, že skoraj nemogoče.
4. Igro natisnite.
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Igro sem natisnila kot katerikoli drug pdf dokument. Pri tem nisem imela nobenih težav.
5. Ker je zbirka zasnovana kot sistem daj-dam, prosim, da dodate eno svojo socialno igro.
Spomnila sem se igre, ki bi jo dodala. Igro poznam že nekaj časa, učenci jo imajo radi in je
primerna na začetku, pri oblikovanju skupine, ko se otroci med seboj še ne poznajo. Igro sem
najprej napisala v wordov dokument, da bi jo lahko dodala, ko pa sem jo želela naložiti, sem
videla, da je vse skupaj še bolj enostavno, saj je na spletni strani že pripravljen obrazec,
kamor samo vneseš podatke. Mislim, da je ta način zelo enostaven. Vendar pa sem, ko sem
želela igro objaviti, imela težavo. Igra ni moje delo, se pa ne spomnim, kje sem jo našla.
Mogoče celo iz ust ene sodelavke, kateri je povedala ena druga, ki je igro našla nekje v eni
knjigi. Brez navedbe avtorja pa je ne morem dodati. Vem, da je pomembno, da je avtor
naveden, ampak mogoče še marsikdo pozna kakšno zanimivo in uporabno socialno igro, pri
kateri ne pozna avtorja in je zato ne doda. Sistem je torej enostaven, vendar same igre zaradi
zgoraj navedenega nisem dodala.

6. Poiščite informacijo, koliko cekinov imate na voljo in to vpišite v komentar.
Podatek o tem, koliko cekinov imam na voljo, sem našla na svojem uporabniškem profilu.
Do tega podatka sem prišla brez težav. Ker sem ob registraciji prejela deset žetonov, eno igro
sem prenesla in zaenkrat nobene dodala, je stanje na mojem računu 9 žetonov. Všeč pa mi je
bil tudi podatek, da igro, katero sem že prenesla, lahko prenesem večkrat, ne da bi zato
porabila dodatne žetone.

7. Tu je prostor za vaše splošno mnenje o zbirki. Prosim osredotočite se na uporabnost,
zahtevnost za uporabo in všečnost.

Stran je oblikovana na zanimiv in profesionalen način, ki pritegne že s svojim videzom.
Kljub temu je zelo enostavna za uporabo, saj so igre v zbirki naložene sistematično po
kategorijah. Všeč mi je, da že na prvi pogled po barvah izluščiš skupino iger, ki pridejo v
poštev za tvoje potrebe. Tudi sistem daj-dam se mi zdi v redu, saj na ta način pride do pretoka
in izmenjave že uporabljenih iger, ki so se izkazale za dobre in učinkovite. Učitelji večkrat
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potrebujemo nove ideje, nove socialne igre, s katerimi bi pritegnili učence, oblikovali
pozitivno razredno klimo, pa nam jih včasih tudi zmanjka. Prav tako od nas tudi učenci želijo,
da v pouk vnašamo nekaj novega, saj jih takšne stvari bolj pritegnejo, kot pa, če ves čas
ponavljamo eno in isto. Oblikovane so že spletne strani namenjene izmenjavi učnih priprav,
učnih listov, ki so se izkazale za zelo uporabne in priljubljene med učitelji, zato verjamem, da
lahko tudi spletna zbirka socialnih iger med pedagoškimi delavci hitro postane priljubljena.
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Učiteljica 3
EVALVACIJA SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER
Prosim, da obiščete spletno stran www.socialne-igre.si in sledite spodnjim navodilom ter po
izvedbi vsake naloge podate svoje mnenje.
Pri vsaki nalogi razmišljajte o naslednjih vprašanjih:
Sem nalogo uspešno opravil? S katerimi težavami sem se soočal? Kako bi lahko te težave
preprečili? Je bilo vse dovolj jasno označeno? Je bil proces zapleten? Kako bi ga lahko
poenostavili?
1. Na spletni strani se registrirajte.
Sem se registrirala. Ni mi všeč uporabniško ime. Rajši imam prijave z mailom in geslom.
Poraja se mi vprašanje, v čem je smisel žetonov?
2. Ob začetku leta želite z otroki izvesti socialno igro, s pomočjo katere se bodo otroci
spoznali in predstavili. Najdite eno tako igro. V komentar poleg mnenja vpišite tudi, katero
igro ste izbrali.
Potujoča žogica.
Zanima me samo, kako bodo vsi prišli na vrsto? Tisti, ki so se že predstavili, stopijo ven iz
kroga? Sicer pa je zelo zanimiva igra, otroci prve triade imajo zelo radi takšne igrice, še
posebno ker imajo v rokah žogico.
3. Igro pretočite na svoj računalnik in jo odprite. Datoteka se vam mora odpreti v .pdf obliki.
Igro sem odprla v pdf obliki. Ljubše mi je sicer, če se odpre kar na računalniku/ekranu.
Ampak, ker je zamišljeno kot izmenjava socialnih iger, razumem, da je to najbolj praktičen
način izmenjave.

