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POVZETEK  

 

Diplomska naloga predstavlja novo didaktično namizno igro pri pouku gospodinjstva, ki 

je namenjena uporabi v modulu tekstila, natančneje, pri temi nega in vzdrževanje 

tekstilnih izdelkov.  

 

V teoretičnem delu sem na podlagi študije domače in tuje literature predstavila osnovo, 

na kateri sem začela graditi svojo didaktično igro, to je poznavanje strukture pouka, 

motivacije, učenja in iger ter osnovno strokovno znanje o tekstilu, ki je potrebno za 

izvajanje igre.  

V empiričnem delu sta predstavljeni nova didaktična igra in raziskava, s katero sem 

želela preveriti njeno uporabnost. V raziskavo sem vključila tri osnovne šole; skupno 129 

učencev petih razredov in 6 učiteljic. Rezultati so pokazali, da si učenci z uporabo nove 

didaktične igre bolje zapomnijo postopke vzdrževanja in si ustvarijo bolj trajno znanje 

kot pri navadnem pouku. Povečala sta se tudi njihov interes za učno temo in motivacija 

za delo. 

V pedagoškem delu se nahajajo moje priprave na učne ure, ki sem jih izvedla v okviru 

raziskave. Predstavila sem še, kako se nova didaktična igra sklada s sedmimi E načeli 

pouka gospodinjstva in mojo vizijo o njeni vključitvi v sam pouk. 

 

Nova didaktična igra se je izkazala kot zanimiva popestritev pouka gospodinjstva, 

učencem je pomagala k bolj uspešni zapomnitvi učne snovi, veseli pa je niso bili le 

učenci, ampak tudi učiteljice. 
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ABSTRACT 
 

My final thesis is about a new didactic board game for lessons of home economics, which 

is meant to be used in the module of textile, more exactly, for the theme treatment and 

maintenance of textile products. 

 

In the theoretical part I presented the basics, based on the studies in Slovenian and 

foreign literature. I started developing my didactic game leaning on the knowledge of 

the structure of the lesson, motivation, learning and games and the basic professional 

knowledge about textile, which is needed to play the game. 

In the empirical part I present the new didactic game and the research, with which I 

wanted to test its usefulness. I included 3 elementary schools in the research; 129 fifth 

grade students and 6 teachers altogether . Results show that students remember better the 

procedures of textile treatment and build a more permanent knowledge by playing the 

game in comparison to learning it in normal class. Their interest for the subject and 

motivation for work also increase. 

The pedagogical part contains my preparation for the lessons, which I carried out for the 

purpose of my research. I also explain how this new learning game fits the Seven E 

principles of home economics class and my vision for its integration in the lesson. 

 

The new didactic game has proven to be an interesting enrichment of home education 

lessons. It helps students remember the learning subject better. Not only students, but also 

teachers were very satisfied with the game. 
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1. UVOD 

 

Živimo v potrošniški družbi, ki se je končno začela zavedati posledic svojih dejanj na okolje. Na 

vseh področjih našega življenja se sedaj poudarjata ekološkost in ekonomičnost, ki bi ju lahko 

izkoristili tudi učitelji za okrepitev zavesti pri mladih v zvezi s tem, da oblačila niso le potrošni 

material, ampak tudi naša »druga koža«. Če bomo zanjo dobro skrbeli, nam bo namreč še dolgo 

služila. Poleg tega pa sposobnost, da sam vzdržuje svoje tekstilne izdelke, pomembno vpliva na 

samostojnost posameznika.  

 

Učitelji gospodinjstva imajo v petem razredu priložnost, da to predstavijo učencem v modulu 

tekstil, vendar se le-tega še vedno dojema kot nekaj, kar je namenjeno samo učenkam. Da bi čim 

bolj pritegnili tudi učence, bi se morali posluževati take metode dela, ki bi čim bolj aktivirala ves 

razred. Sama bi v tem primeru izbrala didaktično igro, saj je to dinamična metoda dela, ki 

dokazano povečuje motivacijo in je učinkovitejša za učenje dejstev kakor delo z besedilom. Pri 

skupinskem igranju prihaja pri učencih tudi do sodelovanja in krepitve socialne skupnosti. 

Ugotovila sem, da je obseg didaktičnih iger na temo tekstila oziroma vzdrževanja tekstilnih 

izdelkov zelo omejen. To me je spodbudilo k ustvarjanju nove didaktične igre, zasnovane na 

principu namizne igre. 
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2. TEORETIČNI DEL  

 

2.1 Pouk 

 

2.1.1 Namen, funkcije in naloge pouka 

Namen pouka je, da učenci pridobivajo in gradijo novo znanje, razvijajo svoje sposobnosti in 

osebnostne lastnosti. Lahko rečemo, da ima pouk razvojno-oblikovalno funkcijo, oziroma 

natančneje, izobraževalno in vzgojno funkcijo. Izobraževalna funkcija se navezuje na spoznavno 

stran pouka, to je pridobivanje in izgrajevanje znanja, razvijanje sposobnosti in spretnosti. 

Vzgojna funkcija se uresničuje, ko se sprožajo vzgojni vplivi, ki vplivajo na oblikovanje 

učenčeve osebnosti (Kramar, 2009). 

 

Pouk je proces, naravnan k točno določenim ciljem oziroma stanju. Da bi ta proces dosegel svoj 

namen, mora uresničevati določene naloge. Poznamo tri naloge pouka (Tomić, 2003): 

• materialne ali izobraževalne, ki se uresničujejo, ko učenec pridobiva znanje; rezultat je 

izobrazba; 

• funkcionalne, ki se uresničujejo, ko se razvijajo učenčeve sposobnosti za samostojno 

učenje, samoizobraževanje; rezultat je usposobljenost učenca, da bo pridobljeno znanje 

ustvarjalno uporabil; 

• vzgojne, ki se uresničujejo, ko si učenec v učnem procesu razvija sistem vrednot, stališča, 

navade, motive, podobe o sebi in čut za odgovornost.  

Šele, ko se združijo vse tri naloge pouka, lahko rečemo, da ima nek vzgojno-izobraževalni proces 

značaj pravega pouka. 

 

2.1.2 Vrednotenje in smotri pouka 

Marentič Požarnikova (1988) navaja, da so učni cilji pomembno izhodišče pri načrtovanju pouka; 

z njimi določimo vsebino, metode dela in didaktična sredstva. Okvirne napotke dobimo iz učnega 

načrta, kjer so zapisani splošni cilji predmeta, pri delu v razredu pa moramo te cilje 

konkretizirati. Cilje lahko operacionaliziramo ali klasificiramo. Cilj je operativen, če je iz stavka 

razvidno, kaj konkretno pričakujemo od učenca (na primer našteje, sklepa, izdela, ne pa: globlje 
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razume, ceni, obvlada), dobro je, da so določeni tudi pogoji (kaj bo smel uporabiti kot 

pripomoček – slovar, tabele, zemljevid) in kakšen bo kriterij za določitev zadovoljivosti 

odgovora (koliko nalog mora pravilno rešit v kolikšnem času). Izobrazbene ali kognitivne cilje 

lahko razdelimo v lestvico, ki je v skladu z logičnimi, pedagoškimi in psihomotoričnimi 

izhodišči. Oblikoval jo je Bloom s sodelavci (v Marentič Požarnik, 1988), cilji pa si sledijo od 

najnižjih do najvišjih: 

• znanje: poznavanje podatkov, dejstev, teorij; učenec ga dokaže z reprodukcijo, 

prepoznavanjem; 

• razumevanje: razumevanje dogodkov, zvez, pojavov; učenec povedano samostojno 

preoblikuje, prevede v drugo simbolno obliko, tako da ohrani smisel ali pa prevede iz 

tabele v diagram; 

• uporaba: uporaba znanega v novi situaciji; učenec reši podoben problem na osnovi 

naučenih principov in pojmov; 

• analiza: razčlenitev celote na sestavne dele, ugotavljanje odnosov; učenec jo uporabi pri 

pisnem sestavku, tehnični napravi; 

• sinteza: ustvarjanje nove celote iz prej poznanega na unikaten način; učenec napiše spis, 

predlaga svojo rešitev za nek problem; 

• vrednotenje: učenec ovrednoti izdelek oziroma nalogo glede na sprejete kriterije.  

Da lahko znanje nadgrajujemo in obvladujemo višje cilje, moramo najprej dobro poznati nižje 

cilje. Vprašanja za preverjanje znanja morajo zajemati vseh šest kategorij, če temu ne posvečamo 

dovolj pozornosti, večina vprašanj ostane na nižjih ravneh. 

 

2.1.3 Sodobni didaktični pristopi k poučevanju in učenju 

Učitelj v procesu izobraževanja učence spodbuja k bolj poglobljenemu razumevanju pojavov in 

iskanju povezav med njimi ter spodbuja zanimanje za reševanje različno zahtevnih problemov. 

Danes se zmotno bistvo pouka pojmuje kot nek sistem objektivno ugotovljenih znanstvenih 

spoznanj, ki jih učitelj transmisijsko, brez globljega razumevanja, prenese na učence. Dejstvo je, 

da učenec pri pouku »zbira« podatke, ne moremo pa mimo drugega dejstva, da v učnem procesu 

tudi sklepa, komunicira, eksperimentira, razlaga, rešuje probleme in se uči po principu 

izkustvenega učenja. Tako postane pouk proces pridobivanja znanja, veščin in sposobnosti. 

Dejavnik, ki lahko bistveno izboljša pouk je izobražen, pedagoško usposobljen in zavzet učitelj, 
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ki se ne vidi zgolj v vlogi prenašalca dejstev in podatkov, ampak spodbuja vedoželjnost in 

samostojno aktivno učenje. Učenci se morajo navaditi na smiselno uporabo miselnih operacij in 

samostojno iskanje informacij iz čim več različnih virov, na odkrivanje novega in dograjevanje 

starega znanja, na prepoznavanje različnih odnosov. Da bi vse to lahko dosegli, moramo miselno 

aktivirati učence, za to pa uporabljamo različne metode in oblike dela. V tradicionalnih 

didaktičnih modelih obstaja točno določeno zaporedje: poučevanje – prenašanje znanja, učenje – 

zapomnitev tega znanja, preverjanje – na koncu ugotavljanje, koliko znanja so usvojili, pri čemer 

je kriterij količina. V sodobnih didaktičnih modelih pa je preverjanje vse bolj integrirano v proces 

poučevanja in učenja. Učitelj preko opazovanja, zbiranja podatkov, sklepanja, komuniciranja in 

drugih dejavnosti spodbuja učence in hkrati spremlja njihov napredek. Učiteljeva priprava 

zahteva pošten in odgovoren razmislek o tem, katere cilje želi izpolniti glede na didaktični 

sistem, ki ga bo uporabil, in prostorske ter materialne možnosti. Celotno učiteljevo načrtovanje 

dela je odvisno od njegove strokovne didaktične usposobljenosti ter materiala in prostora, ki sta 

mu na razpolago. Pri vsem tem pa mora načrtovati tudi razvoj učenčevega napredka (Ajtnik, 

2000). 

 

2.1.4 Učne metode 

Če želimo izboljšati komunikacijo z učenci na način, ki je znanstveno in praktično preverjen, 

moramo uporabiti ustrezne učne metode. Uporabimo jih lahko na vseh stopnjah učnega procesa, 

od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, do vaj, ponavljanja in 

preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti. Učne metode se ne nanašajo le na poučevanje, ki je 

učiteljevo delo, ampak tudi na učenje, ki je naloga učencev (Tomić, 2003). 

 

Tomićeva (2003) opisuje zagato, ki nastaja, ker poznamo več različnih učnih metod – učitelji 

pogosto ne vedo, katero naj uporabijo za pouk določene teme ali enote. Avtorica nam tudi 

svetuje, kako si lahko na to vprašanje odgovori vsak učitelj sam: preučiti mora dejavnike, od 

katerih je odvisna izbira učne metode. Vedno je možnih več metod, zato je bolje, da jih 

uporabljamo več in ne vedno enakih, saj to ni sprejemljivo za uspešen učni proces. Ko izbiramo 

učno metodo, analiziramo didaktični položaj oziroma dejavnike, ki ga določajo, na primer učno 

vsebino, tip učne ure, razvojno stopnjo učencev, tehnično podlago, število učencev, čas, 

učiteljevo osebnost in drugo.  
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Ker so merila za razdelitev različna, lahko v didaktični literaturi zasledimo več klasifikacij učnih 

metod. Razdelimo jih lahko na primer po viru, od katerega učenec dobiva sporočila. Takšne 

metode so (Tomić, 2003): 

• verbalno-tekstualne: Ta skupina metod je najobsežnejša, sem štejemo metodi ustne 

razlage in pogovora ter metodo dela s tekstom; 

• ilustrativno-demonstracijska: Pri tej metodi učitelj kaže določene predmete in pojave 

oziroma demonstrira, učenci pa ga opazujejo;  

• laboratorijsko-eksperimentalna: Metoda, značilna za predmete, pri katerih je možno 

izvajati laboratorijske vaje; umetno izzivanje naravnih pojavov, da jih učenci lahko 

opazujejo; 

• metoda izkustvenega učenja: Pri tej metodi gre za izvajanje izkušenjskega učenja, to je 

proces, pri katerem se izkušnja transformira v vedenje. Je celosten proces, pri katerem je 

povezano delovanje celotnega organizma – mišljenje, čustva, zaznavanje in vedenje.  

 

Metode lahko razdelimo tudi glede na aktivnost učencev in učitelja (Mrak Merhar, Umek, Jemec, 

Repnik, 2013): 

• statične metode, pri katerih je učitelj aktiven, učenci pa so pasivni, na primer pri 

predavanju; 

• dinamične metode, pri katerih so tako učitelj kot učenci aktivni, na primer pri igri. 

Statične metode dela, na primer predavanje, največkrat uporabimo takrat, kadar je naš cilj doseči 

znanje in razumevanje, dinamične metode, na primer igro, pa uporabimo takrat, kadar želimo 

doseči, da bodo znali učenci na novo pridobljeno znanje tudi uporabljati, analizirati, sintetizirati 

in vrednotiti. Zaželeno je, da pri vsaki uri uporabimo tako statične kot dinamične metode. 
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Pri izbiri najustreznejše metode si lahko pomagamo tako, da si odgovorimo na naslednja 

vprašanja (Brečko, 2002): 

1. Za koga? Kdo je naša ciljna skupina?  

Učenci petega razreda osnovne šole. 

2. Zakaj? Kaj je izhodiščni problem?  

Poznavanje nege in vzdrževanja tekstilnih izdelkov. 

3. Kdo? Kakšen je moj odnos do ciljne skupine?  

Učitelj gospodinjstva.  

4. Čemu? Zakaj to delamo?  

Izpolnjevanje učnega načrta, pridobivanje novega znanja. 

5. Kaj? Kaj je tema oziroma vsebina?  

Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov. 

6. Kako? Vrsta in število metod, ki jih bomo uporabili?  

Didaktična igra. 

7. S čim? Kakšne pripomočke lahko uporabimo?  

Didaktična igra »Žehta«. 

Po uri lahko naredimo tudi analizo, s katero ugotavljamo, ali smo kaj pozabili in kaj bi lahko še 

izboljšali.  
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2.2 Motivacija  

Naše obnašanje se ne pojavlja kar samo od sebe, ampak ima svoje vzroke in cilje, je motivirano. 

V obnašanje nas ženejo različni razlogi, lahko so to potrebe, nagoni, želje, vrednote, ideali, 

interesi ali volja. Na vsa živa bitja ves čas deluje več takih silnic, pri živalih lahko sicer 

zasledimo le vrojene motive (instinkti ali nagoni), motivacija pa je najbolj razvita ravno pri 

ljudje, saj lahko svoje obnašanje zavestno spodbujamo in vodimo. To pomeni, da si lahko sami 

določimo cilj in ga nato poskušamo doseči z zavestnim nadziranjem svojega delovanja, moč 

motivacije pa vpliva tudi na kakovost naših dosežkov (Musek, Pečjak, 2001). 

 

Če ne bi bilo motivacije, se ne bi mogli učiti, saj nas ne bi nič gnalo k temu. Beseda motivacija 

izvira iz latinščine (motus) in pomeni gibanje. Torej, če želimo, da je učenje uspešno, moramo 

učence »premakniti«, spraviti v gibanje njihov um (Tomić, 2003).  

 

Marentič Požarnikova (1988) navaja, da se učenci raje učijo v prvi triadi osnovne šole kot v višjih 

razredih. V tistem obdobju so še bolj radovedni, vedo, da so prišli v šolo po znanje, učijo pa se 

tudi na ljubo staršem in učiteljem, saj je njihova čustvena potreba po identifikaciji in priznanju še 

zelo močna. Kasneje lahko prihaja pri učencih do neuspehov, snov jim ni več zanimiva, učitelji 

uporabljajo neprimerne metode, pojavijo pa se tudi novi interesi, recimo šport ali glasba. 

Posledica tega je padec interesa za šolo. Učijo se le še zaradi ocen oziroma da se izognejo slabim 

ocenam, prevladovati začne negativna učna motivacija. S pojavom adolescence pa se ta pojav le 

še dodatno zaostri. Učenec v tem obdobju doživlja velike spremembe v svojem telesu, ki mu 

nenadoma postane tuje, spremeni se tudi njegov odnos do vrstnikov in širše družbe. V tem 

obdobju postanejo učenčevi interesi bolj specifični, nekateri predmeti so mu bolj všeč in se jih 

raje uči, druge pa zapostavlja. V znanju, ki ga učitelj zahteva od njega, hoče videti smisel in 

uporabnost. Noče se učiti na pamet, snov hoče razumeti. Učenec postane tudi bolj občutljiv na 

posmeh sošolcev, disciplinske ukrepe, graje, kazni in slabe ocene. Obenem pa je adolescenca 

obdobje, v katerem lahko učenca trajno navdušimo za neko področje. 
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Da bi učencem kar najbolje pomagali, moramo poznati njihove motive, ki so gibalne sile, ki 

spodbujajo in usmerjajo aktivnosti. Motivi so lahko zelo različni (Marentič Požarnik, 1988): 

• najbolj preprosti so (še na živalski ravni) nagoni (vzpostavljanje homeostaze);  

• socialni, katere pogosto zadovoljujemo zaradi drugih (recimo motiv po uveljavljanju); 

• kognitivni; človekovo dejavnost določajo pričakovanja, predvidevanja, zavest ciljev. 

 

2.2.1 Elementi učne motivacije 

Učna motivacija je vse, kar daje pobudo za učenje, kar ga usmerja in mu določa trajanje. Nastane 

kot medosebno delovanje osebnostnih potez učenca (na primer storilnostna motivacija) in 

značilnosti učne situacije (kako zanimivo učitelj poda snov). Elementi učne motivacije (Marentič 

Požarnik, 1988) so: 

• vzburjenje, napetost: Učenec mora konstantno dobivati nove dražljaje, če želimo, da 

normalno umsko deluje; 

• zunanja in notranja motivacija za učenje: Pri zunanji motivaciji se učenec uči zaradi 

ocene, pri notranji pa ga žene zanimanje za to področje; 

• storilnostna motivacija: pričakovanje učenca, da bom našel zadovoljstvo v obvladovanju 

težkih nalog, njegova ambicioznost; 

• zavest o cilju: Učenec se zaveda, da lahko doseže cilj in to na poti do njega deluje 

motivacijsko; 

•  nivo aspiracije: To je nivo, ki ga želi učenec doseči v določeni dejavnosti, na primer 

učenec z visokimi aspiracijami bo prav dobro oceno dojel kot neuspeh, medtem ko bo 

učenec z nizkimi aspiracijami zadovoljen že z zadostno oceno. 

 

2.2.2 Vrste učne motivacije 

Učno motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Notranja izhaja iz učenca samega, uči se zato, 

ker to sam želi in za svoje delo ne pričakuje nagrade. Pri zunanji motivaciji je dejavnost učenca 

pogojena z zunanjimi dejavniki. Uči se zato, da bo nekaj dosegel (dobro oceno, pohvalo, 

nagrado) ali da bi se nečemu izognil (slabi oceni, graji). Vir motivacije so ljudje, ki ga bodo 

nagradili ali kaznovali. Učenec se bo pri svojem delu zelo potrudil, a čim bo dosegel cilj, se bo 

njegova dejavnost ustavila. Pomembno je, da sta pri učenju prisotni obe vrsti učne motivacije, 
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notranja namreč spodbuja učenčevo željo po znanju, zunanja pa poveča njegovo delovno vnemo 

(Babšek, 2009). 

 

V nekaterih primerih težko določimo ali gre za notranjo ali zunanjo motivacijo, saj je lahko meja 

med njima zelo tanka. Pri opazovanju drugih pri delu ali preko lastnih izkušenj lahko pridemo do 

prepričanja, da bomo z veliko vloženega napora nalogo obvladali, to pa je močan vir motivacije. 

Storilnostno motivacijo tako predstavlja naše notranje pričakovanje zadovoljstva ob 

obvladovanju težavnih dejavnosti. Pomembno je, da se učinek dejavnosti meri in nam uspeh ni 

zagotovljen vnaprej, ter da vsebuje dejavnost elemente tveganja. Ljudje imamo storilnostno 

motivacijo različno močno razvito. Nekateri so zelo ambiciozni. Taki se trudijo za doseganje 

visokih ciljev, tudi če jih k temu nihče ne priganja. Zanje ni nobena naloga prezahtevna. 

