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POVZETEK 
 

Pouk spoznavanja okolja mora biti načrtovan tako, da so učenci čim bolj aktivni in da 

razvijajo spoznavna področja. Učitelji zato pri pouku uporabljajo različne metode dela. 

Pri načrtovanju dejavnosti za 1. triado učitelji tudi pri spoznavanju okolja uporabljajo 

metodo didaktične igre. Raziskave so pokazale pozitiven vpliv didaktične igre, ker učenca 

vključi celostno, ga pritegne, skuša vključiti vsa njegova čutila, spodbudi zanimanje in 

poveča njegovo zbranost. 

 

Ob pregledu literature sem zasledila ogromno idej in pozitivnih vidikov za vpeljavo 

didaktičnih iger v pouk, nisem pa zasledila ovrednotenja uporabljenih iger pri pouku 

naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Omejeno sem si postavila za cilj magistrskega 

dela. Z njim sem želela ugotoviti, ali je učni pristop s prevladujočo metodo didaktične 

igre pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od 

tradicionalnega pristopa ter kakšne so izkušnje učiteljic z uporabo didaktičnih iger pri 

omenjenemu predmetu. Omejila sem se na temi zmesi in vreme, ki se poučujeta v 2. 

razredu osnovne šole. 

 

V magistrskem delu odgovorim na naslednja raziskovalna vprašanja: 1) ali učenci pri 

tradicionalnem pristopu in pristopu z uporabo didaktičnih iger usvojijo cilje učne ure;   2) 

v kolikšni meri usvojijo pojme v povezavi z zmesmi prek didaktičnih iger in pri 

tradicionalnem poučevanju; 3) v kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi z 

vremenom prek didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju; 4) kako in koliko 

didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja uporabljata učiteljici. 

 

V raziskavi je sodelovalo 40 učencev 2. razreda izbrane podeželske šole – 20 učencev v 

eksperimentalni skupini in 20 učencev v kontrolni skupini. Podatke o predznanju in 

znanju po pedagoškem eksperimentu sem pridobila s strukturiranimi intervjuji za učence. 

Intervju je vseboval 10 vprašanj – 5 se jih je nanašalo na temo vreme in 5 na temo zmesi. 

Pripravila sem tudi vprašanja za polstrukturirani intervju za razredničarki, ki poučujeta v 

omenjenih razredih. Intervjuja z učiteljicama sem izvedla pred izvedbo učnih ur.  

 

Izsledki raziskave kažejo na pozitiven vpliv metode didaktične igre pri usvajanju znanj. 

Učenci so usvojili zastavljene učne cilje ter bili med učno uro motivirani in aktivni. 

Ugotovili smo, da je bilo predznanje učencev pri temah zmesi in vreme pri učencih 

kontrolne in eksperimentalne skupine skromno. Analiza odgovorov po aktivnostih kaže, 

da so učenci eksperimentalne skupine v večjem številu pravilno odgovorili na zastavljena 

vprašanja. V raziskavo vključeni učiteljici didaktičnih iger pri spoznavanju okolja ne 

uporabljata. 

 

Izsledkov opravljene raziskave ne moremo posplošiti zaradi majhnosti vzorca, izbranih 

tem in kratkotrajnosti pedagoškega eksperimenta, pa vendar nudijo izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje. 



 

IV 

 

 

Ključne besede: spoznavanje okolja, tradicionalni pristop, didaktična igra, zmesi, vreme 
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SUMMARY 
 

The lessons for environment education must be designed in a way that pupils are active 

as far as possible and develop cognitive areas. Teachers, therefore, use different methods 

of work in the classroom. When planning activities for the 1st triad, the teachers also use 

the method of didactic game in the environment education. Studies have shown positive 

impact of didactic games, as a pupil is fully involved, attracted, the method is trying to 

integrate all his senses, provokes interest and increases his concentration. 

 

When reviewing the literature I found many ideas and positive aspects of the introduction 

of didactic games in teaching, however, I have not noticed the evaluation of the use of 

games in teaching of Natural sciences subjects in primary school. I set the mentioned fact 

for the objective of master's thesis. With the master's thesis I wish to find out whether the 

teaching approach with a predominant method of didactic game in the lessons of 

environment education in the 2nd grade of primary schools is more effective than 

traditional approach, and how much experience using didactic games in the said subject 

do teachers have. I limited to topics mixtures and weather, which are taught in the 2nd 

grade of primary school. 

 

The thesis answers to the following research questions: 1) do pupils in the traditional 

approach and in the approach of using didactic games assimilate the objectives of a 

lesson; 2) to what extent do they assimilate the concepts in connection with mixtures 

through didactic games and traditional teaching; 3) to what extent do pupils assimilate 

the concepts in connection with weather through didactic games and traditional teaching; 

4) how and to what extent are didactic games used by the teachers in the lessons of 

environment education. 

 

The study involved 40 pupils from 2nd grade of the selected provincial school, 20 pupils 

in the experimental group and 20 pupils in the control group. I acquired the data on 

existing knowledge and data on the knowledge after the pedagogical experiment through 

structured interviews with pupils. The interview consisted of 10 questions, 5 were related 

to the topic "weather" and 5 to the topic "mixtures". I also prepared questions for semi-

structured interview with class teachers who teach in those classes. Interviews with two 

teachers were conducted prior to the implementation of lessons.  

 

The research results show positive impact of didactic game method in the assimilation of 

knowledge. Pupils acquired the set learning goals and were motivated and active during 

the lesson. We found that the pupils' knowledge in topics of mixture and weather in 

control and experimental group was poor. Analysis of responses by activities shows that 

pupils in the experimental group answered correctly to those questions in a larger number. 

