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POVZETEK 

 

Igra predstavlja pestro paleto dejavnosti otroka ali odraslega. Otroško igro zaznamujejo 

univerzalne značilnosti in posebnosti. Spreminja se s starostjo ter razvojem otroka. Pri 

pouku kot organiziranem in premišljenem vzgojno-izobraževalnem procesu lahko 

vzgojno-izobraževalne cilje in naloge uresničujemo z uporabo didaktičnih iger. 

Didaktična igra je igra z določenim ciljem in nalogo, z izbranimi ter organiziranimi 

pravili in vsebinami. Pri učencih spodbuja dejavnosti, ki so v pomoč pri učenju in 

razvijanju sposobnosti. Pri načrtovanju didaktične igre je pomembno poznavanje 

značilnosti igre ter njenih razvojnih stopenj. Izhajati je potrebno iz otrokovih interesov, 

zmožnosti ter osebnega odnosa do igre in preveriti njen vzgojno-izobraževalni učinek 

(učni cilji).  

 

Vseh didaktičnih iger, ki bi jih lahko uporabili pri pouku, šole ne morejo kupiti. 

Didaktične igre lahko s pomočjo novih idej izdelamo iz odpadnega materiala (papirno 

gradivo, les in umetne snovi), ki ga tako koristno uporabimo za nadaljnjo uporabo. V 

diplomskem delu so predstavljeni kriterijsko zasnovani predlogi za izdelavo didaktičnih 

iger v okviru matematike, slovenščine, spoznavanja okolja in družbe. Med izdelavo 

takšnih izdelkov urimo tehnološke postopke, tehnično ustvarjalnost, se seznanimo z 

različnimi orodji, pripomočki, materiali in hkrati ustvarimo izdelke.  

 

Vsako izdelano didaktično igro je potrebno tudi preizkusiti v razredu. Za določanje 

učinka igre smo izvedli primerjalno preverjanje na trgu dosegljivih iger z učno 

izdelanimi, praktični preizkus naključno izbrane igre pa smo izvedli v razredu, in sicer 

na vzorcu 34 učencev 3. razreda. Pri preizkusu na trgu dosegljive igre je sodelovalo 16 

učencev, medtem ko je našo igro preizkušalo 18 učencev. Ključna mera je bil relativni 

prirastek znanja, merjeno s pred- in posttestom. Večji relativni prirastek znanja je imela 

učno izdelana igra iz odpadne embalaže, in sicer za 2,2 %. Sklepamo, da je učinek učno 

izdelanih iger vsaj enak, če ne višji kot pri na trgu dosegljivih igrah.   

 

KLJUČNE BESEDE:  

Igra, didaktična igra, tehnika in tehnologija, spoznavanje okolja, naravoslovje in 

tehnika, odpadni material, učna izdelava, učenje. 
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Didactical games made by waste packaging at primary school class 

degree design and technology  

 

SUMMARY 

 

Game consists of various activities of a child or adult. It is defined by universal 

characteristics  and specialities. It changes within child's age and development. Learning 

goals and assignments can be realized by didactic games during class lessons which are 

organized and systematic educational process. Didactic game is a game with certain 

goal and assignment, with selected, organized rules, and subject matter. It encourages 

activities which are helpful with learning and developing skills.  When we intend to 

design/make a didactic game, we have to know characteristics of the play and its 

developement stages. We have to consider children's interests, abilities and personal 

attitude towards game. We also have to check educational effect (learning goals and 

outcomes).  

 

Schools cannot afford to purchase all didactic games which can be used during class 

lessons. With new ideas we can make didactic games on our own from packaging waste 

(paper meterial, wood and synthetic material. In this way it is usefully recycled. This 

diploma thesis provides proposals of crieteria based design of  didactic games within 

Mathematics, Slovene Language, Environmental Education and Social Studies. By 

creating didactic games we train tehnological procedures and creativity. We also get to 

know different tools, styling aids and materials. The products created this way can be 

used at different school subjects. 

 

Each didactic game needs to be tested/evaluted by the pupils. We compared games 

available on   the market with handmade games to determine the effect of the game. We 

performed pedagogical experiment of a random chosen game in the class on the sample 

of 34 pupils of third grade. The experiment of the commercial game, enrolled 16 pupils, 

while our game was tested by 18 pupils. The key measure of effectiveness is relative 

increase of knowledge, measured with the ex-ante and ex-post test. Home made game 

had relatively higher icrease of knowledge, namely by 2,2 %. We can argue that 
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homemade games (criteria based design) are at least the same effectiveness, even more, 

higher effectiveness is detetected over the commercial games. 

 

 

KEY WORDS: Game, didactic game, Design and technology, Environmental 

Education, Natural sciences and technology, waste material, learning based work, 

learning. 
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1 UVOD 

 

 

Igra je sestavni del otrokovega življenje. Igra je svobodna, spontana, ustvarjalna in 

raziskovalna dejavnost, ki poteka po notranji nujnosti. Skozi igro otrok razvija 

sposobnosti, pridobiva zanje, izkušnje in se zabava. Otrok se mora igrati tudi v šolskem 

obdobju. Učitelji se lahko pri posameznih predmetih za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev poslužujejo tako imenovanih didaktičnih iger. Didaktična igra je 

igra z določenim ciljem in nalogo ter skrbno izbranimi pravili in zanimivo vsebino. 

Pomembno je, da so cilji prikriti in se jih učenci niti ne zavedajo. Z uporabo takšnih iger 

učitelji naredijo pouk bolj zanimiv, sproščen in razgiban.       

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Diplomsko delo je osredotočeno na didaktične igre narejene iz odpadne embalaže, ki jih 

učitelji lahko uporabljajo na razredni stopnji pri matematiki, slovenščini, spoznavanju 

okolja, družbi in naravoslovju in tehniki. Didaktične igre popestrijo učne ure 

poučevanja, in sicer v uvajanju, usvajanju, utrjevanju, ponavljanju, preverjanju in 

ocenjevanju. Trg didaktičnih iger ponuja njihovo pestro izbiro. Šole imajo pri 

zagotavljanju tovrstnih učnih pripomočkov omejeno količino denarnih sredstev. K 

rešitvi te težave lahko učitelji pristopijo tudi tako, da se izdelave didaktičnih iger lotijo 

sami ali skupaj z učenci. Z dobrim poznavanjem didaktičnih iger, iznajdljivostjo in 

ustvarjalnostjo se lahko lotijo izdelave takšnih iger tudi iz odpadnega materiala. Možno 

je oblikovati in sestaviti didaktične igre, ki na trgu še ne obstajajo. Učenci tako krepijo 

zavest o pomenu varovanja okolja s pravilnim ločevanjem odpadnega materiala ter 

njegovo uporabo za izdelavo zanimivih in zabavnih didaktičnih iger. Poleg tega pri 

izdelavi iger iz odpadnega materiala razvijajo svojo ustvarjalnost, krepijo sposobnost 

medsebojnega sodelovanja in motorične spretnosti ter spoznajo, da za kvalitetno igro ni 

vedno potrebno odšteti (veliko) denarja.  
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1.2 Namen in cilji naloge 

 

Z diplomskem delom želimo prikazati, kako velik pomen imajo didaktične igre pri 

doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev na razredni stopnji osnovne šole (OŠ). Pri tem 

se osredotočimo na didaktične igre izdelane iz odpadnega materiala in na trgu 

dosegljive igre. Predstavimo možnost uporabe didaktičnih iger pri različnih predmetih 

(matematiki, družbi, spoznavanju okolja, slovenščini) in za različne razrede na razredni 

stopnji. Empirično primerjamo učinkovitost didaktične igre sestavljene iz odpadne 

embalaže z učinkovitostjo kupljene igre pri doseganju enakih vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Namen dela je tudi predstaviti kriterijsko zasnovane predloge za raznoliko 

oblikovanje/učno izdelavo iz odpadne embalaže in vzpodbuda za tovrstno ustvarjanje 

didaktičnih iger.  

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Predstaviti igre na splošno in didaktične igre. 

C2: Izdelati pregled obstoječega stanja didaktičnih iger uporabnih na razredni stopnji 

OŠ. 

C3: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnosti uporabe odpadne 

embalaže za izdelavo didaktičnih iger.  

C4: Kriterijsko zasnovati in izdelati didaktične igre iz odpadne embalaže. 

C5: Ovrednotiti kakovost didaktične igre učno izdelane iz odpadne embalaže in 

tržne/komercialne didaktične igre.  

 

1.3 Metodologija raziskovanja 

 

V diplomskem delu so uporabljene naslednje metode raziskovanja:   

- zbiranje in študij ustrezne literature in virov; 

- preučevanje didaktičnih iger na slovenskem trgu; 

- učna izdelava didaktičnih iger iz odpadne embalaže; 

- fotografiranje in dokumentiranje posameznih faz izdelave izdelkov; 

- primerjalno preverjanje funkcionalnosti in uporabnosti tržno dosegljivih in učno 

izdelanih  ciljnih iger; 

- izvedba preskusa igre v razredu; 
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- predtest in posttest (končni) test znanja; 

- statistična obdelava podatkov; 

- evalvacija. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V drugem poglavju diplomskega dela je posebna pozornost namenjena didaktičnim 

igram, njihovim značilnostim, pomenu, vrstam, učinkovitosti in uporabi pri pouku. 

Predstavljena je tudi motivacija v povezavi z igro in opisana vloga učitelja pri igri. 

Pregled trenutnega stanja ciljnih didaktičnih iger na trgu je prikazan v poglavju 2.5.  

 

Tretje poglavje je namenjeno obravnavi embalaže, njenim funkcijam, vrstam in 

embalažnim materialom. V poglavju 3.3 je predstavljena uporaba odpadne embalaže pri 

pouku.  

 

Četrto poglavje govori o učni izdelavi didaktičnih igre iz odpadne embalaže, podani so 

kriteriji za izdelavno in primeri osmih didaktičnih iger.  

 

Poglavje 5 je namenjeno predstavitvi testa znanja, rezultatom z interpretacijo in 

kriterijskemu ovrednotenju učno izdelanih didaktičnih iger z že obstoječimi za 

doseganje z učnim načrtom predpisanih ciljev.  

 

V predzadnjem (6) poglavju je po posameznih ciljih prikazano, na kakšen način in s 

kakšnimi rešitvami so doseženi zastavljeni cilji diplomskega dela.  

 

V zaključku so strjene bistvene ugotovitve ter sklepne misli diplomskega dela.                                 
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2 IGRA 

 

 

Igra je temeljna dejavnost otroka. Razlike med igro starejšega otroka, predšolskega 

otroka in dojenčka je v predmetih, ki jih otrok uporablja za igranje, v socialnih odnosih, 

ki jih razvija z ostalimi soigralci in v prevladujočih spoznavnih vrstah igre (igra vlog, 

gibalna igra, družabna igra ...) [1]. Kuret (1959) je menil, da se otroška igra z leti 

stopnjuje, razvija in se v šolskem obdobju ne konča [2]. 

 

Duševni razvoj otroka ima svoje zakonitosti, ki se ne podrejajo dejstvu, da otrok hodi v 

šolo. Misel, da se šolski otroci ne igrajo več, je zmotna. Otroci tudi v šolskem obdobju 

potrebujejo čas za igro, zato jo moramo dovoliti in spodbujati [3].  

 

Pri mlajšem šolskem otroku je igra temeljna aktivnost duševnega razvoja. Ugotovitve 

kažejo, da učenec s pomočjo ustrezne igralne aktivnosti laže in bolj uspešno usvoji učno 

snov kot s klasično metodo poučevanja. Igra je zato uporabna vzgojna metoda in oblika 

poučevanja [3].   

 

Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja. Učenje in igra 

se ne izključujeta, pač pa ravno obratno. Igra je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri 

je otrok svoboden, samostojen, ustvarjalen. Postopki igre so lahko učni postopki in 

strategije. Pri igri otrok išče nove možnosti, tekmuje sam s seboj, s sotekmovalci, s 

časom in s cilji, ki so včasih tudi učni [4]. 

 

2.1 Značilnosti in pomen didaktične igre 

 

Didaktična igra je igra z določenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako 

izbrane, usmerjene in organizirane, da pri učencih zahtevajo in razvijajo duševne 

funkcije, aktivnosti, sposobnosti mišljenja, dojemanja in doživljanja ter ustvarjanje. 

Cilji teh iger je, da učenec preko igre usvoji določeno znanje. Ciljev, ki so vneseni v 

didaktično igro, se otroci največkrat sploh ne zavedajo [4].  
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Otroška igra ima vzgojno in izobraževalno nalogo, a je ta vključena večinoma zgolj 

naključno ali nehote. Igra mora imeti pri pouku vlogo uresničevanja vzgoje in 

izobraževanja, zato morajo biti cilji vgrajeni v igro, saj le tako lahko uresničimo 

vzgojno-izobraževalne naloge pouka kot premišljenega in organiziranega vzgojno-

izobraževalnega procesa. S prosto igro pri pouku ne bi mogli uresničiti vzgojno- 

izobraževalne naloge, zato se pri vzgojno-izobraževalnem procesu uporabljajo prav 

didaktične igre. Te se v marsičem razlikujejo od običajnih otroških iger, morajo pa imeti 

vse značilnosti igre oziroma jo mora otrok doživljati kot igro. Ko učenec igro sprejme 

kot igro, ta postane didaktična. Prav zato je pri sestavi didaktične igre, kjer upoštevamo 

tudi otrokov osebni odnos do igre, izjemnega pomena poznavanje značilnosti otroške 

igre, posameznih razvojnih stopenj v njej in njen preizkus v praksi [5]. 

 

Didaktična igra se od proste otroške igre razlikuje po bolj poudarjenih pedagoških 

zahtevah in  predhodno določenem poteku ter zaporedju posameznih dejavnosti. Otroci 

so pri igranju didaktičnih iger manj svobodni kot pri ostalih igrah. Ne gre pa jih strogo 

ločevati od ostalih vrst iger, saj se pri vsaki igri otrok uči in razvija svojo osebnost [6]. 

Nasprotno Dixon (1992, povzeto po [7]) zavrača razlikovanje med didaktičnimi 

igračami in ostalimi, saj vse otroku prinašajo različna sporočila, v njem zbujajo nove 

zamisli, mu omogočajo učenje, razvoj kognitivnih in socialnih spretnosti ter 

samopodobe. Zato bi jih bilo bolje obravnavati celostno oziroma jih deliti na tiste, ki 

poučujejo
1
 ter druge brez te vrednosti.  

 

Vandenberg (povzeto  po [7]) meni, da je lahko vsaka igrača namenjena učenju, če le 

spodbuja sposobnosti, ki si jih otrok želi razviti. On odloča, ali je določen predmet 

igrača v prosti igri ali pripomoček za razvijanje sposobnosti. Vsaka igrača lahko 

spodbuja učenje, če jo odlikuje zanimivost in če otrok meni, da se bo z njo lahko česa 

naučil. 

 

                                                 

1
 Didaktične igrače same po sebi ne izobražujejo bolj od ostalih igrač, saj naj bi na učenje poleg igrače 

vplivali tudi drugi dejavniki (npr. intelektualne sposobnosti otroka, vključitev staršev v igro). V raziskavi, 

v kateri so sodelovali učenci z učnimi težavami, je bilo ugotovljeno, da ne moremo govoriti o splošnem in 

pomembnem vplivu katerekoli izmed igrač na izboljšanje otrokovih sposobnosti za učenje. Otroci z 

blagimi učnimi težavami so bili močneje stimulirani z igračami z navodili in nalogami, tisti z resnejšimi 

učnimi težavami pa z igračami, s katerimi so se prosto igrali. 
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Otrok ob didaktičnih igrah razvije in utrjuje: 

• govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje); 

• motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo, hitro reagiranje), 

• čutila (tip, vonj, sluh); 

• miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje); 

• domišljijo (izmišljanje, nove igre); 

• ustvarjalnost; 

• izkušnje in znanje; 

• spoznavanje med vrstniki; 

• lastnosti značaja (samostojnost, pogum). 

 

Vse te lastnosti, ki jih otrok pridobi s pomočjo didaktičnih iger, pridobi tudi s pomočjo 

običajne igre. Razlika med drugimi igrami in didaktično igro je v tem, da otrok pri 

slednji nima takšne svobode. Z didaktičnimi igrami se nekaj naučimo in ta cilj, kaj naj 

bi se naučili, je zastavljen pred igro [8].  

 

2.1.1 Vrste didaktičnih iger 

 

Obstaja več klasifikacij didaktičnih iger. Emil Kamenov (1981, povzeto po [7]) ob svoji 

klasifikaciji poudarja pomen pravilnega vključevanja igre in igrač v vzgojni proces, kjer 

ostaja vzgojni pomen igre poznan le učitelju ali vzgojitelju. Med didaktične igre, ki jih 

je potrebno otrokom ponuditi v ustreznem didaktičnem sistemu, uvršča naslednje 

skupine iger: 

1. domine, slike v parih, igre tipa »Črni Peter«; pri teh igrah je bistveno iskanje 

parov podobnih ali med seboj drugače povezanih simbolov; 

2. igre posploševanja od otroka zahtevajo, da med danimi slikami in simboli 

odkrije podobnost ali posploši neko skupno lastnost, ki jo nato uporabi;  

3. igre strategije in zavajanja (npr. šah, dama, potapljanje ladjic, monopoli); zanje 

je značilno, da z njimi igralec doseže cilj z zavajanjem nasprotnika (lahko po 

strogo predpisanih pravilih in strategiji, ob le delno odvisnih od igralske sreče 

izenačenih začetnih možnostih); 

4. labirinti in »igre za bistre glave« (npr. križanke in rebusi), pri sodelovanju 

katerih terja od udeleženca, da se znajde v  labirintu, da odkrije zvezo, smer, 

smisel ali vsebino zapletenih odnosov;  
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5. igre tipa »človek ne jezi se«; njihovo bistvo je v tem, da v skladu s številko, ki 

jo pokaže vržena kocka, v smeri in po vrstnem redu premikanja, predpisanima s 

pravili, figure pred drugimi pridejo do cilja; 

6. igre s programiranimi igračami, posebnost katerih je, da igralec sam preveri 

pravilnost svoje rešitve (npr. svetlobni ali zvočni signal ob pravilnem 

odgovoru). Vsebina teh iger je lahko zelo različna (npr. iskanje enakih slik, 

odkrivanje nasprotij, odgovarjanje na vprašanja, prepoznavanje geometrijskih 

likov);  

7. zloženke, sestavljanke (razrezane, na različne načine razdeljene ali brez katerega 

izmed delov) in dopolnjevanje v svoja pravila vključujejo zlaganje, sestavljanje 

in dopolnjevanje slik ali tridimenzionalnih predmetov; 

8. igre konstruiranja in uvrščanja zahtevajo analizo predmetov (npr. kock ali 

drugega konstrukcijskega materiala), načrtovanje in kombiniranje materiala v 

celoto; 

9. igre z barvami in oblikami otroku omogočajo različne kombinacije 

geometrijskih oblik in barv po lastni zamisli, po vnaprej določenem pravilu ali v 

skladu z omejitvami materiala;  

10. logično-matematične igre (npr. »igre enakosti«, »kombinatorične igre«, igre 

nespremenljivih vrednosti) so tiste, ki pri reševanju igralnih problemov terjajo 

logično-matematične operacije; 

11. igre opazovanja in razpoznavanja (npr. »kaj je v vrečki«, »ugani po okusu«), pri 

katerih je bistveno tekmovanje v ostrini in uporabi čutil;  

12. vidne igre vključujejo igre, pri katerih igralec išče netočnosti ali napake na 

slikah, in igre z materialom, ki je sestavljeno iz ene ali več skupin materialov, 

ali z različnimi sekvencami nekega dogajanja, ki mu je potrebno določiti pomen, 

potek, vzroke in sporočilo;  

13. primerjalne in ocenjevalne igre; pri primerjanju dveh skupin prvin gre običajno 

za ustvarjanje identičnih razporeditev, nato pa za zamenjavo nečesa v eni izmed 

skupin predmetov. Igralec mora prepoznati razliko med skupinama predmetov. 