Neambiciozni ljudje pa ne delujejo iz lastne iniciative, odvisni so od zunanje spodbude in se 

bojijo zahtevnejših nalog, saj ne verjamejo v svoje sposobnosti (Marentič Požarnik, 2000). 

 

2.2.3 Učitelj in motivacija 

Učitelj ima na voljo tri principe za motiviranje učencev (Marentič Požarnik, 1988): 

• lahko prilagaja težavnost nalog, ki jih daje učencem; 

• na učne dejavnosti lahko odgovori s pohvalo, grajo, nagrado, kaznijo, oceno ali povratno 

informacijo; 

• spodbuja iniciativo pri učencih pri odločanju o metodi dela, zahtevnosti ali razvijanju 

kriterijev za samostojno ocenjevanje dosežkov.  

 

Učitelji v razredu za motiviranje učencev najpogosteje uporabljajo le nagrade in kazni. Čeprav 

sta ta dva prijema dobra za kontrolo vedenja učencev, pa pogosto vodita do upada notranje 

motivacije za sodelovanje v dejavnostih in spreminjata notranjo motivacijo ravno za vedenje, ki 

ga poskušamo nadzirati. Vsak učenec ima svoje razloge, zakaj se uči, in tem bolj poskušamo 

njegovo učenje manipulirati z nagradami in kaznimi, tem manj bo ponotranjil naučene vsebine. 

Če želimo učence prisiliti, da se naučijo pesem na pamet, jim lahko za nagrado obljubimo odlično 

oceno, za kazen pa negativno oceno. Dosegli pa bomo zgolj to, da se bodo naučili pesem na 

pamet, da bi dobili odlično oceno, oziroma da ne bi dobili negativne ocene. Njihova pozornost ne 
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bo usmerjena v to, zakaj je pesem pomembna, in da jo je koristno znati na pamet, ampak le v 

nagrado ali izogibanje kazni (Raffini, 2003). 

 

Področja vplivanja 

Epstein (v Raffini, 2001) je ustvaril model, po katerem lahko učitelji lažje prepoznajo ciljna 

področja za razvijanje notranje motivacije pri učencih. Sestavil je kratico TARGET, ki v 

angleščini pomeni tarča, vsaka črka pa predstavlja eno področje. Na vsako od teh področij lahko 

učitelj vpliva z orodji za povečanje notranje motivacije in motivacijo prenaša iz zunanje v 

notranjo. Področja vplivanja so:  

• task/naloga: učitelj mora nalogo oblikovati tako, da lahko vsak učenec doživi občutek 

uspeha; 

• authority/avtoriteta: odloča o tem, ali je za odločanje pristojen le učitelj ali tudi razred; 

• reward/nagrada: nagrada je način za krepitev obstoječega vedenja; 

• grouping/razvrščanje: grupiranje, fleksibilne in heterogene skupine; 

• evaluation/vrednotenje: učiteljevo pričakovanje učnega uspeha in njegovo merjenje; 

• time/čas: količina časa, ki ga učitelj nameni učnim nalogam. 

 

Motivacijska funkcija didaktičnih sredstev  

Pouk lahko popestrimo tudi z didaktičnimi sredstvi. Z njimi pritegnemo in usmerimo pozornost 

učencev, ustvarimo napetost ter ponazorimo, kar si težko predstavljajo. Ko se odločamo za 

didaktična sredstva, pri njihovi pripravi upoštevajmo (Kramar, 2009): 

• psihološko, pedagoško in didaktično ustreznost; 

• ustreznost izbora in rabe glede na vzgojno-izobraževalne namene; 

• prilagojenost učencem; 

• smiselne umestitve med druge sestavine pouka; 

• da so nam didaktična sredstva v podporo in pomoč; 

• kritično izbiro uporabe.  
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2.3 Učenje 

Učenje se ne prične z vstopom in ne zaključi z izstopom iz šole, saj se učimo celo življenje. To 

predstavlja prvotno naravno učenje, ko posnemamo druge in si te izkušnje zapomnimo. Izvaja se 

v vsakdanjem življenju in ni vnaprej načrtovano oziroma je spontano. Tako učenje imenujemo 

dejavno ali aktivno učenje, ker je del dejavnosti, ki jih ne izvajamo z namenom, da bi se učili. 

Vendar s tovrstnim učenjem ne moremo zadovoljiti vseh svoji potreb po znanju, te dosegamo z 

načrtnim učenjem, ki je ravno zaradi tega umetno. Z načrtnim učenjem pridobivamo znanja in 

širimo svoje kompetence v vzgojno-izobraževalnem procesu oziroma pouku v šoli ter v 

izobraževalnih procesih izven šole (Kramar, 2009). 

 

2.3.1 Spomin je osnova za učenje 

Učenje in spomin sta pojma, ki sta močno povezana in ju težko ločimo. Če je učenje pridobivanje 

novih informacij in spretnosti, je spomin tisti, ki nam omogoči, da se te nove informacije in 

spretnosti ohranijo (Bristow, 2001). 

 

Informacije sprejemamo, obdelujemo in tudi shranjujemo v možganih. Spomin in pomnjenje sta 

v našem življenju izredno pomembna, brez njiju bi nam bilo vedno vse tuje in novo. Vseh 

informacij, ki jih sprejemamo, si ne zapomnimo, veliko ohranjenih pa po določenem času zbledi. 

Manj pomembne informacije pozabimo in si raje zapomnimo nove, ki se nam zdijo pomembnejše 

(Musek, Pečjak, 2001). 

 

Spomin lahko ločimo na eksplicitni in implicitni. Ko v mislih iščemo odgovor na neko konkretno 

vprašanje, prikličemo eksplicitni spomin, in ravno tako poteka preverjanje znanja v šolah. Za 

implicitni spomin pa ni potrebno razmišljati ali ga iskati, v okolici avtomatično prepoznavamo 

stvari, ki jih poznamo, ko govorimo izgovarjamo besede, ki smo se jih nekoč v preteklosti 

naučili. Eksplicitni spomin je bolj podvržen propadanju zaradi staranja, medtem ko implicitni ni 

toliko. Spomin lahko delimo tudi na deklarativni in proceduralni. V deklarativnem spominu so 

shranjeni podatki, dogodki in dejstva, v proceduralnem pa spretnosti. Ko se učimo neke nove 

spretnosti, sprva vložimo več napora v delo, a kasneje izvedba poteka samodejno (Pečjak, 2001). 
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Nevrofiziološke osnove učenja 

Za razumevanje učenja je pomembno poznavanje delovanja možganov in živčnega sistema, ki 

ustvarja spomin. Možgani nikoli ne počivajo, nanje vplivajo dražljaji iz okolja in notranji signali, 

recimo hormoni. Hkrati lahko obdelujejo več informacij, njihova zmožnost učenja in zapomnitve 

pa je zelo velika (Marentič Požarnik, 2000). 

Živčni sistem v našem telesu je sestavljeno iz živčnih celic ali nevronov. Ti so sestavljeni iz 

telesa (some) in izrastkov, krajših dendritov in daljšega aksona, na koncu katerega so živčni 

končiči. Nevroni so med seboj povezani z živčnimi stiki ali sinapsami (Musek, Pečjak, 2001). V 

somi nevrona nastane akcijski potencial ali električni naboj, ki potuje preko aksona do živčnih 

končičev različno hitro, od enega do sto metrov na sekundo. Dendriti so sprejemniki informacij, 

akson pa oddajnik. Nevron lahko v istem trenutku sprejme več tisoč signalov, ki mu jih pošiljajo 

drugi nevroni. Iz fiziološkega vidika poteka učenje tako, da je novo znanje nek dražljaj, ki v 

obliki električnega impulza po dendritih potuje najprej v osrednji del možganov, kjer je 

prerazporejen v specializiran del možganov. Ponavljanje dražljaja povzroči, da nastanejo novi 

nevroni in povezave, ti pa skupaj ustvarijo mrežo znanja. V naših možganih je sto milijard 

nevronov, vsak pa ima še dvajset tisoč dendritov. V zdravih in nepoškodovanih možganih je 

število nevronov vedno enako, razlikujejo se le v tem, koliko povezav tvorijo med seboj (Ginnis, 

2004). Največ nevronov je v možganski skorji, ta del možganov je povezan z največjim številom 

duševnih in osebnostnih funkcij, kot so občutki, zaznave, govor, gibanje, učenje ali spomin 

(Musek, Pečjak, 2001). Razvoj možganov je povezan z razvojem človeka, različni deli možganov 

so tako različno stari. Najstarejši (na primer možgansko deblo) uravnavajo življenjsko važne 

funkcije. Možganska skorja je najmlajša, največji obseg pa je dosegla ravno pri človeku 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Možgani se delijo na dve polovici, ki nista ločeni zgolj anatomsko, ampak tudi v načinu 

delovanja. Funkcije leve polovice so red, logika, jezik in druge. Funkcije desne polovice so 

čustva, kreativnost, izkušnje in druge. Otroci do tretjega leta starosti še ne znajo uporabljati 

logike in izraziti svojih občutkov, ker pri njih še prevladuje desna polovica možganov. Šele ko 

postane dejavna tudi leva polovica možganov, se lahko začnejo zavedati svoje odgovornosti in 

časa, v tem obdobju pa jih tudi vse zanima, ker želijo poznati logiko povezav med vzroki in 

posledicami. Na sredini možganov poteka snop vlaken, ki povezuje levo in desno polovico. Ta 
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povezava omogoča komunikacijo in združevanje, da lahko obe polovici delujeta usklajeno 

(Siegel, Payne Bryson, 2013). 

 

2.3.2 Večfazni model spomina 

Atkinson in Shiffrin (v Babšek, 2009) sta sestavila pomembno teorijo, ki opisuje proces, skozi 

katerega morajo iti informacije iz okolja, da se lahko ohranijo v našem spominu. Prepotovati 

morajo vse tri vrste spomina:  

• senzorni spomin, ki deluje eno do dve sekundi, ima zelo veliko zmogljivost, vendar 

takrat informacije ne razumemo, prepoznamo lahko samo enostavne vzorce. Po tem 

kratkem času nova informacija zamenja prejšnjo. Če informacija ni prešla v naslednjo 

vrsto spomina, se je izgubila za vedno; 

• kratkoročni spomin traja nekoliko dlje, od dvajset do štirideset sekund, v njem lahko 

hranimo od pet do devet enot, informacije v tem spominu dobijo pomen, tukaj se tudi 

povezujejo informacije iz senzornega in dolgoročnega spomina; 

• v dolgoročnem spominu se trajno ohranijo neomejene količine informacij. Vanj se 

vtisnejo vse informacije, ki jih v spominu ohranimo vsaj nekaj minut. Ker so podatki 

med seboj povezani, lahko pride do priklica. 

Potovanje lahko poteka v obe smeri; ko se informacija shranjuje, potuje preko senzornega 

spomina v kratkoročni spomin, od tam pa v dolgoročni spomin, pri priklicu pa informacije preide 

iz dolgotrajnega spomina v kratkotrajni spomin, kjer jo lahko obdelujemo. 

 

2.3.3 Oblike učenja 

Učenje s psihološkega vidika ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad, ampak predstavlja tudi 

vsako spreminjanje posameznika pod vplivom interakcije z okoljem. Stopnja fiziološke zrelosti 

narekuje pripravljenost na začetek učenja, kar lahko opazimo pri zgodnjih oblikah učenja – 

učenju govora ali hoje – obenem pa so zelo pomembne tudi primerne izkušnje. Ko je človek v 

interakciji z okoljem, spreminja sebe in tudi svoje okolje (Marentič Požarnik, 1988). 

Psihologi, ki so preučevali učenje, so poskušali v preteklih letih le-tega razložiti na osnovi 

teoretičnih modelov, katerih večina je nastala na podlagi laboratorijskih eksperimentov in 

eksperimentov na živalih. Te teorije želijo razložiti učenje iz enotnih izhodišč, zato si pogosto 

nasprotujejo med seboj. Behaviorizem trdi, da se učimo vedenja ali reakcij na dražljaj, 
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kognitivizem pa, da se učimo pomenov ali smisla. Smiselno je, da znamo ločiti med seboj 

različne oblike učenja, in da vemo, kakšni pogoji so potrebni za posamezno obliko ter kako jo 

lahko spodbudimo. Primer klasifikacije oblike učenja v zaporedju, ki se opira na otrokov 

ontogenetski razvoj (Marentič Požarnik, 2000): 

• učenje na osnovi lastnih izkušenj (Če se otrok opeče, se ne bo več dotikal štedilnika.); 

• učenje z opazovanjem ali s posnemanjem (Otrok opazuje druge v nekih situacijah in jih 

nato posnema.); 

• spoznavno učenje (besedno ali simbolno učenje); 

• metakognitivno učenje (razmišljanje o svojem učenju in njegovo uravnavanje). 

 

Učenje lahko delimo na (Pečjak, 2001): 

• učenje ali pridobivanje novega znanja in sposobnosti; 

• retencijo ali ohranjanje znanja; 

• obnavljanje znanja. 

Skupaj nam omogočijo priklic, prepoznavanje in učni prihranek.  

 

Nemški psiholog Ebbinggaus (v Marentič Požarnik, 2000) je preučeval, kakšen vpliv ima čas na 

zapomnitev gradiva. Z izvajanjem eksperimentov, učenjem in ponovnim učenjem serij 

nesmiselnih zlogov je prišel do ugotovitve, da je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju; v prvi 

uri namreč pozabimo več kot polovico naučenega, kasneje se pozabljanje vedno bolj upočasnjuje. 

Hitrost pozabljanje je odvisna tudi od vrste gradiva in od tega, koliko smiselno se nam gradivo 

zdi. Ravno zato najhitreje pozabljamo nesmiselne zloge in manj smiselno snov, na primer pesmi, 

najdlje pa se ohranijo rezultati miselne aktivnosti, na primer načini reševanja problemov. 

Ebbinghaus je na osnovi pridobljenih podatkov postavil teorijo ne-rabe ali teorijo razkroja, ki 

pravi, da se spominske sledi, ki jih ne uporabljamo, sčasoma razkrojijo in propadejo. Kasneje je 

od te teorije odstopil in postavil novo teorijo interference, v kateri je predstavil interferenco kot 

pojav, pri katerem se dve vrsti valov med seboj mešata in posledično ojačujeta ali izničujeta. 

Tako naj bi mešanje različnih spominskih sledi povzročalo pozabljanje. Interferenca lahko deluje 

na dva načina; zaradi proaktivne inhibicije že pridobljeno znanje moti pridobivanje novega, 

zaradi retroaktivne inhibicije pa snov, ki se jo na novo naučimo, negativno vpliva na že naučeno. 
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Beyer (1992) omenja raziskavo učenja tujih besed. Če predpostavimo, da za zapomnitev 20 tujih 

besed potrebujemo 10 minut, lahko iz tega predvidimo, da bomo za zapomnitev 40 besed 

potrebovali 20 minut. Raziskava je pokazala, da temu ni tako, saj potrebujemo kar 30 minut. 

Vzrok je ravno v proaktivni in retroaktivni inhibiciji, ki delujeta močneje zaradi večje količine 

podatkov. Ugotovljeno je bilo tudi, da se med seboj najbolj prekrivajo in pozabijo podobne učne 

snovi, zato se ni priporočljivo učiti dveh podobnih predmetov zapored (recimo dveh jezikov). 

 

Pri učenju lahko opazimo zanimiv pojav, ki ga imenujemo reminiscenca. Nekaj minut po učenju 

pride do začasnega izboljšanja zapomnitve, ki je bolj obsežna kot zapomnitev tik po učenju. Če 

se učimo daljšo serijo podatkov, si bolje zapomnimo tiste na začetku in na koncu, vmes pa le tiste 

bolj izstopajoče (Marentič Požarnik, 2000). 

 

2.3.4 Dejavniki uspešnega učenja 

Učitelj mora za uspešno delo z učenci poznati glavne dejavnike uspešnega učenja. Ti so med 

seboj povezani in se lahko dopolnjujejo. V grobem jih lahko razdelimo glede na njihov vir; če 

izhajajo iz učenca, so notranji, če pa izhajajo iz okolice, so zunanji (Babšek, 2009). Naprej se 

delijo sledeče: 

• notranji:  

• fiziološki: Izhajajo iz telesnega stanja, ki so lahko kratkotrajna ali dolgotrajna; 

• psihološki: So del učenčeve psihe in njegovega pristopa k učenju, na primer umske 

sposobnosti, osebnostne lastnosti, učna motivacija; 

• zunanji: 

• fizikalni: Stanje učnega okolja, na primer vreme, temperatura, vlaga, hrup; 

• socialni: Izvirajo iz ožjega in širšega učenčevega družbenega okolja; to so družina, šola in 

širše družbeno okolje.  

 

2.3.5 Aktivno učenje  

Marentič Požarnikova (2000) meni, da učenje še vedno pojmujemo kot zbiranje in zapomnitev 

spoznanj, do katerih so prišli drugi. Na učenje gledamo kot na transmisijo – prenašanje znanja, 

ločeno od izkušenj in življenjskih okoliščin. Tako znanje je manj trajno in uporabno, motivacija 

pri učenju je zelo nizka, tudi rezultati učencev so nizki, pogosto pa prihaja tudi do odpora za 
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učenje. Avtorica pravi, da če želimo doseči bolj kakovostno učenje, pri katerem se učenec 

celostno aktivira, moramo stremeti k aktivnemu učenju. Tako učenje lahko poteka s samostojnim 

iskanjem in razmišljanjem, preko pogovora v skupini ali preko raziskovanja, s katerim želi 

učenec preveriti postavljene hipoteze. Važno je, da učenje učenca miselno in čustveno aktivira ter 

da je prepleteno z resničnimi življenjskimi okoliščinami. Tako pridobljeno znanje bo trajnejše in 

tudi uporabnejše v novih situacijah. Pouk se tako iz transmisije spremeni v transakcijo, zvezo 

interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, pa tudi v transformacijo; spreminjanje 

dojemanja samega sebe in sveta pod vplivom učenja.  

 

Center za specifične diagnostične študije v Rockvillu v Marylandu (Ginnis, 2004) je z raziskavo 

na vzorcu 5300 učencev dokazal, da je na vsaki šoli in v vsakem razredu ne glede na predmet 

neka določena razporeditev zaznavnih tipov. Najmanj, 29 %, je učencev, pri katerih prevladuje 

vidni zaznavni tip, kar pomeni, da ti učenci najraje delajo z vizualnim gradivom in se z njegovo 

pomočjo najlažje učijo. S 34 % jim sledijo učenci, pri katerih prevladuje slušni zaznavni tip. Ta 

skupina se najlažje uči s pomočjo zvoka. Največji delež, 37 %, je učencev, pri katerih prevladuje 

kinestetični zaznavni tip, kar pomeni, da je pri njih zapomnitev najboljša, če stvari naredijo sami. 

 

Bristowova (2001) opozarja, da smo ljudje različni, zato ne ustreza vsem enak način 

posredovanja informacij, za uspešno poučevanje pa bi se tudi učitelj moral prilagoditi temu 

spoznanju. Prilagajanje učenja posamezniku srečujemo navadno le pri učencih s posebnimi 

potrebami, pri delu z ostalimi učenci ni prisotno. Na področju izobraževanja odraslih so že bili 

doseženi zanimivi rezultati s prilagajanjem dela vsakemu posamezniku in uporabo metod, ki 

ustrezajo zahtevam predmeta. Pogosto lahko srečamo razmišljanje v smislu, da so diferencialni 

učni načrti namenjeni le otrokom s posebnimi potrebami. Premalo se zavedamo, da pri vsakem 

uspešnem poučevanju uporabljamo več različnih metod, s katerimi podajamo snov, in s tem 

povečujemo možnosti, da si bodo učenci snov učinkovito zapomnili. Iz vsakodnevnih izkušenj že 

vemo, da si zapomnimo stvari, ki se nam zdijo zanimive ali pomembne, kar za nas nosi čustven 

naboj, ter nenavadne in nepričakovane stvari. 
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2.3.6 Rezultati učenja 

Rezultati učenja so navade, spretnosti in znanje. Ko ponavljamo neko dejavnost, se razvije 

navada. Spodbuda za dejavnost lahko prihaja od zunaj ali od znotraj. Navada poteka avtomatično 

in nam prihrani čas, zelo težko pa jo spremenimo. Motorične navade imenujemo spretnosti, 

razvijejo se na ožjem področju dejavnosti (na primer spretni prsti ali spretnost govorjenja). Ko je 

spominsko gradivo besedno in temelji na pomenu, pa imamo opravka z znanjem. Delimo ga 

lahko na več ravni, od nepovezanih podatkov do presojanja in sklepanja na podlagi podatkov 

(Pečjak, 2001). 

 

Možgane bolj kot vsakdanje stvari zanimajo novosti, namenjajo jim več pozornosti. Zaradi 

poplave informacij možgani ne morejo predelati vseh informacij, ampak najprej odstranijo tiste, 

ki niso pomembne za preživetje. Vsak nov ali čustveno nabit dražljaj bo pritegnil našo pozornost. 

Učenje, v katero poskušamo vplesti več čutov, je bolj uspešno, ker sprejemamo informacijo 

preko več zaznavnih kanalov, s tem pa povečamo verjetnost, da si bomo informacijo zapomnili. 