Teachers, included in the research, do not apply didactic games in environment education. 
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Results of the performed research cannot be generalized due to the small size of the 

sample, selected topics, and the short term of pedagogical experiment, however, they still 

offer a starting point for further research. 

 

Key words: Environment education, traditional approach, didactic game, mixtures, 

weather 
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1 

 

1 UVOD 
 

 

»Vedno sem verjel, da se učenje lahko spremeni v igro in 

zabavo za otroke in da jih lahko pripravimo do tega, 

da bodo učenje vzljubili, če jim ga bomo prikazali kot vprašanje časti, 

zaupanja, uživanja in zabave.« 

John Locke 

 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja. Poleg omenjenih splošnih ciljev naj bi učitelj pouk 

organiziral tako, da bodo učenci razvijali svoje zamisli in odkrivali nova spoznanja ob 

konkretnih dejavnostih. Zavedati se moramo, da mladega človeka narava in naravoslovni 

predmeti privlačijo, zato naravoslovje v šoli ne sme biti le zbirka najrazličnejših 

informacij, ki si jih je treba zapomniti, ampak naj bo vedno izzivalno, prijetno in zabavno 

(Učni načrt, 2011).  

 

Pri pouku smo pozorni na razvojno stopnjo učencev in njihove potrebe. Predvsem pri 

pouku spoznavanja okolja skušamo učencem omogočiti, da bi naravo bolje spoznali s 

praktičnimi aktivnostmi, prek katerih razvijajo ročne spretnosti in usvajajo naravoslovne 

postopke. Spoznavanje okolja lahko poučujemo z različnimi didaktičnimi strategijami, 

med katere spada tudi izkustveno usmerjen pouk. Učenci pri izkustvenem pouku stvari 

preizkusijo in izkusijo, zato so pri tem najbolj miselno aktivni. Omenjeni pristop lahko 

uporabimo pri pouku prek raznovrstnih metod. Mednje spada tudi metoda didaktične igre 

(Majcen, 2014).  

 

Didaktična igra je igra z določeno nalogo in s ciljem. Od učenca zahteva pozornost, 

uporabo spomina in večjo zbranost, zato je treba otroka za didaktično igro motivirati 

(Pečjak, 2009). Raziskave so pokazale, da z metodo didaktične igre pri učencih dosežemo 

boljšo motivacijo in usmerjenost v pouk, a vendar me je radovednost gnala naprej. V 

okviru magistrskega dela sem se odločila raziskati, ali z metodo didaktične igre dosežemo 

tudi boljše pomnjenje pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole. Ker nismo našli 

raziskav o ovrednotenju didaktičnih iger o vremenu in zmeseh, smo se lotili zasnovane 

študije, ki bi pokazala, ali didaktične igre pri obravnavi omenjenih tem pri predmetu 

spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole prispevajo k boljšim dosežkom na ustnem 

preverjanju znanja, kot če temi obravnavamo s tradicionalnim pristopom. Natančneje, cilj 

magistrskega dela je bil raziskati, ali je učni pristop s prevladujočo metodo didaktične 

igre pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od 

tradicionalnega pristopa. Preostala dva cilja sta bila raziskati, ali izbor teme vpliva na 

učinkovitost metode didaktične igre in kakšne so izkušnje učiteljic z uporabo didaktičnih 

iger pri omenjenemu predmetu.  
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Metodo didaktične igre sem uporabila pri načrtovanju in izvedbi učnih ur za temi zmesi 

in vreme, ki se poučujeta v 2. razredu osnovne šole. Sprva sem želela izvedeti, kakšno je 

predznanje učencev o omenjenih temah. Oblikovala sem strukturirani intervju in skušala 

pridobiti čim več podatkov o predznanju o zmeseh in vremenu pri učencih 2. razreda 

osnovne šole. S polstrukturiranim intervjujem za učiteljici sem želela izvedeti, katere 

didaktične igre uporabljata razredničarki v 2. razredu in koliko. Podatki, ki sem jih 

pridobila z intervjuji, so mi omogočili odgovore na raziskovalna vprašanja. Izsledki 

raziskave so podrobno predstavljeni v magistrskem delu.  

  

Struktura magistrskega dela je naslednja: teoretični del (poglavje 2) obsega 6 podpoglavij, 

v katerih so opisane značilnosti poučevanja naravoslovja v predšolskem in 

zgodnješolskem obdobju (podpoglavje 2.1). V teoretičnem delu predstavim didaktične 

pristope, ki jih lahko učitelj uporablja pri poučevanju spoznavanja okolja                

(podpoglavje 2.2). Še posebej sem se osredinila na izkustveno usmerjen pristop. V 

omenjeni pristop uvrščamo tudi metodo didaktične igre. O igri na splošno, pomenu za 

otrokov razvoj in o teorijah je več v podpoglavju 2.3. Kaj je didaktična igra in katere vrste 

poznamo, je predstavljeno v podpoglavju 2.4. Ker se didaktične igre, ki smo jih uporabili 

za raziskavo, nanašajo na temi zmesi in vreme, v podpoglavjih 2.5 in 2.6 sledi 

predstavitev naravoslovnega ozadja omenjenih tematik. 