V ocenjevalnih igrah je rešitev problema odvisna od zmožnosti igralca, da z 

oceno stopnje neke lastnosti, z razčlembo nekega prostora na osnovi ocene ali s 

predvidevanjem smeri gibanja v določenem prostoru, najde edino možno ali 

najboljšo rešitev (npr. poišče najkrajšo pot do cilja);  
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14. spominske igre terjajo sposobnost pomnjenja prisotnosti, razporeditve, oblik in 

imen predmetov; 

15. besedne igre (npr. asociativne, »poveži besede«) se izvajajo s pomočjo glasov, 

besed in stavčnih sklopov; 

16. pantomimične igre so tiste, pri katerih iz obnašanja in kretenj ugibamo, koga 

pantomimik predstavlja, kaj počne ali kaj nam sporoča;  

17. spretnostne igre (npr. mikado) od igralca zahtevajo manipulativne spretnosti, 

sposobnost za analizo spojev in razvrstitev prvin v določenem materialu ter 

sposobnost njegove predelave v nove celote po določenem pravilu; 

18. igre, v katerih postavljajo pravila otroci, omogočajo sodelujočim delno 

spreminjati pravila znanih iger, izdelovanje načrtov za namizne družabne igre in 

izmišljevanje iger k danim naslovom. 

 

S pojavom računalnika sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, s prepočasnim 

uvajanjem tehnoloških novosti in preveč zaskrbljenih staršev, so se pojavile digitalne 

igre in izobraževalne zgoščenke. Uveljavilo se je t. i. zabavno učenje (edutainment). 

Zabavno učenje se je s pojavom interneta stopnjevalo. Narejenih je bilo veliko 

digitalnih iger. Digitalne igre v šolski prostor prinašajo zabaven, učinkovit način 

poučevanja in učenja. [9].  

 

Classical Edutainment Games ali klasične zabavno-izobraževalne igre so se pojavile v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja v sklopu paradigme zabavnega učenja. Lahko se 

opredelijo kot podmnožica resnih iger, saj so bile namenjen predvsem otrokom nižjih 

razredov za lažjo usvojitev vsebin iz učnega načrta in kot motivacijski pripomoček [9]. 

 

Digital Game-Based Learning (DGBL) ali učenje z digitalno igro je del področja resnih 

iger in vključuje izobraževanje in učenje kot glavni in edini namen [9].  

 

2.1.2 Motivacija in igra 

 

Motivacija je proces izzivanja človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene 

predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji. Gibalne sile, ki aktivnosti 

izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motivi. Učna motivacija je vse, kar 

daje pobude za učenje, ga usmerja ter mu določa intenzivnost in trajanje. Je produkt 
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medsebojnega delovanja razmeroma trajnih osebnostnih značilnosti učenca in 

značilnosti učne situacije. Pomemben element učne motivacije je storilnostna 

motivacija (npr. želja po uspehu, strah pred neuspehom), v razvitosti katere obstajajo 

velike razlike med posamezniki. Je pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v 

obvladanju težkih, zahtevnih dejavnosti, pri katerih se meri učinek. Je razmeroma stalna 

človekova lastnost, katere osnove se pokažejo med tretjim in osmim letom starosti 

otroka. Višja storilnostna motivacija običajno pomaga k višjim učnim dosežkom in 

ugodno vpliva na razvoj sposobnosti, a njenega pomena vendarle ne smemo 

absolutizirati [10]. 

 

Motivacijo za dejanja lahko razdelimo na zunanjo in notranjo,
2
 ostre meje med obema 

pa ni vedno lahko potegniti. Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, 

vir podkrepitve pa je pretežno v človeku samem. Če smo zunanje motivirani, pa se 

učimo pretežno zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del same dejavnosti, vir 

podkrepitve pa so predvsem drugi ljudje [10]. Zunanja motivacija je torej osredotočena 

na namero, ki sledi rezultatu in posledici dejanja, druga pa je osredotočena na dejavnost 

samo in je značilna za igralna dejanja (ter nekatere delovne, zlasti prostočasne 

dejavnosti). Prehajanje med igro iz enega dejanja v drugo ne pomeni primanjkovanja 

koncentracije in sposobnosti za usmerjanje svoje dejavnosti na poti do rezultata, pač pa 

preizkušanje različnih kombinacij dejanj z zanimanjem in veseljem [11]. 

 

Jedro notranje motivacije predstavlja t. i. doživljajski tok, ki nastaja ob izvajanju igralne 

dejavnosti. Zaznamujejo ga: potreba po dejavnosti (povratne informacije o dejavnosti so 

vedno jasne in nedvoumne), optimalna obremenjenost in neprestan nadzor nad 

dogajanjem, sposobnost spontane koncentracije, izključitev zavedne zaznave (ni 

neposredno vezana na trenutno regulacijo izvajanja dejavnosti), okrnjeno dojemanje 

časa ter stapljanje sebe v dejavnost (začasna »izguba« samozavedanja in 

samorefleksije). Pri doživljajskem toku gre za izkušnjo predanosti dejavnosti, za 

stapljanje z okoljem. Najbolj izrazito do takega doživljanja prihaja predvsem med 

motoričnimi igrami [11]. 

 

                                                 

2
 Nekateri uporabljajo izraze avtonomna ali primarna in heteronomna ali sekundarna motivacija [10]. 
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Med igro na doživljajski ravni prihaja do vrste drugih prijetnih izkušenj, zato otrok 

ohranja dejavnost. Izmenjujeta se napetost in sprostitev, ki je izkušnja izstopanja iz 

okolja, poudarjanje jaza, ki se pojavi ob uspešno dokončanem dejanju (napetosti sledi 

sprostitev). To se dogaja predvsem pri igrah tveganja in tekmovanja, pri igrah s pravili 

ter socialnih igrah v zgodnjem otroštvu. Napetost in sprostitev med igrami tveganja ter 

izkušnje zmage zlasti v tekmovalnih motoričnih igrah in pri igrah s pravili, krepita 

občutek eksistence posameznika, večata mejo jaza z okoljem in omogočata doživetje 

samorazširjanja. Doživljanje izstopanja jaza iz okolja je izraziteje pri konstrukcijskih 

igrah, kjer se otrokova zavest o lastni eksistenci krepi s prijetnimi doživetji in 

spoznanjem, da je sposoben ustvariti nekaj, kar prihaja iz njega samega [11]. 

 

2.2 Didaktične igre iz odpadne embalaže 

 

Odpadna embalaža je zelo uporabna. Uporabimo jo lahko ob izvajaju dejavnosti in 

uresničevanju ciljev iz učnega načrta. Tako učiteljem kot tudi učencem služi kot 

pripomoček. Iz odpadne embalaže lahko ustvarimo številne uporabne didaktične igre, 

igrače in uporabne predmete [12].  

 

Pižorn v članku Igra pri pouku tujih jezikov na zgodnji stopnji omenja, da učitelji, ki 

uporabljajo didaktične igre iz odpadnega materiala pri svojem pouku, vložijo veliko 

časa, energije, truda za kreiranje, preverajne, izpopolnjevanje in izdelavo iger ter 

navodil za izvedbo iger. Potrebno je imeti tudi sredstva za izdelavo. Prednost izdelanih 

didaktičnih iger je v tem, da lahko učitelj upošteva želje in potrebe učencev, jim daje 

možnosti, da navodila iger spreminjajo po svoje. Učitelj lahko učencem naroči, da 

učenci prinesejo sredstva in pripomočke od doma. Učenci lahko izdelujejo igre pri 

likovnem pouku, v podaljšanem bivanju, pri tehniških dnevih in tako učitelju olajšajo 

delo. Pomembno je, da vsako izobraževalno igro vključimo v pouk šele takrat, ko jo v 

razredu najprej preverimo. Učenci, ki sodelujejo pri izdelavi iger, veliko bolj spoštujejo 

igro in se z njo veliko rajši igrajo. Izdelava iger v razredu od učitelja zahteva dobro 

organizacijo. Učitelj mora vsakemu učencu dodeliti svojo nalogo. Učitelj delo 

organizira in ga na koncu preveri. Pri izdelavi je pomembno, da se na koncu učenci z 

igro igrajo in v igri uživajo. Izdelava iger je velikokrat prepuščena učitelju, saj za 
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izdelavo iger med poukom z učenci ni dovolj časa. Priporočljivo je, da nekajkrat na leto 

učitelji skupaj z učenci izdelajo igro, ki je njihova skupna [13].  

 

2.3 Učinkovitost didaktične igre 

 

Didaktične igrače so v zadnjem času pogosto predmet razprav. Bruce T. (1996, povzeto 

po [7]) razmišlja, da v zahodni kulturi prevladuje ideja, da didaktične igrače 

pripomorejo k razvoju otrokovega mišljenja, pisanja in branja, spodbujajo razumevanje 

števil, fizike in tehnologije. Zato so največkrat visoko strukturirane, kar pomeni, da je 

njihova uporaba specifična in določena v naprej, to pa omejuje otrokovo igralno 

dejavnost. Opozarja, da didaktične igrače lahko v določenih situacijah razvoj in učenje 

celo zavirajo, če so visoko strukturirane in se lahko uporabljajo na zelo specifičen način 

ter tako omejujejo otrokovo igralno aktivnost.  

 

Današnja generacija otrok in mladine je označena kot generacija N (ang. Net 

Generation), saj živijo v obdobju, kjer tehnologija ni novost, temveč vsakdanjost. V 

sklopu učnega okolja naj bi se ti otroci  prej vključili v spletne igre, kot sodelovali z 

drugimi učenci ali učitelji [9].  

 

V današnjem času se vse več iger, namenjenih zabavi, spreminja v poučne. Učenci 

odraščajo v času, ko so vedno bolj odvisni od digitalne tehnologije. Izobraževalne video 

igre postajajo koristne. Igre, ki so zabavne in ob enem tudi poučne, pomagajo učiteljem, 

da učencem predstavijo učenje na igriv način [14].     

 

Avtorja članka Uporaba računalnika in interneta v prvem triletju osnovne šole [15] 

ugotavljata, da uporaba računalnika in interneta omogoča večjo dejavnost učencev. 

Učencem je učenje bolj zanimivo in enostavnejše. Ugotovitve so pokazale, da učenci 

uveljavijo svoje individualne posebnosti in aktivno sodelujejo z drugimi učenci.  

 

Ta generacija učencev dobro pozna digitalne igre in so jih vajeni, zato jim je podajanje 

učne snovi skozi ta kanal najlažje. 
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Pomembno je, da je didaktična igra uporabljena v ustreznem didaktičnem okolju in z 

določenim namenom. Pravilno vključevanje iger in igrač v vzgojno-zobraževalni proces 

pomeni, da je vzgojni pomen znan le učitelju, medtem ko se ga otrok, ki se z igrmi igra 

niti ne zaveda (Kamenov, povzeto po [7]).  

 

Bognar [5] navaja izsledke zanimive raziskave nemških pedagogov Vagta in Müllerja, 

ki sta zaključila, da ima izobraževalni učinek lahko le tista igra, ki je bolj vaja kot igra, 

in je jasno sestavljena ter vodena, se jo izvajajo sistematično, v njej pa niso posebej 

izpostavljene spontanost, samostojnost in možnost za spreminjanje gradiva. Avtor 

predstavi tudi izsledke raziskave opravljene v domačem prostoru, ki so podobno kot 

rezultati tujih pokazali  naslednje [5]:  

1. Učenje z igro je enako učinkovito kot učenje z delovnimi listi, pri čemer rezultat 

prikazuje nekoliko večjo učinkovitost igre, če se zadovoljimo z nižjo ravnijo 

pomembnosti. 

2. Znanje, pridobljeno z igro, je trajnejše od znanja, pridobljenega z delovnimi 

listi, v čemer je resnična vrednost igre. 

 

Bognar navede tudi izkušnje učiteljev z rabo igre pri pouku. Govorijo o lažjem delu, ki 

je zaradi iger bolj prilagojeno otrokom, ni potrebe po nenehnem ohranjanju discipline, 

učenci pa se sami od sebe ukvarjajo z učno snovjo. Pogoj za to je pripravljena zbirka 

iger z navodili za uporabo in pripravljene strokovno sestavljene igre s preverjenim 

vzgojno-izobraževalnim učinkom. Vse to ne izključuje možnosti, da učitelji in učenci ne 

bi sami sestavljali iger. Zanimivo bi bilo tudi preveriti učinek igre v primerjavi s 

sodobnimi nazornimi učili in pomagali, saj je prva v primerjavi z njimi neprimerljivo 

cenejša [5]. 

 

Pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih nalog je lahko igra tako učinkovita kot tudi 

ne. Na to vplivajo številni dejavniki, najpomembneje pa je, kako je igra sestavljena. Igra 

je pri pouku učinkovita, če je pod vodstvom strokovno podkovanega učitelja. Njegova 

vloga se z igro povečuje in postaja bolj zapletena. Igra pomeni posreden vzgojno-

izobraževalni vpliv, ki je učinkovitejši, in zato terja večjo sposobnost in višjo raven 

učiteljeve pedagoške kulture. Igra nudi možnost za drugačno in bolj kakovostno 

razmerje med učiteljem in učencem; učitelj ni več le oseba, ki skrbi za vzdrževanje 
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discipline, pač pa upošteva otroke in se v odnosu z učenci tudi sama uči in spreminja 

[5].  

 

Didaktična igra ne sme biti omejena s strogimi pravili ali nesvobodna, prav tako ne sme 

pomeniti nasprotja navadni igri. Če so potrebna pravila, se lahko spreminjajo, 

dopolnjujejo, sproti izmišljujejo in ustvarjajo. Veliko didaktičnih iger nima natančno 

začrtanih pravil, kar omogoča učencem veliko mero spontanosti in ustvarjalnosti [5].  

 

2.4 Uporaba didaktičnih iger 

 

B. Marentič Požarnik [10] poudarja, da naj bi učitelj znal zbuditi in ohraniti pri učencih 

primerno stopnjo napetosti in pozornosti pri pouku, ki je nujno potrebna za učenje. 

Izogibal naj bi se monotoniji ter vnašal elemente presenečenja, nepričakovanosti in 

humorja. Pri tem je pomembno, da so učenci tudi aktivni udeleženci, ki imajo možnost 

razpravljati, eksperimentirati in samostojno reševati probleme. Pri tem ima velik pomen 

miselna aktivnost in različne oblike zunanje aktivnosti, ki so z miselno didaktično 

povezane. Uvajanje za učence novih učnih oblik in sredstev daje največkrat najboljše 

rezultate na začetku, saj pomaga razgibati ustaljene, monotone načine dela. Učitelj naj 

bi zato smiselno variiral metode in oblike dela ter občasno uvajal novosti v pouk. 

Avtorica nadalje opozori, naj učitelj skuša čim bolj povečati privlačnost (valenco) 

posameznih učnih ciljev in pokazati, da so dosegljivi, saj na ta način lahko delujejo 

motivacijsko v učenčevi zavesti. Poleg tega naj se trudi pri učencih obdržati ali celo 

dvigati nivo aspiracij po učnih dosežkih. Nivo aspiracije ali težnje je tisti novo, ki ga 

posameznik želi doseči v določeni dejavnosti. Odvisen je predvsem od prejšnjih 

uspehov oziroma neuspehov v istih ali podobnih dejavnostih. Prav zato je pomembno, 

da učitelj zlasti učencem z učnimi in drugimi težavami večkrat omogoči doživljanje 

uspeha in  s tem povečanje zaupanja v lastne zmožnosti ter gradnjo pričakovanja uspeha 

v prihodnosti. Med sredstvi, ki jih ima učitelj na voljo za razvijanje interesa ter veselja 

do učenja in odkrivanja novega, avtorica na prvem mestu navaja podajanje snovi na 

kvaliteten in zanimiv način, miselne izzive z različnimi problemi, ki spodbujajo aktivno 

sodelovanje pri pouku ter demokratične odnose med učiteljem in učenci  [10]. 
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Učitelji lahko veliko zgoraj navedenih priporočil dosežejo tudi s pomočjo uporabe 

didaktičnih iger v vzgojno-izobraževalnem procesu. Didaktične igre učencem nudijo 

poglabljanje interesa za določeno učno snov ali celo predmet ter z omogočanjem 

doseganja uspehov pozitivno vplivajo na veselje in notranjo motivacijo do učenja. 

 

V didaktičnih igrah so skriti vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih učitelj skuša doseči. 

Otroci didaktične igre sprejemajo kot igro in se tako učijo sproščeno ter zabavno. 

Didaktične igre so pomemben člen učnih dejavnosti v vseh fazah učnega procesa, pri 

različnih predmetih in metodah dela. Na začetku pouka lahko učitelj z didaktično igro 

poveča interes otrok in jih tako spodbudi k nadaljnjemu delu. Učitelj s pomočjo 

didaktične igre naredi ure uvajanja nove snovi bolj zanimive in vesele. Učitelj lahko z 

didaktičnimi igrami popestri utrjevanje učnih vsebin, ki so jih učenci že pridobili. 

Znanje, ki ga učenci usvojijo skozi igro je trajnejše in bolj kvalitetno kot znanje, ki bi ga 

pridobili z drugimi metodami dela. Didaktična igra lahko služi kot pripomoček za 

preverjanje predznanja. Uporabimo jo lahko tudi za vrednotenje in ocenjevanje dela 

učencev [6].  

 

2.5 Vloga učitelja 

 

Učitelj/ica oz. vzgojitelj/ica ima pri otroški igri enako pomembno vlogo kot vrstniki 

otroka, le da je ta drugačna. Raziskave, ki so preučevale to vlogo v igri, kažejo, da je ta 

pomembna tako v fazah načrtovanja in organizacije kot v fazah usmerjanja in vodenja k 

razvojno višjim, zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Med igro je večina otrokovih 

socialnih interakcij z odraslim asimetrična. Med igro s kompetentnejšimi partnerji se od 

njih uči. Vygotsky (1978, povzeto po [16]) je s pojmom območje bližnjega razvoja 

opredelil razkorak med dejansko stopnjo razvoja otroka, ki odraža njegovo sposobnost 

samostojnega reševanja problemov, in potencialno ravnjo, ki jo otrok lahko doseže ob 

pomoči odraslega ali kompetentnega vrstnika. Razvoj torej poteka ob podpori in pomoči 

mentalno razvitejše osebe od igralne dejavnosti, ki jo otrok zmore, k miselno, 

jezikovno, socialno in gibalno bolj zahtevnim igralnim dejavnostim, ki se še nahajajo v 

območju otroku dosegljivega razvoja [16]. 
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Raziskava, ki je preučevala načine vključevanja vzgojitelja oz. vzgojiteljice v igro 

dojenčkov in malčkov, je pokazala pomembne dejavnike, ki imajo v zgodnjih razvojnih 

obdobjih velik učinek na razvoj socialnih spretnosti in prvih prijateljskih izkušenj, ki so 

(ne)posredno povezane z ravnanjem vzgojitelja oz. vzgojiteljice. Med drugim je 

pomembno, da vzgojitelj/ica pogosto spreminja vrste in število igrač ter da se otroci 

igrajo v njim znanem in varnem okolju, kar spodbuja k socialnim interakcijam. V 

igralnih razmerah otroci izražajo več prijetnih čustev [16]. Omenjeno bi lahko veljalo 

tudi za vlogo učiteljice oz. učitelja pri rabi didaktične igre pri pouku.  

 

Upoštevati moramo dejstvo, da otroka zaradi posebnosti psihofizičnega razvoja težko 

prisilimo k dejavnosti, ki ga ne zanima. Pri iskanju načinov in sredstev za vzgajanje 

otroka moramo izhajati iz njegovih interesov oziroma na njihovi osnovi vzpodbujati 

nove, zato naj bo učitelj kar se da seznanjen z zmožnostmi in interesi učencev. Učitelji 

naj v vzgojno-izobraževalni proces didaktične igre vključujejo premišljeno in 

utemeljeno. Učence naj motivirajo in igre podrobno predstavijo. Izbirajo naj jih glede 

na vsebino dejavnosti, interese otrok ali le kot razvedrilo in sprostitev. Z njihovo 

pomočjo lahko lažje najdejo vrzeli v znanju in pomagajo učencem [17].  