Spomina ne sprožimo zgolj z vprašanji, ampak tudi z lokacijo, občutki, gibanjem ali imeni in 

obrazi drugih ljudi. Če slišimo pesem, ki je nismo slišali že dolgo, bo obudila v nas spomine in 

celo vonjave ter občutja, ki smo jih nekoč ob njej doživljali (Ginnis, 2004). 
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Slika 1: Zapomnimo si ali usvojimo…(vir: Beyer, 1992) 
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2.4 Igra 

 

2.4.1 Zgodovina igre 

Že naši predniki v pradavnini so med svoje dejavnosti vključevali tudi igre; z njimi so odkrivali 

načine, kako si popestriti življenje in kako preživeti. Uporaba igre je najstarejši način vzgoje 

otrok in sredstvo za njihovo pripravo na življenje. Otroci so se že od nekdaj učili od odraslih s 

posnemanjem vsakdanjih opravil, ker pa otroci ne zmorejo opraviti vseh dejavnosti kakor odrasli, 

so si jih prilagodili, iz tega pa se je razvila igra. Dejavnost kasneje ni bila več pomembna za 

preživetje, zato je postala tudi bolj sproščena in zabavna. Vendar je igra še vedno predstavljala 

pomemben del urjenja za življenje; z igro lovljenja so se pripravili na pravi lov na živali, s 

plezanjem na nabiranje hrane in tako dalje. Z razvojem človeka so se razvijale tudi igre 

(Pistotnik, 1995). 

 

Še danes je igra tako pri otrocih kot pri odraslih pomemben sestavni del življenja, saj nikoli ne 

zastara. Z leti sicer izgubljamo potrebo po igranju, vendar je še vedno prisotna pri komunikaciji, 

saj nam lahko pomaga pri navezovanju stikov s tistimi otroki, ki lahko le preko igre vzpostavijo 

stik z odraslimi (Motik, 1992). 

 

2.4.2 Kaj definira igro? 

Pri definicije igre sta pomembna dejavnika starost otrok in vrsta igre, načeloma pa se uporabljajo 

ti kriteriji (Gologranec Zakonjšek, 2002): 

• igre ne vodi zunanja zahteva, ampak notranja motivacija; 

• pri sami igri je bolj kakor cilj pomembna sama dejavnost; cilj se lahko spremeni; 

• pri igri se lahko uporabljajo tako znani kot neznani predmeti; s tem se nadgrajuje 

predstave; 

• igra je lahko domišljijska ali poteka le na simbolni ravni; 

• pravila igre niso fiksna, otroci jih lahko spreminjajo; 

• igra je pomembna za socialni razvoj; otrok se druži in uči prilagajanja ter pogajanja; 

• igra je otrokom vedno v veselje; 

• skozi igro lahko otroci močno izražajo svoja čustva, tudi tista negativna, ki niso zaželena 

v vsakdanjem življenju. 
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Še nekaj pomembnih strokovnih spoznanj o otrokovi igri, njenem razvoju, dinamiki in 

spodbujanju (Jeitner - Hartmann, 1992):  

• le če je otrok v ustvarjalnem okolju in ob ustvarjalnih odraslih, je lahko tudi sam 

ustvarjalen; 

• z igro se otrok razvija; 

• v igro so zajeta vsa področja, na katerih se razvija otrok; gibalno, socialno, čustveno, 

spoznavno in govorno; 

• igra je lahko sama sebi zadostna; 

• v igri so pomembni tudi odrasli, ne le priprava prostora in igrač; 

• to kar otrok naredi v igri, ima zanj posebno vrednost; 

• v igro je vpleteno tudi otrokovo okolje, preko igre pa lahko spoznamo otrokov način 

življenja. 

 

2.4.3 Teorije o igri 

Na vprašanje, kaj je igra, je poskušalo odgovoriti že mnogo znanstvenikov, posamezne teorije pa 

lahko razdelimo v tri sklope glede na pogled na igro – sociološki, psihološki in pedagoški. 

 

Sociološke teorije 

Ker je igra družbeni pojav, ga med drugimi obravnava tudi sociologija, veda o družbi. Prvi je o 

igrah s tega vidika pisal Aristotel v osmi knjigi Politike, in sicer v povezavi z vzgojo mladine, 

kjer je igro predstavil kot prekinitev dela, saj človek, ki dela, potrebuje počitek. Kasnejši avtorji 

so svoje teorije zapisali v dela, ki so se ukvarjala s pomenom igre v družbi; Huizinga: Homo 

ludens, Caillois: Igra in ljudje, Božović: Metamorfoze igre. Po mnenju omenjenih sociologov je 

igra nasprotje odtujenemu delu posameznika. Ker v delu ne najdemo užitka, iščemo nadomestilo 

v igri, tako je igra nagrada za naše žrtvovanje pri delu, ki sploh ni človekova potreba (Bognar, 

1987). 

 

Psihološke teorije 

Najobsežneje se z igro še danes ukvarja otroška psihologija, saj v psihologiji igra predstavlja 

dejavnost, ki je značilna za otroško dobo. Obstaja veliko teorij o igri, nobena pa je ne zna 
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dokončno definirati in pojasniti. Znani avtorji, ki so raziskovali igro iz psihološkega vidika, so 

Spencer (postavil je prvo teorijo o presežku energije), Hall, Gross, Bühler, Freud, Buytendijk in 

Piaget. Vsi zagovarjajo dejstva, da je igra dejavnost, ki je značilna za otroštvo, je biološko 

pogojena, je otrokova notranja nuja in spremlja njegov psihični in fizični razvoj, ter da ob igri 

občutimo zadovoljstvo, ne morejo pa se poenotiti o razlagi tega zadovoljstva (Bognar, 1987). 

 

Pedagoške teorije 

Mnenja pedagogov o uporabi igre pri vzgojno-izobraževalnem procesu se zelo razlikujejo; 

nekateri jo zanikajo, spet drugi zagovarjajo. O tem so pisali že Grki. Platon in Kvintilijan sta 

želela ustvaril tako učenje, ki bi bilo otrokom v veselje, pri tem bi si seveda pomagala z igro. 

Kasnejši pedagogi, kot so Komensky, Locke in Fröbel, so iskali način, kako šolo in učenje 

približati učencem. Kljub naprednim teorijam in željam po izboljšanju šolskega sistema v svojem 

času niso dosegli spremembe v načinu izobraževanja, šola je ostajala ustrahovalna, hladna in 

odbijajoča. Velika želja po spremembi pa se je kasneje pokazala v obliki reformnega gibanja 

nova šola, ki se je pojavil najprej v ZDA, kasneje pa prišel tudi v Evropo. Najbolj poznani 

predstavniki gibanja so Neill (ustanovitelj zasebne šole Summerhill), Montessori, Dewey, 

Makarenko in drugi. Posamezna gibanja so se med seboj razlikovala, vsem pa je bila skupna 

kritika starega šolskega sistema in želja, da je učenec v procesu aktiven (Bognar, 1987). 

 

2.4.4 Kategorije iger 

Caillois (v Hočevar, 1981) je z analiziranjem iger ustvaril svojo klasifikacijo, v kateri je igre 

razporedil v štiri osnovne kategorije: 

• agon: Pri teh igrah so možnosti za zmago med igralci enakovredne, osnovni princip je 

tekmovanje. Najbolj uspešen je tisti, ki je najbolj usposobljen in kondicijsko pripravljen 

(atletika, med dvema ognjema, streljanje); 

• alea: Gre za nasprotje agon iger, igralci namreč ne morejo vplivati na izid igre, ker je ta 

naključen. To so igre na srečo, igralec je pri tovrstnih igrah najbolj pasiven, rezultati pa se 

merijo (točke, oznake); 

• mimicry: Osnovni princip teh iger je posnemanje, predvsem vlog, ki posnemajo odrasle 

(kavboji in indijanci, ravbarji in žandarji, gusarji, vitezi, princeske). Predstavljajo tudi 

izhodišče za gledališke igre; 
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• ilinx: Igre, pri katerih pride do trenutne spremembe zaznavanja, vrtoglavice (spuščanje s 

tobogana, guganje, vrtenje v krogu). 

Veliko iger je kombinacija agon in alea iger. Sreča določi, katere karte bomo dobili, od naših 

sposobnosti pa je odvisno, če jih bomo znali dobro uporabiti. 

 

2.4.5 Otrok in igra 

Vrsta igre se z otrokovim razvojem spreminja. Opazimo lahko več stopenj, ki z otrokovim 

razvojem postajajo vedno bolj kompleksne (Gologranec Zakonjšek, 2002): 

Tabela 1: Stopnje otroške igre. 

vrsta igre starostno obdobje dejavnost 

funkcijska od rojstva do drugega leta 
prijema predmete, jih zaznava in 

preizkuša 
simbolna in 
domišljijska 

od konca prvega leta dalje 
predmet uporablja kot simbol za 

drug predmet (palčka postane žlica) 

dojemalna od rojstva dalje 
posluša, opazuje stvari in jih 

posnema 
gibalna in 

konstrukcijska  
med tretjim in šestim letom kasnejša nadgradnja funkcijske igre 

 

Igra je ena izmed oblik otrokovega socialnega druženja. Otrok v stiku z drugimi dobiva spodbudo 

za povečevanje svoje zmogljivosti, obenem pa se zmogljivost nadgrajuje z udejstvovanjem in mu 

omogoča vraščanje v socialno družbo. Na začetku otrokovo igro vodi predvsem veselje, nato 

nastopita težnja po stopnjevanju zmogljivosti v individualni igri in težnja po socialnem stiku pri 

skupinskih igrah. Sodelovalna skupinska igra je za otroka bolj zahtevna, saj mora vsaj malo 

obvladati svoja čustva, omejiti mora svoje zahteve in upoštevati tudi druge soigralce. Potrebna je 

določena stopnja socialne zrelosti, če ne se otrok ne more ujeti z ostalimi (Toličič, Smiljanič, 

1979). 

 

Med otroško in otročjo igro je zelo tanka meja. Če se oseba pri igri dolgočasi, se prične igrati 

otročje. Med igro in načinom igranja posameznika lahko odkrijemo dobre in slabe značajske 

lastnosti, preko igre pa lahko slabe lastnosti tudi odpravimo. Igra nas prisili, da smo v dobrih 

odnosih z drugimi igralci, ima pa tudi funkcijo pomirjevanja in vzgajanja človeka v družabno 

bitje (Gööck, 1981). 
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2.4.6 Igrače 

Igrača je lahko vsak predmet, ki ga otrok uporabi pri igri. Ne glede na to, kaj je igrača, bo ta 

predmet vedno sodoločal način in vsebino igre. Sto let nazaj otroci niso imeli veliko igrač, za igro 

so večinoma uporabljali samo svojo domišljijo. Danes ob tehnološkem napredku doživljamo 

poplavo igrač, ob tem pa se lahko vprašamo, če si otroci res želijo le najsodobnejših igrač 

(Gologranec Zakonjšek, 2002). 

 

Po mnenju Auerbachove (v Armstrong, 1999) iz Mednarodnega muzeja igrač v San Franciscu 

lahko igrače razdelimo v tri kategorije: 

• aktivne igrače (kolo, žoga, rolerji); 

• ustvarjalne igrače (plastelin, barve, glasbeni inštrumenti, lutke); 

• vzgojne igrače (družabne igre, sestavljanke). 

Vsak otrok bi moral imeti približno enako količino igrač iz vsake od treh skupin. 

 

Vrste igrač lahko razdelimo tudi glede na funkcijo (Gologranec Zakonjšek, 2002): 

• igrače za funkcijsko in gibalno igro (ropotuljice, lončki, obročki, žoge, vozila); 

• igrače za simbolno igro in ljubkovalne igrače (punčke, medvedki, hiše, pripomočki za 

igre vlog); 

• igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje (kocke, plastelin, glasbila); 

• igre s pravili in družabne igre (namizne igre, karte, domine). 

Otroci imajo ne glede na starost in spol igrače iz vseh štirih skupin. Velikega pomena je 

strukturiranost igrače. Primer zelo strukturirane igrače je policijski avto z lučkami, zvokom in 

policisti, torej neka igrača, ki je natančno dodelana in ima veliko podrobnosti in dodatkov. Otrok 

bo to igračo uporabljal pogosto na enak način, saj sama struktura igrače določa, kaj naj z njo 

počne. Primeri nizko strukturiranih igrač so punčka iz cunj, lesena kocka ali naravni material. 

Torej neka igrača, ki ni dodelana v podrobnosti ali nima določenega spola in starosti ter jo lahko 

otrok pri igri spreminja in različno uporablja. Igrača, za katero želimo, da je dobro in pravilno 

oblikovana, mora imeti več kvalitet: biti mora zdravstveno-higiensko in psihološko-pedagoško 

ustrezna ter tehnološko, oblikovno in estetsko kvalitetna. Le če je igrača dobro zasnovana, bo 

lahko pravilno vplivala na razvoj otroka. Komisija za ocenjevanje igrač, ki podeljuje znak Dobra 

igrača, ocenjuje nove igrače glede na naslednje kriterije: oblika in zasnova, varnost, funkcija, 
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uporabnost, konstrukcija in izdelava, material, barve, embalaža. Za doseganje čim višjega nivoja 

ponudbe je pomembna zlasti kreativnost pri snovanju novih igrač, saj zanimive igrače pri otroku 

sprožajo ustvarjalnost. 

 

2.4.7 Igra pri pouku 

Dolničarjeva (2002) meni, da je igra v otrokovem razvoju nenadomestljiva dejavnost. Z njo se 

uči veseliti, ko zmaguje, in ostati pozitiven tudi ob porazu, nauči se izpolnjevanja dolžnosti ter 

odgovornosti in samostojnosti. Ko poskrbimo, da poučevanje postane igra, učence uspešno in 

brez prisile pritegnemo k učni snovi. Nekateri v tovrstnem načinu dela vidijo samo negativne 

stvari – več časa za pripravo kot pri frontalnem pouku, učitelj mora imeti izkušnje s tovrstnim 

delom in biti spreten animator ter vodja, a obenem ne biti tisti, ki ukazuje, temveč tisti, ki svetuje. 

Ravno zaradi položaja učitelja se učenci pri tovrstnem načinu dela počutijo dobro, saj imajo 

občutek, da se niso učili. Z uporabo igre je delo prijaznejše za učence, znanje trajnejše, vpliv pa 

ima tudi na razvoj otroka – telesni, čustveni, psihomotorični, spoznavni in socialni. Delo lahko 

poteka samostojno, lahko pa tudi v parih ali skupinah, tako da pride do medsebojnih stikov. Če 

hočemo, da je igra didaktična, mora dosegati zastavljene učne cilje, zato mora učitelj učence 

voditi, postaviti svoje zahteve in pri njih tudi vztrajati. Le tako lahko učenci dosežejo zastavljen 

cilj. 

 

Bognar (1987) navaja, da so igre pri vzgoji in izobraževanju uporabljali že stari Egipčani, vendar 

so bile metode z uporabo igre v preteklosti navadno le svetla izjema v šolstvu, ki je veljalo za 

vsiljeno dejavnost. Pedagogi so, kot smo že omenili, podali mnogo zanimivih teorij, vendar so 

bile to zgolj teorije, ki so nastale kot močna želja po spremembi šolskega režima. Dosegli pa niso 

veliko, saj se šola v njihovem času ni spremenila. V drugi polovici dvajsetega stoletja je pod 

vplivom več raziskav začelo naraščati zanimanje za igro pri pouku. Vzrok za spremembe je bila 

tudi predšolska vzgoja, ki se je razvijala neodvisno od šolskega sistema in je bila bolj prilagojena 

otrokom. Ker so starši otroke začeli vpisovati v šolo vedno bolj zgodaj, pri šestem ali celo petem 

letu, se je pojavila zahteva, da predšolska in šolska vzgoja ne bi smeli biti tako ostro ločeni in naj 

se med njima ohrani nepretrgana vez. Ob teh zahtevah je porastlo zanimanje za angleški sistem 

začetnega šolanja, kjer že dolga leta obstaja sistem prestopnega prehoda od predšolskega do 
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šolskega sistema vzgoje. Pri njih je imela igra velik pomen pri pouku. Okoli leta 1970 (Mrak 

Merhar, Umek, Jemec, Repnik, 2013) se je pedagogika igre uveljavila kot nova veja pedagogike.  

 

Boocock (v Bognar, 1987) je v svoji knjigi The Encyclopedia of Education – Enciklopedija 

vzgoje predstavil rezultate raziskav v ZDA: 

• z uporabo igre postane učenje zanimivejše, motivacija se poveča; 

• igra je učinkovitejša za učenje in pomnjenje dejstev kakor uporaba besedila; 

• pri igrah simulacije učenec dobiva izkušnje in opazuje učinek svojega vedenja; 

• igre so najbolj primerne za otroke, ki se ne znajo izkazati, so iz odrinjenega socialnega 

okolja ali imajo kakšne drugačne težave, lahko pa jih uporabljamo z učenci različnih 

starostnih stopenj in sposobnosti. 

 

Šest pogledov na sodobne igre, ki podpirajo njihovo uporabo pri učenju (Whitton, Moseley, 

2012): 

• spodbujajo igrivost in sproščenost: z igro vstopimo v drug svet, v katerem si lahko vse 

dovolimo brez strahu pred negativnimi posledicami; 

• z igrami se urimo: V igri lahko delamo napake in se tako učimo, so idealno okolje za vajo 

in razmislek o napredku; 

• v igro se vpletemo: Tudi če igra sama po sebi ni motivacijska, vedno vsebuje elemente, ki 

igralca toliko pritegnejo, da je ne bo zapustil; 

• težavnost lahko gradimo: Igralca popeljemo od začetnika do poznavalca, na ta način 

dosegljivi cilji postajajo vse zahtevnejši, igralec pa bolj samostojen; 

• povratna informacija: Samo dejanje med igro sproži povratne informacije, ki jih dobimo 

takoj, prek njih pa lahko izboljšamo svoja dejanja; 

• digitalna pismenost: Značilnost računalniških iger, prek katerih spoznavamo uporabo 

računalnika in pridobivamo digitalno pismenost, ki je danes zelo pomembna. 

 

Če pri učenju uporabimo didaktično igro, spodbujamo delovanje leve in desne možganske 

polovice. Igra nam omogoča, da si hitreje zapomnimo informacije, znanje pa je trajnejše. 

Pripomore tudi k razvoju vseh sedmih inteligenc: jezikovne, matematično-logične, vidno-

prostorske, glasbene, telesno-gibalne, medosebne in avtorefleksivne. Če želimo doseči pravo 
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celostno učenje, moramo zagotoviti tudi bogato učno okolje, v katerem bodo učenci dobili čim 

več različnih informacij, ter vzdušje, ki bo spodbujalo domišljijo, zabavo, igro, tveganje, 

komunikacijo in pozitivno dinamiko – z uporabo didaktične igre pri pouku omogočimo učencem 

točno tako učno okolje. Igra je aktiven odnos otroka do resničnosti, ta pa postopoma prerašča v 

delo in druge dejavnosti značilne za odraslega človeka. Uporaba didaktične igre pri pouku 

predstavlja tako za učitelja kot za učenca poseben način za doseganje zastavljenih ciljev, ker igra 

spodbuja ravno tiste dejavnosti, ki so najbolj prilagojene razvojnim značilnostim in zmožnostim 

otroka. Pri pouku z didaktičnimi igrami imamo neomejene možnosti, da lahko cilje prilagodimo 

otrokom z različnimi potrebami, sposobnostmi in interesi ter omogočimo razvoj potencialov, ki 

jih ima otrok. Preden v razredu ponudimo didaktično igro, moramo predhodno cilje, pravila in 

obliko igre načrtovati tako, da omogočimo: 

• prilagoditev stopnje zahtevnosti ciljev sposobnostim učencev; 

• razvoj vseh sedmih inteligenc; 

• uskladitev z zaznavnimi kanali učencev tako, da bodo učenci ob igranju lahko uporabili 

vse svoje čute (Ajtnik, 2000). 

 

Didaktične igre imajo pri pouku več različnih funkcij (Krapše, 1998): 

• socialno funkcijo: Izraža se različno glede na tip igre, najmočnejša je recimo pri igrah 

vlog. S preizkušanjem različnih vlog v igri učenec oblikuje svoje vedenjske modele, 

kritičen pogled na svet in spoznava različnost med ljudmi;  

• emocionalno funkcijo: Čeprav nas pri izbiri igre kot učne oblike vedno vodi želja po večji 

notranji motivaciji in pozitivnih izkušnjah za učence, temu ni vedno tako. Učenci so lahko 

še v starostnem obdobju razvoja samopotrjevanja in oblikovanja samopodobe, oblikujejo 

si šele svoj statusni položaj v skupini. Pri tekmovalnih igrah so učenci, ki ne uspejo doseči 

zastavljenega cilja, še bolj izpostavljeni kot pri ostalih oblikah pouka. Pri uporabi 

didaktičnih iger, pri katerih se učencih igrajo v skupinah, je manj možnosti, da bi se 

učenec kot posameznik pretirano izpostavljal in si ustvarjal negativno samopodobo; 

• diagnostično funkcijo: Med igro lahko učitelj z opazovanjem pri učencih zasledi lastnosti, 

ki jih drugače ne bi mogel, na primer sposobnost komunikacije, tolerantnost, spoštovanje 

sovrstnikov, razumevanje in sprejemanje pravil ter strpnost. S pomočjo šolske svetovalne 

službe lahko učencu tudi pomaga popraviti slabe lastnosti; 
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• funkcijo preverjanja in ocenjevanja: Z opazovanjem otrok pri didaktični igri si lahko na 

razredni stopnji v obdobju opisnega ocenjevanja učinkovito pomagamo pri zastavljanju 

opisne ocene; 

• kognitivno funkcijo: Čeprav je aktivna vloga učitelja pri uporabi didaktične igre manjša, 

se učenci med seboj veliko naučijo s tem, ko podajo vsak svojo trditev ali razlago o isti 

stvari. To ima večji učni učinek kot le učiteljeva razlaga. 