 

Sledi empirični del (poglavje 3), v katerem je predstavljen problem, opredeljeni so cilji 

in raziskovalna vprašanja (podpoglavje 3.1). V omenjenem poglavju so tudi podrobnejši 

opis instrumentov in vzorca, predstavljen je postopek zbiranja podatkov in njihove 

obdelave. Sledijo opis načrtovanih aktivnosti pri tradicionalnem pristopu in pristopu z 

didaktičnimi igrami (podpoglavje 3.2) ter podrobni izsledki z interpretacijo     

(podpoglavje 3.3). V 4. poglavju so predstavljeni zbrani izsledki z razpravo. Sledi sklepni 

del (poglavje 5), v katerem nakažem tudi smernice za nadaljnje delo.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 

Teoretični del zajema 6 podpoglavij, ki se nanašajo na zgodnje poučevanje in učenje 

naravoslovja; podrobneje sta predstavljena tradicionalni pristop poučevanja in metoda 

didaktične igre. Ker se izdelane didaktične igre, ki smo jih uporabili v raziskavi v 

empiričnem delu magistrskega dela, nanašajo na temi zmesi in vreme, je podrobneje 

predstavljeno naravoslovno ozadje omenjenih tematik. 

 

2.1 Naravoslovje v predšolskem in zgodnješolskem obdobju 

»Edino učenje, ki zares vpliva na ravnanje, je tisto, v katerem človek 

sam odkriva, to je tisto, ki je prilagojeno samemu človeku.« 

Carl Rogers 

 

Zgodnje učenje naravoslovja se začne v predšolskem obdobju, v katerem se otrok začne 

spoznavati z naravo oziroma s svetom, ki ga obkroža. Zakaj se poučevanje naravoslovja 

začne že tako zgodaj, nam pojasnjuje Krnel (v Braun, Diehl in Diemer, 2011, str. 8): 

»Naravoslovje kot del današnje znanosti je del poti, po kateri skušamo svet osmisliti 

premišljeno in sistematično, odgovore na vprašanja pa iščemo v naravi sami. To spontano 

počnejo tudi otroci, pri tem pa jih vodi spontana radovednost. Pri igri z različnimi 

predmeti in snovmi pri opazovanju pojavov, živih bitij in okolij, v katerih živijo, se razvija 

prvo naivno naravoslovje. Pogosto so te prve preproste zamisli precej drugačne od pravih 

naravoslovnih razlag. Zato naj bi bilo zgodnje naravoslovje predvsem preoblikovanje 

začetnih zamisli v smeri naravoslovno ustreznejših razlag«. Naravoslovje predstavlja tudi 

otrokovo prvo srečanje z znanostjo in metodami, kar odločilno vpliva na njegov poznejši 

odnos do znanstvenega dela in uporabe znanstvenih odkritij. Veliko zaslugo imajo pri 

tem starši in pedagoški delavci, ne smemo pa pozabiti na otrokove lastne aktivnosti, ki se 

izražajo v igri z zemljo in mivko, v iskanju kamenčkov, opazovanju metuljev, mravelj 

(Katalinič, 2010). 

 

Znano je, da so za učence naravoslovne vsebine (fizikalne, biološke in kemijske) zelo 

abstraktne. Posledica je, da nekateri otroci v šolskem obdobju velikokrat dosegajo slabše 

učne rezultate pri naravoslovnih predmetih, kar vodi do zavračanja naravoslovja. 

Pomembno je, da se tega začnemo zavedati že v predšolski vzgoji in da zato začnemo 

uvajati primerne naravoslovne vsebine, ki ne odvračajo otrok od narave. Vzgojitelj mora 

izbrati vsebine, ki vključujejo opazovanje, poskuse in meritve. Hkrati mora otrokom 

prilagajati vsebine glede na njihove razvojne sposobnosti. Le s pravilnim pristopom bomo 

lahko pozneje omilili prehod iz naivnega v abstraktno dojemanje sveta (Ermenc, 2014).   

 

V obdobju zgodnjega otroštva so naravoslovne teme najprimernejše za vodeno 

raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni (prav tam). Naravoslovne teme imajo v 

zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prva je raziskovanje okolja brez tuje pomoči, 

zato je pristno ter neobremenjeno s predsodki in prisilo. Po drugi strani naravoslovne 
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teme omogočajo preskoke od konkretnega na abstrakten način dojemanja, ki je 

pomemben za celosten razvoj otrokove osebnosti, ne le za njegovo naravoslovno 

razgledanost (Harlen, 1985, v Krnel, 1993). 

 

Pri otrocih je zanimanje za naravo izjemno veliko. Na to nas opozarjajo s svojo 

radovednostjo in z aktivnostmi, kot so: igra z mivko, nabiranje rož, listov in različnih 

plodov, opazovanje živih bitij … Otroci nam tako dokazujejo, da se učenje naravoslovja 

začne že v predšolskem obdobju. Njihove aktivnosti pa spodbujajo razvijanje mišljenja, 

sklepanja, reševanja problemov in iskanja vzorčnih zvez (Katalinič, 2010). 

 

Otroke lahko seznanjamo z naravo tudi prek igre in z dejavnostmi, ki so jim razumljive 

in zanimive. Od otrok ne zahtevajmo preveč. Pri poučevanju zgodnjega naravoslovja naj 

bodo vzgojitelji fleksibilni in iznajdljivi ter naj spremenijo metodo dela, kadar opazijo, 

da otrok ne pritegnejo. Vsak vzgojitelj in učitelj se mora zavedati, da ima otrok, ki se je 

začel že zgodaj naravoslovno opismenjevati, kot odrasel možnost vplivati na delo 

znanstvenikov. Otrok bo vsakdanjem življenju pravilneje uporabljal znanstvena odkritja 

in jih tudi vrednotil v odnosu do narave (prav tam).  