 

Število igralcev pri didaktičnih igrah je različno. Didaktična igra lahko vključuje enega, 

dva učenca, skupino učencev ali celotno skupino. Učitelj mora paziti, da vsi udeleženci 

igre sodelujejo in so aktivni. Pri realiziranju iger naj bo v ospredju privlačnost vsebine 

in prijetnost druženja, ne tekmovalnost. Otrok se bo počutil bolj prijetno, saj ga ne bo 

strah pred negotovostjo zmage ali poraza. Pravila igre usmerjajo potek didaktične igre, 

zato naj jim učitelj nameni veliko pozornost in učence vodi ter opozarja na njihovo 

spoštovanje. Za uspeh didaktičnih iger je zelo pomembna tudi motivacija, zato naj 

učitelj učence spodbudi in nagovori k igranju [17].    
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2.6 Pregled trenutnega stanja didaktičnih iger 

 

Assael (1993, povzeto po [18]) pravi, da je odločanje potrošnikov za nakup igrače
3
 

neenoten proces, ki zahteva visoko vpletenost z veliko razmišljanja in razpravljanja. 

Odločitve potrošnikov razdeli na dve dimenziji, glede na razsežnost odločanja in glede 

na stopnjo vpletenosti v nakup. Predpostavlja, da je kupec bolj vpleten v nakup tistega 

izdelka, ki se mu zdi pomembnejši.  

 

Barbara Kočar v svojem diplomskem delu [18] ugotavlja, da je danes trg igrač 

preplavljen z raznovrstnimi izdelki, izdelanimi z vedno novejšimi tehnološkimi 

postopki in materiali.
4
 Prevladujejo igrače iz plastike, ki neredko vsebujejo škodljive 

kemične dodatke, ki so lahko otrokovemu zdravju zelo nevarni. Navaja, da so se konec 

leta 2006 začeli vrstiti množični odpoklici igrač, najprej in najbolj množično na trgu v 

ZDA, kasneje pa tudi drugod po svetu. Predpisi pri proizvodnji igrač so bili že zastareli, 

stari več kot dvajset let in niso upoštevali razvoja industrije in uporabe novih materialov 

pri izdelavi. Decembra 2009 je pričakovano sledila tudi strožja direktiva glede varnosti 

igrač v Evropi. Danes odpoklici niso več tako množični, vendar je glede na bazo 

odpoklicanih izdelkov s trga Evropske Unije odpoklicev še vedno precej. Opozarja na 

dejstvo, da so prav igrače po številu odpoklicev med vsemi odpoklicanimi izdelki na 

prvem mestu in je številka iz leta v leto višja, kar zahteva dobro premišljen nakup igrač 

[18].  

 

                                                 

3
 Sam proces nakupa igrač  individualnih kupcev ima kar nekaj posebnosti. Pomembnejši dejavniki so 

kulturni, družina, stališča, demografske značilnosti in učenje. Nakup je redkokdaj impulziven, 

najpomembnejša značilnost same izbire igrače pa je pomembnost informacij znancev in prijateljev. 

Nakupne vloge so običajno ločene, z odraščanjem pa želje otroka pridobivajo na pomenu. Zadovoljstvo 

kupcev po nakupu je največkrat precejšnje, saj so njihova pričakovanja realna [18]. 

 

4
 Po zadnjih podatkih v svetu proizvaja igrače 10965 podjetij. Največ je takih, ki proizvajajo družabne in 

vzgojno-izobraževalne igre (2542) ter plastične igrače in igre (2320 podjetij), kar predstavlja skoraj 

polovico vseh podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. V Sloveniji imamo 25 podjetij, ki se ukvarjajo s 

prodajo igrač in iger ter 37 podjetij, ki jih proizvajajo. Največ je podjetij, ki proizvajajo mehanske, 

električne in elektronske ter plastične igrače in igre [18]. 
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V Sloveniji deluje komisija za oceno igre in igrač. Te ocene pripomorejo, da igra oz. 

igrača pridobi znak Dobra igrača. Pri preizkušanju kvalitete iger so upoštevana zahtevna 

in številna merila: psihopedagoške zahteve po ustreznosti igre z vzgojnega vidika in 

možnosti načinov igranja, zahteve po tehnološki in zdravstveno-higienski neoporečnosti 

materiala, o konstrukciji igre, likovni izvedbi in skladnosti glede estetskih meril ter 

zahteva o pravilnem razmerju med vrednostjo igre in njeno ceno [19].  

 

V zadnjem času je zopet opaziti obravnavanje igrače kot statusni simbol in da le redki 

poznajo znak Dobra igrača. Dobra igrača ne izpolnjuje svojega namena, saj njen znak 

pozna le nekaj posameznih nakupovalk igrač, upošteva pa še manj, česar ne nameravajo 

niti v prihodnosti. Raje zaupajo lastnim opažanjem in odločitvam [18]. Komisijo za 

ocenjevanje igrač v prihodnosti čaka še precej dela glede promocije Dobre igrače, saj bi 

bilo škoda, da bi se nadaljevala neprepoznavnost tako dobrega projekta. Potrebno bi 

bilo raziskati vzroke za slabo odmevnost projekta, ugotoviti kaj je treba spremeniti s 

strani države, proizvajalcev in trgovcev, da bi projekt vzbudil zanimanje kupcev igrač. 

Potrebno je sodelovanje vsaj z večjimi trgovci, saj lahko veliko storijo za samo 

promocijo. Glede na to, da na Pedagoški fakulteti hranijo Dobre igrače, bi lahko enkrat 

ali večkrat na leto pripravili razstavo in tudi tako povečali prepoznavnost Dobre igrače 

[18]. 

 

Učno izdelane didaktične igre iz odpadnega materiala so zasnovane na osnovi 

zgleda/pravil didaktičnih iger, ki so dostopne na trgu. Didaktične igre so prilagojene za 

izbrane cilje, predmet in razred na razredni stopnji. V nadaljevanju so predstavljene 

igre, ki so dostopne na trgu in so služile kot ideja za učno izdelavo didaktičnih iger.    

 

Letni časi (slika 2.1) je sestavljanka, s pomočjo katere učenci spoznajo letne čase in 

najznačilnejše dogodke v posameznem času. Igra jim približa naravo in njeno 

spreminjajočo se podobo skozi vse štiri letne čase. Slike so enostavne in upodabljajo 

prizore iz našega življenja, ki so vezani na določen letni čas. Igro lahko uporabimo pri 

predmetu spoznavanje okolja pri tematskem sklopu čas, ko učenci časovno raziskujejo, 

opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih časih. Igra je 

namenjena učencem 1. razreda. Igra je narejena iz lesa.  
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Slika 2.1: Letni časi [20]. 

 

Vseved (slika 2.2) je igra, pri kateri se igralci pomerijo v poznavanju geografije, športa, 

glasbe, filma ... Cilj igre je čim hitreje prepotovati igralno polje od starta do cilja, na 

poti pa uspešno odgovoriti na vsa vprašanja. Igralci se pomikajo naprej z metanjem 

kocke in se ustavljajo na poljih, na katerih je navedena ena črka. Igralci morajo pravilno 

navesti predmet, ime ali pojem z njeno začetnico, kakor zahtevajo priložene kartice. S 

to igro se lahko igrajo učenci 1. razreda pri uri slovenščine. Učenci si bogatijo besedni 

zaklad, razvijajo govor in prepoznavajo črke ter glasove. Igra je narejena iz kartona. 

 

 

 

Slika 2.2: Vseved [21] 

 

Spoznajmo abecedo (slika 2.3) je igra, skozi katero učenci spoznajo slovenske črke. S 

sestavljanjem simpatičnih podob in črk se otroci srečajo s posameznimi črkami abecede, 

si ogledujejo njihove oblike in jih poimenujejo. Učenci razširijo svoje poznavanje črk. 

Predstavljenih je vseh 25 črk slovenske abecede. Učenci vadijo pravilno poimenovanje 

in izgovarjavo črk ter jih sestavljajo v enostavne besede. Prav tako jih lahko postavljajo 

v vrsto kot v abecedi, naštevajo predmete, ki se začno s posamezno črko, iščejo 

sopomenke, skupine besed ipd. ter tako razširijo svoje poznavanje črk. Igra je 

namenjena učencem prvega razreda pri slovenščini. Narejena je iz kartona. 
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Slika 2.3: Spoznajmo abecedo [22]. 

 

2 x igrica (slika 2.4) vsebuje dve igrici, ki že dolga leta razveseljujeta otroke in družine 

ter jim krajšata čas: Človek ne jezi se in Pot v šolo. Predstavljata se z zabavnimi palčki, 

ki s svojimi smešnimi, norčavimi podobami igralcem še dodatno vlivajo dobro voljo. 

Pot v šolo je za navihane palčke še kako naporna in razburljiva, pred šolo pa jih čaka 

strogi učitelj z uro v roki. Na poti se jim zgodijo številne zabavne pustolovščine, ki jih 

nasmejejo in tudi razjezijo. Štirje palčki v igri Človek ne jezi se tekmujejo, kateri bo 

hitreje in varneje popeljal svoje figurice okrog igralnega polja. Igro lahko uporabimo pri 

matematiki v prvem razredu, ko učenci štejejo in berejo števila do 10. Igra je narejena iz 

kartona. 

 

 

 

Slika 2.4: 2x igrica [23]. 

 

Domino kmetija (slike 2.5) je priljubljena igra. Sestavljena je iz 28 lesenih domin. 

Vsaka domina ima 2 slikici, ki ju igralci med igro povezujejo v pare in vodoravno ali 

navpično polagajo v skupno vrsto. Igralec, ki prvi ostane brez svojih domin, je 

zmagovalec. Igralci se s to igro naučijo živali in predmetov, ki so značilni za kmetijo. 

Na drugi strani domin so narisane pike. Tako je možna tudi druga različica te igre, kjer 

učenci utrjujejo štetje naravnih števil do 10. Pravokotne ploščice (domine) so razdeljene 

na dve polji. Na vsakem polju je navadno od 0 do 6, 8 ali 9 pik. Vsak igralec dobi enako 
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število domin. Eno domino damo na sredino in igralci po vrsti prilagajajo svoje domine 

in sicer na oba konca, če imajo domine z istim številom pik. Zmaga tisti, ki prvi priloži 

vse svoje domine. Igra je primerna za učence prvega razreda. Igra je narejena iz lesa. 

 

 

 

Slika 2.5: Domino kmetija [24]. 

 

Poštevanka (slika 2.6) je didaktična igra, pri kateri učenci utrjujejo znanje poštevanke. 

Na tabeli so zapisani računi s poštevanko števila 1, pa vse do poštevanke števila 10. 

Zraven so priložene ploščice s pripadajočimi rezultati, ki jih polagamo na tabelo tako, 

da prekrijemo ustrezen račun množenja s pripadajočim rezultatom. Set poštevanke je 

sestavljen iz debelejše lepenke (material je kompakten kot za sestavljanke – puzzle). 

Sprednja stran s tabelo je plastificirana. Na njo se polagajo ploščice z rezultati, ki so 

prav tako iz plastificirane debelejše lepenke. Reševanje poštevanke otroku postane igra. 

Pri prvem polaganju ploščic z rezultati na ustrezne račune merimo otroku čas in ga 

zapišemo v priloženo tabelo rezultatov (vpišemo čas polaganja in datum). Pri vsakem 

naslednjem reševanju prav tako vpišemo čas in datum. Na tak način spremljamo 

otrokovo napredovanje. Sami bomo imeli nadzor nad napredkom otroka, on sam pa bo 

imel motivacijo, da bo vsakokrat hitrejši. Igra je narejena iz debelejše lepenke.  

 

 

 

Slika 2.6: Poštevanka [25]. 
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Kolo sreče – živali (slika 2.7) je igra, pri kateri igralec zavrti puščico. Puščica se ustavi 

na enem izmed polj s teksturo. Naloga igralca je, da iz vreče izžreba ploščico z enako 

teksturo, kot jo je pokazala puščica. Igra je namenjen učencem 1., 2., in 3., razreda. Igra 

je narejena iz kartona in umetne snovi. 

 

 

 

Slika 2.7: Kolo sreče – živali [26]. 

 

Tombola (slika 2.8) je igra, pri kateri morajo igralci na svoji kartici z žetoni pokrivati 

izžrebane številke, ki jih vodja igre vleče iz mošnjička z 90 številkami. Izžrebana števila 

postavljamo na tabelo. Prvi, ki pokrije vse številke na svojih karticah, je zmagovalec. 

Igra je primerna za učence 2. razreda. Cilj naloge je brati in šteti števila do 100. Igra je 

narejena iz kartona. 

 

 

 

Slika 2.8: Tombola [27]. 
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3 ODPADNI MATERIAL ZA IZDELAVO DIDAKTIČNE 

IGRE 

 

 

Definicije pojmov povezanih z embalažo in embalažnimi odpadki vsebujejo različni 

zakonski akti. Zakon o varstvu okolja [28] opredeljuje odpadek kot določeno snov ali 

predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, 

zavrže, namerava ali mora zavreči. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali 

njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali 

druge dejavnosti. Ravnanje z odpadki je po omenjenem zakonu zbiranje, prevažanje, 

predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po 

prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki. Tudi embalaža, ki jo prenehamo 

uporabljati, postane odpadek.  

 

3.1 Embalaža 

 

Področje (odpadne) embalaže je v Sloveniji slabo raziskano, zato lahko o tem najdemo 

le malo literature. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa pravila 

ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in uporabi embalaže in pravila ravnanja 

ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne 

embalaže v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES. Pojem 

embalaže podrobneje definirata Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

[29] ter Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo [30].  

 

Pravilnik določa pravila ravnanja v proizvodnji, prometu ter porabi embalaže in pravila 

ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje 

odpadne embalaže.
5
 Njegove določbe veljajo za vso embalažo, ki se daje v promet, in 

                                                 

5
 Področje v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadne embalaže ter splošnimi pogoji 

ravnanja z odpadno embalažo, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, ureja Pravilnik o ravnanju z 

odpadki [31]. 
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vso odpadno embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih 

dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, če za posamezno vrsto embalaže ali za 

posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis posameznih vprašanj ne 

ureja drugače [29]. 

 

Omenjeni pravilnik uvršča k embalaži vse izdelke iz katerega koli materiala, ki so 

namenjeni temu, da blago obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, 

rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega 

uporabnika ali potrošnika. Embalaža so tudi nevračljivi predmeti in pomožna sredstva 

za embaliranje, ki služijo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, 

nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga.  

 

Pravilnik določa, da so primarna ali prodajna embalaža kozarci, vrečke, konzerve, 

steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, 

ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno prodaji končnemu 

uporabniku ali potrošniku, na mestu nakupa, ter varuje blago pred poškodbami in 

onesnaženjem. Sem sodijo tudi posode in jedilni pribor za enkratno uporabo [29].  

 

Skoraj identično embalažo opredeljuje uredba.
6
 Ta tudi pravi, da je odpadna embalaža 

tista embalaža, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in da se 

ostanki materiala, ki nastajajo pri izdelavi embalaže, ne štejejo za odpadno embalažo. 

Loči odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in tisto, ki to ni. Prva je odpadna 

prodajna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu, ali kot po naravi nastanka in 

sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek iz industrije ali obrti, storitvene ali 

                                                                                                                                               

 

6
 Ta navaja, da so embalaža vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na 

to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z 

njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika. Poleg tega so 

embalaža tudi: (1.)  izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih izdelana 

embalaža, uporabljena za prej omenjene namene, in (2.) nevračljivi predmeti, uporabljeni za omenjene 

namene in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za 

pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga, in (3.) predmeti, ki ustrezajo 

merilom iz priloge uredbe [30]. 
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druge dejavnosti. Odpadek, ki nastaja zunaj gospodinjstev, je po naravi nastanka 

podoben gospodinjskim odpadkom, če je povzročitelj odpadkov fizična oseba, odpadek 

pa ne nastaja zaradi opravljanja njene dejavnosti. Za odpadno embalažo, ki je 

komunalni odpadek, uredba šteje tudi odpadno prodajno embalažo, ki nastaja pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti, izvajanju storitev socialnega varstva, v javnih 

vrtcih, dejavnosti izobraževanja ali pri izvajanju dejavnosti drugih javnih ustanov, če je 

po sestavi podobna gospodinjskim odpadkom in njihov nastanek povzročajo fizične 

osebe v stavbah in objektih, v katerih se izvajajo te dejavnosti, odpadna embalaža pa ne 

nastaja zaradi izvajanja teh dejavnosti. 

 

Odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, je odpadna prodajna, skupinska ali 

transportna embalaža, ki nastaja kot odpadek pri opravljanju proizvodne, trgovinske in 

storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu, prometu in 

v drugih dejavnostih. Za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, se šteje tudi 

odpadna prodajna embalaža, ki nastaja zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu 

in trgovini ter pri opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti, ne glede na to, 

da je po sestavi podobna gospodinjskim odpadkom, razen če nastanek odpadne 

embalaže povzročijo zaposleni in druge fizične osebe v stavbah in objektih, v katerih 

izvajajo te dejavnosti, vendar ne zaradi izvajanja teh dejavnosti. 

 

Embalažni material v odpadni embalaži je po uredbi: papir in karton, plastika, les, 

kovine, steklo in drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora). 

 

Uredba določa tudi način ravnanja z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek. 

Končni uporabnik
7
 mora odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, zbirati, hraniti in 

oddajati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki [30]. 

 

 

                                                 

7
 Po Pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo [25, čl. 3] je končni uporabnik potrošnik, ki 

zaradi končne uporabe ali potrošnje embaliranega blaga embalažo oddvoji od blaga ali jo izprazni, tako 

da nastane odpadna embalaža, in trgovec, ki zaradi nadaljnje prodaje blaga embalažo oddvoji od blaga ali 

jo izprazni, tako da nastane odpadna transportna ali sekundarna embalaža. 
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Papotnik [32] opredeljuje embalažo z vidika naslednjih dejavnikov: 

1. proizvodnje kot sredstva, ki varuje izdelek pri prevažanju, skladiščenju in 

uporabljanju; 

2. zaščite in varovanja – s tega vidika je embalaža sredstvo, ki skupaj z izdelkom 

tvori celoto in ga varuje pred razsipom, zunanjimi vplivi (mehanskimi, 

kemijskimi, biološkimi, atmosferskimi), krajo ipd.; 

3. konstrukcije – embalaža mora ustrezati kriterijem funkcionalnosti, preprostosti, 

izvirnosti, estetike ter sodobnim željam, okusu, potrebam, oblikam trgovine in 

načinu predstavljanja; 

4. ekonomičnosti – embalaža je zadostno pakiranje, ki naj predstavlja in varuje 

izdelek ob minimalnih stroških. 

 

3.1.1 Razvrščanje embalaže 

 

Embalažo lahko razvrstimo z vidika zahtev, ki naj jih izpolnjuje, glede na [32]: 

1.  material, iz katerega je izdelana (papirna, plastična, kovinska, steklena, lesena, 

tekstilna in kompleksna); 

2.  porabniško področje, ki mu je izdelek namenjen (embalaža za živila, za 

kemično-farmacevtske izdelke, za kovinske in elektrotehnične izdelke ipd.); 

3.  oblikovnost, ki je tesno povezana z materialom, iz katerega je izdelana, in z 

osnovnimi značilnostmi izdelka (vrečke, doze, tube, sodi, steklenice ipd.); 

4.  trajnost (embalaža za enkratno rabo (nevračljiva) in embalaža za večkratno rabo 

(embalaža, ki se vrne posredniku ali proizvajalcu); 

5.  spojenost z izdelkom – gre za ločljivo embalažo, ki ni sestavni del izdelka 

(ovoji, škatle) in neločljivo embalažo, ki je sestavni del proizvoda (tube, aerosol 

pločevinke, plastenke za olje, pločevinke za mesne izdelke); 

6.  namen uporabe – ločimo prevozno (transportno) embalažo, ki predvsem varuje 

izdelke pri prevažanju, ravnanju in skladiščenju (zaboji, palete, bobni, sodi, 

baloni in kontejnerji), prodajno (komercialno, originalno, maloprodajno, 

potrošno) embalažo, ki je namenjena posrednikom in uporabnikom (zrcali 

podatke o vsebini, količini, kakovosti in drugih lastnostih izdelka) ter prevozno-

prodajno embalažo, katere namen je varovanje večjega števila izdelkov v 

prodajni embalaži med prevozom, ravnanjem in skladiščenjem ter na prodajnem 

mestu, v času trajanja izdelka pa opravlja tudi komunikacijsko vlogo . 
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3.1.2 Funkcije embalaže 

 

Papotnik [32] navaja tri osnovne funkcije embalaže: (1.) zaščitno, (2.) distribucijsko in 

(3.) informacijsko. Prva funkcija embalaže je dvojna: izdelek varuje v času od 

njegovega nastanka do uporabe pred različnimi vplivi (mehanskimi, kemičnimi, 

mikrobiološkimi in atmosferskimi), poleg tega pa varuje tudi naravno okolje pred 

pakirano vsebino, s tem da omogoča varno ravnanje z jedkimi kemikalijami, gorljivimi 

snovmi in drugimi nevarnimi snovmi. 