4. Igro natisnite.

- 51-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

Igro sem natisnila brez težav.
5. Ker je zbirka zasnovana kot sistem daj-dam, prosim, da dodate eno svojo socialno igro.
Sem dodala. To igro večkrat izvajamo. Upam, da sem našla pravega avtorja.
6. Poiščite informacijo, koliko cekinov imate na voljo in to vpišite v komentar.
Na voljo imam 9 žetonov.
7. Tu je prostor za vaše splošno mnenje o zbirki. Prosim osredotočite se na uporabnost,
zahtevnost za uporabo in všečnost.

Zbirka mi je všeč.
Če bi lahko, bi spremenila edino to, da včasih, če vidimo samo naslov in cilj igre ni dovolj.
Šele glede na “zanimivost” igre lahko ocenimo ali je primerna za v naš razred ali ne, ali nam
odgovarja ali ne. Časovno je izredno zamudno, da moramo vsako igro odpreti (večkrat
klikniti na tipko, da sploh pridemo do nje) in videti, če nam ustreza ali ne.
Zbirka ima zagotovo veliko pedagoško vrednost in takšne zakladnice so za nas učitelje
izjemno dragocene. Enkratno je, če je vse zbrano na enem mestu. Predstavljena spletna stran
nam časovno olajša pripravo na pouk. Socialne in druge vrste iger so za naše učence zelo
pomembne, saj krepimo govorno, motorično in ostala področja. Učencem skozi socialne igre
predstavimo težave, jim pokažemo, zakaj so pomembni kot skupina in tudi učno šibkejši
otrok občuti moč in uspeh.
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PRILOGA 3 – SOCIALNE IGRE VKLJUČENE V SPLETNO ZBIRKO
SOCIALNIH IGER

1. Faza predstavljanja in spoznavanja

Tvoj predmet (Strauch, 2000 str. 19)
Cilji: Učenci skušajo prepoznati druge učence glede na različne predmete in si tako lažje
zapomnijo imena.
Pripomočki: Škatla in predmeti učencev.
Potek igre: Pred izvedbo igre si pripravimo škatlo, učence pa prosimo, da od doma prinesejo
vsak po en predmet, ki jim je pomemben. Vse predmete damo v škatlo in prosimo enega
izmed otrok, da izžreba en predmet. Predmet si ogleda, lahko ga otipa, povoha, strese ...
Učenca nato povabimo, da s skupino deli svoja opažanja o predmetu, kdo misli, da je njegov
lastnik in kaj mu predmet pomeni. Če imamo dovolj časa, z istim predmetom to ponovijo vsi
učenci. Če nimamo dovolj časa, povabimo lastnika predmeta, da se javi in skupini pove, zakaj
je izbral prav ta predmet. Nato naslednji učenec izžreba predmet itd.
Opombe: Za igro moramo vsaj en dan vnaprej dati navodilo, naj učenci prinesejo predmete, ki
jim nekaj pomenijo.
Če igri sledi pogovor se osredotočimo na postavljanje vprašanj o čustvih, ki so jih doživljali
učenci med igro. Če so v skupini otroci z različnim kulturnim, verskim ali jezikovnim
ozadjem, se lahko v pogovoru navežemo tudi na to.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste čakali, da bo izžreban vaš predmet?
 Kako ste se počutili, ko ste morali pred skupino povedati svoje ugotovitve glede predmeta,
ki ste ga izžrebali?
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Sedež na moji desni je prazen (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990 str. 15)
Cilji: Učence spodbujamo k navezovanju novih stikov in spoznavanju.
Pripomočki: Stoli.
Potek: Učenci sedijo v krogu. En stol je prazen. Tisti, ki ima na svoji desni prazen stol reče:
»Sedež na moji desni je prazen, hočem, da na njem sedi ...« (Pokliče nekoga iz skupine). Igra
lahko traja toliko časa, dokler se jim zdi zabavna. Če pa opazimo, da igra izgublja svoj smisel,
jo prekinemo.
Opombe: Učence pred začetkom opozorimo, da morajo obvezno uporabljati besedo »hočem«.
S tem sporočimo tistemu, ki ga pokličemo, da smo mu naklonjeni, ne pomeni pa, da smo vanj
»zaljubljeni«.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili vsi, ki ste bili večkrat poklicani?
 Kako ste se počutili tisti, ki vas niso poklicali?
 Kako si se počutil (ime učenca), ko te je (ime učenca) poklical kot prvega?
 Kako si se počutil (ime učenca), ko te je (ime učenca) poklical kot zadnjega?