 

2.1.1 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce je dokument, ki je v pomoč vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev 

in svetovalnim delavcem pri zgodnjem poučevanju naravoslovja (Kurikulum za vrtce, 

1999). Področja kurikuluma so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika; 

med seboj so tesno povezana. Če želimo doseči otrokov celostni razvoj, moramo vsa 

področja razvijati enakomerno (Štrubelj, 2013). 

 

Osredinimo se na tematski sklop narava. Tu je predvideno, da otrok razvija sposobnosti 

za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje, v katerem živi. Otroci začnejo 

doživljati, odkrivati in spoznavati okolje hkrati z razvojem miselnih sposobnosti in 

osebnim razvojem. S področjem narava želimo ustvariti varno, zdravo življenjsko okolje 

in oblikovati otrokove navade (Kurikulum za vrtce, 1999). Globalni cilji, ki jih navaja 

Kurikulum za vrtce pri področju narava (1999, str. 38), so: 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave; 

 spoznavanje telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja; 

 spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe; 

 spoznavanje tehničnih predmetov ter razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Pri področju narava se otroci spoznavajo tudi s temama vreme in zmesi. Na omenjeni 

temi sem se osredinila v magistrskem delu, zato me je zanimalo, katere cilje na podlagi 

omenjenih tem učenci usvojijo že v predšolskem obdobju. Za temo zmesi sta za 

predšolske otroke zastavljena naslednja cilja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 39): 

 otrok spozna lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in 

jih med seboj primerja; 

 otrok spozna, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo. 

 

Zastavljena cilja vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z otroki dosežejo prek različnih 

dejavnosti, npr. da snovi, zmesi in telesa izpostavijo ohlajanju, mešanju, rezanju, 

upogibanju ter segrevanju. Tako otrok spozna, da se snovi spreminjajo. Ob opazovanju 

snovi, zmesi in teles pa razmišlja o njih ter spozna njihove lastnosti (prav tam).   

 

Za temo vreme  je za predšolske otroke zastavljen cilj, da odkriva in spoznava pojave na 

nebu ter spozna vremenske pojave. Zastavljeni cilj z otroki dosežemo z opazovanjem 

sprememb v naravi. Otrok spoznava spremembe v naravi in primerja življenje ljudi glede 

na letne čase. Pozoren je na spreminjanje pojavov v naravi in njihove posledice (prav 

tam).  

 

Otrok prek področja narava v predšolskem obdobju postopoma oblikuje pojme in razvija 

razmišljanje. Spozna rastline, živali, predmete in pojave okrog sebe. Pridobiva si izkušnje 

z naravnimi pojmi ter občuti veselje v raziskovanju in odkrivanju. Postopoma usvaja 

naravoslovne pojme, zmožnost za reševanje problemov, postavljanja hipotez, sklepanja 

in oblikovanja konceptov. Vse procese usvoji nezavedno, vendar so osnova znanstvene 

metode v raziskovanju (prav tam). Po končanem poučevanju naravoslovja v 

zgodnješolskem obdobju otrok nadaljuje učenje naravoslovja pri predmetu spoznavanje 

okolja. 

 

2.1.2 Spoznavanje okolja 

»Nič ni bolj praktičnega v poučevanju kot vedenje o tem, 

kako se ljudje učijo.« 

Škotski kurikularni svet, 1996 

 

Predmet spoznavanje okolja je v obstoječem učnem načrtu (2011) vsebinsko razčlenjen 

na trinajst povezanih sklopov, ki so enaki za vse tri razrede prvega triletja: Čas, Prostor, 

Snovi, Sile in gibanja, Pojavi, Živa bitja, Človek, Jaz, Skupnosti, Odnosi, Promet, 

Okoljska vzgoja in Postopki.  

 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011, str. 4) so opredeljeni standardi znanja in 

minimalni standardi znanja, ki združujejo procese, postopke in vsebine, s katerimi 

spoznavamo svet, v katerem živimo. V njem so združene vsebine z različnih znanstvenih 

področij: naravoslovnih in tehničnih (kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in 

tehnologija) ter družboslovnih (geografija, sociologija, zgodovina, etnologija, 

ekonomija). Predmet spodbuja vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj vključuje 
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družbena in gospodarska vprašanja. Zasnovan je na temeljnih pojmih, ki omogočajo 

nadgrajevanje pri predmetih naravoslovje in tehnika ter družba, ki se izvajajo v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanja okolja in 

razvijanje spoznavnega področja (Učni načrt, 2011). Hkrati je pomembna tudi 

organizacija, saj se razlikuje od organizacije pri drugih predmetih. Pouk naj bi bil 

organiziran tako, da bodo učenci razvijali svoje zamisli in odkrivali nova spoznanja ob 

konkretnih dejavnostih. Ob spoznavnih ciljih se z  uporabo različnih metod in oblik dela 

uresničujejo tudi drugi cilji pouka v prvem triletju: socialni (nanašajo se na komunikacijo 

in odnos med učiteljem in učencem), motivacijski, razvijanje delovnih navad (pri čemer 

se učenec spoznava z načini učenja in učnimi stili), gibalni (učenec oblikuje ročne 

spretnosti in se spozna z varnostjo pri delu), moralno-etični (reševanje etičnih nasprotij, 

norme v vedenju) in čustveni cilji (oblikovanje pozitivne samopodobe in pozitivnega 

odnosa do narave) (prav tam).  