 

Distribucijska funkcija embalaže je pogoj za racionalizacijo prostora pri skladiščenju in 

transportiranju. Prodajna embalaža mora biti v skladu s prevozno embalažo, ta s 

paletami, ki morajo biti usklajene s prevoznimi sredstvi in s skladiščnimi prostori. Velik 

pomen imata standardizacija in tipizacija embalaže.  

 

Informacijska funkcija embalaže je pomembna, ko pakirani izdelek prispe na tržišče. 

Gre za komunikacijsko funkcijo, saj vsebuje podatke o pakiranem izdelku in navodila 

za uporabo. 

 

Poleg omenjenih ima embalaža še druge funkcije. Tehnološka funkcija predstavlja 

zahtevo po embalaži, ki omogoča neposredno in usklajeno navezovanje operacij 

pakiranja na proizvodnjo. Funkcija praktičnosti zagotavlja potrošnikom poenostavljeno 

ravnanje z izdelkom (preprosto zlaganje, hranjenje, odpiranje, zapiranje itd.). Funkcija 

ekonomičnosti terja, da naj ima embalaža vse navedene in druge funkcije ob najnižjih 

možnih stroških. Vse večji pomen pa pridobiva tudi ekološka funkcija embalaže, ki se 

kaže v zahtevi, naj embalaža tako v proizvodnji kot tudi po uporabi čim manj 

obremenjuje okolje [32]. 

 

3.2 Embalažni materiali 

 

Glede na vrsto surovin, iz katerih je embalaža izdelana, ločimo: papirno in kartonsko, 

kovinsko, plastično, stekleno, leseno, tekstilno in kompleksno embalažo [32].  
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3.2.1 Papirna in kartonska embalaža 

 

Papirna industrija v svoji proizvodnji kot glavni surovini uporablja celulozo, 

pridobljeno iz lesa in recikliran papir. Proizvodnja papirja je v zadnjih letih narasla, 

vendar pa se poraba celuloze ne povečuje. Poraba recikliranega papirja se povečuje. 

Približno 40 % vsega papirja se porabi za namene embalaže. Proizvodnja celuloze 

močno onesnažuje vodo, poleg tega pa so težava proizvodnje papirja, kartona in lepenke 

trdni odpadki, ki jih je največ tam, kjer kot surovino uporabljajo star papir. Proizvodnja 

papirja iz celuloze porabi skoraj polovico več energije kot proizvodnja iz odpadnega 

papirja [33]. 

 

Med embalažnimi materiali zavzemata prvo mesto papir
8
 in karton, ki se med seboj 

razlikujeta po teži (izraženi s težo m² papirja v gramih: g/m²), saj ju odlikujejo dobre 

mehanske lastnosti, preprosto oblikovanje, higienska neoporečnost in preprosta grafična 

obdelava. Poleg tega je papir tudi lahek, sorazmerno poceni, biološko razgradljiv, 

omogoča strojno pakiranje in se kot sekundarna sestavina lahko vrne v ponovno 

predelavo. Slabost papirne in kartonske embalaže je v tem, da blaga ne ščiti pred vlago 

in atmosferskimi vplivi. Papirno embalažo lahko zasledimo v obliki vrečk, škatel, 

papirnatih lončkov in bobnov [32].  

 

3.2.2 Kovinska embalaža 

 

Kovinsko embalažo izdelujejo iz: (1.) jeklene pločevine (poznamo jo kot črno 

pločevino); (2.) pokositrene – bele pločevine; (3.) pocinkane jeklene pločevine (za 

živila neuporabna, saj s kislinami tvori strupene snovi) in (4.) aluminijaste pločevine in 

alufolije. 

 

                                                 

8
 Za ovojni in embalažni papir se uporabljajo: (1.) tanki papirji (svileni, klobučni); (2.) navadni papirji 

(reklamni papir); (3.) za maščobo neprepustni papir (pergamin, havana, pergamentni nadomestek); (4.) 

natranski papir (vreče, umetno črevo); (5.) kartoni (beli za živila in sivi za tehnično blago); (6.) valoviti 

kartoni (zlepljene plasti ravnega in valovitega kartona – ločimo do sedemslojni karton); (7.) kompleksni 

kartoni (sestavljeni iz papirja in drugih materialov, kot so alufolije, sintetične smole, voski idr., ki papirju 

povečajo uporabnost in izboljšajo kakovost, tako da je neprepusten za vodo, maščobo in svetlobo) [32].  
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Pozitivne lastnosti kovinske embalaže so v njeni odpornosti proti udarcem, blago varuje 

pred mehanskimi vplivi, je preprosta za oblikovanje in toplotno prevodna, zato 

omogoča konzerviranje živilskih izdelkov s toploto, primerna pa je tudi za grafično 

obdelavo. Njena slaba lastnost izvira iz kemične reaktivnosti kovin, kar se kaže v 

koroziji (rjavenju) pločevink in v kemičnem reagiranju kovine z vsebino. Omenjeno 

preprečijo s premazovanjem površine s kemično odpornimi in zdravju neškodljivimi 

laki in plastično prevleko ter s kositrenjem. 

 

Vse bolj se uveljavlja aluminijasta embalaža, saj je aluminij
9
 odporen proti koroziji, je 

lahek, lahko se valja v lističe, je fiziološko neoporečen, pred kemičnim reagiranjem pa 

ga preprosto zaščitijo z lakiranjem ali eloksiranjem. 

 

Kovinska embalaža se nahaja v obliki pločevink, aerosolov (doze – pršilniki), tub (za 

živila, začimbe, kozmetične in medicinske preparate), kovinske folije (za zamrznjena 

živila, dehidrirane juhe, čokolade, za izdelovanje kompleksne embalaže), težke 

kovinske embalaže (sodi s prostornino od 50 do 200 litrov, hoboki, cisterne, 

kontejnerji). Poraba te vrste embalaže v zadnjem času upada, zamenjujejo jo namreč 

drugi materiali (aluminij, steklo, plastična tvoriva in kompleksna embalaža) [32].  

 

V embalažne namene se porabi približno 5 % vsega jekla in 25 % aluminija. Jeklarne 

onesnažujejo zrak in porabijo velike količine vode, večino katere sicer ponovno 

uporabijo in reciklirajo [33]. 

 

3.2.3 Embalaža iz umetnih snovi 

 

Plastične snovi
10

 so visokomolekularne spojine, ki jih oblikujejo v plastičnem stanju, 

uporablja pa se jih za (pol)trdo in fleksibilno embalažo (plastenke, plastične folije, 

nosilke) ali kot pokrivni material in laminate v kompleksni embalaži. Prednost te 

                                                 

9
 Kovačičeva [33] v svojem magistrskem delu o ekoloških vidikih embalaže v Evropski uniji in pri nas 

ugotavlja, da odpadek v proizvodnji aluminija znaša kar 81 %, poleg tega pa močno onesnažuje zrak. 

Proizvodnja aluminija iz rude je poleg tega energetsko močno potratna, če pa se za surovino uporabi 

recikliran material, se privarčuje približno 95 % energije. 

10
 Najpogosteje se uporabljajo sledeče plastične snovi: polivinilklorid, polivinilidenklorid, polietilen, 

polipropen, polistiren, stiropor, celofan in celulozni acetat [32].  
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embalaže je v njeni odpornosti proti mehanskim, kemičnim in biološkim vplivom, v 

nizki prostorninski masi, prosojnosti, nezahtevnosti za oblikovanje, poleg tega pa 

omogoča lahko grafično obdelavo in je sorazmerno poceni. Žal je embalaža iz plastičnih 

snovi mikrobiološko odporna in zato onesnažuje okolje [32]. Nevarni kemični odpadki 

so največji problem proizvodnje plastike
11

 (količina odpadkov in emisij v vodo in zrak 

je odvisna od vrste plastike), ki jo je sicer možno tudi reciklirati, kar je stroškovno 

ugodnejše od uporabe osnovnih surovin. Osnovna surovina pri proizvodnji plastike so 

fosilna goriva (nafta, premog in plin), ki sodijo med neobnovljive naravne vire, ter klor 

in kisik. Embalažna industrija porabi več kot tretjino vse proizvedene plastike [33]. 

 

3.2.4 Steklena embalaža 

 

Steklo
12

 predstavlja četrto najpomembnejšo skupino embalažnih materialov pri nas. 

Steklena embalaža je kemično odporna, prozorna, fiziološko neoporečna, preprosta za 

oblikovanje in omogoča barvanje ter metaliziranje. Med pomanjkljivosti te embalaže 

prištevamo lomljivost, visoko specifično težo, težave z zapiranjem in občutljivost na 

temperaturo. Uporablja se za pakiranje živilskih izdelkov, kemikalij, zdravil, 

kozmetičnih izdelkov, čistil idr. Med najbolj razširjene oblike uporabe steklene 

embalaže sodijo steklenice različnih oblik in prostornin (lahko so brezbarvne, obarvane 

ali metalizirane (če je embalirana vsebina občutljiva na svetlobo)), kozarci (za pakiranje 

konzerviranih živil) in stekleni baloni (večje steklene posode s prostornino od treh do 60 

litrov – pred poškodbami jih zavarujejo z obdanim šibjem ali lesenim/pločevinastim 

ohišjem) [32].
13

  

                                                 

11
 Delež izgubljene surovine v procesu proizvodnje polietilenterftalata (PET) znaša približno 50 %. Pri 

proizvodnji polistirena (PS) in polietilena (PE) se uporabljajo spojine, ki večajo koncentracijo ozona in 

tanjšajo ozonsko plast [33].  

12
 Steklo proizvajajo iz naravnih materialov, kot so pesek, pepel sode in apnenec, z zlivanjem v talnih 

pečeh pri visoki temperaturi, kot surovina pa je uporabljeno tudi odpadno steklo. Za potrebe embalaže se 

porabi približno 70 % vsega stekla. Odpadek v proizvodnji stekla znaša približno 26 % vhodnih surovin. 

Steklarska industrija močno onesnažuje zrak, proizvodnja stekla pa je tudi energetsko zelo zahtevna, ker 

pa se odpadno steklo hitreje tali kot primarne surovine, uporaba takšnega stekla pomeni prihranek 

energije [33].  

13
 Keramika se uporablja kot embalažni material le izjemoma za pakiranje gurmanskih živil, kozmetičnih 

izdelkov in žganih pijač [32].  
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3.2.5 Lesena embalaža 

 

Za leseno embalažo uporabljajo predvsem les iglavcev, saj je najbolj primeren, ker je 

lahek, se hitro suši in bolje obdrži svojo obliko kot les listavcev. Zaradi pomanjkanja 

lesa leseno embalažo nadomeščajo drugi materiali, kot so karton, plastična tvoriva in 

kompleksna embalaža. Les se uporablja predvsem za transportno embalažo, za 

komercialno zunanjo opremo pa le, kadar želijo poudariti naravno vrednost izdelka. 

Med najpogostejše oblike lesene embalaže sodijo zaboji (žebljani, iz vezanega lesa 

zložljivi leseni, paletni, gajbice, platoji), sodi in čebri ter oboji (leseni okvirji) [32].  

 

3.2.6 Kompleksna embalaža  

 

Izdelujejo jo z združevanjem dveh ali več materialov (npr. papir, alufolija, plastične 

folije), s sestavljanjem različnih materialov pa izboljšajo embalažne lastnosti, predvsem 

nepropustnost za vodo, maščobo in svetlobo.
14

 S kompleksnimi materiali so se pojavili 

novi tipi embalaže in sistemi pakiranja. Na avtomatskem stroju embalažo sočasno 

izdelujejo in polnijo [32].  

 

3.2.7 Tipi embalaže in sistemi pakiranja 

 

1. Tetrapak v obliki tetraedra. Notranja stran kartona je obdelana s polietilenom, 

zunanja pa je oplemenitena s tankim slojem voska, lahko je kombinirana z 

alufolijo. Uporablja se za polnjenje mleka, mlečnih izdelkov in sadnih sokov. 

2. Tetrabrik ima obliko kvadrata in je narejen iz laminata (papir-polietilen-

alufolija). Primeren je za pakiranje steriliziranega mleka, sadnih sokov in vina. 

3. Doypack je kompleksna embalaža, ki omogoča strojno pakiranje tekočin 

(predvsem brezalkoholnih pijač) in je narejena iz celofana s 

polivinildenkloridom, alufolije in polietilena. 

                                                 

14
 Različne osnovne materiale povezujejo med seboj na različne načine: s kaširanjem ali z zlepljenjem, z 

laminiranjem (med dve plasti zlijejo sintetično smolo, npr. papir-polietilen-alufolija), s površinskim 

plemenitenjem (osnovni embalažni material prevlečejo po zunanji ali notranji strani s tankim slojem 

sintetične smole ali voska oz. vosku podobne snovi) [32].  
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4. Hypapack je poseben sistem pakiranja tekočin (sadnih sokov in sokov vrtnin), 

pri katerem avtomatski stroj napolni 50 kosov na minuto. Embalaža je 

sestavljena iz pokrova iz alufolije in plašča iz petih slojev (polietilen-karton-

polietilen-alufolija-polietilen). 

5. Blisterpack je kompleksna embalaža, pri kateri so izdelki na podlagi iz alufolije 

ali kartona, obdaja pa jih plastična folija iz polistirena, polivinilklorida ali 

celuloznega acetata. Primerna je za farmacevtske in kozmetične izdelke.  

6. Cyrovac sestavlja mešanica polivinildenklorida in drugih polimerizacijskih 

smol. Omogoča konzerviranje izdelka za daljše obdobje, saj ne prepušča kisika 

in plinov, zato je primerna za vakuumsko pakiranje živil, ker zagotavlja 

nespremenjene organoleptične lastnosti embaliranega blaga. 

7. Shrinkpack je sistem pakiranja v plastične folije iz polietilena, poliestra, 

polipropena ali polivinildenklorida, ki se pod vplivom toplote skrčijo do 80 %. 

Tako so pakirani tehnični predmeti, knjige, krožniki, tekstilni izdelki, kar je zelo 

praktično, funkcionalno, higienično, učinkovito in poceni. 

8. Cekapack je kompleksna embalaža iz kartona, ki ima na notranji strani ovoj iz 

polietilena, polipropena ali poliestra, primerna pa je za pakiranje živil 

občutljivih za oksidacijo (npr. kava, mleko v prahu, dehidrirana živila) [32].  

 

3.3 Uporaba odpadne embalaže pri pouku 

 

Izdelek opredelimo kot nekaj, kar lahko zadovolji določeno potrebo ali željo. 

Pomembno je, kaj nam ponuja [34]. Papotnik [32] za izdelavo izdelka iz odpadne 

embalaže priporoča uporabo projektne naloge.
15

 Navaja, da je v proces dela izdelka iz 

                                                 

15
 Projektno delo se kakovostno razlikuje od tradicionalnega pouka in bistveno spreminja položaj ter 

odnose med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Odlikujejo ga: (1.) tematsko problemski 

(interdisciplinarni) pristop; (2.) konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo; (3.) ciljno 

usmerjena in načrtovana aktivnost, katere nosilci so učenci; (4.) upoštevanje interesov, potreb in 

sposobnosti učencev; (5.) kooperativnost; (6.) odprtost in (7.) poudarek na izkustvenem učenju ter učenju 

kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela. Mogoče ga je izvajati v različnih 

starostnih obdobjih, tudi pri poučevanju odraslih, poteka pa lahko v različnih organizacijskih oblikah. 

Projekt lahko poteka v presledkih ali nepretrgoma več ur, dni, tednov ali mesecev. Največ pozornosti 

zbujajo veliki projekti, ki trajajo vsaj en teden, pa tja do celo enega leta, vanje pa je vključenih več skupin 

(razredov) ali celo več institucij (vrtcev, šol) [35]. 
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odpadne embalaže vključenih več dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost njegove izvedbe. 

Najprej je potrebna odločitev o tem, kaj bomo izdelali, nato pa nadaljujemo z zbiranjem 

in razvijanjem idej za izdelek. Glede na funkcijo, ki naj jo izdelek opravlja, izberemo 

primerno embalažo. Izbira ni odvisna samo od funkcije ampak tudi higiene. Pomembno 

je poznavanje lastnosti materiala, iz katerega bomo (pre)oblikovali, saj v skladu s tem 

izberemo tudi ustrezno orodje za oblikovanje. Med samim delom izdelek popravljamo, 

dopolnjujemo in razvijamo. Ko je izdelek končan, sledi končna ocena dela, aktivnosti 

pa zaključimo z igro vlog.  

 

Učenci doma in v šoli zbirajo različno odpadno embalažo. Vsa odpadna embalaža 

zaradi higienskih razlogov ni primerna za ponovno uporabo v šoli. Higienski kriteriji 

zahtevajo od materiala, iz katerega je embalaža, da ga lahko umijemo, prekuhamo ali 

dezinficiramo. 

 

 Papirna in kartonska embalaža: škatle (od čevljev, sadja, zelenjave), škatlice (od 

zobne paste, zdravil, vžigalic), tulci (toaletnega papirja, papirnatih brisač), škatle 

za jajca ... 

Papirnata in kartonska embalaža je zelo dostopna in preprosta za obdelavo (trganje, 

striženje, luknjanje, spenjanje, vezanje, rezanje, lepljenje, barvanje, zgibanje). Ta 

embalaža je manj obstojna kot ostala embalaža (se strga, zmečka). S higienskega vidika 

je najbolj sporna uporaba škatel za jajca in tulcev od toaletnega papirja. Na njih lahko 

najdemo bakterije. Možnost čiščenja te embalaže je skoraj nemogoča. Priporočljivo je, 

da se tovrstna kartonska embalaža ponovno ne uporablja. Pri škatlah od zdravil moramo 

biti pozorni, da embalaža ne vsebuje zdravil. Tudi na teh škatlah se lahko nahaja kakšna  

bakterija ali virus. Po rokovanju s tovrstno embalažo si je potrebno umiti roke. Tulce od 

toaletnega papirja lahko zamenjemo za tulce od papirnatih brisač ali alu folije.  

 Kovinska embalaža: tube, pločevinke, folije ... 

S higienskega vidik ni sporna uporaba kovinske embalaže, ki jo je mogoče dobro 

očistiti z vodo in čistilnim sredstvom ter obrisati. Sporna je uporaba embalaže, ki po 

čiščenju še vsebuje sledi vsebine, ki jo je vsebovala.  

 Embalaža iz umetnih snovi: plastenke, lončki, pribor, krožniki, zamaški, vrečke, 

embalaža od sladic, embalaža od čistilnih sredstev ... 

Embalaža, ki jo lahko operemo z vodo in čistilnim sredstvom zadostuje higienskim 

standardom za ponovno uporabo. Pozorni moramo biti, da ne uporabimo embalaže, ki je 
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vsebovala zdravju škodljive snovi (čistila, odpadna zdravila, razpršila pod pritiskom). Ti 

izdelki so označeni z znakom zdravju škodljivo.  

 Steklena embalaža: steklenice, kozarci ...  

Tovrstna embalaža s higienskega vidika ni sporna, saj jo lahko umijemo (uporabimo 

vodo in čistilno sredstvo), obrišemo in osušimo. Je enostavna za čiščenje.  

 Lesena embalaža: košare, zaboji  

Ta embalaža je higiensko neoporečna. Lahko se očisti z vodo in čistilnim sredstvom, 

obriše, osuši in obrusi.   