 

2.4.8 Učenci in igra 

Bognar (1987) meni, da so učenci pri pouku premalo dejavni, za to pa so odgovorni učitelji, ki 

med poukom prepovedujejo fizične dejavnosti – učenci morajo sedeti na svojem mestu in se ne 

smejo sprehajati po učilnici. Ne smejo se pogovarjati z drugimi, odgovarjajo le na učiteljeva 

vprašanja, večino časa pa morajo v tišini poslušati učiteljevo razlago. Tako preživijo po pet in več 

ur na dan, nato pa jih čaka še delo doma, saj samo delo v šoli ne zadostuje. Če želimo povečati 

učinkovitost in kakovost pouka, se moramo nujno posluževati aktivnega poučevanja. Danes se 

dobro zavedamo, da je razred skupina učencev z različnim predznanjem in sposobnostmi. 

Vsakega učenca bi morali upoštevati kot osebnost zase. Zato se moramo pred uporabo igre 

vprašati, če bo primerna za vse učence, če se bodo lahko vsi vključili vanjo, ali ne bo za učence z 

učnimi težavami prezahtevna ali nezanimiva za nadarjene učence. Že Bettelheim (v Bognar, 

1987) je opozoril, da te zagate ne smemo reševati tako, da poskušamo pouk čim bolj poenostaviti. 

Če želimo učenje prikazati le kot zabavo, bo kmalu prišlo do tega, da uspešen učenec ne bo dobil 

pravega zadoščenja, neuspešen pa bo imel občutek, da ni nič vreden. Pri poučevanju moramo 

otrokom povedati, da je snov težka, a jih tudi hkrati spodbuditi, da se jo da naučiti. Tako bo imel 

tisti, ki bo pri učenju uspešen, dober občutek, učenec, ki se mu ne bo posrečilo, pa ne bo preveč 

razočaran. Igre, pri katerih lahko učenci sami sestavijo ali preoblikujejo pravila, so zelo 

pomembne, ker prek njih učenec začuti, da ni vse odvisno od ukazov odraslih, da lahko v svet 

vnaša tudi svoje zamisli in delno nadzoruje svoje življenje. 
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Razredna skupnost kot socialna skupina 

Da lahko rečemo, da je skupina socialna, mora imeti večino naslednjih lastnosti (Marentič 

Požarnik, 1988): 

• sestavljati jo morata vsaj dva človeka, ki imata skupen cilj in naloge; 

• ti člani skupine se morajo na poti do cilja med seboj sporazumevati in sodelovati; 

• med člani velja nek način vodenja, pravila obnašanja in sprejemanja novih članov ter 

sistem kaznovanja kršenja pravil; 

• med člani prihaja do delitve statusov in vlog. 

Skupine z do trideset člani štejemo med majhne skupine. V skupinah lahko prepoznamo značilne 

statuse ali mesta: vodja skupine, pomočnik vodje, svetovalci, molčeča skupina, ki izvaja naloge 

ter odklonjeni člani. Glavno mesto ima vodja, sledijo mu svetovalci, nato molčeča skupina. 

Socialna vloga vsakemu posamezniku v skupini določa njegov način ravnanja, ki ga ostali člani 

od njega pričakujejo. Če želi posameznik ostati v skupini, mora usvojiti ta način ravnanja. Na tak 

način skupina vpliva na posameznika. Bolj kot je član osebnostno nesamozavesten, več mu 

pomeni pripadnost skupini in tem bolj se ukloni pritiskom skupine. Socialna skupina je lahko 

formalna ali neformalna. V formalni skupini so način organizacije, delitev dela, cilji in metode 

določene s predpisi, neformalne skupine pa se oblikujejo spontano, pravila niso formalno 

napisana in vodja ni formalno določen. Šolski razred spada med formalne skupine, nima pa še 

vseh lastnosti socialne skupine. Učenci niso izbrani glede na prijateljske vezi z ostalimi člani, 

vodja je učitelj, ki jim je dodeljen, ne morejo ga izbrati sami. Cilje, naloge in organizacijo 

skupine ne poznajo, določijo jim jo druge osebe, ki niso člani skupine. Šele čez čas se ta skupnost 

ljudi oblikuje v pravo socialno skupino, nastane razredna skupnost, do katere učenci čutijo 

pripadnost in v njej sodelujejo pri realizaciji skupnih ciljev. V razredu lahko najdemo tudi eno ali 

več neformalnih skupin, v katerih se združijo učenci z enakimi interesi, ki se med seboj družijo 

tudi v času izven pouka.  

 

Sodelovanje in tekmovanje 

Do sodelovanja pride, ko dva ali več članov skupine združi moči in delajo za skupen cilj. 

Posameznik ne more doseči cilja, če ga ne dosežejo tudi ostali člani, zato prizadevanja vseh 

koristijo skupini. Pri tekmovanju je ravno obratno, posameznik lahko osvoji cilj le, če ga drugi ne 

uspejo doseči. Pri skupinskih tekmovanjih kombiniramo oboje, sodelovanje in tekmovanje. 
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Razred se razdeli na skupine, člani v njih med seboj sodelujejo za dosego skupnega cilja, same 

skupine pa med seboj tekmujejo, katera od njih bo prej dosegla cilj. S tekmovanjem poskušamo 

učence spodbuditi k večjim naporom, da bi tako imeli večje dosežke, s tem pa pridobijo tudi 

samopotrditev in objektivno merilo svojih sposobnosti. Tekmovanje lahko deluje tudi škodljivo 

za učence, ki ne zmorejo doseči dobrih rezultatov in se bojijo neuspehov. Če uporabimo namesto 

individualnih več skupinskih tekmovanj, lahko zmanjšamo negativne posledice in ohranimo 

prednosti tekmovanja. Tekmovanje naj bo le občasna dodatna oblika dela, paziti moramo, da ne 

preraste v osnovno obliko motiviranja učencev (Marentič Požarnik, 1988). 

 

2.4.9 Učitelj in igra 

Zupanova (1991) meni, da moramo pri poučevanju učencem pustiti možnost izbiranja in jih 

neprisiljeno voditi, saj nas potrebujejo, da jim pokažemo pravo pot, po kateri bodo lahko prišli do 

najboljših rezultatov. Ko bodo poznali pot, vodstvo ne bo več potrebno, učili se bodo, brez da bi 

se tega zavedali. Takšno znanje bo zelo pomembno, saj ga bodo znali tudi uporabiti in bo zato 

trajnejše. 

 

Bognar (1987) navaja, da ima učitelj pri svoji pripravi na učno uro, pri kateri želi uporabiti 

didaktično igro, mnogo več dela, kot če bi recimo pripravil le delovni list. Učitelji se pritožujejo 

tudi nad tem, da jih tak pouk bolj utruja in težje delajo. Ti razlogi mnoge učitelje odvračajo od 

uporabe igre. Kadar želi učitelj pri pouku uporabiti igro, se marsikdaj zgodi, da za obravnavano 

temo ne najde primerne igre, zato jo mora najprej sam ustvariti in preizkusiti. Furlan (v Bognar, 

1987) pravi, da je učitelju lažje resno delati kakor z otroki organizirati igro, saj učitelj ni več 

otrok in mu igra ni več tako blizu. Marsikateri učitelj tudi ni primerno usposobljen za tako 

aktivno delo, vse kar na novo uvajamo pri pouku, pa onemogoča delo po ustaljeni shemi. Učitelji, 

ki imajo izkušnje z uporabo igre, pravijo, da je z uporabo igre delo dosti lažje, saj je bolj 

prilagojeno otrokom, poveča se disciplina, učenci pa se sami ukvarjajo z učno snovjo. 
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Navajam nekaj nasvetov, kako ustvariti novo didaktično igro (Whitton, Moseley, 2012): 

• igro moramo najprej pedagoško osmisliti, stremeti mora k izpolnjevanju učnih ciljev; 

• igro moramo smiselno vstaviti v učni načrt, da lahko upravičimo njeno uporabo pri 

pouku; 

• v igri moramo dobro zastaviti izziv, da bo delovala motivacijsko; če bo prelahek, lahko 

hitro postane dolgočasna, če bo pretežek, se je učenci ne bodo želeli lotiti; 

• nove igre so pogosto drage, vendar jih lahko vsak učitelj naredi tudi sam iz materialov, ki 

jih ima vedno pri roki; 

• uporabimo svojo ustvarjalnost, igre lahko naredimo tudi po vzorcu že obstoječih iger in 

jih le prilagodimo svojim učencem ali pa popolnoma spremenimo;  

• pri ustvarjanju nove igre se lahko poslužujemo računalniške tehnologije, tehnično znanje 

pa ni nujno potrebno za dober izdelek. 

 

 

 

 

 

  



RUŠNJAK, Urška (2014). Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

31 
 

2.5 Tekstil  

 

2.5.1 Tekstilna vlakna 

Vsi tekstilni izdelki so v osnovi izdelani iz vlaken. Skozi zgodovino so ljudje največ uporabljali 

štiri vrste vlaken – bombaž, volno, lan in svilo. Z moderno tehnologijo so se jim pridružila 

kemična vlakna, ki so industrijsko pridelana, njihova proizvodnja in tudi poraba pa sta v 

konstantnem vzponu (Malej Kveder, 1992). 

 

Naravna vlakna: 

Vlakna rastlinskega izvora 

Glede na to, iz katerega dela rastline pridobimo vlakna, ločimo stebelna, listna, sadežna in 

semenska vlakna.  

• Lan je stebelno vlakno, ki je občutljivo na kisline. Je zelo vpojen, sprejme tudi do 20 

odstotkov vode. Primeren je za kuhinjske krpe in brisače. Je trd in hladen na otip, 

uporablja se za poletna oblačila in posteljnino. Peremo ga lahko pri temperaturi do 90° C 

in likamo pri temperaturi do 200° C. Pogosto je mešan z drugimi vlakni ali apretiran. Čisti 

lan se zelo mečka in težko obdrži svojo prvotno obliko.  

• Bombaž je semensko vlakno, raste na grmu, ki ima plodove v obliki glavic, ki tvorijo 

semena z dolgimi vlakni. Bombažna vlakna so trakaste oblike. Bombaž je odporen na 

alkalije, pri obdelavi z njimi vlakna nabreknejo in dobijo lesk. Bombaž je na otip gladek 

in topel. Iz njega izdelujejo džins, ker je odporen proti obrabi in trganju. Bombažni izdelki 

se mečkajo. Zelo so primerni za barvanje in tiskanje. Ker ne dražijo kože in vpijajo pot, so 

prijetni za kožo. Bombaž je večnamensko uporaben, tako za oblačila kot za posteljnino. 

Peremo ga lahko pri temperaturi do 90°C in likamo pri temperaturi do 200°C.  

Vlakna živalskega izvora 

• Volna je najpomembnejše vlakno živalskega izvora, pridobivamo jo s striženjem ovac. 

Ovčja volna je neodporna na alkalije in odporna na kisline. Čista volna je slabo odporna 

proti obrabi in trganju, zato jo pogosto mešajo s sintetičnimi vlakni. Je zelo vpojna (do 33 

odstotkov), a hkrati ne daje občutka vlažnosti. Zaradi kodravosti dlak je dober izolator in 

zadržuje toploto, hkrati pa se pri pranju sprijema. Pri višjih temperaturah, v alkalnem 
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mediju in ob mehanski obdelavi se polsti. Volna je zelo elastična in odporna proti 

mečkanju. Postopki barvanja in tiskanja volne so zahtevnejši kot pri bombažu.  

• Dlake so dolga in gladka vlakna, ki jih lahko pridobivamo iz različnih živali. Kozjo dlako 

poznamo kot moher (angorska koza, bel valovit svilnato bleščeč kožuh) ali kašmir 

(kašmirska koza, sivkast dolgodlak kožuh). Kozja dlaka se uporablja za izdelovanje pliša 

in imitacij krzna, dlake so pogosto štrleče, ker se slabše sprimejo med seboj. Kameljo 

dlako lahko pridobivamo iz dlak lame in alpake (dajeta mehko svetlečo dlako, uporabno 

za vrhnja oblačila) ali dromedarja in dvogrbe kamele (rjava, daljša in manj kodrasta dlaka, 

iz katere izdelujejo odeje, tkanine za plašče ali preproge). Zajčjo dlako lahko pridobivamo 

iz dlak navadnega zajca (za izdelovanje polsti) ali angorskega zajca (za spodnje perilo, 

ker lahke dlake dobro zadržujejo toploto). 

• Svila je nit, ki jo izdelajo gosenice sviloprejk, ko se zabubijo v kokon. Če kokon 

namakamo v vroči vodi, se bube uničijo in iz njih se ne razvije metulj, ki bi lahko 

preluknjal zapredek. S svilo je treba ravnati zelo previdno, saj je neodporna na kisline in 

alkalije. Vpije lahko do 30 odstotkov zračne vlage. Je zelo dober izolator in izredno 

primerna za barvanje in tiskanje. 

 

Umetna vlakna: 

Regenerirana (obnovljena) in modificirana (spremenjena) vlakna ali umetna vlakna iz naravnih 

polimerov izdelujejo večinoma iz celuloze, ki se je ne da neposredno oblikovati v vlakna.  

• Viskozna vlakna nastajajo s predelavo celuloze v viskozno raztopino, ki se skozi predilne 

šobe brizga v kislo obarjalno kopel, kjer nastajajo neskončne niti. Z raztezanjem in 

navijanjem se iz njih oblikujejo viskozna vlakna. Viskozna vlakna so zelo vpojna, po 

otipu hladna, srednje dobro zadržujejo toploto in so slabo odporna proti mečkanju.  

• Acetatna vlakna so sestavljena iz filamentov celuloznega acetata. Nastanejo, ko celuloza 

reagira z ocetno kislino v celulozni acetat in se z acetonom združi v predilno raztopino. 

Raztopino se skozi šobe predilne naprave brizga v jašek z vročim zrakom, da nastanejo 

filamenti celuloznega acetata. Acetatna vlakna so slabo vpojna, slabo zadržujejo toploto, 

so pa zelo odporna proti mečkanju. 

Sintetična vlakna ali umetna vlakna iz sintetiziranih polimerov je izdelal človek.  



RUŠNJAK, Urška (2014). Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

33 
 

• Poliestre proizvajajo iz dimetilereftalata in glikola. Uporabljajo se kot tekstilna vlakna ali 

umetno usnje. Poliestrska vlakna so lahko različno svetleča. So termoplastična, na vročini 

se deformirajo.  

• Poliamide izdelujejo iz adipinske kisline in 1,6-heksandiamina, mednje spada tudi najlon. 

Poliamidna vlakna so zelo prožna in odporna proti trganju, ob drgnjenju se naelektrijo 

(Haupt, 1994). 

 

Vsa naravna vlakna ter kemična vlakna, izdelana iz naravnih polimerov, so hidrofilna. V vodi 

nabreknejo in se s sušenjem skrčijo; zaradi krčenja se izdelki iz njih zmečkajo. Sintetična vlakna 

so hidrofobna. Vežejo mastne madeže, ki se pri pranju težko odstranijo; odstraniti jih je mogoče s 

topili. Ob izpostavljanju visokim temperaturam se sintetičnim vlaknom znižata trdnost in 

raztezek. Znižanje je odvisno od temperature in časa izpostavljenosti ter se za posamezna vlakna 

razlikuje. Pri višjih temperaturah postanejo sintetična vlakna termoplastična, to pomeni, da se 

zmehčajo in skrčijo. Če nanje deluje raztezna sila, se lahko plastično deformirajo; njihova trdnost 

se zmanjša.  

S paro oziroma mokro vročino se poveča razteznost vlaken, nekatera pa lahko začnejo pod 

vplivom pare izgubljati trdnost in se razkrajati. Če želimo poskrbeti za pravilno nego tekstilnih 

izdelkov, je pomembno, da poznamo njihovo temperaturno obstojnost tako v suhem kot v 

mokrem stanju. Vsa tekstilna vlakna se starajo, med drugim staranje pospešujejo tudi višje 

temperature, sončna svetloba, kemikalije in vlaga. S staranjem vlakna izgubljajo svojo trdnost in 

razteznost, potek staranja pa je odvisen tudi od vrste vlaken in pogojev, ki so jim izpostavljena 

(Malej Kveder, 1992). 
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2.5.2 Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

Če želimo, da tekstilni izdelki obdržijo svoje dobre lastnosti in lep videz, jih moramo znati 

pravilno vzdrževati. Ker so sestavljeni iz različnih vrst tekstilij, jih tudi čistimo na različne 

načine, pri vzdrževanju pa se pogosto opiramo na oznake na etiketi (Hribar Kojc, 2009). 

 

Postopek pranja 

Za odstranjevanje nečistoč s tekstilnih izdelkov uporabljamo postopke pranja. Pranje je fizikalno-

kemijski proces, ki poteka v vodi s povišano temperaturo, kateri dodamo pralno sredstvo in nato 

izvajamo mehansko obdelavo tekstilnih izdelkov: mencanje, gnetenje in ožemanje (Godec, 2004). 

Pri ročnem pranju je po namakanju potrebno dobro izpiranje. Prva voda, s katero izperemo perilo, 

mora imeti enako temperaturo, kot jo je imela pralna kopel, da se umazanija zopet ne posede na 

blago. Dalje lahko uporabljamo tudi hladno vodo. Po izpiranju tekstilne izdelke ročno ožemamo, 

pri strojnem pranju jih centrifugiramo (Marinc, 1971). 

 

Pralna sredstva 

Pralna sredstva so posrednik, ki se veže na umazanijo in jo prenese iz tekstilije v pralno kopel. To 

omogoča kemična sestava pralnih sredstev; en konec molekule pralnega sredstva je hidrofoben, 

drugi pa hidrofilen. Molekule se naberejo in skupaj usmerijo na mejo med umazanijo/tkanino in 

vodo. Za takšno delovanje je potrebno namakanje, emulgiranje ali suspendiranje (Marinc, 1971).  

Mila so kuhali že v Mezopotamiji pred 4000 leti. Uporabljali so rastlinska olja in pepeliko (iz 

lesnega pepela pridobljen kalijev karbonat). Danes mila nadomeščajo detergenti, ki so sintetična 

pralna sredstva (Godec, 2004). 

 

Sestava pralnih sredstev 

V pralnih sredstvih najdemo več različnih sestavin. Ko jih združimo z vodo, nastanejo pralni lugi. 

 

1. Površinsko aktivne snovi so soli sulfonske kisline ter estri ali poliestri žveplove kisline. 

Imenujemo jih tudi tenzidi. Lahko so anioni, kationi ali nevtralne molekule. Njihov namen je 

zmanjševanje površinske napetosti vode. Zaradi zmanjšane površinske napetosti se lahko voda 

vrine med tekstilna vlakna in umazanijo ter omogoči odstranjevanje umazanije. Površinsko 

aktivne snovi uničijo v vodi topno umazanijo in povečujejo čistilni učinek vode od 10 do 15 %. 
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• Molekule anionskih tenzidov so sestavljene iz hidrofilnega in hidrofobnega dela. Vrinejo 

se med tekstilno vlakno in maščobno plast umazanije ter odmaknejo maščobo od vlaken. 

Najdemo jih v praških za pranje perila. Anionski tenzidi so zelo občutljivi na trdoto vode.  

• Kationski tenzidi so večinoma v mehčalcih za perilo, ker se oprimejo vlaken.  

• Nevtralne tenzide najdemo v tekočih pralnih sredstvih, so neobčutljivi na trdoto vode, 

aktivni pa so že pri nizkih temperaturah.  

2. Regenerativne snovi:  

• Mehčalci vode so sestavljeni iz fosfatov, ki zelo onesnažujejo vodo, in zeolitov (natrijevi 

alumnosilikati). Preprečujejo nalaganje apnenca na tkanine in grelec pralnega stroja ter 

pomagajo, da so površinsko aktivne snovi učinkovite. Fosfati so škodljivi za okolje, če jih 

ne odvajamo preko čistilne naprave, ki uporablja naprave za obarjanje fosfatov. Danes se 

za pranje večinoma uporabljajo zeoliti, kar pa ni popolna rešitev. Zeoliti niso tako 

učinkoviti kot fosfati, zato jih dopolnjujejo še z drugimi sredstvi in tako dodatno 

obremenjujejo okolje.  

• Sredstva za preprečevanje sivenja sestavljajo od 0,5 do 2 % pralnega sredstva in so 

karboksi-metil-celuloza. Preprečujejo, da bi se umazanija, ki je že razpuščena v pralni 

kopeli, ponovno naložila na tekstilna vlakna.  

3. Belila sestavljajo od 20 do 30 % pralnega sredstva. V uporabi sta predvsem natrijev perborat in 

perkarbonati. Površinsko aktivne in regenerativne snovi ne morejo odstraniti vseh madežev, zato 

se uporabljajo še belilna sredstva. Natrijev perborat pri 60° C razpade in z oddajanjem kisika 

madeže spremeni v brezbarvne in topljive spojine. Dodajajo se tudi belilni aktivatorji, ki 

poskrbijo, da se natrijev perborat aktivira že pri nižjih temperaturah. 

4. Posebni dodatki 

• Encimi predstavljajo od 0,1 do 1 % pralnega sredstva. Uporabljajo se lahko za 

odstranjevanje beljakovinskih madežev, kot so kri, mleko ali jajčni rumenjak.  