 

Nedeljko (2005) poudarja, da mladega človeka narava in naravoslovni predmeti 

privlačijo, zato naravoslovje v šoli ne sme biti le zbirka najrazličnejših informacij, ki si 

jih je treba zapomniti, ampak naj bo vedno izzivalno, prijetno in zabavno. Omenjeno je 

poudarjeno tudi v učnem načrtu za spoznavanje okolja, pri čemer apelira na učitelja, ki 

naj bi pri načrtovanju pouka upošteval zamisli in izkušnje učencev. Učitelj naj bi pouk 

gradil na osebnem doživljanju učencev in jih ozaveščal, kako so se česa naučili. Pri 

predmetu naj bi učitelj uporabljal raznolike učne oblike in metode (Ivanuš Grmek idr., 

2009). Zavedati se moramo, da je učitelj učencem vzor, zato je navdušenje nad 

opazovanjem narave nalezljivo (Brajković, b. d.). Priporočeno je tudi, da učitelj temo pri 

spoznavanju okolja učencem prikaže neposredno. Živa bitja naj učitelj začasno prinese v 

učilnico in jih nato vrne nazaj v naravo. Tako bo učilnica postala učencem zanimiv 

prostor, v katerem bodo raziskovali, poročali o svojem delu in se spoznali z različnimi 

pripomočki (Učni načrt, 2011).  

 

V magistrskem delu sem se osredinila na temi zmesi in vreme v 2. razredu osnovne šole. 

V okviru pouka spoznavanja okolja učenci spoznajo različne pripomočke in postopke tudi 

pri omenjenih temah. Iz učnega načrta za spoznavanje okolja lahko za temi razberemo 

konkretne učne cilje. Temo zmesi pokrivajo v nadaljevanju navedeni učni cilji. Učenci 

(Učni načrt, 2011, str. 8): 

 vedo, da se pri mešanju snovi lahko spremenijo lastnosti sestavin ali pa ne; 

 znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi; 

 znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih; 

 razlikujejo različna agregatna stanja vode; 

 znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi; 

 spoznajo osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi. 

 

Pri temi vreme učenci usvojijo naslednje učne cilje. Učenci (Učni načrt, 2011, str. 10): 
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 znajo spremljati in opisovati vremenske pojave ter jih povezovati s spremembami 

v naravi; 

 znajo opazovati in opisujejo spreminjanje ter gibanje oblakov; 

 vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo hitrost in smer gibanja vetra. 

 

V magistrskem delu sem se pri temi zmesi osredinila na cilj, da učenci znajo pripraviti in 

uporabiti postopke za ločevanje zmesi. Pri vremenu sem se fokusirala na spreminjanje in 

opisovanje vremenskih pojavov in njihovo povezavo s spremembami v naravi. Za 

omenjeni temi v učnem načrtu ni posebnih didaktičnih priporočil. Dobro je, da učitelj 

upošteva splošna didaktična priporočila, ki opozarjajo, da naj bodo vsebine čim bolj realni 

dogodki in situacije. Učitelj naj jih vpelje v vsakdanji pouk, kar bo učencem omogočilo 

lažje povezovanje izkušenj zunaj šole s poukom, kajti če učitelj smiselno poveže učne 

vsebine, je pouk učencem bližji. Pri tem pa mora biti pazljiv, da je jasno, kaj sta vodilna 

vsebina in cilj pouka ter kaj je povezovalna vsebina. Širša kot je tema, primernejša je za 

povezovanje (Učni načrt, 2011). Obenem je treba upoštevati tudi razvojno stopnjo otrok 

in prilagoditev učne oblike. Tako kot pri drugih predmetih mora učitelj tudi pri 

spoznavanju okolja upoštevati individualne razlike in dejavnosti prilagajati glede na 

sposobnost učencev (prav tam). Navedena didaktična priporočila učitelj doseže z 

vključevanjem raznolikih didaktičnih pristopov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

2.2 Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja 

»Nič ni bolj neenakega, 

kot je enaka obravnava neenakih.« 

Brandwein 

 

Pri predmetu spoznavanje okolja je pomembno, da učencem omogočimo, da svoje okolje 

spoznavajo prek praktičnih aktivnosti, kot so: mešanje, prelivanje, pripravljanje hrane, 

risanje sence na dvorišču itn. S praktičnim delom učenci razvijajo postopke, kot so: 

opazovanje, razvrščanje, urejanje, napovedovanje in merjenje (Hus in Čargan, 2008). 

Učitelj izpelje takšen pouk prek različnih didaktičnih pristopov, ki jih pod skupnim 

imenom imenujemo odprti pouk. Didaktični pristopi igrajo pomembno vlogo pri 

razumevanju novih pojmov in dejstev ter pri pridobivanju znanja (Ivanuš Grmek idr., 

2009). V prvem triletju redne osnovne šole so najpogostejši didaktični pristopi: 

 tradicionalni pristop; 

 raziskovalni pristop;  

 izkustveni pristop;  

 projektni pristop (prav tam). 

 

Tradicionalni pristop v središče postavlja učitelja. Učenec je večinoma v vlogi 

poslušalca, ki reproducira to, kar mu je sporočil in kazal učitelj (Tomić, 1997). Pri 

takšnem pouku imajo učenci malo možnosti za izražanje svojih misli. Običajno so učenci 

pri takšnem pouku brez delovne vneme.  
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Raziskovalni pristop učencu približa znanstveno raziskovanje. Učenec je postavljen v 

aktivno vlogo raziskovalca, ki raziskuje in išče odgovore na kompleksna problemska 

vprašanja (Ivanuš Grmek idr., 2009). Najpogosteje ga izberemo takrat, ko želimo 

raziskati določen problem. Učenci pri raziskovanju problema pridobivajo novo znanje, 

do katerega pridejo z lastnim raziskovanjem. Nova znanja in spoznanja jim predstavljajo 

veselje in jih spodbujajo za nadaljnje raziskovanje (prav tam). Omenjeno se sklada s 

spoznanji Krnela (2007, str. 9–10), ki navaja naslednje cilje raziskovalnega pouka: 

 širjenje znanja o naravi in procesih v njej; 

 razvijanje opazovanja, formuliranja vprašanj in eksperimentiranja; 

 razvijanje logičnega mišljenja na temelju dokazov; 

 razvijanje pojmov; 

 sodelovanje pri znanstveni praksi. 