 Kompleksna embalaža: embalaža za sok in mleko, embalaža za kavo, mleko v 

prahu ... 

Embalaža, ki jo je mogoče oprati in posušiti, je higiensko neoporečna in uporabna za 

ponovno uporabo.  
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4 UČNA IZDELAVA DIDAKTIČNIH IGER  

 

 

Odpadno embalažo lahko z različnimi postopki preoblikujemo in iz nje naredimo 

zanimivo in uporabno didaktično igro. V vzgojno-izobraževalni proces lahko vključimo 

le smiselno in ciljno zastavljeno didaktično igro. Znanje, pridobljeno s pomočjo 

didaktičnih iger, ter veselje učencev ob igranju, poplačata ves trud in čas, ki ga  vložimo 

v proces izdelave didaktične igre.  

 

4.1 Kriteriji za izdelavo didaktičnih iger iz odpadne embalaže 

 

Kriteriji (K) za izbiro didaktičnih iger so učitelju v pomoč pri odločitvi, s katerimi 

izmed njih bodo doseženi zastavljeni cilji. Didaktične igre izdelane v skladu s 

predstavljenimi kriteriji zasledujejo učne cilje iz nacionalnega učnega načrta od prvega 

do petega razreda. Pred izdelavo igre moramo vedeti, katere učne cilje naj bi ta 

zasledovala. 

 

K1: uporabljeno gradivo (papir, karton, lepenka, les, umetna snov) 

Pri izdelavi didaktičnih iger uporabimo različno odpadno embalažo. Ta je dosegljiva in 

relativno poceni. Namen kriterija je prikazati, katera vrsta odpadne embalaže je 

primerna za izdelavo določenih vrst didaktičnih iger. Upoštevati je potrebno dejstvo, da 

se vrste odpadnih embalaž med seboj razlikujejo tudi po trdoti in obstojnosti. 

 

K2: zahtevnost (enostavna/ zahtevna/zelo zahtevna izdelava) 

Zahtevnost izdelave didaktične igre se stopnjuje glede na to, katerih načinov obdelave 

gradiv se poslužujemo. Izdelava je enostavna, če vsebuje postopke, kot so striženje, 

rezanje in lepljenje. Zahtevna izdelava poleg lepljenja in striženja vključuje tudi 

uporabo spenjača, luknjača in pištole za vroče lepljenje. Zelo zahtevna je tista izdelava, 

ki vključuje tudi žaganje in vijačenje.  

 

K3: čas izdelave (kratek čas izdelave/srednje dolg čas izdelave/ dolg čas izdelave) 

Čas izdelave didaktičnih iger je zelo različen. Odvisen je od vrste uporabljene odpadne 

embalaže in zahtevnosti izdelave. Namen kriterija je predstaviti, v kolikšnem času lahko 
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izdelamo določeno didaktično igro. Enostavno didaktično igro izdelamo v manj kot pol 

ure. Daljši čas izdelujemo igro, katere izdelava ni zelo zahtevna (od 30 minut do 1 ure). 

Najdaljši čas izdelave terja izdelek zelo zahtevne izdelave (več kot 1 uro). 

 

K4: razred (1. razred/2. razred/3. razred/4. razred/5. razred) 

Izdelki so razvrščeni v razrede glede na zahtevnost izdelave in glede na učne teme, ki 

jih obravnavamo pri pouku. Izdelki so namenjeni različnim starostnim skupinam 

učencev.  Namen kriterija je prikazati, da lahko izdelamo didaktične igre za vsak razred 

od 1. do 5. razreda. Izdelek, ki ga izdelajo učenci, mora biti prilagojen njihovim 

motoričnim spretnostim (ne prezahteven ali preveč enostaven).  

 

K5: učna oblika (individualna/v paru/skupinska) 

Didaktične igre lahko v pouk vključimo v različnih oblikah dela: skupinsko, v tandemu 

in individualno.  

 

K6: kognitivni vidik (urjenje spomina/bogatenje besednega 

zaklada/prepoznavanje/logično sklepanje) 

Didaktične igre razvijajo različne miselne sposobnosti. Učenci se imajo možnost uriti v 

spominu, logičnem sklepanju, prepoznavanju in bogatenju besednega zaklada.  

 

Didaktične igre, skladne s postavljenimi kriteriji, preglednica 4.1, so zamišljene tako, da 

izdelamo izdelke, glede na učne teme, ki jih obravnavamo pri pouku in glede na 

zahtevnost izdelave. Igre pokrivajo učni načrt od prvega do petega razreda. Narejene so 

iz odpadne embalaže, ki je zelo dostopna in relativno poceni. Zahtevnost in čas izdelave 

sta odvisna od izbire odpadne embalaže in njenega materiala. V prvem in drugem 

razredu so za izdelovanje didaktičnih iger primerne igre z enostavno ali zahtevno 

izdelavo (Polžek, Ogrlica letnega časa, Paket presenečenja). Učenci tretjega razreda 

izdelujejo izdelke, ki so za izdelavo zahtevni (Poštevanka v hiši ter Kolo sreče lihih in 

sodih števil). Zaradi uporabe postopka žaganja in vijačenja je izdelava didaktični iger z 

zelo zahtevno izdelavo primerna za učence četrtega in petega razreda (Domine besed, 

Slovenija v malem). Za učence petega razreda je primerna tudi zahtevna izdelava igre 

(Vreča skrivnostnih besed).   
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Preglednica 4.1: Kriteriji za izdelavo didaktičnih iger iz odpadne embalaže.   

 

KRITERIJ 
Uporabljeno 

gradivo 

Zahtevnost 

izdelave 

Čas 

izdelave 

[h] 

Razred Učna oblika 
Kognitivni 

vidik IGRA 

POLŽEK 

papir, karton 

lepenka in 

umetna snov 

enostavna 0,5–1 1. 
v paru, 

skupinska 

bogatenje 

besednega 

zaklada, 

prepoznavanje 

POŠTEVANKA V 

HIŠI 

papir, karton, 

lepenka, in 

umetna snov 

zahtevna < 0,5 3. skupinska 
urjenje 

spomina 

SLOVENIJA V 

MALEM 

les, umetna 

snov, kovina 

zelo 

zahtevna 
> 1 5. 

v paru, 

individualna 
prepoznavanje 

PAKET 

PRESENEČENJA 

karton, lepenka 

in umetna snov 
enostavna 0,5–1 2. 

v paru, 

skupinska 

urjenje 

spomina, 

logično 

sklepanje, 

prepoznavanje 

DOMINE BESED les 
zelo 

zahtevna 
> 1 4. 

v paru, 

individualna 

logično 

sklepanje 

KOLO SREČE 

LIHIH IN SODIH 

ŠTEVIL 

karton in 

umetna snov 
zahtevna > 1 3. 

v paru, 

skupinska 
prepoznavanje 

VREČA 

SKRIVNOSTNIH 

BESED 

 

karton, lepenka 

in umetna snov 
zahtevna > 1 5. individualna prepoznavanje 

OGRLICA 

LETNEGA ČASA 

papir, karton in 

umetna snov 
zahtevna 0,5–1 1. 

v paru, 

skupinska 

logično 

sklepanje, 

prepoznavanje 

 

Didaktične igre so bile prirejene po že znanih didaktičnih igrah dosegljivih na trgu (Polž 

vseved, Štirje letni časi, Tombola, Spoznajmo abecedo, 2x igrica, Kolo sreče – živali, 

Poštevanka, Domino). Lahko jih uporabljamo pri matematičnih, jezikovnih in 

naravoslovno-družbenih vsebinah na razredni stopnji. Učenci z uporabo omenjenih iger 

razvijajo različne miselne sposobnosti (logično sklepanje, prepoznavanje, urjenje 

spomina, bogatenje besednega zaklada). S temi didaktičnimi igrami usvojijo ali 

obnovijo znanje pri matematiki (poštevanka – Poštevanka v hiši, liha in soda števila – 

Kolo sreče lihih in sodih števil), pri slovenščini (spoznavanje glasov in črk – Polžek, 
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samostalniki – Vreča skrivnostnih besed, sopomenke – Domine besed), pri spoznavanju 

okolja (zdravje in notranji deli telesa –  Paket presenečenja, letni časi – Ogrlica letnih 

časov), pri družbi (naravne enote Slovenije – Slovenija v malem). Izbrane didaktične 

igre se lahko uporabi pri vseh učnih oblikah (individualno, v paru, skupinsko).  

 

4.2 Primeri didaktičnih iger iz odpadne embalaže 

 

V nadaljevanju so predstavljene didaktične igre iz odpadne embalaže, ki jih učitelj 

lahko vključi v vzgojno izobraževalni proces in z njimi skuša doseči vzgojno-

izobraževalne cilje. Tako naj bi učenci spoznali pomen varovanja okolja in uporabnost 

različne odpadne embalaže, ter hkrati na zabaven in sproščen način utrdili učno snov, 

preverili ali osvojili znanje pri različnih predmetih. Kriterijsko zasnovani izdelki 

didaktične igre na razredni stopnji OŠ so naslednji: Polžek, Poštevanka v hiši, Slovenija 

v malem, Paket presenečenja, Domine besed, Kolo sreče lihih in sodih števil, Vreča 

skrivnostnih besed, Ogrlica letnih časov. Tehnološki postopek učne izdelave je 

podrobno predstavljen v prilogi 10.  

 

4.2.1 Polžek 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta predmeta [36]. 

Učenci: 

- sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti (slušno in vidno 

razločevanje).  

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za prvo triletje [37]. 

Učenci: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, 

lepijo,  

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem,  

-  znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave,  

- vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke,  
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-  vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju  nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

- znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti,  

- vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki,  

- znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja,  

- spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- prepoznavajo črke in simbole, 

- bogatijo besedni zaklad.  

 

Predstavitev igre. Igra Polžek, slika 4.1, je namenjena 2 do 6 osebam. Vsebuje igralno 

ploščo iz lepenke (50 × 48 cm), na kateri so razdelki – polja označena v skladu s pravili 

igre, priloga 10.1.1. Za igralne figure uporabimo 6 pokrovčkov od embalaže iz umetne 

snovi različnih barv. Kocko s pikami si sposodimo od kupljene igre. Igra vsebuje tudi 

90 kartonskih kartic (4,5 × 4,5 cm) s simboli, ki so izrezani iz tiskarskega papirja.  

 

 

 

Slika 4.1: Polžek.  

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.1. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je za izdelavo enostavna. Igro lahko izdelajo učenci 

prvega razreda in se z njo tudi igrajo pri pouku pri obravnavanju učne snovi. Izdelava 

vključuje poleg postopka striženja tudi postopek rezanja z nožem za karton. Učenci 

morajo biti pozorni na varno in pravilno uporabo orodja. Igralno ploščo bi lahko izdelali 
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iz odpadne kartonske embalaže, vendar bi bila tako manj obstojna kot igralna plošča, 

narejena iz odpadne embalaže iz lepenke. Simbole učenci izstrižejo iz tiskarskega 

papirja in jih z lepilom nalepijo na kartonaste kartice. Simboli na karticah morajo biti 

jasni in barviti, tako da učenci brez težav prepoznajo, kaj je na slikah. Kartonastim 

karticam s simboli bi lahko povečali obstojnost tako, da bi jih plastificirali. Igralno 

ploščo bi lahko tudi zmanjšali in plastificirali. Manjša igralna plošča bi bila namenjena 

le dvema igralcama. Učenci pri izdelavi razvijajo ustvarjalnost. S pomočjo igre razvijajo 

govor, širijo si besedni zaklad in razvijajo sposobnost poslušanja. Didaktično igro lahko 

nadgradimo tako, da ji dodamo nove elemente s simboli in odvzamemo kakšnega že 

večkrat uporabljenega. Velike tiskane črke lahko zamenjamo z malimi tiskanimi ali 

pisanimi črkami.  

 

4.2.2 Poštevanka v hiši 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta predmeta matematika [38].  

Učenci:  

- usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 × 10 (poštevanka), 

- spoznajo pojem večkratnik števila, 

- spoznajo pojem količnik, 

- usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko, 

- spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji, 

- spoznajo vlogo števil 1 in 0 pri množenju in deljenju. 

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za prvo triletje [37]. 

Učenci: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo,  

lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo,  

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem,  

- znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave,  

- vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke,  

-  vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju  nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

- znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti, 
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- vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki,  

- znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja,  

- spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- znajo poštevanko (zmnožke v obsegu 10 × 10), 

- utrjujejo poštevanko (zmnožke v obsegu 10 × 10).  

 

Predstavitev igre. Igra Poštevanka v hiši, slika 4.2, je namenjena učencem tretjega 

razreda. Igrajo jo trije igralci. Igra vsebuje igralno ploščo iz lepenke (34 × 28 cm), z 28 

»okni« (3,5 × 3,5 cm) in 1 »vrati« 7 × 3,5 cm), na katerih so zapisani rezultati 

poštevanke v obsegu 10 × 10. Sestavni del igre so pokrovčki od embalaže iz umetne 

snovi modre in rdeče barve (40), ki jih uporabimo za pokrivanje števil na igralni plošči 

in 29 kartic (6 × 4 cm) z računi množenja, narejenih iz odpadne kartonske embalaže. 

Učenci utrjujejo znanje poštevanke.  

 

 

 

 

Slika 4.2: Poštevanka v hiši. 

 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.2. 
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Uporaba in nadgradnja. Igra je namenjena učencem tretjega razreda za urjenje 

poštevanke. Igrajo se lahko tudi učenci četrtega razreda, da poštevanko ponovijo in 

preverijo ter utrdijo svoje znanje. Izdelek je zahteven za izdelavo. Izdelajo ga lahko 

učenci tretjega razreda. Pri izdelavi uporabimo postopek luknjanja in spajanja s 

pisemskimi razcepki. Izdelava igre ne vzame veliko časa, saj je embalaža iz kartona in 

lepenke enostavna za predelavo. Pisemske razcepke omogočajo, da »okna« in »vrata« 

na hišici lahko zamenjamo z drugimi rezultati računov deljenja in množenja. 

Priporočljivo je plastificirati kartice iz kartona in jim tako podaljšati obstojnost. Izdelek 

lahko naredijo učenci tretjega kot tudi četrtega razreda. Okna na hiši bi lahko zamenjali 

z večjimi, nizkimi pokrovčki iz umetne mase. Zunanjo stran zamaškov bi prilepili na 

igralno ploščo, na notranjo stran pa bi z vodoodpornim flomastrom napisali rezultate 

množenja. V tem primeru bi morali biti ploščice ali zamaški od plastenk mleka za 

pokrivanje rezultatov manjši. Tako bi za izdelovanje igre porabili manj časa. »Vrata« in 

»okna« bi lahko zalepili z lepilom. V tem primeru bi bila izdelava igre nekoliko krajša. 

Igro lahko nadgradimo tako, da dodamo kartice z novimi primeri računov množenja ali 

deljenja.  

 

4.2.3 Slovenija v malem 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta [39]. 

Učenci: 

- spoznajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije. 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci:  

- poznajo naravne enote Slovenije in njihove značilnosti. 

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za drugo triletje [40]. 

Učenci znajo: 

- utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi 

(npr. steklenice, zabojniki), 

-  pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, propustnost, 

cepljivost, gnetljivost), 

- utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 
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- izdelati uporabne predmete iz različnih papirnih gradiv s tem, da uporabljajo 

različne načine spajanja gradiv, 

- presojati ustreznost končnega izdelka,  

- uporabiti osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesena gradiva, umetne 

snovi, tanko pločevino, 

- ugotoviti pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotiti z 

naravovarstvenega vidika.  

 

Predstavitev igre. Igro Slovenija v malem, slika 4.3,  lahko igramo individualno ali v 

paru. Primerna je za igranje v petem razredu. Igra vsebuje igralno ploščo (45 × 40 cm) 

iz odpadne lesene embalaže z 10 vijaki (1,6 × 3,5 cm) in 5 lesenimi ploščicami (2,5 cm 

× 2,5 cm) ter 10 (4,5 × 4,5 cm), 30 pokrovčkov od steklene embalaže (  6,3 cm), z 

besedami, besedili, slikami povezanimi s temo naravne enote Slovenije, 5 oranžnih 

pokrovčkov od embalaže iz umetne snovi (  4 cm), 5 elastik  (  16 cm). Igralci utrjujejo 

znanje o naravnih značilnostih in  naravnih enotah Slovenije. 

  

 

 

Slika 4.3 : Slovenija v malem. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.3. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je namenjena učencem petega razreda. Za izdelavo je 

zelo zahtevna. Učenci pri izdelavi uporabijo postopke za lesena gradiva (žaganje, 

vrtanje in vijačenje). Izdelajo jo učenci petega razreda. Na lesene ploščice se polagajo 
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kovinski pokrovčki. Lesene ploščice nam omogočijo, da pokrovčki niso fiksirani za 

stalno, ampak jih je možno zamenjati z novimi. Igra poteka dlje čas. Je zelo obstojna, 

saj je narejena iz odpadne lesene embalaže. Igri podaljšamo obstojnost tako, da jo 

premažemo z lakom na vodni osnovi. Vijake lahko nadomestimo z žeblji. Lesene 

ploščice prav tako lahko nadomestimo z žeblji, na katere nataknemo preluknjene kartice 

(7 × 4 cm).  Naloga igralca je, da besedi, besedilu, sliki na levi strani poišče ustrezno 

rešitev na desni strani.  

 

4.2.4 Paket presenečenja 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta. 

Učenci: 

- vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast 

in razvoj, ter da jim pomagajo ohraniti zdravje, 

- poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 

prehranjevanjem, 

- poznajo svoje telo in notranje dele telesa (okostje, temeljni notranji organi) [37]. 

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za prvo triletje [37]. 

Učenci: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo  

lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo,  

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem,  

- znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave,  

- vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke,  

-  vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju  nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

- znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.  

- vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki,  

- znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja,  

- spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

 

 



45 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- utemeljijo pomen zdravega načina prehranjevanja, gibanja in počitka, 

- poimenujejo zdravo prehrano, 

- poimenujejo notranje dele telesa, 

- opišejo vlogo notranjih delov telesa, 

- poznajo lego notranjih organov v telesu. 

 

Predstavitev igre. Igra Paket presenečenja, slika 4.4, je namenjena za 2 do 4 igralce. Z 

igro se igrajo učenci drugega razreda. Igra vsebuje igralno ploščo iz lepenke v obliki 

smreke (višina 62 cm), na kateri je 31 polj, kartonasto škatlo s 50 kartonastimi karticami 

(7 × 3,5 cm) z vprašanji iz predmeta spoznavanje okolja. Set vsebuje štiri figure za 

igranje – pokrovčke od  različnih barv. Igralno kocko si sposodimo pri kupljeni igri. S 

pomočjo igre učenci utrdijo znanje pri spoznavanju okolja.     

 

 

 

Slika 4.4: Paket presenečenja. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.5. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je namenjena učencem drugega razreda. Igra je za 

izdelavo enostavna. Igralna plošča je velika, saj pri igri sodelujejo štirje igralci. Poleg 

tega je narejena iz lepenke, tako da igro lahko uporabljamo dlje časa. Učenci morajo biti 

pri rezanju previdni in potrpežljivi, da ne pride do poškodb. Polja na igralni plošči bi 
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lahko nadomestili s pokrovčki iz umetne snovi ali lesa, ki bi bili različnih oblik ali barv. 

Ta polja bi bila bolj obstojna kot polja iz kartona, saj se ne bi mogla strgati. V tem 

primeru bi učenci potrebovali pomoč učitelja, saj še niso vešči žaganja. Previdni bi 

morali biti tudi z delom s pištolo za vroče lepljenje. S pomočjo igre učenci ponovijo, 

utrdijo znanje o notranjih delih telesa, pomenu zdravega načina prehranjevanja, počitku 

in gibanja. Kartice z vprašanji je priporočljivo plastificirati in jim tako podaljšati 

obstojnost. Na kartončke bi lahko napisali tudi naloge primerne za nižje ali višje 

razrede. Izbor nalog je odvisen od ciljev, ki jih želimo doseči oziroma od obravnavane 

vsebine.  