Moj sosed je ...
Cilji: Učenci se spoznavajo v paru, prepoznavajo lažne informacije in se učijo sprejemati
raznolikost.
Pripomočki: Listi in svinčniki.
Potek: Otroke razdelimo v pare in jim razdelimo liste. V petih minutah vsak učenec na papir
napiše čim več besed, ki ga opisujejo. Do tri izmed teh besed so lažne besede. Drugi v paru
mora v tišini uganiti, katere so lažne informacije in po preteku časa skupini predstaviti
drugega. Po predstavitvi drugi v paru popravi opis, če je to potrebno oz. pove, katere napačne
informacije je »podtaknil« svojemu partnerju.
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Opombe: Paziti moramo, da se učenci v parih ne poznajo med seboj, saj v tem primeru
postane igra nezanimiva. Če se učenci med seboj poznajo, jih opozorimo, da morajo o sebi
povedati nekaj, česar drugi v paru ne ve.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste morali predstavljati drugega, ne da bi vedeli, ali so besede, ki
ga opisujejo, pravilne ali ne?
 Kako ste se počutili, ko vas je sošolec predstavil z napačnimi trditvami?
 Kako ste se počutili, ko se je nekdo predstavljal v vašem imenu?

Potujoča žogica
Cilj: Učenci preko igre spoznavajo nove člane skupine.
Pripomočki: Žogica.
Potek: Skupina se postavi v krog. Učenci stojijo tesno en pri drugem in imajo roke na hrbtu.
Tiho se sprehodimo na zunanji strani kroga in enemu izmed učencev damo v roke žogico. Ko
pridete na začetek kroga, damo znak za začetek igre. Učenec, ki ima žogico, naj to poda
levemu sosedu, ta pa svojemu levemu sosedu in tako dalje. Naključno zakličite stop. Tisti, pri
katerem se ustavi žogica, se predstavi in stopi iz kroga. Prevzame našo vlogo in žogico tiho
preda enemu izmed sošolcev in tako dalje, dokler se vsi učenci ne predstavijo. Ko krog
postane premajhen za lep tesen krog, kjer si učenci žogico podajajo za hrbtom, žogico preda
tisti, ki se predstavi sošolcu, ki si ga izbere sam. Če pade žogica na tla preden voditelj zakliče
stop, se skrivna predaja žogice ponovi.
Opombe: Paziti moramo na tišino, saj se le tako lahko učenci poslušajo in slišijo.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste čakali, da vam nekdo preda žogico?
 Ste si zapomnili predstavitve drugih učencev?
 Je bilo težko čakati po tem, ko ste se sami že predstavili?
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 Ali so vsi učenci dobro sodelovali?

Jaz umetnik
Cilj: Učenci se spoznavajo med seboj. V drugi različici učenci z opazovanjem poskušajo
določiti lastnika risbe.
Pripomočki: Listi in svinčniki.
Potek: Učencem razdelimo papir in svinčnike. Vsak izmed učencev na list nariše nekaj, kar ga
predstavlja (kar mu je všeč) in nekaj, kar ga sploh ne predstavlja (kar mu ni všeč). Nato
izberemo enega izmed učencev, ki pokaže svoj list in pove, kaj predstavljata risbi. Ko konča,
pokliče nekoga drugega.
Igro lahko igramo tudi tako, da zberemo vse liste in jih postavimo na sredino ter pokličemo
enega izmed učencev, ki si izbere en list (ne svojega) in poskuša z opazovanjem ugotoviti,
komu pripada. Če v treh poskusih ne ugane, se lastnik javi sam. Ko se najde lastnik, se
predstavi in razloži, kaj predstavljata risbi.
Opombe: Pred igro poudarimo, da ni pomembno, kako lepo in pravilno so narisane risbe.
Dovolj je simbolična ponazoritev, da je le prepoznavna tudi drugim.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste mogli pred skupino pokazati svoje umetnine?
 Je bilo težko povedati, kaj vam je všeč in kaj ne?
 Koliko učencev je preko igre prepoznalo sošolca?
 Kaj bi morali storiti, da bi več učencev prepoznalo sošolca?
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1. Faza komunikacije in oblikovanja skupine

Vodenje slepca (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990 str. 16)
Cilj: Učenci se vadijo v neverbalni komunikaciji in zaupanju.
Pripomočki: Rutka, s katero si učenci zakrijejo oči.
Potek: Učence razdelimo v pare in jim razdelimo rutke, s katerimi si prvi v paru zakrije oči.
Drugi v paru vodi prvega po prostoru. Po dveh minutah damo znak in učenca zamenjata vlogi.
Igro otežimo tako, da po prostoru nastavimo ovire, ki jih malo premaknemo ob vsaki menjavi.
Opombe: V skupinah, kjer se člani med sabo dobro poznajo, se v to igro lahko vživijo in se
običajno dobro počutijo. Izkušnje kažejo, da vodenje zelo dobro poteka med člani, ki so med
seboj prijatelji ali so si sicer blizu. Za dober potek je nujna tišina.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko vas je sošolec vodil po razredu?
 Ste se počutili enako, ko so bile v razredu ovire?
 Vam je bilo boljše, ko ste vodili ali ko ste bili vodeni?
 Kako bi lahko izboljšali vodenje, da bi se bolje počutili v vlogi slepca?