 

Izkustveni pristop je usmerjen pouk, pri katerem učenci aktivno pridobivajo lastne 

izkušnje. Pri izkušenjskem učenju se človek iz izkušnje nekaj nauči, znati pa mora 

izkušnjo povezati z lastnim obstoječim znanjem (Marentič - Požarnik, 2000).  

Projektni pristop presega okvire klasičnega pouka, kar pomeni, da ni vsebinske, 

organizacijske, časovne in prostorske omejenosti. Učenci pri projektnem pouku 

spoznavajo zaokroženo učno temo, ki jo imenujemo projekt (Ivanuš Grmek idr., 2009). 

Projektno delo vključuje prvine neposrednega vodenja učnega procesa, učiteljevega 

vodenja in samostojno delo učencev. Učitelj postopno vodi učence skozi učni proces ter 

jih med potekom projekta usmerja in jim pomaga pri izvajanju. Tako ima učitelj pri 

projektnem pouku vlogo pomočnika, pobudnika in spremljevalca; učenci kot aktivni 

udeleženci prevzemajo odgovornost za svoje delo (Adamič, 2005). Novak (1990, str. 27) 

podaja temeljne značilnosti projektnega pouka: 

 učenci so nosilci ciljno usmerjene in načrtovane aktivnosti; 

 konkretna tema je usmerjena na otrokovo življenjsko situacijo; 

 spoštovanje osebnosti otrok ob upoštevanju interesov, potreb in sposobnosti 

učencev;  

 sodelovalni odnos; 

 poudarjeno je izkustveno učenje. 

 

Danes se učitelj v šoli zavzema, da je poučevanje takšno, da je čim bolj prilagojeno 

posamezniku. Ob upoštevanju značilnosti posameznega učenca in poznavanju raznolikih 

didaktičnih pristopov je lahko poučevanje zelo učinkovito. Zavedamo se, da so za 

prihodnost pomembne lastnosti posameznika, njihove sposobnosti in prilagodljivost na 

različne situacije (prav tam).  

 

Glede na zgoraj opisane pristope se mi je porodilo vprašanje, ali z uporabo raznolikih 

didaktičnih pristopov pri učencih dosežemo učinkovitejše poučevanje v primerjavi s 

tradicionalnim pristopom poučevanja. Osredinila sem se na metodo didaktične igre, ki jo 

uvrščamo v izkustveno usmerjen pristop, zato bosta v nadaljevanju podrobneje 
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predstavljena tradicionalni pristop poučevanja in izkustveno usmerjen pristop 

poučevanja.    

2.2.1 Tradicionalni pristop poučevanja 

Pri tradicionalnem pristopu poučevanja je učitelj postavljen v središče. Učenec je v 

pasivni vlogi – je poslušalec, ki pozneje ponovi to, kar mu je sporočil in demonstriral 

učitelj. Učenci imajo pri takšnem pouku malo možnosti za izražanje svojih zamisli in 

njihove izkušnje nimajo skoraj nobene vrednosti. Pouk se gradi na predpostavki, da 

obstaja znanje neodvisno od učenca in se vanj postopoma pretaka. Učenci so pri takem 

pouku brez delovne vneme in izražajo naveličanost nad čustveno nevtralnimi vsebinami 

(Tomić, 1997). Posledice takšnega učenja vodijo k hitremu pozabljanju, nizki motivaciji 

in slabemu transferu znanj med predmeti ter k odporu do učenja (Požarnik, 1987).  

Tradicionalni pristop poučevanja temelji na skladiščenju znanja in razvijanju sposobnosti. 

V praksi to pomeni, da je učna vsebina dokončna, učni procesi se izvajajo v povečani 

frontalni obliki, učenci imajo malo možnosti za izražanje svojih (za)misli, poudarek je 

predvsem na pomnjenju, komunikacije je malo, prav tako povratnih informacij, ki jih 

učenec dobi večinoma ob ocenjevanju. Dejstvo je, da prevladuje govor učitelja, kar vodi 

v zmanjšanje ravni motivacije in naveličanost (Tomić, 1997).    

 

Omenjeni pristop danes ni več ustrezen, saj se v vsakdanjem življenju vse bolj kaže 

potreba po samostojnih, ustvarjalnih, prilagodljivih in po odgovornih učencih, ki se brez 

težav spoprijemajo z izzivi in vsakdanjimi problemi. Učenci, ki si zapomnijo številne 

podatke in obvladajo več raznolikih učnih aktivnosti, vendar znanja ne znajo umestiti v 

širše kontekste, izgubijo na vrednosti pridobljenega znanja (Ivanuš Grmek, 2004). 