 

4.2.5 Domine besed 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta. 

Učenci razvijajo poimenovalne zmožnost tako, da: 

- iščejo sopomenke dani besedi [38].  

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za drugo triletje [40]. 

Učenci znajo: 

- utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi 

(npr. steklenice, zabojniki), 

-  pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, propustnost, 

cepljivost, gnetljivost), 

- utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

- izdelati uporabne predmete iz različnih papirnih gradiv s tem, da uporabljajo 

različne načine spajanja gradiv, 

- presojati ustreznost končnega izdelka,  

- uporabiti osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesena gradiva, umetne 

snovi, tanko pločevino, 

- ugotoviti pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotiti z 

naravovarstvenega vidika.  

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- iščejo sopomenke dani besedi.  
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Predstavitev igre. Igra Domine besed, slika 4.5, je namenjena za 2 igralca. Primerna je 

za učence četrtega razreda. Sestavljena je iz 20 lesenih domin (8 × 4 cm) z zapisi 

sopomenk. Učenci iščejo pare besed k dani besedi. Z igro se igrajo učenci četrtega 

razreda, ko pri pouku obravnavajo sopomenke. 

 

 

 

Slika 4.5: Domine besed. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.7. 

 

Uporaba in nadgradnja. Izdelujejo jo učenci četrtega razreda, saj je izdelava zelo 

zahtevna. Učenci odpadno leseno embalažo ročno žagajo in brusijo. Učenci za izdelavo 

potrebujejo več kot eno uro čas. Končni izdelek je potrebno z lakom na vodni osnovi 

zaščititi in tako igri podaljšati obstojnost. Igre iz lesa so najbolj obstojne. Učenci besede 

na dominah zapišejo z vodoodpornim flomastrom, da se zapisi ne izbrišejo. Zapise 

lahko v les graviramo z električnim grafičnim pisalnikom ali pirografom. Za takšno 

izdelavo domin bi porabili več časa. Učenci bi lahko izdelali domine iz odpadne 

embalaže iz kartona in jih plastificirali. Taka izdelava domin bi bila manj obstojna kot 

domine iz lesa. Naloga učenca je, da išče pare besed, ki sodijo skupaj (sopomenke). Na 

domine bi lahko napisali protipomenke, nadpomenke, podpomenke.  
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4.2.6 Kolo sreče lihih in sodih števil 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta. 

Učenci: 

- poznajo soda in liha števila [38]. 

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za prvo triletje [37]. 

Učenci: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, 

lepijo,  

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem,  

-  znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave,  

- vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke,  

-  vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju  nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

- znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti,  

- vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki,  

- znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja,  

- spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- iščejo soda in liha števila.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Predstavitev igre. Igra Kolo sreče lihih in sodih števil, slika 4.6, je namenjena za 2 do 

4 igralce. Z igro se igrajo učenci tretjega razreda. Set vsebuje: okroglo podlago iz 

kartona z vrtečim kolesom z rdečo puščico (  20 cm), vrečo s 100 oštevilčenimi 

zamaški od plastenk. Učenci  s pomočjo te igre prepoznajo liha in soda števila. 

 

 

 

Slika 4.6: Kolo sreče lihih in sodih števil. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.8. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je namenjena učencem tretjega razreda. Igra je za 

izdelavo zahtevna. Izdelek je narejen iz odpadne embalaže iz kartona, ki jo učenci 

preoblikujejo z luknjanjem. Pri izdelavi uporabijo pištolo za vroče lepljenje. Vrteče kolo 

je izdelano iz umetne snovi, zato je zelo obstojno. Če ne najdemo tako velikega števila 

zamaškov, lahko števila zapišemo na ploščice iz kartona. Karton je manj obstojen (se 

strga, mečka) kot umetna snov, zato ga je potrebno plastificirati. Vrteče kolo bi bilo 

možno narediti iz odpadne lesene embalaže. Igro bi lahko nadgradili tako, da bi vsak 

igralec izžrebal ustrezno sodo ali liho število, nato pa bi vsa izžrebana števila uredili po 

velikosti od najmanjšega do največjega. Zmagal bi tisti igralec, ki bi v tistem krogu igre 

izžrebal največje število.  
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4.2.7 Vreča skrivnostnih besed 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta. 

Učenci: 

- poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo naslednje jezikovne izraze: 

samostalnik, spol: moški, ženski, srednji, število: ednina, dvojina, množina,  

- pridevnik: lastnostni, vrstilni, svojilni [38].  

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za drugo triletje [40]. 

Učenci znajo: 

- utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi 

(npr. steklenice, zabojniki), 

-  pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, propustnost, 

cepljivost, gnetljivost), 

- utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

- izdelati uporabne predmete iz različnih papirnih gradiv s tem, da uporabljajo 

različne načine spajanja gradiv, 

- presojati ustreznost končnega izdelka,  

- uporabiti osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesena gradiva, umetne 

snovi, tanko pločevino, 

- ugotoviti pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotiti z 

naravovarstvenega vidika.  

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- samostalnikom poiščejo ustrezen spol in število.  
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Predstavitev igre. Igra Vreča skrivnostnih besed, slika 4.7, je individualna. Set je 

sestavljen iz: škatle od čevljev s 50 karticami (6 × 3 cm) z besedami in rešitvami, 

igralne podlage (38 × 24 cm) iz lepenke s 5 sponkami, 30 zamaškov od odpadne 

embalaže iz umetne snovi, na katerih so kratice za ženski, srednji, moški spol, ednino, 

dvojino, množino. Učenec izžrebani besedi določi ustrezen spol in število. Igro lahko 

uporabimo za igranje v petem razredu.    

 

 

 

 

Slika 4.7: Vreča skrivnostnih besed. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.6. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je namenjena učencem petega razreda. Izdelava igre je 

zahtevna. Učenci uporabljajo pištolo za vroče lepljenje in spenjač s kovinskimi 

sponkami. Kartice z besedami lahko plastificiramo in tako poskrbimo, da je igra bolj 

obstojna. Namesto posodic iz umetne snovi bi lahko uporabili zgornji del plastenk in 

njihove zamaške ali pa zgornje dele kompleksne embalaže in njihove zamaške. Igralno 

podlago bi lahko naredili iz odpadne lesene embalaže in tako igri podaljšali obstojnost. 

Namesto zarez bi lahko naredili luknje premera 8mm. Namesto samostalnikov lahko 

napišemo pridevnike in samostalnike, na pokrovčke pa napišemo vrste pridevnikov 

(svojilni, vrstni, lastnostni). Naloga učenca je, da pridevniku določi njegovo vrsto in h 

kartici pritrdi ustrezen pokrovček.  
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4.2.8 Ogrlica letnega časa 

 

Cilji iz nacionalnega učnega načrta. 

Učenci: 

- časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v 

različnih letnih časih [37].  

 

Cilji vsebin tehnike in tehnologije za prvo triletje [37]. 

Učenci: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo  

lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo,  

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem,  

- znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave,  

- vedo, da iz nekaterih snovi v tovarnah in delavnicah izdelujejo uporabne izdelke,  

-  vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju  nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

- znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti,  

- vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki,  

- znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja,  

- spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

 

Operativni izobraževalni cilji didaktične igre. 

Učenci: 

- opazujejo značilnosti letnih časov, 

- pojasnujejo spremembe v različnih letnih časih.   
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Predstavitev igre. Igra Ogrlica letnega čas, slika 4.8, je namenjena za 2 do 4 osebe. 

Igralni komplet vsebuje po 4 × 5 vrvic različnih barv (20 cm), škatlo z 90 kartami (12 × 

8 cm) iz odpadne kartonaste embalaže s slikami značilnosti letnih časov, igralno kocko 

s pikami. Učenci opazujejo značilnosti letnih časov in jih ustrezno umestijo v enega 

izmed štirih letnih časov. Igra je namenjena učencem prvega razreda.  

 

 

 

Slika 4.8: Ogrlica letnega časa. 

 

Podroben postopek izdelave v prilogi, 10.1.4. 

 

Uporaba in nadgradnja. Igra je primerna za izdelavo v prvem razredu. Pri izdelavi 

učenci uporabijo postopek luknjanja, zato je igra za izdelavo zahtevna. Kartice bi lahko 

plastificirali in jim tako podaljšali obstojnost. Kartice bi igralci lahko namesto na 

vrvicah, zbirali v odpadnih kartonskih škatlah, ki bi jih pobarvali z različnimi barvami. 

Da bi bila igra bolj obstojna, bi jo lahko izdelali iz odpadne lesene embalaže. Učenci bi 

pri takšni izdelavi  potrebovali pomoč učitelja (obdelava lesa z žaganjem). Učenci bi 

luknje vrtali z ročnim vrtalnikom. Igro bi lahko nadgradili v drugem razredu tako, da bi 

namesto slik uporabili zapise o značilnostih letnih časov. 
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5 EVALVACIJA 

 

 

Znanje učencev smo preverjali s testom znanja. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se je 

znanje učencev izboljšalo po uporabi/igri na trgu dosegljivih didaktičnih iger in po 

igranju z kriterijsko zasnovanimi didaktičnimi igrami iz odpadne embalaže. Na učenje 

vpliva tudi didaktična lastnost igre  (velikost igre, simbolov, ustreznost materiala).  

 

5.1 Predstavitev testa znanja 

 

Predtest znanja (priloga 10.2) in končni test znanja (priloga 10.3) sta zajemala štiri 

naloge (N). 

 

PREDTEST ZNANJA: 

N1: Izračunaj in vpiši znak <,   > ali =. 

Cilj prve naloge na pred testu je bil uporabiti znanje poštevanke v obsegu 10 × 10, 

poznati razmerja >, <, = in relacije med števili. Možno je bilo zbrati 9 točk.  

 

N2: Izračunaj in prečrtaj nepravilne račune. 

Druga naloga je od učenca zahtevala, da zna uporabiti znanje poštevanke, da prepozna 

in izloči nepravilen zapis množenja in deljenja v obsegu naravnih števil do sto. Pri tej 

nalogi je bilo možno dobiti 7 točk.   

 

N3: Izračunaj. Po dva balona spadata skupaj. Pobarvaj ju z enako barvo. 

Cilji tretje naloge na pred testu so bili: uporabiti znanje poštevanke v obsegu 10 × 10, 

prepoznati, izločiti predmet primerjave in vidno označiti enakovredne. Naloga je bila 

vredna 5 točk. 

 

N4: Dopolni.  

Četrta naloga na predtestu je od učencev zahtevala uporabo znanja poštevanke. Največje 

število možnih točk je bilo 7.    
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KONČNI TEST ZNANJA 

N1: Dopolni. 

Cilj naloge je bil uporabiti znanje poštevanke. Možnih je bilo 7 točk.  

 

N2: Izračunaj in vpiši znak <,   > ali =. 

Cilj naloge je bil uporabiti znanje poštevanke v obsegu 10 × 10, poznati razmerja >, <, 

= in relacije med števili. Možno je bilo zbrati 6 točk.  

 

N3: Izračunaj račune. 

Cilji tretje naloge na končnem testu so bili: uporabiti znanje poštevanke v obsegu 10 × 

10 in poiskati manjkajoča števila. Možnih  je bilo 10 točk.  

 

N4: Izračunaj in obkroži pravilne račune. 

Naloga je od učenca zahtevala, da zna uporabiti znanje poštevanke, da prepozna in 

izloči nepravilen zapis množenja in deljenja v obsegu naravnih števil do sto. Pri tej 

nalogi je bilo možno dobiti 6 točk.   

 

Test znanja so reševali učenci 3. a in 3. b razreda OŠ Marije Vere Kamnik. Rešilo ga je 

34 učencev. Vsi testi znanja so bili ustrezno izpolnjeni. Pri obdelavi podatkov je 

vključenih vseh 34 testov. Rezultati so prikazani s stolpičnimi grafi in interpretacijo 

rezultatov. 

 

5.2 Rezultati z interpretacijo 

 

Empirični del naloge je bil izveden v 3. razredu osnovne šole pri pouku matematike. 

Sodelovalo je 34 učencev dveh tretjih razredov OŠ Marije Vere Kamnik. V 3. a razredu 

je bilo 16 učencev, v 3. b pa 18 učencev. Cilj učne ure je bil utrditi in ponoviti 

poštevanko v obsegu 10 × 10. Predtest in posttest znanja je reševalo vseh 34 učencev.  

 

Po opravljenem predtestu znanja smo izvedli pedagoški eksperiment. Skupina učencev 

3. a je preizkušala na trgu dosegljivo didaktično igro »Matematične domine« (priloga 

10.4), učenci 3. b razreda pa so preizkušali učno izdelano didaktično igro iz odpadnega 

materiala »Poštevanka v hiši«. Po izvedbi testov znanja pred in po igranju z na trgu 



57 

 

dosegljivo didaktično igro in didaktično igro iz odpadne embalaže, smo dobili rezultate, 

ki prikazujejo uspeh učencev pri doseganju enakih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Rezultati testov znanja učencev kažejo na raven kakovosti obeh didaktičnih iger. 

Primerjava rezultatov testov znanja pred igranjem in po igranju je pokazala ali je igranje 

z didaktično igro prispevalo k boljšim rezultatom in k povečanemu znanju. Iz tega pa je 

moč sklepati na kakovost obeh didaktičnih iger ter njuno učinkovitost pri pouku. 

 

Vsem učencem je bil na začetku pojasnjen potek učne ure. Nato so bila podana navodila 

za reševanje matematičnega predtesta. Test je bil točkovan. Prva naloga je bila vredna 

9, druga 7, tretja 5 in četrta 7 točk. Skupaj je bilo možnih 28 točk. Pri tem testu so bili 

učenci 3. a razreda učno manj uspešni kot učenci 3. b razreda za 1 %.   

  

Nato je 3. a razred preizkusil na trgu dosegljivo didaktično igro Matematične domine, 3. 

b pa učno izdelano didaktično igro iz odpadne embalaže Poštevanka v hiši. Po 

končanem igranju so učenci še enkrat rešili test znanja. Prva naloga je bila vredna 7, 

druga 6, tretja 10 in četrta 6 točk. Skupaj je bilo možnih 29 točk. 

 

Učenci obeh razredov so po igranju didaktičnih iger dosegli boljši uspeh kot pred 

igranjem (slika 5.1). Iz rezultatov prikazanih v grafu (slika 5.2) je mogoče razbrati, da 

ima doma narejena didaktična igra pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev enak oz. 

celo malce boljši učinek kot igra, ki je dosegljiva na trgu. 

 

 

 

Slika 5.1: Uspeh učencev (%) pred in po igranju z na trgu dosegljivo didaktično igro (3.a) in z igro iz 

odpadne embalaže (3.b). 
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85 % učencev 3. a razreda je pravilno rešilo prvi test znanja. Po igranju z didaktično 

igro se je njihov uspeh povečal za 7 %. Učenci 3. b razreda so pri reševanju prvega testa 

znanja dosegli 86 % uspeh. Uspeh po igranju z didaktično igro iz odpadne embalaže se 

je izboljšal za 9 %. Učenci 3. b razreda so bilo pri predtestu učno bolj uspešni kot 

učenci 3. a razreda (1 %).  

 

 

 

 

Slika 5.2: Uspeh učencev (%) testa znanja po igranju z na trgu dosegljivo didaktično igro in didaktično 

igro iz odpadne embalaže. 

 

Učenci 3. b razreda, ki so se igrali z didaktično igro iz odpadne embalaže, so imeli pri 

drugem testu znanja za 3 % boljši uspeh kot učenci 3. a razreda, ki so se igrali z na trgu 

dosegljivo didaktično igro.  

 

Dejansko uspešnost primerjanih skupin lahko ugotovimo tudi z relativnim prirastkom 

znanja, ki ga izračunamo po enačbi [41]: 

                          %100
1

12 x
ZN

ZNZN
ZN  ,          (5.1)  

kjer je ZN2 – znanje po igri, ZN1 – znanje pred igro (predznanje). 

 

S pomočjo enačbe 5.1 je bilo ugotovljeno, da je bil relativni prirastek, kjer so učenci 

uporabljali didaktično igro iz odpadnega materiala 10,4 %. Izračun je pokazal, da je 

relativni prirastek znanj, kjer so učenci uporabljali na trgu dosegljivo didaktično igro 
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8,23 %. Večji je relativni prirastek, boljši je učinek igre. Iz rezultatov je razvidno, da je 

boljši učinek igre pri učno izdelani didaktični igri iz odpadne embalaže.   

 

Narejen je bil pregled uspešnosti učencev pri posamezni nalogi pri predtestu znanja 

(slika 5.3) in učni uspeh učencev za posamezno nalogo pri končnem testu (slika 5.4).     

 

 

Slika 5.3: Učni uspeh (%) pri predtestu znanja za posamezne naloge. 

 

Učenci 3. a razreda so bili najuspešnejši pri 4. nalogi (89 %) tipa dopolnjevanja, pri 

kateri so morali pokazati znanje poštevanke števila 7 in 9. Pri tej nalogi so bili celo bolj 

uspešni kot učenci 3. b razreda. Najslabši uspeh so pokazali pri 3. nalogi tipa 

povezovanja, kjer so morali pokazati znanje poštevanke, prepoznati, izločiti predmet 

primerjave in vidno označiti enakovredne rezultate. Tudi pri tej nalogi je bil njihov 

uspeh boljši od uspeha učencev 3. b razreda. Učenci 3. b razreda so bili najuspešnejši 

pri reševanju predtesta pri 2. (88 %) in 4. (88 %) nalogi, kjer so pokazali znanje 

poštevanke ter prepoznavali in izločali nepravilne zapise množenja in deljenja. Tudi 

učenci 3. b razreda so pokazali najslabši uspeh pri 3. nalogi tipa povezovanja.  
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Slika 5.4: Učni uspeh (%) pri posttestu znanja za posamezne naloge. 

 

Učenci 3. a razreda so bili pri posttestu najbolj uspešni pri 1. (94 %) in 3. (94 %) nalogi 

tipa dopolnjevanja, kjer so pokazali znanje poštevanke v obsegu 10 × 10 in iskali 

manjkajoča števila v množici naravnih števil do 100. Najslabše so rešili 2. nalogo tipa 

dopolnjevanja, kjer so  uporabili znanje poštevanke v obsegu 10 × 10, prepoznavali 

razmerje >, <, =, relacije in 4. nalogo tipa podčrtovanja, pri kateri so morali pokazati 

znanje poštevanke, prepoznati in izločiti nepravilne zapise množenja ter deljenja. 

Njihov uspeh je bil 90 %. Učenci 3. b razreda so bili najuspešnejši pri 1., 2. in 3. nalogi 

tipa dopolnjevanja (96 %). Naloge so zasledovale naslednje cilje: poznavanje in 

uporaba poštevanke, prepoznavanje in izločanje nepravilnih zapisov množenja ter 

deljenja.  Najslabši uspeh so učenci 3. b razreda pokazali pri 4. nalogi tipa podčrtovanja, 

kjer so morali pokazati znanje poštevanke, prepoznati ter izločiti nepravilne zapise 

množenja in deljenja. 

 

Učenci 3. a razreda so pokazali največjo stopnjo izboljšanja uspeha pri nalogah, kjer so 

pokazali znanje, uporabo poštevanke, poznavanje razmerij <, >, = , relacij, 

prepoznavanje in izločanje nepravilnih zapisov množenja in deljenja.  Učenci 3. b 

razreda pa so pokazali največji napredek znanja pri nalogah tipa dopolnjevanja, kjer so 

pokazali znanje poštevanke, poznavanje razmerij >, <, = in relacij.  
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5.3 Kriterijsko ovrednotenje učno izdelanih didaktičnih iger z že 

obstoječimi 

 

V preglednici 5.1 so po kriterijih (K) predstavljene primerjave didaktičnih iger in sicer 

med tistimi, ki so dostopne na trgu in tistimi, ki smo jih izdelali sami. 

 

K1: cilji 

Učni cilji so vzeti iz učnega načrta in prirejeni/nadgrajeni za posamezno igro.  

 

K2 : materiali 

Pri izdelavi didaktičnih iger uporabimo različen material. Upoštevati je potrebno 

dejstvo, da se vrste materialov med seboj razlikujejo tudi po mehanskih lastnostih.  