• Sredstva za oživljanje barv predstavljajo od 0,1 do 0,5 % pralnega sredstva in so 

fluorescenčne snovi. Rumenkast videz perila prekrivajo tako, da UV-svetlobo, ki je našim 

očem nevidna, pretvarjajo v modro svetlobo. 

• Antikorozijski inhibitorji predstavljajo od 3 do 6 % pralnega sredstva. So silikati, ki 

preprečujejo, da bi prišlo do korozije pralnega stroja. 
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• Inhibitorji penjenja predstavljajo od 2 do 3 % pralnega sredstva. Sestavljeni so iz 

silikonov in parafinov. Pri pranju v pralnem stroju preprečujejo, da bi nastajala pena. 

• Dišeče snovi in barvila predstavljajo od 0,1 do 0,2 % pralnega sredstva. Eterična olja 

prekrivajo vonj po alkalijah in skupaj z barvo pralnega sredstva služijo za njegovo 

prepoznavo in reklamo. 

• Polnila lahko predstavljajo od 5 do celo 30 % pralnega sredstva. Uporablja se lahko na 

primer natrijev sulfat, ki onesnažuje okolje, ampak vzdržuje sipkost pralnih sredstev v 

obliki praškov in preprečuje nastajanje grud. 

Mehčalci perila so vrsta pralnih sredstev, ki nima čistilnega učinka. Ker se oprimejo vlaken, 

zmehčajo perilo. Sestavljeni so iz kationskih tenzidov, sredstev za oživitev barve, barvil in 

dišečih snovi. Mehčalci zmanjšujejo vpojnost perila in lahko povzročajo alergije, zato jih 

moramo uporabljati varčno oziroma v majhnih količinah. Pri vsakem nadaljnjem pranju je 

potrebna večja količina pralnega sredstva, če želimo doseči vedno enak učinek (Haupt, 1994). 

 

Vpliv pralnih sredstev na okolje 

Uporabnik mora biti seznanjen, kakšen vpliv na okolje ima pralno sredstvo, ki ga uporablja, zato 

mora biti informacija podana razumljivo. Z razvojem detergentov prihajajo na trg pralna sredstva 

z vse manjšim vplivom na okolje. Glavni problem ekološkega izboljševanja detergentov je 

biološka razgradnja tenzidov. Pri popolni razgradnji tenzidi razpadejo na H2O in CO2 in se 

neškodljivo vključijo v okolje. Pomemben vpliv imajo tudi polifosfati, ki v odpadnih vodah 

pospešujejo rast alg in drugih rastlin. S tem prihaja do evtrofikacije, pri kateri alge in rastline 

porabijo kisik, zato ta ni več dostopen za živali. Proizvajalci polifosfate nadomeščajo z zeoliti in 

drugimi snovmi. Niso pa le pralna sredstva odgovorna za evtrofikacijo, do tega pojava pride tudi 

zaradi odtekanja gnojil v talno vodo (Godec, 2004). 

 

Sušenje 

Ko je perilo oprano, ga je potrebno posušiti. Najbolj priporočljivo je sušenje na vrvi na vetru in 

soncu. Pletenine bi se s takim načinom sušenja raztegnile in izgubile svojo obliko, zato jih sušimo 

na ravni podlagi (Marinc, 1971).  

Pri strojnem sušenju lahko izbiramo temperaturo sušenja med 40 in 60° C. Če v boben naložimo 

preveč perila, bo to po sušenju bolj zmečkano (Hribar Kojc, 2009). 
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Likanje 

Likamo z vročim likalnikom, pri čemer toploto reguliramo, saj različne vrste tkanin prenesejo 

različne višine temperatur. Najmanj občutljiva so bombažna in lanena vlakna, bolj občutljiva so 

volnena, svilena, viskozna in poliestrska vlakna, najbolj občutljiva pa so poliakrilna, poliamidna 

in druga sintetična vlakna (Marinc, 1971). 

 

Kemično čiščenje 

Nekaterih tekstilnih izdelkov zaradi velikosti, posebnih lastnosti vlaken ali apretur ne moremo 

prati doma. Volneni izdelki se pri pranju lahko spolstijo, nekateri tekstilni izdelki se v mokrem 

stanju skrčijo, apreturna sredstva pa se v vodi topijo. Če ne želimo, da takšni tekstilni izdelki 

izgubijo svoje prvotne lastnosti, jih kemično čistimo. V kemični čistilnici tekstilnih izdelkov ne 

perejo z vodo in kemikalijami, ampak uporabijo postopek suhega čiščenja s topili, ki raztopijo 

maščobne snovi. Nečistoče so na tekstilije prilepljene z maščobnimi snovmi. Te se po 

raztapljanju odlepijo in s seboj odnesejo tudi netopne delce ostalih nečistoč. Kemično čiščenje je 

dražje v primerjali s pranjem, zahteva posebno opremo in je brez ustreznega strokovnega znanja 

lahko nevarno za zdravje in okolje, zato ga ne izvajamo doma (Marinc, 1971). 

 

Odstranjevanje posameznih madežev 

Madež je nečistoča, ki je omejena na določeno mesto tekstilnega izdelka. Odstranjevanje 

madežev s tujko imenujemo detaširanje. Madeže lahko odstranimo na moker ali suh način. Brez 

ustreznega znanja o odstranjevanju madežev lahko tekstilni izdelek trajno poškodujemo. Pri 

odstranjevanju madežev moramo biti pozorni, da se ne spremeni barva izdelka, poškoduje 

apretura ali spremenijo mehanske lastnosti vlaken/tekstilij. Po ročnem kemičnem čiščenju 

pogosto nastanejo kolobarji z lisastimi robovi, ki so znak, da smo nečistočo le porazdelili po 

tekstiliji in je nismo popolnoma odstranili. Takšna napaka je posledica drgnjenja madeža s krpo, 

namočeno v čistilno sredstvo. Bolj učinkovito je odstranjevanje madežev s pomočjo tampona, 

prepojenega s čistilnim sredstvom, in pivnika. Tkanino se s stranjo, na kateri je madež, položi na 

pivnik, po hrbtni strani tkanine pa se udarja s tamponom. Čistilno sredstvo raztopi umazanijo, 

pivnik pa jo vsrka (Marinc, 1971). 
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2.5.3 Označevanje tekstilnih izdelkov 

Proizvajalca zakon obvezuje, da na svojih tekstilnih izdelkih navede le surovinsko sestavo, ostale 

informacije lahko navede po lasti presoji. Tako je tudi navajanje velikosti (S, M, L ali številka) in 

simbolov za nego tekstilnih izdelkov neobvezno, a jih večina proizvajalcev še vedno navaja. 

Oznake za nego se lahko razlikujejo glede na to, od kod izdelek prihaja. Vse članice Evropske 

unije uporabljajo enake simbole, torej jih uporabljamo tudi v Sloveniji. Priporoča jih Mednarodna 

organizacija za označevanje vzdrževanje tekstilnih izdelkov ali GINETEX, določeni so s 

standardom SIST EN ISO 3758. 

(http://www.zps.si/dom-in-vrt/oprema-in-tekstil/oznacevanje-tekstila.html?Itemid=334, 

10.1.2014)  

 

Na tekstilnih izdelkih so simboli za vzdrževanje navedeni na etiketah. Predstavljajo jih 

piktogrami, ki prikazujejo način vzdrževanja, ki ga proizvajalec priporoča za izbrani izdelek z 

namenom, da bo lahko čim dlje obdržal svoje dobre lastnosti. Piktograme lahko dopolnjuje tudi 

besedilo (na primer: prati ločeno, likati brez pare in podobno). Posamezna oznaka navaja 

maksimalni priporočeni postopek, to pomeni, da so nižje temperature in blažji postopki vedno 

dovoljeni. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Oznake_za_vzdr%C5%BEevanje_tekstila, 10.1.2014) 
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Simboli za vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

• Pranje: Simbol kadi označuje postopek pranja. Vpisana številka predstavlja najvišjo 

temperaturo, pri kateri je priporočljivo prati izdelek. Ena črta pod kadjo nas opozarja, da 

moramo izbrati nežnejši program pranja, dve črti pa opozarjata, da moramo izbrati 

najnežnejši progam brez ožemanja. Če v kadi ni vpisanih številk, ampak je vrisana roka, 

simbol pomeni, da je dovoljeno le ročno pranje. Če je kad prazna in prečrtana, je pranje 

prepovedano. 

• Beljenje: Postopek beljenja predstavlja trikoten simbol. Črte in črke v njem predstavljajo 

različne postopke beljenja, če pa je trikotnik prečrtan, pomeni, da je beljenje 

prepovedano. 

• Sušenje: Kvadrat predstavlja različne načine sušenja. Če je v kvadrat vrisan krog, se 

nanaša na sušenje v sušilnem stroju, ostali simboli kvadrata, ki nima vrisanega kroga, pa 

se nanašajo na naravno sušenje. 

• Likanje: Simbol likalnika nam sporoča priporočen način likanja tekstilnih izdelkov. Pike 

na likalniku predstavljajo najvišjo temperaturo, ki jo lahko uporabimo za likanje tega 

izdelka. Če je likalnik prečrtan, nam proizvajalec prepoveduje likanje.  

• Kemično čiščenje: Krog nam sporoča, da se sme ta izdelek čistiti v kemični čistilnici. 

Črke, ki so vpisane v krogu, povejo, katero kemikalijo se sme uporabiti, črte pod krogom 

pa označujejo postopek obdelave. Če je krog prečrtan, obdelava izdelkov v kemični 

čistilnici ni dovoljena.  

 (http://www.zps.si/pralni-stroj/vsi/oznake-za-nego-tekstila.html?Itemid=389, 10.1.2014) 
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Tabela 2: Simboli za vzdrževanje tekstilnih izdelkov in njihov pomen.

SIMBOL POMEN 

 
Pranje pri 40°C 

 
Pranje pri 30°C, poseben program za občutljivo perilo

 
Pranje pri 30°C, poseben program za zelo občutljivo perilo/volna

 
Ročno pranje 

 
Prepovedano pranje

 
Dovoljeno beljenje s klorom in belilom na osnovi kisika

 

Dovoljeno le beljenje 

dovoljeno 

 
Beljenje s klorom dovoljeno

 
Beljenje ni dovoljeno

 
Beljenje ni dovoljeno 

 
Dovoljeno sušenje v bobnu, normalen cikel sušenja

 
Dovoljeno sušenje v bobnu, sušenje pri nižji 

 
Sušenje v bobnu ni dovoljeno
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: Simboli za vzdrževanje tekstilnih izdelkov in njihov pomen. 

Pranje pri 30°C, poseben program za občutljivo perilo 

Pranje pri 30°C, poseben program za zelo občutljivo perilo/volna

Prepovedano pranje 

Dovoljeno beljenje s klorom in belilom na osnovi kisika 

Dovoljeno le beljenje na osnovi kisika, beljenje s klorom ni 

Beljenje s klorom dovoljeno 

Beljenje ni dovoljeno 

Beljenje ni dovoljeno – zastarel znak 

Dovoljeno sušenje v bobnu, normalen cikel sušenja 

Dovoljeno sušenje v bobnu, sušenje pri nižji temperaturi 

Sušenje v bobnu ni dovoljeno 

Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo. 
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Ožeti, obesiti na vrv in sušiti

 
Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti

 
Ne ožemati, mokro obesiti in sušiti

 
Sušiti v senci 

 
Ožeti, obesiti na vrv in sušiti v senci

 
Ožeti, položiti na ravno 

 
Ne ožemati, mokro obesiti na vrv in sušiti v senci

 
Likanje z nizko temperaturo do 110°C/ne likajte prevroče

 
Zmerno vroče likanje do 150°C

 
Vroče likanje do 200°C

 
Likanje ni dovoljeno

 
Čiščenje z ogljikovodikom 

 
Blago čiščenje z ogljikovodikom 

 
Zelo blago čiščenje z ogljikovodikom 
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Ožeti, obesiti na vrv in sušiti 

Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti 

Ne ožemati, mokro obesiti in sušiti 

Ožeti, obesiti na vrv in sušiti v senci 

Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti v senci 

Ne ožemati, mokro obesiti na vrv in sušiti v senci 

Likanje z nizko temperaturo do 110°C/ne likajte prevroče 

Zmerno vroče likanje do 150°C 

Vroče likanje do 200°C 

Likanje ni dovoljeno 

Čiščenje z ogljikovodikom – razredčilo (KWL) 

Blago čiščenje z ogljikovodikom – razredčilo 

Zelo blago čiščenje z ogljikovodikom – razredčilo 

Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo. 
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Čiščenje s perkloretenom, monofluoro

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

210°C 

 

Blago čiščenje s perkloretenom, monofluoro

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

210°C 

 

Zelo blago čiščenje s perkloretenom, monofluoro

trifluor-trikloretanom, specialnimi 

med 150 in 210°C

 
Vse dovoljeno 

 
Kemično čiščenje prepovedano

 
Možno je mokro čiščenje

 
Blago profesionalno mokro čiščenje, omejitev mehanske obdelave

 

Zelo blago profesionalno mokro čiščenje, omejitev mehanske 

obdelave 

 
Mokro čiščenje ni dovoljeno

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Oznake_za_vzdr%C5%BEevanje_tekstila
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Čiščenje s perkloretenom, monofluoro-triklormetanom, trifluor

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

Blago čiščenje s perkloretenom, monofluoro-triklormetanom, trifluor

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

Zelo blago čiščenje s perkloretenom, monofluoro-triklormetanom, 

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo 

med 150 in 210°C 

Kemično čiščenje prepovedano 

Možno je mokro čiščenje 

Blago profesionalno mokro čiščenje, omejitev mehanske obdelave

Zelo blago profesionalno mokro čiščenje, omejitev mehanske 

Mokro čiščenje ni dovoljeno 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oznake_za_vzdr%C5%BEevanje_tekstila, 10.1.2014)
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triklormetanom, trifluor-

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

triklormetanom, trifluor-

trikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno destilirajo med 150 in 

triklormetanom, 

bencini, ki običajno destilirajo 

Blago profesionalno mokro čiščenje, omejitev mehanske obdelave 

, 10.1.2014) 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Namen 

Kljub temu, da živimo v obdobju ekonomske krize, ki od nas zahteva odgovornejše nakupovanje, 

je danes ponudba na trgu tekstilnih izdelkov tako obsežna kot še nikoli do sedaj. Da nam bodo 

novi tekstilni izdelki čim dlje dobro služili, moramo poznati pravilne načine njihovega 

vzdrževanja. Zdi se, da v sodobni potrošniški družbi pogosto opazimo pojav funkcionalne 

nepismenosti, kar nakazuje na težave pri razumevanju prebranih podatkov o izdelku in njegovem 

vzdrževanju. Zato je še posebej pomembno, da začnemo učence že zgodaj izobraževati o pomenu 

oznak za vzdrževanje tekstilnih izdelkov in s tem pravilnega vzdrževanja tekstilnih izdelkov. 

Učenci petih razredov spadajo v starostno obdobje, ko večino gospodinjskih opravil (med katere 

spada tudi vzdrževanje tekstilnih izdelkov) izvajajo starši, otroci pa si s sodelovanjem pri teh 

opravilih razvijajo nove veščine, ki pomembno vplivajo na samostojnost vsakega posameznika. 

Da bi vse učence motivirala za pridobivanje novega znanja o vzdrževanju tekstilnih izdelkov, bi 

pri pouku uporabila didaktično igro.  

 

3.2 Cilji 

Razviti želim novo didaktično igro pri pouku gospodinjstva, in sicer na temo vzdrževanja 

tekstilnih izdelkov za modul tekstil, in preveriti njeno uporabnost. Z novo didaktično igro želim 

popestriti pouk gospodinjstva, učencem pomagati pri bolj uspešni zapomnitvi učne snovi, 

povečati nabor didaktičnih iger, ki jih učitelji lahko uporabljajo pri aktivnem poučevanju te učne 

teme, ter jim obenem prihraniti čas, ki bi ga porabili za izdelavo novih didaktičnih iger. 
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3.3 Hipoteze 

 

• Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, si bodo bolje zapomnili 

postopke vzdrževanja, kot učenci, ki bodo snov spoznavali na običajen način. 

 

• Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, bodo tudi po štirinajstih dneh 

dokazali večje poznavanje postopkov vzdrževanja, kot učenci, ki bodo snov spoznavali na 

običajen način.  

 

• Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, se bodo v večjem deležu 

strinjali s trditvijo, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov zanimiva, kot 

učenci, ki bodo snov spoznavali na običajen način. 

 

• Učenci, ki bodo snov spoznavali na običajen način, bodo v večjem deležu odklanjali 

sodelovanje pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov v domačem gospodinjstvu, kot učenci, ki 

bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro. 

 

• Učenke se bodo v večjem deležu kot učenci strinjale s trditvijo, da je poznavanje 

vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno. 

 

• Med učno uro, pri kateri bomo uporabili didaktično igro, bom pri učencih opazila večjo 

motivacijo za delo, kakor pri običajni učni uri. 
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3.4 Didaktična igra »Žehta« 

 

Svojo didaktično igro sem zasnovala na principu namizne igre. Igro sestavlja igralna plošča, 50 

kartic z vprašanji in odgovori (Priloga 4), igralne figurice in kocka. Igralna plošča je površina, na 

kateri se igra izvaja, narejena je iz plastificiranega lista dimenzije A3. Na njej so vrisana igralna 

polja z različnimi znaki in površina, na katero odložimo kartice. 

 

Slika 2: Igralna plošča nove didaktične igre »Žehta« (vir: Rušnjak, 2013) 

 

Za igranje potrebujemo vsaj dva igralca. Igro lahko igramo individualno ali v skupinah, sama 

priporočam individualno igro, skupinsko pa le izjemoma, če igre ne moremo drugače izvesti. 

Najbolj priročno je, če je igralcev/skupin štiri oziroma pet, kajti, če jih je več, lahko nastane 

gneča z igralnimi figuricami, učenci pa se začnejo dolgočasiti, medtem ko čakajo, da pridejo na 

vrsto. Igro pričnemo tako, da vse figurice položimo na košaro z umazanim perilo, ki predstavlja 

začetek oziroma start. Kartice z vprašanji premešamo in položimo na pralni stroj. Poljubno 

določimo, kdo bo začel igro (lahko mečemo kocko ali začnemo z najmlajšim/najstarejšim 
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igralcem). Kocko vsak igralec vrže le enkrat, tudi če dobi na kocki šest pik. Glede na to, na 

katerem polju pristane, izpolni naloge, ki so navedene v spodnji tabeli. 

Tabela 3: Razlaga pomenov simbolov na igralni plošči nove didaktične igre »Žehta«. 

 

SIMBOL POMEN 

 Moder milni mehurček: Prazno polje, igra se nadaljuje. 

 

Simbol za vzdrževanje tekstilnih izdelkov z rdečo obrobo: Učenec mora 
povedati, kaj označuje simbol. Če odgovor ni pravilen, v naslednjem krogu 
ne meče kocke. 

 
Vprašaj z zeleno obrobo: Soigralec pobere iz kupčka kartico in mu prebere 
vprašanje. Če odgovor ni pravilen, v naslednjem krogu ne meče kocke. 

 

Nato igra naslednji. Tudi če pristane na enakem polju kot soigralec, ga ne izbije (kakor pri igri 

Človek ne jezi se), ampak se mu pridruži. Zmagovalec je igralec, ki prvi doseže košaro s čistim 

perilom, ki predstavlja cilj oziroma konec igre.  

Igralci lahko nekatera pravila določajo sami, recimo, kdo bo igro začel, kdo komu prebere 

kartico, koliko časa ima igralec za odgovor na vprašanje, kolikšno število pik je potrebnih za 

zaključek igre (recimo, da igralec potrebuje le eno piko, dobi pa tri).  

Učitelj lahko sam določi, katera vprašanja želi uporabiti, tako da lahko nezaželene kartice izloči 

iz igre, lahko pa tudi sam izdela kartice in jih vključi v igro. 

 

 

Slika 3: Postavitev igralnih figuric in kartic na igralni plošči med didaktično igro (vir: Rušnjak, 
2013) 
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Slika 4: Učenci med igro, maj 2013 (vir: Rušnjak, 2013) 

 

Slika 5: Učenci med igro, december 2013 (vir: Rušnjak, 2013) 
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Slika 6: Učenci med igro, december 2013 (vir: Rušnjak, 2013) 

 

Slika 7: Učenci med igro, december 2013 (vir: Rušnjak, 2013) 
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3.5 Metoda dela  

 

Moj raziskovalni vzorec predstavlja 129 učencev petega razreda osnovne šole (Tabela 4). Na 

mojo prošnjo za sodelovanje so se odzvale tri šole, in sicer OŠ Prule Ljubljana, OŠ Komenda – 

Moste in OŠ Vodice. V vsaki šoli so mi dodelili dva oddelka petega razreda in njihove učiteljice. 

Večina učencev je bilo starih 10 ali 11 let, nekaj posameznikov tudi 12. Vse raziskovalno delo v 

razredu sem izvedla v novembru in decembru 2013. Prvotni raziskovalni vzorec je sestavljalo 

140 učencev, vendar je bilo 11 učencev odsotnih pri mojih učnih urah, zato so bili iz raziskave 

izključeni, čeprav so rešili prvi in tretji test.  