Čevapčiči (Bratuž, Gornik, Pinosa in Vrečič, 2001)
Cilji: Učenci spoznavajo različne oblike komunikacije.
Pripomočki: /
Potek: Iz skupine izberemo enega učenca in ga prosimo, da odide ven iz razreda. Druge
učence razdelimo v štiri podskupine. Izmed vnaprej pripravljenih besed izberemo eno s
štirimi zlogi. Vsaki izmed skupin dodelimo zlog. Za začetek recimo izberemo besedo
čevapčiči. Prva skupina tako dobi zlog ČE, druga VAP, tretja in četrta pa zlog ČI. Ko pride
prostovoljec noter, damo znak in vse skupine enoglasno zakričijo svoj zlog. Prostovoljec

- 57-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Klančar Pia; diplomsko delo

mora ugotoviti, katero besedo izgovarjajo podskupine. Če prostovoljec ne prepozna besede v
treh poskusih, mu povemo, za katero besedo gre.
Opombe: Pri iskanju besede za igro lahko vpletemo celotno skupino, pri čemer ne smemo
pozabiti, da mora predhodno prostovoljec oditi iz učilnice. Besede lahko črpamo iz resničnega
življenja ali pa iz aktualne učne snovi.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kaj mislite o takšnem načinu komunikacije?
 Ali tudi mi kdaj tako komuniciramo v življenju?
 Kako bi se taki komunikaciji lahko izognili v resničnem življenju?
 Kako ste se počutili kot prostovoljci, ko je cela skupina kričala na vas?

Živjo
Cilj: Učenci spoznavajo in vadijo različne oblike komunikacije.
Pripomočki: /
Potek: Skupino postavimo v krog in izberemo dva, ki stopita v krog. V nekaj minutah morata
učenca v paru izmenično izmenjevati pozdrave na čim več različnih načinov. Na začetku
lahko učencem pomagamo tako, da jim dajemo kratka navodila, kako pozdravljati drugega
(veselo, jezno, glasno, tiho, v tujem jeziku, po vesoljsko), v nadaljevanju pa učenci v celoti
prevzamejo pobudo.

V navodilih poudarimo, da so pozdravi lahko tako besedni kot

nebesedni.
Opombe: Če smo na tesnem s časom, skupino razdelimo v pare in vsi pari naenkrat izvajajo
igro.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kateri pozdrav vam je bil najbolj všeč?
 Kako ste se počutili, ko vas je nekdo pozdravil jezno in kako, ko je bil pozdrav prijazen?
 Si je bilo težko izmišljevati nove in nove pozdrave?
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Ustvarjalec
Cilj: Učenci se vadijo v jasnem izražanju.
Pripomočki: Listi in svinčniki.
Potek: Izberemo enega izmed učencev in mu damo list papirja, na katerega smo predhodno
narisali preprosto risbo. Učenca prosimo, naj oblikuje čim bolj jasna navodila, kako narisati to
risbo, ne sme pa povedati, kaj risba predstavlja. Drugi učenci rišejo po njegovih navodilih.
Igra se konča, ko izbrani učenec neha dajati navodila. Risbe drugih učencev obesimo na tablo,
da si jih lahko vsi ogledajo in primerjajo izvirnik z risbami, ki so nastale po navodilih. Igro
lahko ponovimo nekajkrat.
Opombe: Za igro je pomembna tišina in samostojno delo. Zaradi zahtevane visoke
koncentracije je bolje, da igre ne izvajamo po težjih fizičnih dejavnostih ali v popoldanskem
času.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili med igro?
 Je bilo težko dajati navodila?
 Je bilo težko risati po navodilih?
 Bi lahko izboljšali način podajanja navodil?

Zgradi most
Cilj: Učenci se vadijo v sodelovanju in komunikaciji
Pripomočki: Listi, škatlice vžigalic, lepilo, škarje in lesene paličice.
Potek: Učence razdelimo v 4 podskupine in jim naročimo, da morajo skupaj izdelati most. Za
izdelavo mostu morajo uporabiti liste, škatlice vžigalic, lepilo, škarje in lesene paličice. Vsaki
skupini damo vnaprej pripravljeno škatlo s pripomočki, a v vsaki škatli nekaj manjka, nekaj
stvari pa je preveč. Prva škatla ne vsebuje papirja, ima pa preveč lepila, druga škatla nima
paličic, ki jih ima tretja itd.
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Opombe: Učencem na začetku ne povemo, da si lahko izmenjujejo pripomočke in da lahko
sodelujejo tudi med skupinami. Opazujemo, kaj se dogaja. Če otroci ne začnejo sodelovati
samoiniciativno igro prekinemo in se pogovorimo o tem, kaj se dogaja in jim povemo, da
lahko sodelujejo med seboj.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kdaj ste ugotovili, da nimate vseh pripomočkov, ki jih potrebujete za izdelavo mostu?
 Kako ste se počutili ob tem?
 Ste za pomoč prosili druge skupine?
 Ali so vam drugi z veseljem pomagali?
 Ste vi drugim pomagali?
 Na kaj v igri ste še posebno ponosni?
 Kaj bi lahko izboljšali?