 

K3: zahtevnost 

Zahtevnost izdelave didaktične igre se stopnjuje glede na to, katerih načinov obdelave 

gradiv se poslužujemo. Izdelava je enostavna, če vsebuje postopke, kot so striženje in 

lepljenje. Srednje zahtevna izdelava poleg lepljenja in striženja vključuje tudi uporabo 

spenjača, luknjača in pištolo za vroče lepljenje. Zahtevna je tista izdelava, ki vključuje 

žaganje in vijačenje. Igrače, ki so izdelane industrijsko, imajo zelo zahtevno izdelavo. 

 

K4: ekonomski vidik  

Vsaka izmed narejenih didaktičnih iger  ima svojo ceno kljub temu, da so izdelane iz 

odpadne embalaže. Pri tem upoštevamo, da za material nimamo stroška. V samo ceno 

izdelka je vključen strošek dela (urna postavka za nezahtevno delo 4,5 €/uro), ki ga 

porabimo za izdelavo didaktične igre. Končni strošek igre, ki jo izdelamo sami iz 

odpadne embalaže, je nižji kot polna cena kupljene igre.  
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Preglednica 5.1: Primerjava didaktičnih iger, kjer pomeni IZD-izdelana in KUP-kupljena. 

 

Igra Cliji Material 
Zahtevnost 

izdelave 

Ekonomski 

vidik [€] 

IZD-Polžek 
Učenci prepoznavajo črke in 

simbole; bogatijo besedni zaklad. 

odpadni papir, 

karton,lepenka, 

umetna snov 

enostavna 

 

2,25 – 4,5 

 

KUP-Vseved 
Učenci na dano črko navedejo 

predmet, ime ali pojem. 

karton, umetna 

snov 

zelo 

zahtevna 
> 10 

IZD-Poštevanka 

v hiši 

Učenci znajo in utrjujejo poštevanko 

(zmnožke v obsegu 10 × 10). 

odpadni papir, 

karton,lepenka in 

umetna snov 

srednje 

zahtevna 
< 2,25 

KUP-

Poštevanka 

Učenci znajo in utrjujejo poštevanko 

(zmnožke v obsegu 10 × 10). 

karton, umetna 

snov 

zelo 

zahtevna 
> 10 

IZD-Slovenija v 

malem 

Učenci poznajo naravne enote 

Slovenije in njihove značilnosti. 

les, umetna snov, 

kovina 
 zahtevna 

 

2,25 – 4,5 

 

KUP-

Spoznajmo 

abecedo 

Učenci prepoznavajo črke in 

simbole; bogatijo besedni zaklad. 
karton 

zelo 

zahtevna 
> 10 

IZD-Paket 

presenečenja 

Učenci utrjujejo znanje o notranjih 

delih telesa in pomenu zdravega 

načina prehranjevanja, počitka in 

gibanja.  

odpadni karton, 

lepenka, umetna 

snov 

enostavna 2,5–4,5 

KUP-2 x igrica 
Učenci upoštevajo pravila igre in 

štejejo. 

karton, umetna 

snov 

zelo 

zahtevna 
> 10 

IZD-Domine 

besed 

Učenci iščejo sopomenke k dani 

besedi. 
les  zahtevna < 2,5 

KUP-Domino Učenci iščejo enake pare slik živali. karton 
zelo 

zahtevna 
> 10 

IZD-Kolo sreče 

lihih in sodih 

števil 

Učenci iščejo soda in liha števila. 
odpadni karton  in 

umetna snov 

srednje 

zahtevna 
> 4,5  

KUP-Kolo sreče 

– živali 

Učenci s pomočjo čutil prepoznavajo 

strukture različnih materialov. 

karton, umetna 

snov, tekstil 

zelo 

zahtevna 
> 10 
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Preglednica 5.1: Primerjava didaktičnih iger, kjer pomeni IZD-izdelana in KUO-kupljena, nadaljevanje. 

 

IZD-Vreča 

skrivnostnih 

besed 

Učenci samostalnikom poiščejo 

ustrezen spol in število. 

odpadna lepenka 

in umetna snov 

srednje 

zahtevna 
> 4,5 

KUP-Tombola Učenci poznajo števila do 100. 

 

karton, umetna 

snov, pluta, tekstil 

 

zelo 

zahtevna 

 

> 10 

IZD-Ogrlica 

letnih časov 

Učenci opazujejo značilnosti letnih 

časov, pojasnjujejo spremembe v 

različnih letnih časih. 

odpadni papir, 

karton in lepenka 

srednje 

zahtevna 
> 4,5 

KUP-Letni časi 
Učenci opazujejo značilnosti letnih 

časov. 
les 

zelo 

zahtevna 
> 10 

 

Po primerjavi učno izdelanih in na trgu dosegljivih didaktičnih iger, je bilo ugotovljeno, 

da  vseh iger ni mogoče uporabiti za določene cilje, ki jih želimo doseči v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Z učno izdelano igro lahko dosežemo še kakšen cilj več kot z 

igro dosegljivo na trgu. Učno izdelane didaktične igre imajo to prednost, da jih je 

mogoče nadgraditi, prilagoditi različnim starostnim skupinam, predmetom in ciljem, ki 

jih želimo izpolniti. Poleg tega so izdelki iz odpadnega materiala cenejši in njihova 

izdelava je manj zahtevna.     



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6 DISKUSIJA 

 

 

Osrednji namen diplomskega dela je bil prikazati pomen in učinkovitost kupljenih 

didaktičnih iger in didaktičnih iger iz odpadne embalaže. Z metodo testov znanja in 

igranjem s kupljenimi in doma narejenimi didaktičnimi igrami smo preverili, kako 

kakovostni sta obe vrsti didaktičnih iger. Učenci dveh razredov so najprej rešili predtest 

znanja. Sledila je igralna dejavnost. En razred je uporabljal tržno didaktično igro, drug 

razred pa kriterijsko zasnovano in učno izdelano didaktično igro iz odpadne embalaže. 

Nato so vsi učenci rešili še posttest znanja. Učni uspeh testov znanja smo med seboj 

primerjali. Rezultati so pokazali funkcionalnost in uporabnost tržno dosegljivih 

didaktičnih iger in didaktičnih iger, izdelanih iz odpadne embalaže pri doseganju enakih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Enako raziskavo bi lahko naredili tudi z ostalimi 

didaktičnimi igrami iz odpadne embalaže, ki so predstavljene v tem diplomskem delu.      

 

Doseganje zadanih ciljev (C) bo podrobneje razloženo v nadaljevanju.  

 

C1: Predstaviti igre na splošno in didaktične igre. 

Cilj je bil dosežen s predstavitvijo didaktičnih iger in iger na splošno v poglavju 2.  

 

C2: Izdelati pregled obstoječega stanja didaktičnih iger. 

Cilj je bil dosežen s pregledom obstoječega stanja didaktičnih iger na trgu. V 

diplomskem delu so opisane didaktične igre, ki so dostopne na trgu in so služile kot 

osnova za učno izdelavo didaktičnih iger, poglavje 2.6.  

 

C3: Predstaviti uporabnost odpadnih materialov in prikazati možnosti uporabe 

odpadne embalaže za izdelavo didaktičnih iger. 

Cilj je bil dosežen s predstavitvijo možnosti uporabe odpadnih materialov za izdelavo 

didaktičnih iger, poglavje 3. Prikazani so različni izdelki didaktičnih iger iz odpadne 

embalaže, poglavje 4.2. 
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C4: Kriterijsko zasnovati in izdelati didaktične igre iz odpadne embalaže. 

V diplomskem delu so predstavljeni kriteriji, ki so upoštevani pri izdelavi izdelkov iz 

odpadne embalaže. Opisani so postopki izdelave didaktičnih iger. Prikazani so predlogi 

za izdelavo didaktičnih iger iz odpadne embalaže, poglavje 4.2 in priloga 10.1  S tem 

poglavjem smo dosegli cilj samostojne izdelave didaktičnih iger iz odpadne embalaže.  

 

C5: Ovrednotiti kakovost didaktične igre iz odpadne embalaže in tržno dosegljive 

didaktične igre. 

Cilj je bil dosežen s pedagoškim eksperimentom, ki je vključeval skupino učencev, ki so 

se igrali z na trgu dosegljivo didaktično igro in skupino učencev, ki so se igrali z učno 

izdelano didaktično igro iz odpadnega materiala. Obe skupini učencev sta rešili predtest 

in končni test znanja. Rezultati uspeha znanja, prikazani v grafih, prikazujejo učinek 

obeh didaktičnih iger pri doseganju enakih izobraževalnih ciljev, poglavje 5.2. 

Primerjalno preverjanje tipičnih lastnosti, ki določajo funkcionalnost igre in vplivajo na 

samo rabo pri pouku, je omenjeno v poglavju 4.1.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Cilj diplomskega dela je bil primerjati kakovost didaktične igre, izdelane iz odpadne 

embalaže ter tržne didaktične igre pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev pri 

pouku na razrednji stopnji osnovne šole. Primerjalno preverjanje učinkov igre je 

potekalo s pomočjo  testov znanja in praktičnega preskusa/eksperimenta v razredu. 

Rezultati testov znanja so pokazali, da je uporaba didaktičnih iger v vzgojno-

izobraževalnem procesu pozitivno vplivala na uspešnost učencev pri njihovem 

reševanju. Priporočljivo in koristno je pri zasledovanju vzgojno-izobraževalnih ciljev 

uporabiti tako komercialne didaktične igre kot tudi igre, ki jih lahko izdelamo sami iz 

odpadne embalaže. Uporaba netržne didaktične igre pri pouku ima lahko enak ali celo 

boljši učinek na nivo učnega uspeha kot igranje s tržno didaktično igro. Slednje so 

pokazali tudi naši rezultati primerjave učinka uporabe obeh vrst iger.  

 

Podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo testov znanja in igranjem z didaktičnimi igrami, 

bi bili verodostojnejši, če bi v raziskavo vključili večje število tržnih ter netržnih 

didaktičnih iger in uporabili enake predteste ter končne teste znanja. Pri empiričnem 

delu diplomskega dela bi bili lahko rezultati raziskovanja drugačni (boljši ali slabši 

uspeh znanja učencev), če bi bil izbor tipov nalog na testih znanja drugačen. Vprašanja 

na predtestih in posttestih bi bila lahko oblikovana tako, da bi iskala tudi kakšno višjo 

kognitivno stopnji znanja. Metodo raziskave, ki je predstavljana v diplomskem delu 

lahko uporabimo pri učnih urah ostalih predmetov. Učenčev učni uspeh ob zaključku 

šolskega leta bo gotovo boljši preko takšnega učenja, kot je prikazano v diplomskem 

delu. S pomočjo testov in igranjem z didaktičnimi igrami smo dobili potrdilo, da je bila 

didaktična igra iz odpadne embalaže ciljno in smiselno zastavljena ter izdelana. Odzivi 

učencev pri igralni dejavnosti so pokazali, da je želja po igranju zelo velika. Naloga 

učitelja je, da njihovi želji prisluhne in jo zadovolji. Učenci bodo z uporabo didaktičnih 

iger iz odpadne embalaže pri pouku pokazali večje prizadevanje pri delu in odgovoren 

odnos do dela. Za nadaljevanje diplomskega dela bi bilo smiselno izvesti raziskavo, pri 

kateri bi didaktične igre iz odpadne embalaže, ki jih naredi učitelj, nadomestili z 

didaktičnimi igrami, ki jih učenci izdelajo sami.   
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Na vsakem koraku se srečamo z odpadno embalažo, ki jo lahko (pre)oblikujemo in tako 

naredimo relativno poceni, zanimivo ter uporabno didaktično igro. Za izdelovanje 

tovrstnih didaktičnih iger je potrebna velika količina odpadnega materiala, zato je 

priporočljivo, da učitelji zbirajo odpadni material skozi celo šolsko leto ter v ta proces 

vključijo tudi učence in njihove starše. Didaktične igre, ki jih izdelamo sami, lahko 

dopolnjujemo, spreminjamo in nadgrajujemo z novimi idejami, tehničnimi postopki ter 

materialom (odpadnim ali naravnim). Tako lahko ustvarimo zbirke didaktičnih iger, ki 

jih lahko uporabimo v podaljšanem bivanju,  pri različnih predmetih, učni snovi in v 

vseh etapah pouka. Med izdelavo novih didaktičnih iger smo spoznali, da je potrebno 

pri izdelavi poskrbeti tudi za njeno obstojnost, saj le tako lahko te izdelke večkrat 

uporabimo pri poučevanju.  

 

Na tržišču je velika izbira didaktičnih iger, vendar je težko za vsak vzgojno-

izobraževalni cilj najti ustrezno didaktično igro. V takem primeru je učno izdelana 

didaktična igra iz odpadne embalaže prava izbira. Učni pripomoček, izdelan iz odpadne 

embalaže lahko prilagodimo za konkretne cilje in naredimo vzgojno-izobraževalne cilje 

dosegljive tudi na sproščen in zabaven način.  

 

Izdelava didaktičnih iger naj bo premišljena, saj je pomembna kvaliteta didaktičnih iger 

in ne kvantiteta. Uporaba didaktičnih iger iz odpadne embalaže lahko učence spodbudi, 

da razvijejo drugačen odnos do kupljenih in doma narejenih iger. Učence tako naučimo, 

da za igranje ni potrebno imeti ogromno kupljenih iger, ampak si lahko igre izdelamo 

tudi sami doma iz odpadnega materiala. Uporaba didaktičnih iger pri pouku je smiselna 

tako s področja učinkovitejšega učnega uspeha kot s področja spoštljivega odnosa do 

okolja.  
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10 PRILOGA 

 

 

10.1 Izdelki učne izdelave  

10.1.1 Polžek  

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena 2 do 6 osebam. Vsebuje igralno ploščo iz lepenke (50 × 48 cm), šest 

igralnih figur – plastičnih pokrovčkov od embalaže iz umetne snovi različnih barv, 

kocko s pikami in 90 kartic (4,5 × 4,5 cm) s simboli. 

 

Kartice s simboli položimo na mizo tako, da so vidni. Z metom kocke določimo, kdo 

začne igro, in nadaljnji vrstni red metov. Igro začne igralec z največjim številom pik, 

tisti z najmanjšim pa je na vrsti zadnji. Igralci morajo glasno izgovoriti besede. Tako 

imenovanega »zbijanja« pri igri ni.  

 

Igralna plošča vsebuje polja z določenim pomenom. Polje »sonce« pomeni, da igralec 

vzame eno poljubno kartico s simbolom. Polje »oblak z dežnimi kapljami« od igralca 

zahteva, da vrne eno poljubno kartico s simbolom. Polja z oznakami »+ 1, + 3« 

pomenijo, da se igralec premakne za eno oz. tri polja naprej, in polja z  oznakami »– 2, 

– 3«, da se mora igralec premakniti za toliko polj nazaj. Polje z napisom »Počakaj.« 

pomeni, da igralec počiva en krog. 

 

Število pik na kocki pove, koliko polj se igralec s svojo figuro premakne naprej. Če 

pride figura na polje, na katerem je vpisana črka, igralec med karticami s simboli poišče 

tistega, ki se začne na isto črko. Kadar takšnih kartic ni več, potem igralec ostane brez 

kartice s simbolom in igra se nadaljuje. Če igralec pride na polje s simbolom predmeta, 

mora ugotoviti, na kateri glas se začne. Nato med karticami s simboli poišče kartonček, 

ki se začne z enakim glasom. Igralci lahko zbirajo iste ploščice s simboli za različna 

polja na igralni plošči. Pri tem igralci pazijo, da glasno izgovarjajo besede. Igralec lahko 

na primer izvleče ploščico s sličico mize, kadar pride na igralni plošči na črko M − miza 

ali na črko P − pohištvo. Zmagovalec je tisti igralec, ki zbere največ kartic s simboli. 



II 

 

Igra druge različice poteka enako kot pri prvi različici. Pri tej vsi igralci iščejo kartico s 

simbolom. Cilj igre je čim hitreje najti pravo kartico s simbolom. Kartico obdrži le 

najhitrejši. Končni zmagovalec je tisti, ki ima največ kartic.  

 

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Lepenka (440g/m²), karton (300 g/m²), tiskarski papir,  6 

raznobarvnih pokrovčkov iz umetne snovi (PE) od 

embalaže soka (  3cm), lesena kocka s pikami 

Orodja in pripomočki Nož za karton, polivinilacetatno lepilo na vodni osnovi 

(belo lepilo za les), škarje, HB svinčnik, šolsko ravnilo, 

kovinsko ravnilo z ročajem, barvni svinčniki, flomastri, 

voščene barvice 

 

III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Na odpadno embalažo iz lepenke s pomočjo šolskega 

ravnila s svinčnikom zarišemo igralno ploščo (50 × 48 cm). 

Igralno ploščo izrežemo. Nanjo s svinčnikom narišemo 

polža s polžjo hišico (  35 cm). Polžjo hišico razdelimo na 

štiri enako široke koncentrične kroge, te pa na manjše 

razdelke – polja (4 × 5 cm), ki jih potem pobarvamo v 

skladu s pravili igre (polje »sonce«, polje »oblak z dežnimi 

kapljami«, polja z oznakami »+ 1, + 3«, polja z  oznakami 

»– 2, – 3«, polje z napisom »Počakaj.«). 

 

Iz odpadne kartonske embalaže s škarjami izrežemo 90 

kvadratnih kartic (4,5 × 4,5 cm). 

 

Iz starih revij, časopisov in reklamnih letakov s škarjami 

izstrižemo 27 velikih tiskanih črk in 90 sličic z različnimi 

simboli. Sličice morajo biti jasne, da igralec lahko razbere, 

kaj je na sliki. Ne smejo biti večje od pripravljenih 
 



III 

 

kvadratnih kartic. Z belim lepilom jih nalepimo na 

kvadratne kartice. 

Z voščenimi barvami pobarvamo manjše razdelke – polja v 

skladu s pravili igre (rdeča polja z oznakami »– 2, – 3«, 

zelena polja z oznakami »+ 1, + 3« in rožnata polja z 

napisom »Počakaj«. Na polja poljubno prilepimo izrezane 

črke. Na koncu s poljubnimi voščenimi barvami dekoriramo 

preostale dele polža. Označimo začetek in konec igre.  
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10.1.2 Poštevanka v hiši 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena trem igralcem. Igra vsebuje igralno ploščo iz lepenke (28 × 34 cm) s 

26 »okni« (3,5 × 3,5 cm) in 1 »vrati« (7 × 3,5 cm), 40 pokrovčkov od embalaže iz 

umetne snovi (PE) modre in rdeče barve (  3cm) ter 29 kartic (6 × 4 cm) iz kartona z 

računi množenja.     

 

Pri igri sodelujejo trije učenci. Dva izmed njih dobita vsak po dvajset ploščic oz. 

zamaškov; eden modre, drugi rdeče (pomembno je, da se barve ploščic zamaškov enega 

in drugega učenca med seboj barvno razlikujejo). Tretji učenec dobi kartice, na katerih 

so napisani računi množenja z rešitvami. Zaporedoma vleče kartice in vsakokrat na glas 

prebere račun. Tisti izmed drugih dveh učencev, ki prvi reši račun in najde pravi rezultat 

na igralni plošči – »hiši«, na okence z rezultatom kar najhitreje položi svojo kartico oz. 

zamašek. Igra poteka toliko časa, dokler niso pokrita vsa okna z rezultati. Zmagovalec 

je tisti v paru, ki ima na igralni plošči večje število zamaškov oz. kartic. Po končani igri 

se vloge zamenjajo. Tisti učenec, ki igro izgubi, bere račune.  

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Lepenka (630 g/m²), karton (300 g/m²), 40 pokrovčkov od 

embalaže soka (PE) v dveh barvah (  3cm) 

Orodja in pripomočki Škarje, kladivo (150g), nož za karton, pisemske razcepke (19 

mm), luknjač (  4mm), kotnik, polivinilacetatno lepilo na 

vodni osnovi (belo lepilo za les), alkoholni flomastri (M), 

vodene barvice 
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III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Iz odpadne embalaže iz lepenke izrežemo igralno ploščo 

pravokotne oblike (34 × 28 cm). Izrežemo tudi trikotnik (18 

× 18 × 28 cm), ki bo predstavljal streho hiše. 