 

Tabela 4: Raziskovalni vzorec. 

skupina število učenk število učencev skupno 

eksperimentalna 33 31 64 

kontrolna 36 29 65 

skupno vzorec 69 60 129 

 

Tabela 5: Eksperimentalna skupna. 

ime skupine šola število učenk število učencev skupno 

razred 1 OŠ Prule 10 8 18 

razred 3 OŠ Vodice 12 13 25 

razred 5 OŠ Komenda - Moste 11 10 21 

skupno 33 31 64 

 

Tabela 6: Kontrolna skupina. 

ime skupine šola število učenk število učencev skupno 

razred 2 OŠ Prule 11 5 16 

razred 4 OŠ Vodice 12 12 24 

razred 6 OŠ Komenda - Moste 13 12 25 

skupno 36 29 65 
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Svojo didaktično igro sem snovala že dlje časa, idejo sem začela razvijati oktobra 2012. Vmes 

sem želela svojo igro preizkusiti tudi z učenci, da bi videla, če igra sploh poteka tako, kot sem si 

zamislila. V maju 2013 sem igro izvedla pri pouku gospodinjstva v petem razredu OŠ Frana 

Albrehta v Kamniku, po tem, ko so učenci že obravnavali temo o vzdrževanju tekstilnih izdelkov. 

Opazila sem nekaj napak in igro izboljšala. Presenetil me je predvsem odziv učencev, ki je bil 

nad vsemi mojimi pričakovanji. Naj poudarim, da sem v razredu izvedla didaktično igro z 

namenom ugotavljanja njene ustreznosti in odkrivanja morebitnih pomanjkljivosti. 

 

Raziskovalni del sem načrtno izvedla v času, ko se v razredu še ne obravnava modula tekstila in 

oblačenja, saj sem želela, da nimajo učenci nobenega predznanja o vzdrževanju tekstilnih 

izdelkov, ki bi ga pridobili pri pouku gospodinjstva. Vse učiteljice so pred mojim prihodom v 

razred prejele teste, ki so jih morali učenci rešiti do mojega prihoda. S prvim testom sem 

pridobila podatke o predznanju učencev, ki so bili osnova za začetek moje raziskave. Razrede 

sem razdelila v dve skupini – eksperimentalno (Tabela 5) in kontrolno (Tabela 6). V razredih, ki 

so spadali v eksperimentalno skupino, sem izvedla učno uro na temo vzdrževanja tekstilnih 

izdelkov in v uro vključila tudi svojo didaktično igro. V razredih, ki so spadali v kontrolno 

skupino, sem izvedla učno uro na temo vzdrževanja tekstilnih izdelkov le na običajen način, brez 

uporabe didaktične igre. Na koncu učne ure so vsi učenci rešiti drugi test, ki je bil popolnoma 

enak kakor prvi. Z njim sem dobila podatke o tem, koliko znanja so učenci pridobili pri moji učni 

uri. Na podlagi dobljenih podatkov sem lahko sklepala o učinkovitosti nove didaktične igre. Pred 

odhodom sem vsaki učiteljici predala še material za zadnji test, ki je bil ponovno enak, in pa 

manjši listi, na katerih je bil vprašalnik po sistemu Likertove lestvice. Štirinajst dni po moji učni 

uri so učenci rešili zadnji test in vprašalnik. S pridobljenimi podatki sem lahko ugotovila količino 

upadlega znanja in pa stališča učencev na temo vzdrževanja tekstilnih izdelkov. Vsaka učiteljica 

je dobila tudi krajši vprašalnik, ki obravnava odnos učiteljice do didaktičnih iger. Z vprašalnikom 

sem želela dobiti vpogled v mišljenje učiteljic ter njihova stališča o uporabi didaktičnih iger.  
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3.6 Rezultati 

 

S pomočjo pedagoškega eksperimenta sem želela preveriti, ali nova didaktična igra vpliva na 

količino zapomnjene snovi pri učencih, in izvedeti, kakšna stališča imajo učenci do didaktične 

igre. 

 

Graf 1: Rezultat učencev v odstotkih pri 1., 2. in 3 testu.

 

3.6.1 Vpliv didaktične igre na 

H1: »Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, si bodo bolje zapomnili postopke 

vzdrževanja kot učenci, ki bodo s

 

Na podlagi rezultatov prvega in drugega testa

uporabili novo didaktično igro, so svoj rezultat pri testu izboljšali iz 25,33 % na 80,79 %, torej za 

55,46 %. Učenci, ki so snov spoznavali le na običajen način so svoj rezultat iz 22,44 % izboljšali 

na samo 61,64 %, torej le za 39,2 %. Učenci so si z uporabo nove didaktične igre bolje zapomnili 

postopke vzdrževanja.  
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S pomočjo pedagoškega eksperimenta sem želela preveriti, ali nova didaktična igra vpliva na 

količino zapomnjene snovi pri učencih, in izvedeti, kakšna stališča imajo učenci do didaktične 

: Rezultat učencev v odstotkih pri 1., 2. in 3 testu.

Vpliv didaktične igre na zapomnitev snovi 

»Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, si bodo bolje zapomnili postopke 

vzdrževanja kot učenci, ki bodo snov spoznavali na običajen način.« 

Na podlagi rezultatov prvega in drugega testa (Graf 1) lahko potrdim prvo hipotezo. Učenci, ki so 

uporabili novo didaktično igro, so svoj rezultat pri testu izboljšali iz 25,33 % na 80,79 %, torej za 

55,46 %. Učenci, ki so snov spoznavali le na običajen način so svoj rezultat iz 22,44 % izboljšali 

samo 61,64 %, torej le za 39,2 %. Učenci so si z uporabo nove didaktične igre bolje zapomnili 

80,79

63,861,64

37,6
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kontrolna skupina
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S pomočjo pedagoškega eksperimenta sem želela preveriti, ali nova didaktična igra vpliva na 

količino zapomnjene snovi pri učencih, in izvedeti, kakšna stališča imajo učenci do didaktične 

 

: Rezultat učencev v odstotkih pri 1., 2. in 3 testu. 

»Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, si bodo bolje zapomnili postopke 

(Graf 1) lahko potrdim prvo hipotezo. Učenci, ki so 

uporabili novo didaktično igro, so svoj rezultat pri testu izboljšali iz 25,33 % na 80,79 %, torej za 

55,46 %. Učenci, ki so snov spoznavali le na običajen način so svoj rezultat iz 22,44 % izboljšali 

samo 61,64 %, torej le za 39,2 %. Učenci so si z uporabo nove didaktične igre bolje zapomnili 

eksperimentalna skupina
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3.6.2 Vpliv didaktične igre na pozabljanje  

H2: »Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, bodo tudi po štirinajstih dneh 

dokazali večje poznavanje postopkov vzdrževanja kot učenci, ki bodo snov spoznavali na običajen 

način.«  

 

Na podlagi rezultatov drugega in tretjega testa (Graf 1) lahko potrdim tudi drugo hipotezo. Pri 

učencih, ki so uporabili novo didaktično igro, je poznavanje postopkov vzdrževanja po dveh 

tednih upadlo iz 80,79 % na 63,8 %, to je le za 16,99 %. Pri učencih, ki niso uporabili igre, pa je 

znanje upadlo iz 61,64 % na kar 37,6 %, torej za 24,04 %. Učenci so z uporabo nove didaktične 

igre ustvarili bolj trajno znanje, saj so tudi po dveh tednih izkazali večje poznavanje postopkov 

vzdrževanja kot učenci, ki je niso uporabili. Rezultat je bil celo boljši kot rezultat testa, ki so ga 

takoj po učni uri izvedli pri učencih, ki niso uporabili didaktične igre. 
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3.6.3 Vpliv didaktične igre na zanimanje učencev o učni temi

H3: »Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, se bodo v večjem deležu strinjali 

s trditvijo, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov zanimiva kot učenci, ki

spoznavali na običajen način.«

 

Graf 2: Odzivi eksperimentalne skupine 
je zanimiva.« 

Graf 3: Odzivi kontrolne skupine na trditev 
zanimiva.« 

 

Tretjo hipotezo lahko potrdim, saj je skupno kar 71,30 % učencev

uporabili novo didaktično igro, izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali 

popolnoma se strinjam). 24,12 %

negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Le 54,53 % učencev

uporabili nove didaktične igre, je izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče. 

nevtralnih, kar 26,36 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče. Menim, da je nova 

didaktična igra pomembno popestrila učno uro in učencem bolj zanimivo prikazala vzdrževanje 

tekstilnih izdelkov ter pritegnila njihovo zanimanje,

deležu strinjali z odgovori, ki so nakazovali, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov 

zanimiva. 
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Vpliv didaktične igre na zanimanje učencev o učni temi 

Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, se bodo v večjem deležu strinjali 

s trditvijo, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov zanimiva kot učenci, ki

spoznavali na običajen način.« 

: Odzivi eksperimentalne skupine na trditev »Učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov 

: Odzivi kontrolne skupine na trditev »Učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov je 

Tretjo hipotezo lahko potrdim, saj je skupno kar 71,30 % učencev (Graf 2)

uporabili novo didaktično igro, izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali 

m). 24,12 % je bilo nevtralnih, le 4,41 % pa je izbralo odgovor, ki odraža 

negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Le 54,53 % učencev

uporabili nove didaktične igre, je izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče. 

nevtralnih, kar 26,36 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče. Menim, da je nova 

didaktična igra pomembno popestrila učno uro in učencem bolj zanimivo prikazala vzdrževanje 

tekstilnih izdelkov ter pritegnila njihovo zanimanje, zato so se učenci, ki so jo uporabili, v večjem 

deležu strinjali z odgovori, ki so nakazovali, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov 
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Učenci, ki bodo pri pouku uporabili novo didaktično igro, se bodo v večjem deležu strinjali 

s trditvijo, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov zanimiva kot učenci, ki bodo snov 

 

Učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov 

 

o vzdrževanju tekstilnih izdelkov je 

(Graf 2), ki so pri pouku 

uporabili novo didaktično igro, izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali 

pa je izbralo odgovor, ki odraža 

negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Le 54,53 % učencev (Graf 3), ki niso 

uporabili nove didaktične igre, je izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče. 19,11 % je bilo 

nevtralnih, kar 26,36 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče. Menim, da je nova 

didaktična igra pomembno popestrila učno uro in učencem bolj zanimivo prikazala vzdrževanje 

zato so se učenci, ki so jo uporabili, v večjem 

deležu strinjali z odgovori, ki so nakazovali, da je učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov 
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3.6.4 Vpliv didaktične igre na sodelovanje učencev v domačem gospodinjstvu

H4: »Učenci, ki bodo snov 

sodelovanje pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov v domačem gospodinjstvu kot učenci, ki bodo pri 

pouku uporabili novo didaktično igro.«

 

Graf 4: Odzivi eksperimentalne skupine na trditev 
tekstilnih izdelkov, bom doma bolj pomagal/a pri tem opravilu

Graf 5: Odzivi kontrolne skupine na trditev 
izdelkov, bom doma bolj pomagal/a pri tem opravilu.
 

Četrto hipotezo lahko potrdim, saj so učenci, ki so snov spoznavali na običajen način

skupno 23,69 %, izbrali odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali 

strinjam). 25,14 % učencev je bilo nevtralnih, 51,17 % pa jih je izbralo odgovor, ki odraža 

pozitivno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Učenci, ki so uporabili novo 

didaktično igro (Graf 4) so le 17,23 % izbirali odgovor, ki odraža negativ

bilo nevtralnih, 50,96 % pa je izbralo odgovor, ki odraža

odgovorov, ki odražajo pozitivno stališče, pri obeh skupinah podoben, lahko opazimo manjšo 

pogostost odgovorov, ki odražajo negativno s

Menim, da je z uporabo nove didaktične igre pri učencih narastlo zavedanje, da lahko tudi sami 

pomembno prispevajo k domačemu gospodinjstvu.
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Vpliv didaktične igre na sodelovanje učencev v domačem gospodinjstvu

 spoznavali na običajen način, bodo v večjem deležu odklanjali 

sodelovanje pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov v domačem gospodinjstvu kot učenci, ki bodo pri 

pouku uporabili novo didaktično igro.« 

: Odzivi eksperimentalne skupine na trditev »Ker imam novo znanje o vzdrževanju 
tekstilnih izdelkov, bom doma bolj pomagal/a pri tem opravilu.« 

: Odzivi kontrolne skupine na trditev »Ker imam novo znanje o vzdrževanju 
izdelkov, bom doma bolj pomagal/a pri tem opravilu.« 

Četrto hipotezo lahko potrdim, saj so učenci, ki so snov spoznavali na običajen način

skupno 23,69 %, izbrali odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali 

učencev je bilo nevtralnih, 51,17 % pa jih je izbralo odgovor, ki odraža 

pozitivno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Učenci, ki so uporabili novo 

le 17,23 % izbirali odgovor, ki odraža negativno stališče. 31,81 % je 

je izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče. Čeprav je odstotek 

odgovorov, ki odražajo pozitivno stališče, pri obeh skupinah podoben, lahko opazimo manjšo 

pogostost odgovorov, ki odražajo negativno stališče, pri učencih iz eksperimentalne skupine. 

Menim, da je z uporabo nove didaktične igre pri učencih narastlo zavedanje, da lahko tudi sami 

pomembno prispevajo k domačemu gospodinjstvu. 

10%

32%

sploh se ne strinjam

ne strinjam se

nevtralen

strinjam se

popolnoma se strinjam

11%

13%

25%

sploh se ne strinjam

ne strinjam se

nevtralen

strinjam se

popolnoma se strinjam

Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo. 

Vpliv didaktične igre na sodelovanje učencev v domačem gospodinjstvu 

spoznavali na običajen način, bodo v večjem deležu odklanjali 

sodelovanje pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov v domačem gospodinjstvu kot učenci, ki bodo pri 

 

Ker imam novo znanje o vzdrževanju 

 

Ker imam novo znanje o vzdrževanju tekstilnih 

Četrto hipotezo lahko potrdim, saj so učenci, ki so snov spoznavali na običajen način (Graf 5), 

skupno 23,69 %, izbrali odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne 

učencev je bilo nevtralnih, 51,17 % pa jih je izbralo odgovor, ki odraža 

pozitivno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam). Učenci, ki so uporabili novo 

no stališče. 31,81 % je 

pozitivno stališče. Čeprav je odstotek 

odgovorov, ki odražajo pozitivno stališče, pri obeh skupinah podoben, lahko opazimo manjšo 

tališče, pri učencih iz eksperimentalne skupine. 

Menim, da je z uporabo nove didaktične igre pri učencih narastlo zavedanje, da lahko tudi sami 
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3.6.5 Primerjava med spoloma o mnenju glede uporabnosti učne teme

H5: »Učenke se bodo v večjem deležu kot učenci strinjale s trditvijo, da je poznavanje 

vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno.«

 

Graf 6: Odzivi učenk na trditev 

Graf 7: Odzivi učencev na trditev
 

Peto hipotezo lahko potrdim, saj so 

odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali popolnoma se strinjam). 9,53 % je bilo 

nevtralnih, le 4,18 % pa je izbralo odgovor, ki o

se ne strinjam). Učenci (Graf 7) pa so

13,54 % je bilo nevtralnih, kar 21,95 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče. 
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Primerjava med spoloma o mnenju glede uporabnosti učne teme 

Učenke se bodo v večjem deležu kot učenci strinjale s trditvijo, da je poznavanje 

vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno.« 

: Odzivi učenk na trditev »Poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov je uporabno.

trditev »Poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov je uporabno.

Peto hipotezo lahko potrdim, saj so (ne glede na skupino) učenke (Graf 6)

pozitivno stališče (strinjam se ali popolnoma se strinjam). 9,53 % je bilo 

nevtralnih, le 4,18 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali sploh 

(Graf 7) pa so le 66,18 % izbirali odgovor, ki odraža po

13,54 % je bilo nevtralnih, kar 21,95 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče. 
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Učenke se bodo v večjem deležu kot učenci strinjale s trditvijo, da je poznavanje 

 

Poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov je uporabno.« 

 

Poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov je uporabno.« 

(Graf 6) kar 86,28 % izbrale 

pozitivno stališče (strinjam se ali popolnoma se strinjam). 9,53 % je bilo 

negativno stališče (ne strinjam se ali sploh 

, ki odraža pozitivno stališče. 

13,54 % je bilo nevtralnih, kar 21,95 % pa je izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče.  
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Zanimalo me je tudi, če prihaja do večjih razlik med spoloma glede na vrsto skupine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazimo lahko razlike med spoloma glede na skupino, ampak iz grafov

razberemo, da so učenke (Graf 8 in 9) 

odraža pozitivno stališče do trditve, da je poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno

kakor pa učenci (Graf 10 in 11).
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Graf 9: Odzivi učenk v eksperimentalni
skupini na trditev »Poznavanje 
vzdrževanja tekstilnih izdelkov je 
uporabno.« 
 

Graf 11: Odzivi učencev v 
eksperimentalni skupini na trditev
»Poznavanje vzdrževanja tekstilnih 
izdelkov je uporabno.« 
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Zanimalo me je tudi, če prihaja do večjih razlik med spoloma glede na vrsto skupine. 

Opazimo lahko razlike med spoloma glede na skupino, ampak iz grafov

(Graf 8 in 9) ne glede na skupino v večjem deležu izbrale odgovor, ki 

pozitivno stališče do trditve, da je poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno

učenci (Graf 10 in 11). 
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Graf 8: Odzivi učenk v kontrolni
trditev »Poznavanje vzdrževanja tekstilnih 
izdelkov je uporabno.« 
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Graf 10: Odzivi učencev v kontrolni
skupini na trditev »Poznavanje 
vzdrževanja tekstilnih izdelkov je 
uporabno.« 
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3.6.6 Vpliv didaktične igre na motivacijo 
H6: »Med učno uro, pri kateri bomo uporabili didaktično igro, bom pri učencih opazila večjo 

motivacijo za delo, kakor pri običajni učni uri.« 

 

S pomočjo vprašalnikov, ki so jih rešile učiteljice, sem dobila vpogled v njihovo mišljenje in 

stališča o uporabi didaktičnih iger. Moja vprašanja so bila:  

• Koliko let poučujete na osnovni šoli? 

• Koliko let poučujete predmet Gospodinjstvo? 

• Kakšno je vaše splošno mnenje o uporabi didaktičnih iger pri pouku?  

• Menite, da motivacija pri učencih z uporabo didaktične igre naraste? 

• Ali pri poučevanju uporabljate didaktične igre, zakaj, kako pogosto in ali opažate kakšne 

razlike (npr. ste jih v preteklosti uporabljali več kot sedaj, jih v katerem razredu 

uporabljate manj pogosto …)? 

• Menite, da obstaja dovolj razpoložljivih didaktičnih iger? Ali igre izdelujete tudi sami? 

• Poznate ali uporabljate kakšno didaktično igro, ki se navezuje na modul tekstila pri 

predmetu Gospodinjstvo? 

 

Učiteljica 1: »V osnovni šoli poučujem 20 let, zadnjih 5 let tudi gospodinjstvo. Uporaba 

didaktičnih iger pri pouku je po mojem mnenju nujna, saj z njihovo uporabo naraste učencem 

tudi motivacija za delo. Didaktične igre uporabljam enako pogosto pri vseh generacijah; način 

uporabe včasih spremenim, prav tako čas. Izdelujem jih tudi sama in se ne oziram na to, če so v 

prodaji. Seveda bi jih lahko bilo več!« 

 

Učiteljica 2: »V osnovni šoli poučujem 21 let, gospodinjstvo poučujem tretje leto. Didaktične igre 

so uporabne, ker zelo dvignejo motivacijo pri učencih. Ne uporabljam jih pogosto, ker porabimo 

preveč časa in jih ni veliko. Nisem še naletela na didaktično igro, ki bi se nanašala na tekstil. 

Sama jih izdelujem poredko, ker porabim preveč časa za njihovo izdelavo.« 

 

Učiteljica 3: »Poučujem že 26 let, gospodinjstvo letos poučujem 4. leto. Uporaba didaktičnih iger 

pri pouku zelo spodbudi motiviranost učencev. Radi se igrajo in ob tem ne vedoč tudi učijo. Pri 

svojem delu uporabljam kar nekaj didaktičnih iger, nekaj sem jih tudi sama izdelala. Menim pa, 
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da če je tega preveč, tudi ni v redu. Potem bi se učenci samo še igrali. Didaktičnih iger bi bilo 

lahko več in naj bi bile cenovno dostopne šolam.« 

 

Učiteljica 4: »Poučujem 5 let, gospodinjstvo 4 leta. Moje splošno mnenje o uporabi didaktičnih 

iger je pozitivno, menim, da motivacija pri učencih naraste z njihovo uporabo. Uporabljam jih 

tudi sama, toda večkrat zmanjka časa. Iger bi lahko bilo več, učitelj jih mora kar sam izdelovati. 