  

Učni načrt za spoznavanje okolja poudarja pomembno vlogo učitelja, ki naj bi pri 

načrtovanju pouka upošteval zamisli in izkušnje učencev, kar vodi do ugotovitve, da 

tradicionalni pristop izobraževanja ni ustrezen (Ivanuš Grmek idr., 2009). Z navedeno 

trditvijo se strinja tudi Nobelov nagrajenec Wieman (2007), ki opozarja, da potrebujemo 

nove generacije strokovnjakov na področju naravoslovja, ki ne bodo navajale samo 

podatkov in dejstev, ampak bodo znale razložiti spremembe, ki se dogajajo v okolju. 

Omenjeno dosežemo z aktivnim sodelovanjem učencev pri pouku naravoslovja. Wieman 

trdi, da tradicionalni pristop poučevanja tako ni primeren za podajanje snovi iz 

naravoslovja, saj so učenci pri tem pristopu pasivni. Svojo trditev utemelji z izsledki 

raziskave, ki  jo je leta 1992 izvedel Hake. Ta je izvedel 14 različnih tečajev za študente, 

na katerih je poučeval naravoslovne vsebine tradicionalno. Po izvedbi tečajev je izvedel 

preizkus znanja. Rezultati so pokazali, da so si študentje zapomnili 30 % snovi, ki je bila 

podana na tečaju. Izsledki raziskave kažejo, da študentje, poučevani na tradicionalni 

način, ne dosegajo odličnih rezultatov na testih znanja. Pomembno je, da učitelj pri pouku 

naravoslovja zahteva aktivno učenje, saj aktivna uporaba znanja učencem omogoča 

razumevanje in ohranjanje informacij. 

  



 

10 

 

Kaj pomeni pojem aktivno učenje? Nanaša na učenca, ki je celostno, miselno in čustveno 

aktiven. Učenci so pri aktivnem učenju motivirani, njihovo pridobljeno znanje je 

trajnejše, uporabno v vsakdanjih situacijah; učencem pomaga razumevati sebe in svojo 

okolico. Učenje je tako uspešnejše, saj učenec samostojno razmišlja, se smiselno dialoško 

sporazumeva v skupini in postavlja ter preizkuša hipoteze. Prav tako pa aktivno učenje 

učencu omogoča, da se vpelje v resnične življenjske okoliščine (Ivanuš Grmek idr., 2009; 

Marentič - Požarnik, 2000). 

 

Zavedati se moramo, da učitelj vedno ne more načrtovati pouka, pri katerem bi se izognil 

tradicionalnemu načinu poučevanja, zato lahko tradicionalni pristop popestri tako, da ga 

preplete z metodami didaktične igre. Z omenjeno metodo učitelj doseže večjo motivacijo, 

pomnjenje in aktivnost učencev. Metoda didaktične igre je ena izmed metod izkustveno 

usmerjenega pristopa poučevanja, ki je predstavljen v nadaljevanju.  

2. 2. 2 Izkustveno usmerjen pristop poučevanja 

Pomen pojma izkustveno usmerjen pristop poučevanja najbolje opiše kitajski pregovor, 

ki pravi: Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in sem bom spomnil, vključi me in bom 

razumel. Z omenjenim pristopom učitelj želi ustvariti povezavo med teoretičnim in 

praktičnim delom, tako da učencem omogoči učinkovitejše dojemanje novega znanja. Pri 

tem je pomembno, da znamo o situacijah in dogodkih razmišljati, jih poglabljati in 

analizirati. Učiti se moramo iz izkušenj, pri katerih smo prisotni telesno in miselno 

(Selinšek, 2013). Pri omenjenem pristopu gre za neposredno učenje s konkretnim 

pojavom. Ne gre samo za razmišljanje o pojavu ali možnosti, da bi nekaj naredili v 

določeni situaciji (Garvas, 2010).   

 

Začetki izkustveno usmerjenega pristopa poučevanja segajo v 50. in 60. leta prejšnjega 

stoletja. Najpomembnejši teoretiki izkustvenega učenja so: Dewey, Lewin in Kolb 

(Zorko, 2007). V nadaljevanju so predstavljene različne definicije izkustveno 

usmerjenega poučevanja omenjenih teoretikov. Ameriški filozof in pedagog Dewey je 

izkustveno usmerjen pristop poučevanja opredelil kot učenje, v katerem se povezujejo 

izkušnje, pojmi, opazovanje in akcija po določenem zaporedju. Omenjeni način učenja 

od učitelja zahteva znanje, pripravo in strukturirano učno enoto. Učitelj naj učence 

poučuje iz neposredne izkušnje in neguje njihovo naravno radovednost (Mijoč, 2000). 

Drugi pomembni teoretik izkustvenega učenja je pedagog in vzgojni teoretik Kolb. 

Omenjeni pristop je razložil kot cikličen proces med štirimi sestavinami učenja. Med 

omenjene sestavine spadajo razmišljajoče opazovanje, aktivno eksperimentiranje, 

konkretna izkušnja in abstraktna konceptualizacija. Vse štiri sestavine se med seboj 

prepletajo in medsebojno izmenjujejo (McLeod, 2010). Utemeljitelj ameriške socialne 

psihologije Lewin je izkustveno usmerjen proces poučevanja opisal kot proces rasti in 

spreminjanje človeka, ki se odvija v štirih različnih fazah. Prva faza je konkretna izkušnja, 

sledi opazovanje in razmišljanje o izkušnji, nato oblikovanje abstraktnih pojmov in 

posplošitev, na koncu pa preverjanje pojavov v novih situacijah (Samotorčan, 2007).  