2. Faza opazovanja in percepcije (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990;
pozemata ta del po literaturi Haus Schwalbach, 1967)

Električni impulz (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990 str. 23)
Cilj: Učenci opazujejo neverbalno komunikacijo in se povezujejo med seboj.
Pripomočki: /
Potek: Učenci stojijo v krogu. Izberemo učenca, ki gre v sredino kroga in zapre oči. Z
dotikom določimo prvega v krogu. Učencu v sredini dovolimo, da odpre oči. Ko damo znak
za začetek igre, prvi stisne roko svojega desnega soseda, ta pa jo stisne svojemu desnemu
sosedu. V tem zaporedju teče impulz naprej po krogu. Naključno zakličemo stop in učenec na
sredini poskuša ugotoviti, kje je impulz. Odkriti učenec, pri katerem se je ustavil impulz,
zamenja učenca v sredini. Igra poteka tako dolgo, dokler je članom zabavna.
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Opomba: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste se morali držati za roke?
 Ste vedno čutili stisk roke?
 Je bilo težko opaziti, kje je stisk?
 Kako ste se počutili v sredini kroga?

Kdo je (prirejeno po Lešnjk, 1981 str. 27)
Cilj: Učence spodbujamo k opazovanju in povezovanju v skupini.
Pripomočki: Trakovi s katerimi bomo zavezali oči.
Potek: Učenci se razporedijo po prostoru in si zavežejo oči, tako da ne vidijo. Preverimo, ali
imajo vsi zavezane oči in med tem z dotikom določimo enega učenca, ki si odveže trak. Ko
damo znak za začetek igre učenec tiho stopi k vsakemu učencu z zavezanimi očmi, ki se ga
lahko dotakne in poskuša ugotoviti, kdo je. Svojo ugotovitev zadrži zase. Vsi učenci dobijo
možnost, da se dotaknejo sošolca, da slišijo, kako hodi, kakšen vonj ima ... Ko pridejo vsi na
vrsto, se učenec postavi nazaj na svoje mesto, drugi pa si odvežejo oči. Nato eden za drugim
povedo, kdo mislijo, da je bil izbrani učenec.
Če je skupina velika, jo lahko razdelimo v dve podskupini in tako skrajšamo čas izvedbe.
Opombe: Pozorni moramo biti, da kdo ne goljufa in gleda izpod traku, ali da slučajno ne
komentira na glas, kdo misli, da je učenec, ki hodi okrog.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Koliko učencev je pravilo uganilo?
 Kako ste počutili, ko ste ga tipali, poslušali, vohali ...?
 Kako ste se počutili tisti, ki ste hodili okrog?
 Je igra lahka?
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 Kako bi lažje prepoznali sošolca?
 Bi vam bilo lažje, če bi se tudi sicer bolj zanimali zanj?

V galeriji
Cilj: Učenci razvijajo pozorno opazovanje in se vadijo v sodelovanju.
Pripomočki: /
Potek: V skupini izberemo enega učenca, ki predstavlja kiparja in enega, ki predstavlja
obiskovalca galerije. Vsi drugi učenci predstavljajo kipe, ki jih oblikuje kipar. Kipi se
razporedijo po prostoru in otrpnejo v želenem položaju. Opazovalec si jih dobro ogleda
(lahko hodi med njimi), nato pa zapusti učilnico. Umetnik tri izmed kipov prestavi v drugi
položaj (lahko tudi na drugo mesto v prostoru). Obiskovalec se vrne v učilnico in mora preko
opazovanja ugotoviti, kateri trije kipi so se spremenili. Nato vloge zamenjamo.
Opombe: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kaj se je dogajalo med igro?
 Je bilo težko prepoznati spremenjene kipe?
 Bi bilo lažje, če bi bilo kipov manj?
 Kako ste se počutili, ko so drugi pričakovali, da boste prepoznali spremenjene kipe?