Ne poznam nobene druge igre, ki bi se navezovala na modul tekstila pri predmetu 

gospodinjstva.« 

 

Učiteljica 5: »Na osnovni šoli poučujem 21 let, gospodinjstvo poučujem 7 let. Didaktične igre pri 

pouku so zelo primerne, ne vedno, a brez njih ne gre. Mislim, da tudi motivacija pri učencih z 

uporabo le teh naraste. Tudi sama kdaj uporabim kakšno didaktično igro, predvsem pri snovi, za 

katero vem, da jo učenci težje razumejo. Odvisno je tudi od generacije, ki jo poučujem. Opažam, 

da didaktične igre dobro in uspešno vplivajo na učence, predvsem na tiste, ki imajo v šoli težave 

in se v igro lahko vključujejo, ne da bi svoje znanje/neznanje predstavljali pred ostalimi – se 

igrajo in so enakovrednim ostalim v skupini – pri igri. Sem pa didaktičnih iger uporabljala v 

preteklosti veliko več. Sedaj imamo za pripomoček računalnik, power point in predloge učiteljev, 

ki nam že kaj pripravijo – mi le te dopolnimo. Zato tudi mislim, da so didaktične igre (izven 

računalnika), ki jih pripravim, veliko bolj zanimive in jih učenci radi sprejmejo. Mislim, da pa je 

takih didaktičnih iger, ki jih izdelamo sami (razpoložljivih iger) zelo malo. Svoje si shranjujem, 

mogoče imam spravljeno še kakšno od kolegice… Kakšne posebne didaktične igre, ki se navezuje 

na modul tekstila (GOS) nimam. Mi je pa bila zelo všeč vaša. Ker sama vodim dramski krožek, 

velikokrat pri urah kaj odigramo. Pri omenjenem modulu mogoče zaposleno v čistilnici, ki 

sprejme umazane obleke, ki jih doma ne moremo prati ali napravimo pralni stroj in vanj dajemo 

obleke, ki jih lahko peremo skupaj…« 

 

Učiteljica 6: »Poučujem 28 let, gospodinjstvo 5 let. Didaktične igre sem veliko izdelovala in 

uporabljala v preteklosti, danes to nadomesti računalnik. Vse kar ni navaden pouk učencem 

dvigne motivacijo. Danes bi se samo še igrali na računalniku in jih ne zanimajo namizne igre in 

karte. Pri gospodinjstvu smo enkrat igrali igro na internetu o tekstilu ampak ta spletna stran ne 

deluje več.« 
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Vse učiteljice so potrdile moje razmišljanje, in sicer, da didaktične igre povečajo učno motivacijo 

v razredu: 

• »Uporaba didaktičnih iger pri pouku je po mojem mnenju nujna, saj z njihovo uporabo 

naraste učencem tudi motivacija za delo.« 

• »Didaktične igre so uporabne, ker zelo dvignejo motivacijo pri učencih.« 

• »Uporaba didaktičnih iger pri pouku zelo spodbudi motiviranost učencev.« 

• »Moje splošno mnenje o uporabi didaktičnih iger je pozitivno, menim, da motivacija pri 

učencih naraste z njihovo uporabo.« 

• »Mislim, da tudi motivacija pri učencih z uporabo le teh (didaktičnih iger op. a.) 

naraste.« 

• »Vse kar ni navaden pouk učencem dvigne motivacijo.« 

 

Poleg tega sem tudi sama pri svoji učnih urah opazila razliko v vedenju učencev, zato lahko to 

hipotezo potrdim. Že ko sem v eksperimentalnih skupinah med uro učence opozorila, naj 

sodelujejo, ker bomo na koncu preizkusili novo didaktično igro, ki zajema snov te učne ure, so 

postali bolj pozorni. Pri kontrolni skupini sem jih opozorila le, da bodo z znanjem, ki ga bodo 

pridobili to uro, bolj uspešno rešili test, kar jih ni opazno motiviralo. Menim, da so bili učenci 

eksperimentalnih skupin bolj motivirani za delo, zato so bolj sodelovali, pridobili več novega 

znanja in posledično pri testu dosegli boljše rezultate. 
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3.6.7 Ostali zanimivi rezultati

Med raziskavo me je začelo zanimati tudi, če prihaja do razlik med spoloma, torej, kako uspešne 

so učenke in kako uspešni so učenci, seveda ne glede na to, v katero skupino spadajo. 

 

Graf 12: Rezultati učenk in učencev v odstotkih

 

Vidimo lahko (Graf 12), da so učenke pri preverjanju predznanja dosegle skupno 26,44 %, učenci 

pa 21,98 %. Razlika ni velika, sem pa predvidevala, da bo predznanje učenk obsežnejše od 

predznanja učencev. Pri drugem testu so učenke

48,31 %. Učenci so rezultat izboljšali za 44,43 %, se pravi na 66,41 %. Po dveh tednih je pri 

učenkah rezultat upadel za 22,78 %, 

48,66 %. Čeprav so učenke pri drugem testu pridobile 3,88 % več znanja kakor učenci, so pri 

tretjem testu izgubile 5,04 % več podatkov kot učenci. Mislim, da razlike niso bile velike, zato 

lahko zaključim s tem, da do večjih razlik med spoloma ni prišlo, razen morda v predzn
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Ostali zanimivi rezultati 

Med raziskavo me je začelo zanimati tudi, če prihaja do razlik med spoloma, torej, kako uspešne 

so učenke in kako uspešni so učenci, seveda ne glede na to, v katero skupino spadajo. 

: Rezultati učenk in učencev v odstotkih pri 1., 2. in 3. testu.

Vidimo lahko (Graf 12), da so učenke pri preverjanju predznanja dosegle skupno 26,44 %, učenci 

pa 21,98 %. Razlika ni velika, sem pa predvidevala, da bo predznanje učenk obsežnejše od 

predznanja učencev. Pri drugem testu so učenke rezultat skupno izboljšale na 74,75 %, torej za 

48,31 %. Učenci so rezultat izboljšali za 44,43 %, se pravi na 66,41 %. Po dveh tednih je pri 

ah rezultat upadel za 22,78 %, torej na 51,97 %, pri učencih pa za 17,75 %, se pravi na 

učenke pri drugem testu pridobile 3,88 % več znanja kakor učenci, so pri 

tretjem testu izgubile 5,04 % več podatkov kot učenci. Mislim, da razlike niso bile velike, zato 

lahko zaključim s tem, da do večjih razlik med spoloma ni prišlo, razen morda v predzn
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so učenke in kako uspešni so učenci, seveda ne glede na to, v katero skupino spadajo.  
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Tretja trditev na Likertovi lestvici je bila: 

izdelkov.« 

 

 

 

 

Pričakovala sem, da bo prišlo do izrazitejše razlike med skupinama, vendar sem kar presenečena, 

da želi 44,86 % učencev iz kontrolne skupine 

izdelkov. Mislila sem, da jih tema ne bo tako pritegnila, da bi žel

Obenem pa kar 31,16 % učencev iz kontrolne skupine ne zanima pridobivanje novih informacij. 

Pri eksperimentalni skupini (Graf 13) 

ne želi dodatnih informacij. 
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Tretja trditev na Likertovi lestvici je bila: »Rad/a bi izvedela več o vzdrževanju tekstilnih 

Pričakovala sem, da bo prišlo do izrazitejše razlike med skupinama, vendar sem kar presenečena, 

da želi 44,86 % učencev iz kontrolne skupine (Graf 14) izvedeti več o vzdrževanju tekstilnih 

izdelkov. Mislila sem, da jih tema ne bo tako pritegnila, da bi želeli pridobiti še dodatno znanje. 

Obenem pa kar 31,16 % učencev iz kontrolne skupine ne zanima pridobivanje novih informacij. 

(Graf 13) si 58,12 % učencev želi izvedeti še kaj več, le 15,55 % pa 
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Graf 13: Odzivi kontrolne skupine na 
trditev »Rad/a bi izvedel/a več o 
vzdrževanju tekstilnih izdelkov.
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Rezultate sem primerjala še med spoloma.

 

 

 

 

Opazimo lahko očitno razliko med odgovori učenk in učencev. Kar 67,04 % učenk 

izvedeti več, in le 10,59 % ne želi izvedeti ničesar novega več. Pri učencih

32,63 % dobiti dodatne informacije, kar 36,9 % pa ne. Iz tega sklepam, da učenke tema bolj 

zanima in bi rade poglobile svoje znanje, saj je tekstilstvo in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

tema, ki jo navadno povezujemo z ženskim spolom. Že med delom v razredu sem opazila pri 

učenkah večje zanimanje za snov. Bolj so sodelovale, povedale so več svojih izkušenj in tudi več 

spraševale. Več učenk je imelo že nekaj predznanja o tekstilu, ker obiskujejo razne krožke, 

recimo šiviljski krožek, kvačkanje, vezenje, klekljanje. Iz tega skl

tekstilom zanima, zato želijo izvedeti več. Pri učni uri sem učence vprašala, če bi kdo izmed njih 

želel nekoč delati v tekstilstvu, vendar nisem dobila ravno veliko pritrdilnih odgovorov. Nekatere 

učenke bi želele delati v modni i

tehniško znanje in spretnosti so potrebne za delo v tekstilstvu. 
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sem primerjala še med spoloma. 

očitno razliko med odgovori učenk in učencev. Kar 67,04 % učenk 

izvedeti več, in le 10,59 % ne želi izvedeti ničesar novega več. Pri učencih 

ne informacije, kar 36,9 % pa ne. Iz tega sklepam, da učenke tema bolj 

zanima in bi rade poglobile svoje znanje, saj je tekstilstvo in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

tema, ki jo navadno povezujemo z ženskim spolom. Že med delom v razredu sem opazila pri 

čenkah večje zanimanje za snov. Bolj so sodelovale, povedale so več svojih izkušenj in tudi več 

spraševale. Več učenk je imelo že nekaj predznanja o tekstilu, ker obiskujejo razne krožke, 

recimo šiviljski krožek, kvačkanje, vezenje, klekljanje. Iz tega sklepam tudi, da jih delo s 

tekstilom zanima, zato želijo izvedeti več. Pri učni uri sem učence vprašala, če bi kdo izmed njih 

želel nekoč delati v tekstilstvu, vendar nisem dobila ravno veliko pritrdilnih odgovorov. Nekatere 

učenke bi želele delati v modni industriji, ampak menim, da se še ne zavedajo, kako obsežno 

tehniško znanje in spretnosti so potrebne za delo v tekstilstvu.  
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Zadnja trditev na Likertovi lestvici je bila: 

posušiti, zlikati in pospraviti.« 

Zanimalo me je, če so učenci dovolj samozavestni in prepričani v svoje znanje, da bi lahko 

samostojno opravili to nalogo, tudi v odsotnosti odrasle osebe.

 

Graf 17: Odzivi eksperimentalne skupine na trditev
ga posušiti, zlikati in pospraviti.

Graf 18: Odzivi kontrolne skupine na trditev
posušiti, zlikati in pospraviti.«
 

Deleži odgovorov se med skupinama ne 

je 52,5 % učencev izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali popolnoma se 

strinjam), pri kontrolni (Graf 18) 

izbralo odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam), pri 

kontrolni pa 27,81 %. 
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Zadnja trditev na Likertovi lestvici je bila: »Menim, da bi zmogel/la sam/a oprati perilo, ga 

posušiti, zlikati in pospraviti.«  

Zanimalo me je, če so učenci dovolj samozavestni in prepričani v svoje znanje, da bi lahko 

samostojno opravili to nalogo, tudi v odsotnosti odrasle osebe. 

perimentalne skupine na trditev »Menim, da bi zmogel/la
ga posušiti, zlikati in pospraviti.« 

vi kontrolne skupine na trditev »Menim, da bi zmogel/la sam/a oprati perilo, ga 
« 

Deleži odgovorov se med skupinama ne razlikujejo veliko. Pri eksperimentalni skupini

je 52,5 % učencev izbralo odgovor, ki odraža pozitivno stališče (strinjam se ali popolnoma se 

(Graf 18) pa 56,03 %. Pri eksperimentalni skupini je 28,93 % učencev 

odgovor, ki odraža negativno stališče (ne strinjam se ali sploh se ne strinjam), pri 
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Menim, da pri odgovorih ni prišlo do večjih razlik, ker samega dela (oprati perilo, ga posušiti, 

zlikati in pospraviti) nismo opravili praktično, ampak zgolj teoretično, se pravi z besedami. Če bi 

eksperimentalna skupina delo dejansko izvedla, kontrolna skupina pa ne, bi po mojem mnenju pri 

teh odgovorih prišlo do posameznih razlik. Menim tudi, da imajo učenci, ki doma že pomagajo 

pri teh opravilih, več samozavesti in so obkrožali odgovore, ki nakazujejo pozitivna stališča. Žal 

nekateri učenci doma pri teh opravilih ne sodelujejo pogosto. Med pogovorom z učenci sem 

izvedela, da je temu tako iz dveh razlogov – ali učenci sami ne želijo sodelovati ali pa jim starši 

tega ne dovolijo. Nekaj učencev je celo dejalo, da še nikoli niso likali, ker jim starši ne dovolijo 

poskusiti, čeprav si sami tega želijo.  
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4. PEDAGOŠKI DEL 

 

4.1 Priprava za učno uro gospodinjstva – eksperimentalna skupina 

 

Priimek in ime: Rušnjak Urška 

Šola: O.Š. Prule/O.Š. Komenda – Moste/O.Š. Vodice 

Razred: 5. razred 

Datum: 25.11.2013/3.12.2013/5.12.2013 

Predmet: gospodinjstvo 

Učna tema: tekstil, oblačenje in obutev 

Učna enota: nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

 

1. Operativni učni cilji: 

• poznajo pomen oznak za vzdrževanje perila, 

• seznanijo se z različnimi možnimi načini pranja perila, 

• razvrščajo perilo po barvni obstojnosti, vrstah tekstilne surovine in namenu, 

• določajo temperaturo pralne kopeli za posamezno vrsto perila, 

• razpravljajo o kakovosti pralnih sredstev, 

• interpretirajo optimalno izbiro pralnega stroja glede na potrebe družine, 

• seznanijo se s postopki sušenja perila, 

• določajo primerno temperaturo likanja glede na tekstilno sestavo perila.  

 

2. Didaktične oblike: 

• frontalni pouk 

• praktično skupinsko delo 

• individualno delo 

3. Metode:  

• razlaga 

• pogovor 

• didaktična igra 
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4. Učna sredstva:  

4.1 Učila:  

• učbenik za gospodinjstvo za 5. razred 

• tabelna slika 

• test 

4.2 Učni pripomočki:  

• koš 

• perilo 

• embalaže 

• likalnik 

• pasti za molje 

• sivka 

• didaktična igra 

 

 

Ureditev delovnega mesta:  

Ureditev delovnega mesta med didaktično igro: 
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FAZE 

UČNA STRATEGIJA  

UČITELJ UČENEC 
METODE/ 

OBLIKE DELA 
ČAS 

UČILA IN 
UČNI 

PRIPOMOČKI 

UVAJANJE 
predstavim se, povem kaj 

bomo delali to uro 
poslušajo 

razlaga/ 
frontalno, 

individualno 
1 min  

NOVO 
ZNANJE 

obravnava nove snovi: 
kratek pregled tekstilnih 
vlaken, postopek pranja, 

sušenja in likanja, kemično 
čiščenje, pralna sredstva, 

simboli 

poslušajo, 
sodelujejo v 
pogovoru s 

svojimi 
izkušnjami in 

mnenji 

razlaga   
pogovor/ 
frontalno, 

individualno 

20 
min 

učbenik, 
tabelska slika, 

koš, perilo, 
embalaže, 

likalnik, pasti, 
sivka 

URJENJE 

razdelim jih v skupine, 
podam navodila za 

didaktično igro, pomagam 
pri igri, če potrebujejo 

pomoč 

poslušajo 
navodilo, igrajo 

pogovor 
didaktična igra/ 
delo v skupinah 

17 
min 

didaktična igra 

PONAVLJAN
JE 

povem, da je časa za igro 
konec in bomo pisali test 

zaključijo igro 
in se presedejo 

razlaga/ 
frontalno, 

individualno 
2 min 

 

 

ZAKLJUČEK 

povem navodila in 
razdelim teste, na koncu se 

jim zahvalim za 
sodelovanje, če je potrebno 

reševanje podaljšamo v 
odmor 

rešijo test 
razlaga/ 

frontalno, 
individualno 

5 min test 
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4.2 Priprava za učno uro gospodinjstva – kontrolna skupina 

 

Priimek in ime: Rušnjak Urška 

Šola: O.Š. Prule/O.Š. Komenda – Moste/O.Š. Vodice 

Razred: 5. razred 

Datum: 28.11.2013/25.11.2013/9.12.2013 

Predmet: gospodinjstvo 

Učna tema: tekstil, oblačenje in obutev 

Učna enota: nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

 

1. Operativni učni cilji: 

• poznajo pomen oznak za vzdrževanje perila, 

• seznanijo se z različnimi možnimi načini pranja perila, 

• razvrščajo perilo po barvni obstojnosti, vrstah tekstilne surovine in namenu, 

• določajo temperaturo pralne kopeli za posamezno vrsto perila, 

• razpravljajo o kakovosti pralnih sredstev, 

• interpretirajo optimalno izbiro pralnega stroja glede na potrebe družine, 

• seznanijo se s postopki sušenja perila, 

• določajo primerno temperaturo likanja glede na tekstilno sestavo perila. 

 

2. Didaktične oblike: 

• frontalni pouk 

• individualno delo 

 

3. Metode:  

• razlaga 

• pogovor 
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4. Učna sredstva:  

4.1 Učila:  

• učbenik za gospodinjstvo za 5. razred  

• tabelna slika 

• test 

 

4.2 Učni pripomočki: 

• perilo 

• koš 

• embalaže 

• likalnik 

• pasti za molje 

•  sivka 

Ureditev delovnega mesta:  
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FAZE 

UČNA STRATEGIJA  

UČITELJ UČENEC 

METODE/ 

OBLIKE 
DELA 

ČAS 
UČILA IN 

UČNI 
PRIPOMOČKI 

UVAJANJE 
predstavim se, povem kaj 

bomo delali to uro 
poslušajo 

razlaga/ 
frontalno, 

individualno 
3 min  

NOVO 
ZNANJE 

obravnava nove snovi: kratek 
pregled tekstilnih vlaken, 

postopek pranja, sušenja in 
likanja, kemično čiščenje, 
pralna sredstva, simboli 

poslušajo, 
sodelujejo v 
pogovoru s 

svojimi 
izkušnjami in 

mnenji 

razlaga 
pogovor/ 
frontalno, 

individualno 

20 
min 

učbenik, 
tabelska slika, 

koš, perilo, 
embalaže, 

likalnik, pasti, 
sivka 

URJENJE 
povem, da bomo ponovili, kar 
smo so zdaj učili, sprašujem 

poslušajo, 
odgovarjajo 

razlaga 
pogovor/ 
frontalno, 

individualno 

10 
min 

 

PONAVLJAN
JE 

povem, da bomo pisali test, 
zato morajo pospraviti vse z 

mize razen pisala 

pospravijo in se 
pripravijo na 

pisanje 

razlaga/ 
frontalno, 

individualno 
2 min 

 

 

ZAKLJUČEK 
povem navodila in razdelim 

teste, na koncu se jim 
zahvalim za sodelovanje 

rešijo test 
razlaga/ 

frontalno, 
individualno 

10 
min 

test 
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4.3 Vključitev nove didaktične igre v pouk gospodinjstva  

 

Nova didaktična igra poleg splošnih ciljev predmeta Gospodinjstvo in operativnih ciljev teme 

Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov izpolnjuje tudi temeljna načela, ki jih upoštevamo pri 

uresničevanju splošnih ciljev ali sedem E načel pouka gospodinjstva: 

• enakost med spoloma: v igro se vključujejo učenke in učenci; 

• enakopravnost skupnega dela: igra ne deli nalog in vprašanj po spolu; 

• ekonomičnost: igra uči gospodarno upravljanje z viri, na primer gospodarna poraba 

električne energije, vode, pralnih sredstev; 

• ekološkost: igra pomaga razvijati odgovornost za vzdrževanje okolja, na primer škodljive 

snovi v pralnih sredstvih, prekomerno porabo vode; 

• ergonomija: igra predstavlja praktično delo; 

• etičnost: igra pomaga razvijati čut za odgovornost in spoštovanja dela drugih, učenci se na 

primer zavejo, zakaj je potrebno negovati in vzdrževati tekstilne izdelke in spoštujejo 

delo, ki ga opravljajo ostali člani družine; 

• estetika in kultura: učenci skozi igro razvijajo estetski občutek za osebno urejenost, 

zavejo se, da lahko k estetskemu in urejenemu videzu sami pripomorejo z negovanimi in 

vzdrževanimi oblačili in ostalimi tekstilnimi izdelki. 

 

Učna tema o vzdrževanju tekstilnih izdelkov je zadnja učna snov, ki jo učenci obravnavajo pri 

pouku gospodinjstva v petem razredu. V razredu jo navadno obravnavajo na koncu meseca maja 

ali v začetku junija. Ker tema predstavlja nekakšen zaključek šolskega leta in so učenci z mislimi 

že pri počitnicah, menim, da je smiselno didaktično igro uporabiti pri teh zadnjih urah. Če 

učitelju ostane še kaj dodatnega časa po obravnavi učne snovi, naj ga nameni igranju nove 

didaktične igre. Učenci bodo tako ponovili in utrdili učno snov, učitelj pa ne bo imel težav s tem, 

kako naj jih motivira, ko so z mislimi že povsem drugje.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Igra je v otrokovemu razvoju nenadomestljiva dejavnost in se ne bi smela prenehati s prehodom v 

šolo ali s prehodom v višje razrede. Čeprav z leti izgubimo potrebo po igranju, se učenci tudi v 

višjih razredih zelo razveselijo, če napovemo, da bomo pri pouku izvedli didaktično igro. 

Uporabimo lahko že obstoječe igre ali jo ustvarimo sami. Dobro didaktično igro lahko ustvarimo, 

če vemo, kaj učence motivira in kako se najlažje učijo. Za osnovo lahko vzamemo že obstoječe 

igre in jih prilagodimo. Izdelava nove didaktične igre je sicer res zamudna, ampak menim, da bi 

jo moral vsak učitelj vsaj enkrat poskusiti izdelati in deliti s kolegi. 