  

 

 

Iz kartona druge barve (najbolje bele) izrežemo 28 

kvadratnih ploščic – »okna« (3,5 × 3,5 cm) in 1 »vrata« (7 × 

3,5 cm). 

 

 

  

Kvadratnim ploščicam zgoraj na sredini z luknjačem 

naredimo luknjo premera 4mm. Pri tem pazimo, da je luknja 

od zgornjega roba oddaljena cc. 2mm. 

 

Na ploščo zarišemo mrežo in označimo, kje bodo luknje. Z 

luknjačem naredimo 30 lukenj premera 4 mm. Razmak med 

luknjami je 5 cm.  

 

Z vodenimi barvicami poljubno pobarvamo ploščo in 

trikotni lik. Počakamo, da se barva posuši. Trikotni lik 

nalepimo na ploščo. 
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»Okna« in »vrata« spajamo z igralno ploščo s pisemskimi 

razcepki. Na »okna« in »vrata« napišemo rezultate 

poštevanke.  

 

Iz kartona izrežemo 29 kartic (6 × 4 cm), na katere 

napišemo račune poštevanke z rezultati. 

Pripravimo 40 pokrovčkov od embalaže iz umetne snovi 

dveh barv.  
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10.1.3 Slovenija v malem 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igro lahko igramo individualno ali v paru. Vsebuje igralno ploščo (40 × 45 cm) iz 

odpadne lesene embalaže z 10 vijaki (16 × 36 mm), 10 lesenimi ploščicami (4,5 × 

4,5cm) in 5 lesenimi ploščicami (2,5 × 2,5 cm). V setu je: 5 kuhinjskih elastik (  16), 30 

kovinskih pokrovčkov (  6,5 cm) z besedami, besedili, slikami povezanimi s temo 

naravne značilnosti in naravne enote Slovenije ter 5 oranžnih zamaškov (PE) od 

embalaže iz umetne snovi (  4 cm).  

 

Naloga igralca je besedi, besedilu, sliki na levi strani plošče poiskati pravo rešitev na 

desni strani. Levo in desno stran igralec poveže z elastiko. Učitelj preveri rezultate. Če 

je rešitev pravilna, učitelj na manjšo leseno ploščico položi oranžen zamašek, 

nepravilne rešitve pa ne označi. 

 

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Lesena embalaža za transport: vezana plošča iz 

topolovega lesa (6 mm),  kovinski pokrovi od 

steklene embalaže (  6,5 cm), plastični (PE) zamaški 

od embalaže iz umetne snovi (  4 cm), kuhinjske 

elastike (  16 mm) 

Orodja in pripomočki Šolsko ravnilo, kotnik, mizarska spona, ročni vrtalnik 

s svedrom 3mm, križni vijač, 10 vijakov (16 mm × 

3,5 mm), rezljača/motorna rezljača, krožna žaga, 

brusni papir (P150), čopič (50 × 15 mm), HB 

svinčnik, vodoodporni flomastri (M), 

polivinilacetatno lepilo na vodni osnovi (belo lepilo 

za les), lak na vodni osnovi 
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III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

S krožno žago razžagamo leseno embalažo za transport 

tako, da dobimo ploščo (40 × 45 cm).  

 

Z rezljačo/motorno rezljačo naredimo 10 ploščic (4,5 × 4,5 

cm) in 5 ploščic (2,5 × 2,5 cm). 

 

Ploščice pobrusimo z brusilnim papirjem (P150). 

 

Igralno ploščo postavimo vodoravno (a = 40 cm, b = 45 

cm). S svinčnikom si na stranici a označimo točke na vsake 

4 cm. Na stranici b si označimo točke na razdalji  2, 14, 5,  

18, 34 in 38 cm. Točke med seboj povežemo in dobimo 

mrežo. Mreža označuje, kje moramo zalepiti lesene ploščice 

in vrtati. 

 

 

Pobrušene ploščice z lepilom prilepimo na veliko ploščo. 

 

Z ročnim vrtalnikom zvrtamo 10 lukenj.  
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S križnim vijakom privijačimo 10 vijakov (16 × 3,5 mm). 

 

Na kovinske pokrovčke zapišemo besede, besedila ali 

dodamo slike, ki se navezujejo na temo naravne značilnosti 

in naravne enote Slovenije. S temi pokrovčki pokrivamo 

velike ploščice na igralni plošči. Poiščemo še oranžne 

pokrovčke in kuhinjske elastike.  
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10.1.4 Ogrlica letnega časa 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena za 2 do 4 osebe. Igralni komplet vsebuje po 4 × 5 vrvic različnih barv 

(20 cm), kartonasto škatlo za čevlje z 90 kartami (12 × 8 cm) s slikami značilnosti letnih 

časov, igralno kocko s pikami.  

 

Vrvice so namenjene nizanju kart z značilnostmi štirih letnih časov. Ena vrvica pa je 

namenjena nizanju kart s slikami, ki ne predstavljajo značilnosti letnih časov. V 

igralnem kompletu je tudi škatla, v kateri so kartice s slikami, ki predstavljajo 

značilnosti določenega letnega časa ter različnih predmetov, ki niso povezani z 

značilnostmi letnih časov. Igro povezuje igralna kocka s pikami. Kartice s slikami so 

položene in premešane v škatli na mizi, tako da niso vidne igralcem. Z metom kocke 

določimo, kdo prične z igro. Igro začne igralec z največjim številom pik. Naloga igralca 

je, da vrže kocko. Število pik na kocki določi, koliko kartic s slikami bo igralec potegnil 

iz škatle, ki je na sredi mize. Igralec opiše sliko na kartici in ugotovi značilnosti 

določenega letnega časa. Sličico naniza na vrvico, ki je določena za določen letni čas. 

Če igralec dobi kartico s sliko, ki ne prikazuje značilnosti letnega časa, to pove in jo 

naniza na peto vrvico, ki jo ima v ta namen. Med igro igralci preverjajo drug drugega, 

če pravilno določijo letni čas. Na koncu igre skupaj določimo zmagovalca za 

posamezen letni čas. Igralci preštejejo nanizane karte na vrvici določenega letnega časa. 

Zmagovale je tisti, ki ima največ nanizanih kart za določen letni čas.   

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Karton 300 g/m², odpadni tiskarski papir, lesena 

kocka s pikami 

Orodja in pripomočki Škarje, ušesne klešče, kovice (5mm), 

polivinilacetatno lepilo na vodni osnovi (belo lepilo 

za les) 
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III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Poiščemo slike, fotografije, ki prikazujejo značilnosti štirih 

letnih časov in jih natisnemo. Fotografije lahko izrežemo 

tudi iz starih revij, časopisov, reklamnih letakov.   

 

Iz kartonaste embalaže s škarjami izrežemo kartice 

pravokotne oblike (12 × 8 cm) in jih na vogalih malce 

zaokrožimo.   

 

Na kartice z ušesnimi kleščami  naredimo luknjo in dodamo 

kovico.  

 

Izrezane slike, fotografije prilepimo na izrezane kartice. 

Narežemo 20 vrvic petih različnih barv. Vrvicam na enem 

koncu naredimo vozel.  
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10.1.5 Paket presenečenja 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena za 2 do 4 igralce. Igra vsebuje igralno ploščo iz lepenke v obliki 

smreke (višina 62 cm) in kartonasto škatlo s 50 karticami (6 × 4 cm) z vprašanji.   

 

V igri lahko sodeluje od 2 do 4 igralcev. Na igralni plošči imamo dve obliki polj 

(okroglo polje in polje v obliki zvezde). Igralec se premakne za toliko mest naprej, 

kolikor pik mu pokaže met kocke. Če se igralec ustavi na okroglem polju, mu ni 

potrebno storiti ničesar. Tisti, ki pride na polje v obliki zvezde, ga pod božičnim 

drevescem čaka  paket presenečenja z nalogo. Sosednji igralec iz paketa presenečenja 

vzame kartico, na kateri je zapisana naloga in mu jo prebere. Če igralec pravilno reši 

zastavljeno nalogo, se premakne za eno polje naprej, v nasprotnem primeru se 

premakne za eno polje nazaj. Zmaga tisti igralec, ki prvi pride do cilja.  

 

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Lepenka (540 g/m²), karton (300g/m²), dekorativni 

papir 

Orodja in pripomočki Škarje, nož za karton, kotnik, polivinilacetatno lepilo 

na vodni osnovi (belo lepilo za les), svinčnik HB, 

vodene barvice, alkoholni flomastri 

 

III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Iz odpadne kartonske škatle z nožem za karton izrežemo 

veliko igralno ploščo (70 × 60 cm).   

 

Na igralno ploščo z zeleno vodeno barvo naslikamo 62 cm 

visoko in 48 cm široko smrečico. 
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Na karton srebrne barve narišemo 8 zvezd (z 8 kraki (1,5 × 

1,5 cm), premer 6,5 cm) in manjših krogov (premer 4 cm). 

 

Zvezde in kroge izrežemo. 

 

Zvezde in kroge iz kartona nalepimo na smrečico. 

Napišemo, kje je začetek in kje konec igre.  

 

Z različnim papirjem oblepimo manjšo škatlico. To škatlico 

postavimo pod drevesce in vanjo vložimo kartice (6 × 4 cm) 

z nalogami.  
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10.1.6 Vreča skrivnostnih besed 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je individualna. Set je sestavljen iz: škatle od čevljev s 50 karticami z besedami, 

igralne podlage iz lepenke (38 × 24 cm), 30 zamaškov, na katerih so kratice za ženski, 

srednji, moški spol, ednino, dvojino, množino.  

 

Vsak učenec dobi podlago s sponkami. Učenec s sponko pritrdi kartico z besedo 

(samostalnikom), ki jo potegne iz škatle na sredi mize. Izžrebani besedi določi ustrezen 

spol in število. Kratice spolov in števil so zapisane na plastičnih pokrovčkih. Pokrovčke 

ustrezno pritrdi k izžrebani besedi. Učenec rešitve naloge preveri na hrbtni strani 

kartice.  

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Lepenka (600 g/m²), rumen papir (80 g/m²), plastične 

posodice od kontaktnih leč (PP), zamaški (PP) od 

embalaže iz umetne snovi (  3 cm), škatla za čevlje 

iz lepenke 

Orodja in pripomočki Škarje, lepilo v vložkih za vroče lepljenje, nož za 

karton, kovinsko ravnilo z držalom, geotrikotnik, 

spenjač s sponkami (25 mm), pištola za vroče 

lepljenje, alkoholni flomaster 

 

III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Iz škatle iz lepenke izrežemo pravokotno podlago (38 × 24 

cm).  
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Z nožem za papir v kartonsko podlago zarežemo 1 cm 

velike črtice. Zareze morajo biti ena pod drugo. Razmik med 

njimi naj bo vsaj 7 cm.  Paziti je potrebno, da je med 

zarezami dovolj prostora, saj je potrebno upoštevati, da 

bomo pod zarezo dali kartico z besedo.    

V zareze vstavimo sponke.  

 

Desno od sponk s pištolo za vroče lepljenje nalepimo 5 

plastičnih posodic od kontaktnih leč (PP).  

 

Na plastične zamaške s pištolo za vroče lepljenje nalepimo 

okrogle liste (  3 cm), ki jih izrežemo iz papirja poljubne 

barve.  

 

Na papir, ki smo ga nalepili napišemo kratice spolov in 

števil.  

 

Iz kartona izstrižemo dve ovalni kartici (6 × 4 cm), ki ju 

spojimo skupaj s spenjačem. Na en kartonček napišemo 

besedo – samostalnik, na hrbtno stran tega kartončka pa še 

pravilne rešitve (spol in število tega samostalnika).   

  

Poiščemo škatlo iz lepenke poljubne velikosti, v katero 

shranimo 50 kartic z besedami.  

 

Končni izdelek.  
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10.1.7 Domine besed 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena za 2 igralca. Sestavljena je iz 20 lesenih domin (8 × 4 cm) z zapisi 

sopomenk. Učenci iščejo pare besed k dani besedi.  

 

Igralca razporedita domine z besedami na mizo, s hrbtno stranjo navzgor, tako da ne 

vidita besed. Vsak igralec dobi šest domin. Eno domino položita na sredino mize, tako 

da se vidijo besede. Igralca morata med svojimi dominami poiskati ustrezno in jo 

položiti vodoravno poleg domine na sredini mize. Igro igrata izmenično. Če igralec 

nima domine, vzame eno domine iz kupa in z igro nadaljuje drugi. Zmagovalec je tisti, 

ki prvi ostane brez vseh domin.   

 

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Gajbica iz topolovega/smrekovega lesa (4mm).  

Orodja in pripomočki Rezljača/motorna rezljača, svora, brusni papir 

(P150), geotrikotnik, vodoodporni flomastri (M), HB 

svinčnik, čopič (50 × 15 mm), lak na vodni osnovi. 

  

III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Gajbico ročno razstavimo. Letvice vpnemo v spone in jih  

razžagamo tako, da dobimo 20 ploščic pravokotne oblike (8 

× 4 cm).  

 

Ploščice pobrusimo z brusilnim papirjem (P150). Pobrusimo 

tudi vogale ploščic.  
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Ploščice premažemo z lakom in počakamo, da se posuši. 

 

 

S svinčnikom zarišemo črto, ki deli ploščico na dva enaka 

dela. Črto prevlečemo z vodoodpornim flomastrom. Nato na 

domine napišemo različne sopomenke. Pri pisanju 

sopomenk moramo paziti, da besede z enakim pomenom 

niso napisane na isti (levi/desni) strani domine.  

Končni izdelek.  
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10.1.8 Kolo sreče lihih in sodih števil 

 

I PREDSTAVITEV IGRE 

Igra je namenjena za 2 do 4 igralce. Vsebuje: okroglo podlago (  20 cm) z vrtečim 

kolesom (  12 cm) z rdečo puščico, vrečo s 100 oštevilčenimi zamaški (PE) od 

embalaže iz umetne snovi (  3 cm).    

 

Igralec zavrti kolo sreče. Puščica se ustavi na ploskvi z določeno barvo. Modra barva 

pokaže, da mora igralec poiskati liho število. Rožnata barva pokaže, da mora igralec 

poiskati sodo število. Nato igralec iz vreče izžreba pokrovček s številom. Izžrebati mora 

število, ki mu jo določi kolo sreče. Če iz vreče potegne nepravilno število, ga vrne v 

vrečo in ponovno povleče novo število. To ponavlja toliko časa, da poišče pravilno 

število. Soigralci preverjajo pravilnost rešitve. Igralec pravilno izžrebana števila zbere v 

svoji škatli. Vsak pokrovček ima na notranji strani zapisane točke, ki si jih igralec 

prisluži. Igralec, ki zbere največ točk, je zmagovalec.  

 

 

II TEHNOLOGIJA DELA 

Materiali Karton (300 g/m²), papir (80 g/m²), zamaški (  3cm) 

iz umetne snovi (PE), plastična (PVC) vreča (1l), 

okrogla plošča (  20 cm) iz umetne snovi (PP), tulec 

iz kartona (1,8 cm in  3 cm), zamašek (PP) od 

flomastra (4,5 cm in   1,4 cm) 

Orodja in pripomočki Škarje, nož za papir, lepilo v vložkih za vroče 

leplenje, pištola za vroče lepljenje, svinčnik, ravnilo, 

flomastri, voščene barvice, krožnik (  20 cm) 
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III TEHNOLOGIJA  PO STOPNJAH IZDELAVE 

Okroglo ploščo (   12 cm) iz umetne mase (PP) obrišemo s 

svinčnikom.  

 

S škarjami po črti izstrižemo krog. Na sredini plošče z 

nožem za papir izrežemo krog (  1,5 cm) 

 

Krog nalepimo na okroglo plastično ploščo. 

 

 Na papir, ki smo ga nalepili na plastično ploščo, s 

flomastrom narišemo rdečo puščico, kot kaže fotografija. 

 

Na kartonasto podlago s svinčnikom obrišemo krožnik (  20 

cm). 

 

S škarjami izstrižemo narisani krog. 

 

Krog razdelimo na osem enakih delov in jih izmenično 

pobarvamo z dvema poljubnima barvama.  
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Na barvasti krog s pištolo za vroče lepljenje nalepimo 

plastičen tulec (pokrovčrk od flomastra) in tulec iz kartona.  

 

Čez tulec damo plastično ploščo z rdečo puščico, tako da se 

ta lahko zavrti.   

 

Na plastične zamaške z alkoholnim flomastrom napišemo 

poljubna števila do 1000.  

V zamaške pa napišemo točke (1, 3, ali 5), ki si jih igralec 

prisluži.   
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10.2 Predtest znanja pri matematiki 

 

PONOVIMO POŠTEVANKO  I. 

 

 

1. Izračunaj in vpiši znak <,  > ali =.  

 

 

 

 

 

2. Izračunaj in prečrtaj nepravilne račune. 

 

42 : 8 = 6 6 × 4 = 28 6 × 5 = 30 21 : 3 = 6 

65 : 7 = 8 32 : 6 = 4 68 : 8 = 8 5 × 10 = 50 

36 : 4 = 9 63 : 7 = 9 3 × 8 = 24 4 × 4 = 12 
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3.  Izračunaj. Po dva balona spadata skupaj. Pobarvaj ju z enako 

barvo.  

 

 

 

 

 

4. Dopolni.   
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10.3 Končni test znanja pri matematiki 

 

PONOVIMO POŠTEVANKO  II. 

 

 

1. Dopolni.  

 

    

 

2. Izračunaj in vstavi  znak <, > ali =.   
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3. Izračunaj račune.  

 

7 × 5 =  

 

 

8 × 8 =  

 

 

72 : ____ = 8 

 

 

____ × 7 = 49 

 

 

 

____ : 8 = 6 

 

 

1 × ____ = 8 

 

 

9 × 4 =  

 

 

7 × 6 =  

 

 

6 × 3 = 

 

3 × ____ = 15  

 

  

4. Obkroži pravilne račune.  

 

42 : 8 = 6 6 × 4 = 28 6 × 6 = 38 21 : 7 = 4 

56 : 7 = 8 32 : 6 = 4 68 : 8 = 8 6 × 10 = 60 

36 : 4 = 9 63 : 7 = 9 3 × 8 = 24 4 × 4 = 16 
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10.4 Na trgu dosegljiva didaktična igra – »Matematične domine« 

 

Predstavitev in pravila igre. Igra Matematične domine, slika 10.1, vsebuje 57 

matematičnih domin, ki so različno oštevilčene. Igro lahko igrajo 2 do 4 igralci. Igralci 

postavijo domine na igralno površino tako, da se številke ne vidijo. Določijo, kdo bo 

igro začel. Ta igralec razdeli domine glede na to, koliko igralcev pri igri sodeluje (2 

igralca − vsak 12 domin, 3 igralci − vsak 10 domin, 4 igralci − vsak 8 domin). Domine, 

ki niso razdeljene, služijo kot rezervne domine. Igralci bodo te domine lahko vzeli, ko v 

svojih dominah ne bodo imeli ustreznih domin. Začetni igralec na sredino mize položi 

poljubno domino iz rezervnih domin. Pri tem mora paziti, da so številke vidne. 

Sodelujoči morajo med svojimi dominami najti primerno število in jo dati poleg domine 

na sredini mize (levo, desno, gor ali dol). Pri tem lahko uporabijo vse štiri matematične 

operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Ena od obeh številk na domini 

mora biti rezultat enačbe, ki jo tvorita dve sosednji številki. Številki v enačbi sta lahko z 

iste domine ali dveh različnih domin. Igralec, ki je na vrsti in nima domine z ustreznim 

številom, mora iz rezerve vzeti eno domino, jo dati med svoje domine ter izpustiti en 

krog. Če sta dve številki v nizu posledica dveh različnih operacij, igralec nadaljuje igro.  

Zmaga tisti igralec, ki prvi položi vse svoje domine na mizo. Cilj igre je utrjevati 

poštevanko v obsegu 10 × 10 in računanje v obsegu naravnih števil do 100.  

   

 

Slika 10.1: Matematične domine [42]. 

 