Diamantek
Cilj: Učenci opazujejo sami sebe in svoja čustva. Spodbujamo povezovanje in sodelovanje.
Pripomočki: /
Potek: Učenci sedijo v krogu. Pred začetkom jim povemo, da je vsak izmed njih mali
diamantek, ki sveti s svojimi dobrimi lastnostmi. Učence povabimo, da zaprejo oči in
pomislijo na svojo najboljšo lastnost. V krogu povedo, katero lastnost so si izbrali. Igro lahko
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nadgradimo tako, da učenci ponovno zaprejo oči in pomislijo na eno lastnost, ki je pri sebi ne
marajo in hkrati razmislijo, kako bi jo lahko spremenili, da bi postala dobra. Tudi to delijo s
skupino.
Opombe: Posebno pozornost namenimo učencem, ko govorijo svoje slabe lastnosti. Če sami
ne podajo predloga, kako jih spremeniti v dobre, jim pri tem pomagamo. Ne smemo ostati pri
tem, da imajo lastnost in pika.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili, ko ste razmišljali o svojih dobrih lastnostih?
 Kako ste se počutili, ko ste razmišljali o svojih slabih lastnostih?
 Je bilo težko razmisliti o načinu, kako slabe lastnosti preoblikovati v dobre?
 Je bilo težko o slabih ali dobrih lastnostih govoriti pred razredom?

Črna skrinjica
Cilj: Učenci se vadijo v opazovanju, razvijanju spomina, povezovanju danih informacij in
nebeseni komunikaciji.
Pripomočki: Škatla in različni predmeti.
Potek: Vnaprej pripravimo škatlo, v kateri so skriti različni predmeti. Iz skupine povabimo
prostovoljca, da si izbere en predmet in si ga dobro ogleda. Prostovoljec nato z gibi poskuša
drugim učencem pokazati, kateri predmet si je izbral. Prostovoljec ne sme uporabljati nobenih
besed, skupina pa lahko uporablja le besede.
Opombe: Predmete izberemo glede na starost otrok v skupini in na aktualno učno snov ali
problem.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Katere vrste komunikacijo smo uporabili med igro?
 Kako ste se počutili eni in drugi?
 Kako bi lahko izboljšali komunikacijo?
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 Ali je katera od uporabljenih komunikacij bolj pomembna kot druga? Je katera lažja?
 Kako ste se prostovoljci počutili, ko ste bili sami proti celi skupini?

3. Faza vživljanja in identifikacije

Uprizarjanje fotografij (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990 str. 28)
Cilji: Učenci se vadijo v igranju vlog, uporabljajo različne vrste komunikacije in vadijo
ustvarjalnost.
Pripomočki: Fotografije ljudi, ki komunicirajo med seboj.
Potek: Vnaprej si pripravimo fotografije ljudi, ki komunicirajo med seboj na tak ali drugačen
način in učence razdelimo v pare. Vsak par si izbere eno fotografijo, ne da bi vedel katero in
jo uprizori glede na to, kako si predstavlja, da se odvija v sliki. Nato par uprizori
komunikacijo, kot si predstavlja, da bi se lahko odvijala med človekoma na fotografiji. Ostali
morajo ugotoviti, katero od fotografij sta izbrala. Pred ugibanjem fotografije razporedimo na
sredi kroga, tako da so vsem vidne.
Opombe: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se v paru zmenili, kateri bo prevzel katero vlogo?
 Kdo v paru si je izmislil zgodbo?
 Kako ste se počutili ob tem?
 Kako ste se počutili, ko ste igrali svojo vlogo?
 Kaj bi lahko izboljšali?
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Prepirajmo se (Strauch, 2000 str. 73)
Cilj: Učenci se vadijo v igranju vlog, raziskujejo konfliktne situacije in se o njih pogovarjajo
v skupini.
Pripomočki: Kartice, na katerih so napisane različne situacije in kartice z različnimi
razpoloženji.
Potek: Iz skupine izločimo tri ali štiri udeležence. Eden izmed njih izvleče kartico s situacijo
in kartico z razpoloženjem, nato gredo v ločen prostor, kjer v petih minutah pripravijo prizor.
Pridejo nazaj in odigrajo prizor, v katerem se razvije konflikt. Situacije so lahko zelo različne,
od povsem življenjskih (mama pride domov in ugotovi, da stanovanje ni pospravljeno; učenec
želi na rojstni dan, a mu doma ne pustijo; prijateljici sta zaljubljeni v istega fanta ...) pa vse do
zelo ozko usmerjenih na razredno problematiko (učenec nima domače naloge; učenec se ne
strinja z dobljeno oceno; dva učenca želita isto vlogo v božični igri ... ).
Opombe: Namesto ene skupine lahko naredimo več skupin in vsaka dobi svojo nalogo, ki jo
nato predstavi drugim. Pri oblikovanju situacij upoštevamo starost učencev in potencialne
težavne družinske situacije, ki bi lahko vplivale na potek igre.
Po končani igri sledi pogovor o poteku konflikta, o možnih razpletih in o občutkih, ki so jih
ob tem doživljali nastopajoči in gledalci.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili med igro?
 Kako bi lahko še drugače rešili situacijo?
 Kaj bi storili, če bi prevzeli drugo vlogo?