 

Raziskava je pokazala veliko zanimivih rezultatov, ki govorijo v prid uporabe nove didaktične 

igre pri pouku gospodinjstva. Ko smo pri učni uri uporabili didaktično igro, se je zdela učencem 

ta bolj zanimiva, povečala pa se je tudi njihova delovna motivacija, zato so bolj pozorno poslušali 

in aktivno sodelovali. Najbolj očiten dokaz tega so rezultati učencev pri reševanju testa, saj so si 

učenci, ki so preizkusili novo didaktično igro, bolje zapomnili postopke vzdrževanja tekstilnih 

izdelkov. To znanje pa je bilo tudi bolj trajno, pozabili so namreč veliko manj snovi kot ostali 

učenci. 

Mnenja učencev o učni temi so bila že znotraj samih razredov, ne glede na skupino, deljena. 

Nekatere učence je vzdrževanje tekstilnih izdelkov zanimalo in so se že veselili, da bodo novo 

zanje uporabili tudi doma, drugi pa so bili mnenja, da se to njih ne tiče in niso želeli sodelovati. 

Menim, da je razlog za to v odnosu staršev do otrok – ali jih vključujejo v gospodinjska opravila 

ali pač ne. Z uporabo didaktične igre je pri učencih naraslo zavedanje, da lahko tudi sami 

pomembno prispevajo k domačemu gospodinjstvu. Prepričana sem, da bi več učencev spremenilo 

svoje mnenje, če bi delo opravili še praktično, na primer poskusili z likanjem. Začeli bi se 

zavedati, da to zmorejo tudi sami in lahko pomagajo pri domačih opravilih. 

Zanimiva je bila tudi primerjava rezultatov med spoloma. Pri prvem testu so se bolje izkazale 

učenke, kar pomeni, da so imele več predznanja. Učenke so se v večjem deležu strinjale, da je 

poznavanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov uporabno in so tudi izrazile željo, da bi rade izvedele 

več o tem. Sklepam, da so njihovo predznanje, pozitivna stališča in večje zanimanje za učno temo 

močno povezani z dejstvom, da veliko učenk obiskuje razne krožke, ki so povezani s tekstilom – 

šiviljski krožek, kvačkanje, vezenje in klekljanje.  
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Ko sem izvajala učne ure v eksperimentalnih skupinah, sem začutila navdušenje učencev in 

učiteljic nad igro, kar je bila zame velika potrditev mojega truda, ki sem ga vložila v njeno 

realizacijo. Z rezultati raziskave sem dobila še dodatno potrditev, saj so uspešno dokazali 

uporabnost nove didaktične igre. Želim si le še tega, da bi čim več učiteljic in učiteljev 

gospodinjstva spoznalo mojo didaktično igro in jo uspešno uporabljalo pri svojem pedagoškem 

delu. 
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7. PRILOGE 

 

7.1 Priloga 1: test za učence 

Pozdravljen/a, sem Urška Rušnjak, študentka Pedagoške fakultete. Študij zaključujem z 

diplomsko nalogo, potrebujem pa tudi tvojo pomoč. Prosim te, da poskusiš samostojno rešiti 

krajši test, ki je pred teboj. Če odgovora ne poznaš ne prepisuj od soseda, zanima me le tvoje 

resnično poznavaje te teme. Test je anonimen in ne bo ocenjen, potrebujem ga le za raziskavo. 

Hvala za pomoč!  

SPOL: M / Ž 

 

1. Izpolni prazna okenca v tabeli, tako da dopišeš ali narišeš manjkajoči del, kakor je 

prikazano v primeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ali bi lahko v pralnem stroju skupaj opral/a bele bombažne rjuhe, rdečo svileno srajco in 

modre najlonske hlačne nogavice? Razloži zakaj. 

SIMBOL POMEN 

 
NAJVIŠJA TEMPERATURA PRANJA 50 STOPINJ CELZIJA. 

 PRANJE NI DOVOLJENO. 

 
 

 DOVOLJENO KATEROKOLI BELJENJE. 

 
 

 SUŠENJE NA VRVI. 
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3. Včasih lahko madeže na oblačilih odstraniš tudi sam/a, brez uporabe pralnega stroja. 

Kako bi odstranil/a blatne madeže s hlač? 

 

 

 

4. Kaj se lahko zgodi s perilom, če ga po pranju ne posušiš pravilno? 

 

 

5. Obkroži pravilen odgovor: Pri sušenju perila v sušilnem stroju lahko izbiraš med dvema 

temperaturama sušenja, katerima? 

 

• 30º Celzija in 50º Celzija. 

• 50º Celzija in 90º Celzija. 

• 40º Celzija in 60º Celzija. 

• Možna je le ena temperatura in to je 50º Celzija. 

 

6. Poveži ustrezno nastavitev temperature likalnika z vrsto izdelka. 

7. V garderobno omaro se rade naselijo žuželke, ki lahko poškodujejo tekstilne izdelke. Ali 

veš, katere žuželke so to? Kako bi jim preprečil/a vstop ali pa jih pregnal/a iz svoje 

omare? 

 

 

Pri temperaturi likalnika do 110º Celzija 

likamo… 
…bombažne in lanene izdelke. 

Pri temperaturi likalnika do 150º Celzija 

likamo… 
           …poliakrilne in poliamidne izdelke. 

Pri temperaturi likalnika do 200º Celzija 

likamo…              

 

                …volnene, svilene, viskozne in     

poliestrske izdelke. 
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7.2 Priloga 2: vprašalnik za učence po sistemu Likertove lestvice 

 

VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV – LIKERTOVA LESTVICA 

 

SPOL: M / Ž                   STAROST: 

Obkroži številke od 1 do 5 glede na to, kako močno se strinjaš s posameznimi trditvami v tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Nevtralen/

na 

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

Učna tema o vzdrževanju tekstilnih 

izdelkov je zanimiva. 
1 2 3 4 5 

Poznavanje vzdrževanja tekstilnih 

izdelkov je uporabno. 
1 2 3 4 5 

Rad/a bi izvedel/a več o vzdrževanju 

tekstilnih izdelkov. 
1 2 3 4 5 

Ker imam novo znanje o vzdrževanju 

tekstilnih izdelkov, bom doma bolj 

pomagal/a pri tem opravilu. 

1 2 3 4 5 

Menim, da bi zmogel/la sam/a oprati 

perilo, ga posušiti, zlikati in pospraviti. 
1 2 3 4 5 
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7.3 Priloga 3: vprašalnik za učiteljice 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJICE 

 

Vprašalnik je anonimen, z njegovo pomočjo želim bolje razumeti poglede učiteljic na uporabo 

didaktične igre pri pouku. Hvala za sodelovanje! 

Urška Rušnjak 

 

Koliko let poučujete na osnovni šoli? 

Koliko let poučujete predmet Gospodinjstvo? 

 

Kakšno je vaše splošno mnenje o uporabi didaktičnih iger pri pouku?  

Menite, da motivacija pri učencih z uporabo didaktične igre naraste? 

Ali pri poučevanju uporabljate didaktične igre, zakaj, kako pogosto in ali opažate kakšne razlike 

(npr. ste jih v preteklosti uporabljali več kot sedaj, jih v katerem razredu uporabljate manj 

pogosto …)? 

Menite, da obstaja dovolj razpoložljivih didaktičnih iger? Ali igre izdelujete tudi sami? 

Poznate ali uporabljate kakšno didaktično igro, ki se navezuje na modul tekstila pri predmetu 

Gospodinjstvo? 
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7.4 Priloga 4: vprašanja in odgovori na igralnih karticah 

 

1. V KOŠARI IMAŠ VELIK KUP ZELO RAZLIČNIH TEKSTILNIH IZDELKOV, KAKO JIH 

BOŠ RAZVRSTIL/A PRED PRANJEM? 

GLEDE NA BARVO IN LASTNOSTI BLAGA. 

 

2. UMAZAL/A SI PLAŠČ, KI GA NE SMEŠ OPRATI V PRALNEM STROJU. KAJ BOŠ 

STORIL/A Z NJIM? 

ODNESEM GA V KEMIČNO ČISTILNICO. 

 

3. HLAČE ŽELIŠ OPRATI ROČNO, KAJ POTREBUJEŠ? 

VEDRO, VODO IN PRIMERNO PRALNO SREDSTVO. 

 

4. STROJ JE ŽE PRIPRAVLJEN ZA PRANJE, DODATI MORAŠ LE ŠE PRALNA 

SREDSTVA. KATERA PRALNA IN POMOŽNA PRALNA SREDSTVA PA LAHKO 

UPORABIŠ? 

PRALNI PRAŠEK ZA STROJNO PRANJE, TEKOČ DETERGENT ZA STROJNO PRANJE, 

MEHČALEC PERILA … 

 

5. KDAJ BI PRI PRANJU UPORABIL/A MEHČALEC PERILA? 

V PRIMERU, DA IMAM TRDO VODO, KER JE PERILO TAKO MEHKEJŠE. 

 

6. ZA KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI PRI PRANJU UPORABIL/A POSEBEN 

DETERGENT ZA OBČUTLJIVO PERILO? 

ZA SVILENE IN VOLNENE IZDELKE TER OBČUTLJIVE IZDELKE IZ SINTETIČNIH 

VLAKEN. 

 

7. ZAKAJ NASTANEJO NA CEVEH PRALNEGA STROJA OBLOGE, KI JIH IMENUJEMO 

VODNI KAMEN? 

ZARADI TRDE VODE. 
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8. ZAKAJ PRI PRANJU UPORABLJAMO PRALNA SREDSTVA? 

ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV S TEKSTILIJ IN OBLAČIL. 

 

9. PRALNA SREDSTVA SO LAHKO ZELO ŠKODLJIVA ZA OKOLJE. KAKO SE 

IMENUJEJO ŠKODLJIVE SNOVI V NJIH? 

FOSFATI 

 

10. ZAKAJ SO FOSFATI V PRALNIH SREDSTVIH ŠKODLJIVI ZA OKOLJE? 

ODTEKAJO V POTOKE, REKE IN MORJA, POVZROČAJO PREKOMERNO RAST ALG, 

TO POVZROČA PREKOMERNO PORABO KISIKA, KAR OGROŽA ŽIVLJENJE RASTLIN 

IN ŽIVALI. 

 

11. ZAKAJ LAHKO V KEMIČNI ČISTILNICI OČISTIJO OBLAČILA, KI JIH SAMI DOMA 

NE MOREMO? 

TAM IMAJO USTREZNO OPREMO, POGOJE IN PRIMERNA ČISTILA, KI NE UNIČIJO 

TEKSTILIJ. 

 

12. KATERA OBLAČILA BI ODNESEL/A NA ČIŠČENJE V KEMIČNO ČISTILNICO? 

TISTA, KI JIH NE MOREM OPRATI DOMA: ZIMSKO BUNDO, MOŠKO OBLEKO, 

ŽENSKI KOSTIM … 

 

13. KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI OPRAL/A PRI TEMPERATURI MED 60 IN 90 

STOPINJ CELZIJA – VIŠJA TEMPERATURA? 

BOMBAŽNO PERILO IN LANENE IZDELKE. 

 

14. KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI OPRAL/A PRI TEMPERATURI MED 30 IN 40 

STOPINJ CELZIJA – NIŽJA TEMPERATURA? 

BARVANO BLAGO, IZDELKE IZ SVILE IN VOLNE TER UMETNIH VLAKEN. 

 

15. VOLNENO JOPICO SI OPRAL/A PRI VISOKI TEMPERATURI IN TA SE JE SKRČILA. 

ZAKAJ SE JE TO ZGODILO? 
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VLAKNA SO SE SPOLSTILA, SKRČILA IN ZMRŠILA. 

 

16. S SLADOLEDOM SI UMAZAL/A HLAČE. ALI MORAŠ NUJNO HLAČE OPRATI V 

PRALNEM STROJU? 

NE, MADEŽ LAHKO POSKUSIM ODSTRANITI ROČNO. 

 

17. MAJICO SI UMAZAL/A Z BOROVNIČEVIM SOKOM, TUDI PO PRANJU JE MADEŽ 

ŠE VIDEN. KAKO LAHKO ŠE POSKUSIŠ ODSTRANITI MADEŽ? 

S POSEBNIM SREDSTVOM ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV. 

 

18. TVOJA PISANA OBLAČILA SO S PRANJEM OBLEDELA. KAKO BI JIM LAHKO 

POVRNIL/A PREJŠNJE PISANE BARVE, NE DA BI PRI TEM UPORABIL/A 

KEMIKALIJE? 

S KISOM. 

 

19. HLAČE SI UMAZAL/A Z BLATOM, KAKO GA BOŠ NAJLAŽJE ODSTRANIL/A? 

POČAKAM, DA SE MADEŽ POSUŠI IN GA SKRTAČIM. 

 

20. USEDEL/A SI SE NA ŽVEČILNI GUMI,KAKO GA BOŠ NAJLAŽJE ODSTRANIL/A? 

OBLAČILO DAM V PLASTIČNO VREČKO IN ZA NEKAJ UR V ZAMRZOVALNIK, 

NATO ZMRZNJEN ŽVEČILNI GUMI ODLUŠČIM. 

 

21. SI ŽE VIDEL/A MAMO KAKO OČISTI FILTER PRALNEGA STROJA? ZAKAJ JE TO 

SPLOH POTREBNO STORITI? 

ČEZ NEOČIŠČEN FILTER VODA TEŽJE ODTEKA. 

 

22. DOMA BI BILI RADI ZELO VARČNI, KAKO BI LAHKO PRIVARČEVALI PRI 

UPORABI PRALNEGA STROJA?  

NE PEREMO VSAK KO LE ZARADI ENEGA MADEŽA, STROJ MORA BITI 

POPOLNOMA POLN, UPORABLJAMO PRIMERNE PROGRAME, V ČASU KO JE 

ELEKTRIČNI TOK CENEJŠI. 
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23. PRALNI STROJ DANES NAJDEMO V VSAKEM DOMU, KAKO PA SO PRALI 

PERILO, PREDEN SO IZUMILI PRALNI STROJ? 

IMELI SO PRALNI DAN, ŽENSKE SO SE DOBILE OB POTOKU, TO JE BIL DRUŽABEN 

DOGODEK. 

 

24. PRALNI STROJ JE KONČAL S PRANJEM, SEDAJ SE MORA PERILO POSUŠITI. 

ZAKAJ MORAMO SUŠITI PERILO? 

PERILO JE PO PRANJU MOKRO, POSUŠITI GA MORAMO, DA NE SPLESNI. 

 

25. NA KAKŠEN NAČIN LAHKO SUŠIMO PERILO? 

NA ZRAKU, RADIATORJU/PEČI, V SUŠILNEM STROJU. 

 

26. NA PROSTEM BI RAD/A POSUŠIL/A LEPO PISANO MAJICO, VENDAR SE BOJIŠ, 

DA BO OBLEDELA. KAJ LAHKO STORIŠ, DA TO PREPREČIŠ? 

SUŠIM JO V SENCI, OBRNJENO NA NOTRANJO STRAN. 

 

27. ALI SI OPAZIL/A, DA MAMA PERILO PRED OBEŠANJEM POGLADI? ZAKAJ TO 

STORI? 

DA JE PERILO MANJ ZMEČKANO, KO SE POSUŠI. 

 

28. POZIMI POGOSTO SUŠIMO PERILO KAR NA RADIATORJU ALI PEČI, VENDAR TO 

NI PRIPOROČLJIVO. ZAKAJ? 

PERILO SE PRESUŠI IN POSTANE TRDO, NEKATERA VLAKNA SE LAHKO 

POŠKODUJEJO. 

 

29. MED KATERIMA DVEMA TEMPERATURAMA SUŠENJA LAHKO IZBIRAŠ PRI 

SUŠENJU PERILA V SUŠILNEM STROJU? 

MED 40 IN 60 STOPINJ CELZIJA. 

 

30. ZAKAJ NE SMEŠ NALOŽITI PREVEČ PERILA V SUŠILNI STROJ? 

PERILO SE BO SLABŠE POSUŠILO IN BO PO SUŠENJU BOLJ ZMEČKANO. 
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31. ALI LAHKO VSE TEKSTILNE IZDELKE SUŠIŠ V SUŠILNEM STROJU? 

NE, NEKATERI IMAJO OZNAKO, KI TO PREPOVEDUJE. 

 

32. KAKO BOŠ PRAVILNO SUŠIL/A VOLNENO JOPICO? 

POLOŽIM JO NA RAVNO PODLAGO, DA SE NE BO RAZTEGNILA. 

 

33. KAJ BI SE ZGODILO Z VOLNENO JOPICO, ČE BI JO OBESIL/A NA VRVICO? 

SPREMENILA BI OBLIKO. 

 

34. KOLIKŠEN ODSTOTEK ELEKTRIČNE ENERGIJE CELOTNEGA GOSPODINJSTVA 

SE V POVPREČJU PORABI ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA? 

DESET ODSTOTKOV. 

 

35. OPRANA IN POSUŠENA OBLAČILA JE POTREBNO ZLIKATI. POJASNI ZAKAJ. 

ZLIKAMO JIH ZATO, DA JIH ZGLADIMO IN RAZKUŽIMO. 

 

36. ZAKAJ SO OBLAČILA PO PRANJU IN SUŠENJU ZMEČKANA? 

ZARADI LASTNOSTI VLAKEN, IZ KATERIH SO IZDELANA, NA PRIMER SLABA 

PROŽNOST. 

 

37. NA LIKANJE ČAKA KUP RAZLIČNIH TEKSTILNIH IZDELKOV. ALI BOŠ ZA VSE 

NASTAVIL/A ENAKO TEMPERATURO LIKALNIKA? 

NE, ODVISNO OD VRSTE VLAKEN (MATERIALA), IZ KATERIH JE NAREJENO 

OBLAČILO. 

 

38. NEKATERI TEKSTILNI IZDELKI SE NE POŠKODUJEJO TUDI PRI VIŠJIH 

TEMPERATURAH LIKALNIKA. KATERI IZDELKI SO TO? 

BOMBAŽNI IN LANENI IZDELKI. 

 

39. NEKATERI TEKSTILNI IZDELKI ZAHTEVAJO VELIKO POZORNOSTI PRI LIKANJU, 

SAJ MORAŠ PAZITI NA TEMPERATURO LIKALNIKA. KATERI IZDELKI SO TO? 
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VOLNENI, SVILENI IN NEKATERI SINTETIČNI IZDELKI. 

 

40. KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI LIKAL/A PRI TEMPERATURI DO 200 STOPINJ 

CELZIJA – NAJVIŠJA TEMPERATURA? 

BOMBAŽNE IN LANENE IZDELKE. 

 

41. KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI LIKAL/A PRI TEMPERATURI DO 150 STOPINJ 

CELZIJA – SREDNJA TEMPERATURA? 

VOLNENE, SVILENE, VISKOZNE, POLIESTRSKE IZDELKE. 

 

42. KATERE TEKSTILNE IZDELKE BI LIKAL/A PRI TEMPERATURI DO 110 STOPINJ 

CELZIJA – NAJNIŽJA TEMPERATURA? 

POLIAKRILNE IN POLIAMIDNE IZDELKE TER IZDELKE IZ DRUGIH SINTETIČNIH 

VLAKEN. 

 

43. ZLIKATI ŽELIŠ ŠPORTNI DRES IZ UMETNIH VLAKEN. ZAKAJ MORAŠ BITI PRI 

LIKANJU OBLAČIL IZ UMETNIH VLAKEN POZOREN/A NA TEMPERATURO 

LIKALNIKA? 

ZARADI LASTNOSTI VLAKEN, KI SE PRI VIŠJI TEMPERATURI ZMEHČAJO IN 

ZAČNEJO RAZPADATI. 

 

44. ZLIKAL/A BI RAD/A MAJICO Z LEPIM POTISKOM, VENDAR SE BOJIŠ, DA GA BOŠ 

UNIČIL/A. KAKO BOŠ REŠIL/A TO TEŽAVO? 

POTISK NA MAJICI POLIKAM PREKO KRPE ALI MAJICO LIKAM NA HRBTNI STRANI. 

 

45. ZAKAJ JE PRIPOROČLJIVO, DA LIKAMO NA LIKALNI DESKI? 

LIKANJE LAHKO PRILAGODIMO TELESNI VIŠINI, DESKA IMA PRIMERNO 

PODLOGO. 

 

46. PRI KATERIH TKANINAH BI UPORABIL/A LIKALNIK NA PARO? 

PRI VPOJNIH TKANINAH. 
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47. ZAKAJ Z LIKANJEM UNIČIMO MIKROORGANIZME? 

MIKROORGANIZMI SO OBČUTLJIVI NA VISOKE TEMPERATURE. 

 

48. PROSTOR, KJER SHRANJUJEŠ OBLAČILA, MORAŠ POGOSTO ZRAČITI IN TUDI 

REDNO PREGLEDOVATI. KATERE NEZAŽELJENE »GOSTE« LAHKO NAJDEŠ V NJEM? 

MOLJE IN DRUGE INSEKTE. 

 

49. KAKO LAHKO DODATNO PREPREČIŠ VSTOP NEZAŽELJENIM GOSTOM V 

OMARO? 

UPORABIM VREČKE S SIVKO, OBEŠANKE IN PASTI PROTI MOLJEM. 

 

50. KAKŠNA MORAJO BITI OBLAČILA, KO JIH ZLAGAŠ V GARDEROBNO OMARO? 

ČISTA, SUHA IN ZLOŽENA. 

 