Ti povej
Cilji: Učenci se vadijo v igranju vlog. Ob tem jih spodbujamo pri konstruktivnem reševanju
težav, sodelovanju in javnem nastopanju pred skupino.
Pripomočki: /
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Potek: Izberemo enega izmed aktualnih problemov v razredu in učence razdelimo v manjše
podskupine. Vsaki podskupini dodelimo vnaprej pripravljeno stališče, ki ga morajo zastopati
(za, proti, nov pristop k reševanju problema ...). Učenci imajo nekaj minut, da se pripravijo in
se v skupini zmenijo, kako bodo zastopali to stališče. Hkrati izberejo svojega predstavnika, ki
bo to stališče predstavil celotni skupini. Sledijo predstavitve in izbor najbolj ustreznega
stališča oz. rešitve problema.
Opombe: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kdo je bil bolj prepričljiv?
 Ali lahko katero stališče sprejmemo vsi, kot razred?
 Kako je potekala priprava?
 Kako ste izbrali predstavnika?
 Mislite, da bi bilo enako, če bi izbrali drugega predstavnika?

2050
Cilji: Učenci se vživljajo v želje drugega, vadijo ustvarjalnosti in javno nastopajo.
Pripomočki: Listi, škarje, lepilo, različni časopisi in revije.
Potek: Učence razdelimo v pare in jim damo različne časopise in revije. Vsakemu damo list
papir, škarje in lepilo. Učence povabimo, da za drugega v paru izdelajo kolaž želja za leto
2050. Preden začnejo s kolažem, se lahko v minuti pogovorijo z drugim učencem in ga
vprašajo po njegovih željah in ciljih. Nato iz časopisov in revij izrežejo podobe, ki
predstavljajo želje in cilje drugega in dodajo tiste podobe, za katere mislijo, da bi bile
primerne za drugega. Kolaž nato predstavijo skupini.
Opombe: Poudarek je v vživljanju in ne na spraševanju, zato moramo paziti, da se učenci med
ustvarjanjem ne pogovarjajo med seboj.
Priporočena vprašanja za pogovor:
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 Ste zadovoljni s kolažem, ki ga je za vas ustvaril sošolec?
 Kaj bi spremenili, odvzeli ali dodali?
 Vam je bila igra všeč?

Če bi bil
Cilj: Učenci se vadijo v igranju vlog, vživljanju v čustva drugih, raziskujejo in razrešujejo
konfliktne situacije in se o njih pogovarjajo v skupini.
Pripomočki: Manjši listi.
Potek: Učencem razdelimo manjše liste, na katere anonimno napišejo eno težavo, s katero se
soočajo v zadnjem času in želijo, da jim drugi pomagajo pri tem. Ko učenci končajo s
pisanjem, listke poberemo in povabimo enega izmed njih, da izžreba en listek in prebere
napisano besedilo. Učence povabimo, da odgovorijo na vprašanje: »Kaj bi storil, če bi bil ta
problem tvoj?« Vsak na kratko pove svoje mnenje, tudi avtor napisanega besedila.
Opombe: Igra je lahko enkratna ali pa jo izvajamo daljše časovno obdobje (vsak teden nekaj
težav, vsak dan eno težavo ...).
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kaj menite o igri?
 Ste imeli težave pri iskanju problema?
 Vam je bilo težko napisati problem, ki ga bodo izvedeli tudi drugi?
 Kako ste se počutili, ko ste slišali probleme drugih?
 Boste lahko nasvete uporabili za rešitev opisanega problema?
 Bi bilo težje, če bi sošolci vedeli, da ste vi opisali ta problem?
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4. Faza napadalnosti in samoobrambe

Kakšno barvo imaš (Rinosa in Gornik, 2002 sklop VII 18)
Cilj: Učenci ščitijo svoje interese, se razvedrijo in sprostijo, hkrati se srečujejo z negativnimi
čustvi.
Pripomočki: Več različnih barvnih krogov.
Potek: Učenci se postavijo v krog, na sredini katerega stojita dva tekmovalca. Vsakemu od
njiju pripnemo na hrbet po enega od barvnih krogov. Tekmovalca se oddaljita en od drugega.
Njuna naloga je, da s poskakovanjem in prevarami, da bi se dotaknila nasprotnika, poskušata
pogledati nasprotniku na hrbet, vendar morata obenem paziti, da ne izdata svojega. Zmaga
tisti, ki prvi ugotovi barvo drugega.
Opombe: Vnaprej si pripravimo več različnih krogov, da preprečimo ugibanje, ko se pari
zamenjajo.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili v krogu?
 Katera se vam je zdela najboljša taktika?
 Kaj ste delali me tem drugi učenci (spodbujali, dajali napotke ...)?

Boj za rutice (Pinosa, 1994 str. 133)
Cilj: Učenci se spoznavajo in navezujejo nove stike ter se spoprijemajo s konfliktnimi
situacijami
Pripomočki: Rutice.
Potek: Igralce razdelimo v pare in jim razdelimo rutice. Vsak tekmovalec da nedominantno
roko za hrbet, z domimantno roko pa poskušati iztrgati rutico drugemu, a ne tako, da bi se
dotaknila drugega. Pri tem mora paziti, da mu nasprotnik ne iztrga njegove rutice.
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Opombe: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili kot napadalec?
 Kako ste se počutili kot napadeni?
 Katera se vam je zdela najboljša taktika?

Zajčki
Cilj: Učenci ščitijo lastne interese pred skupino in se soočanje s strahom pred neuspehom.
Pripomočki: /
Potek: Skupina se postavi v krog tako, da učenci stojijo z razkoračenimi nogami, katerih
stopala se dotikajo levega in desnega soseda, roke pa počivajo na ramenih levega in desnega
soseda. Krog predstavlja ograjo. Eden izmed učencev stopi v sredino in se vživi v vlogo
zajčka. Njegova naloga je, da se prebije čez ograjo, ne da bi ta zaznala, da je ušel. Učenci, ki
predstavljajo ograjo, stojijo pri miru z zaprtimi očmi. Zajček ima tri možnosti, da poskusi
pobegniti. Če mu v treh poskusih ne uspe, določimo drugega zajčka, ki se zamenja z
učencem, ki je zdaj predstavljal zajčka. Novega zajčka lahko določi tudi učenec, katerega bo
zamenjal.
Opombe: Pomembno je, da učenci, ki sestavljajo ograjo, ne gledajo, ampak zaznavajo zajčka
le s svojimi čuti.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili v vlogi zajčka?
 Kako ste se počutili v vlogi ograje?
 Kako bi lahko izboljšali možnosti zajčka?
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Najvišji stolp
Cilj: Učence spodbujamo k sodelovanju, tekmovanju in izražanju lastnih čustev in stališč.
Pripomočki: Kocke različnih oblik.
Potek: Učence razdelimo v skupine po štiri ali pet. Vsaka skupina dobi škatlo s kockami
nepravilnih oblik. Njihova naloga je, da skupaj v petih minutah sestavijo čim višji stolp.
Zmaga skupina, ki je ustvarila najvišji stolp. Igro lahko ponovimo in skrajšamo čas izdelave.
Če se skupini med izdelovanjem stolp podre začnejo znova
Opombe: /
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kako ste se počutili ob igri?
 Katero vlogo ste prevzeli v skupini (tisti, ki je dajal navodila; tisti, ki je le sledil; tisti, ki je
le opazoval ...)?
 Ste vsi sodelovali pri izdelavi?
 Kako bi se lahko izboljšali?
 Kako ste se počutili, ko ste končali z izdelovanjem?
 Kako ste se počutili, ko se je stolp podrl (če se podre)?

Jaz sem močnejši
Cilj: Učence spodbujamo k tekmovanju, soočanju s težavnimi situacijami in izražanju lastnih
čustev in stališč.
Pripomočki: Lepilni trak, s katerim ustvarimo krožnico.
Potek: Skupina se postavi v krog, v sredini katerega je na tla nalepljena krožnica iz lepilnega
traku. Krog naj ne bo prevelik. Dva prostovoljca se postavita v krog. Na znak poskuša eden
premakniti drugega iz kroga, ne da bi sam stopil iz njega. Učenca najprej stojita eden proti
drugemu in se dotikata z dlanmi in tako poskušata porušiti ravnotežje drugega in ga spraviti iz
kroga, nato se dotikata z boki, z enim stopalom, s trebuhom ... Igra se lahko konča, ko je eden
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izmed učencev potisnjen iz kroga ali z besedo stop. Igro ponovimo z drugačnimi navodili za
izvajanje, z drugima dvema prostovoljcema.
Opombe: Paziti moramo, da igra ne postane pregroba, da slučajno ne pride do kakšne
poškodbe.
Po igri se pogovorimo o tem, kar se je dogajalo med igro, kako sta se počutila prostovoljca in
kaj so delali drugi učenci. Drugi učenci predlagajo boljše strategije.
Priporočena vprašanja za pogovor:
 Kaj se je dogajalo med igro?
 Kako ste se počutili?
 Kaj ste delali drugi učenci?
 S katero strategijo bi zmagovalec težje premagal poraženca?
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PRILOGA 4 – SKICE SPLETNE ZBIRKE SOCIALNIH IGER

1. Naslovnica
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2. Registracija
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3. Dodaj socialno igro
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4. Iskanje po spletni zbirki socialnih iger
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5. O strani
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6. Kategorije
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7. Zbirka socialnih iger
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8. Kontakt
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9. Uporabniški profil
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