 



 

11 

 

Glede na zgoraj zapisane opredelitve izkustveno usmerjenega pristopa poučevanja 

ugotovimo, da so Dewey, Kolb in Lewin kot bistvo omenjenega pristopa poudarili, da je 

učenje proces notranjega spreminjanja posameznika. Da bo posameznik sprejemal novo 

znanje, potrebuje okolje, ki od njega zahteva prilagajanje določeni situaciji in ga tako 

aktivira, da sam posega v okolje in ga spremlja (Mijoč, 1996). Učitelj lahko pri pouku 

aktivira posameznika s pomočjo različnih metod. Med metode izkustvenega učenja 

spadajo: 

 simulacija in igre kot modeli ali predstavitve posameznih izsekov človekove 

izkušnje; 

 strukturirane vaje oz. naloge (npr. postopek snežne kepe, možganske nevihte); 

 skupinska interakcija; 

 igranje vlog; 

 telesno gibanje; 

 klasične metode (delo z besedili, predavanje, pisne naloge in študije primerov) 

(Marentič Požarnik, 1987, v Golob, 2001, str. 15). 

 

Poleg metod izkustvenega učenja mora učitelj upoštevati tudi faze omenjenega pristopa. 

Z upoštevanjem faz bomo pri pouku uresničili zastavljanje cilje. Faze izkustvenega 

učenja so (Marentič Požarnik, 1987, v Ivanuš Grmek, 2009): 

1. Načrtovanje, pri katerem ugotavljamo učne potrebe udeležencev, njihove 

zmožnosti, opredelimo cilje in pripravimo prostor.  

2. Uvodna faza služi ugotavljanju pričakovanj posameznikov, predstavitvi načina 

dela, vzpostavljanju pozitivne klime in usmeritvi pozornosti na proces. 

3. Faza aktivnosti je ključna. Začne se z delom po skupinah. Učitelj skupine 

razporedi po prostoru in skrbi, da so udeleženci aktivni; v proces se vključi, kadar 

je treba. 

4. Faza analize posamezniku poda povratno informacijo o njihovem delu. 

5. Faza povzetka obsega transfer med izkušnjo in vsakdanjim življenjem ter 

povezovanje ciljev.  

6. Faza evalvacije je lahko sprotna ali končna. Pomembno je, da poteka med vsemi 

udeleženci. Rezultati so pomembni za vodjo in udeležence pri prihodnjih 

izkušnjah. 

 

Ker izkustveno učenje prek različnih metod in faz pomaga učencem pridobivati lastnosti, 

kot so: občutljivost za sebe in druge, sposobnost prilagajanja na nove okoliščine, 

sposobnost komunikacije in sodelovanja ter osebno avtonomijo, se pristop vedno bolj 

vnaša v izobraževanje (Marentič Požarnik, 1992).  

 

Glavne razlike med tradicionalnim in izkustveno usmerjenim pristopom poučevanja se 

kažejo v prenosu znanja med učiteljem in učenci. Pri tradicionalnem pristopu poučevanja 

je poudarek predvsem na teoretičnem znanju, medtem ko je vloga izkustveno 

usmerjenega pristopa poučevanja prenesti teoretično znanje v življenjsko uporabno 

obliko. V prvem primeru je učitelj v vlogi predavatelja, v drugem primeru v vlogi 
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usmerjevalca. Zato je v prvem primeru vloga učenca bolj kot ne pasivna, pri izkustvenem 

učenju pa zahteva aktivno sodelovanje učenca (Selinšek, 2013).  

 

Glede na pregledano literaturo in poudarjene pozitivne lastnosti izkustveno usmerjenega 

pristopa poučevanja sem se odločila v praktičnem delu magistrskega dela raziskati, ali je 

ta didaktični pristop v praksi res učinkovitejši od tradicionalnega pristopa. Osredinila sem 

se na predmet spoznavanje okolja, ki naj bi ga v prvem triletju učenci spoznali ob 

dejavnostih, ki jim omogočajo sprejemanje novih informacij prek lastnih izkušenj. Tak 

pouk omogoča izkustveno usmerjeni pristop, ki ga učitelj lahko izvede s pomočjo 

različnih metod. Osredinila sem se na učinkovitost izkustveno usmerjenega pristopa, ki 

sem ga preverjala z eno izmed metod omenjena pristopa. Izbrala sem metodo didaktične 

igre, saj prek igre otrok razvije različne sposobnosti in delovne navade. Hkrati je otrok 

svoboden, ustvarjalen in predvsem samostojen. Omenjena metoda izkustveno 

usmerjenega poučevanja je podrobneje predstavljena v nadaljevanju.   

 

2.3 Igra 

Približati sem se hotela otroku z besedami, 

pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven. 

Približati sem se mu želela s knjigami, 

pa sem požela samo zmedene poglede. 

Obupana sem se zazrla vase in zakričala: 

»Kako naj se približam temu otroku?« 

Tedaj mi je deček zašepetal na uho: 

»Pridi, igraj se z mano!« 

(Neznan avtor) 

 

Igra je dejavnost, ki je značilna za otroštvo, vendar so njej naklonjeni tudi odrasli. 

Življenje brez igre si težko predstavljamo. Pojem igra je v SSKJ (2000) opredeljen kot 

dejavnost, ki je navadno skupinska ter služi predvsem razvedrilu in zabavi. Psihologi 

trdijo, da igra ni samo zapolnitev prostega časa ali sprostitev, ampak je pomembna 

izkušnja v življenju, saj se z njo učimo strpnosti, lepega vedenja in vedenja v skupnosti 

(Lowe, 1988). Horvat in Magajna (1987) sta jo opredelila kot svoboden akt, ki ni povezan 

s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb ter je omejen na svoj svet: njen potek in 

smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ne glede na končni rezultat. V 

igri ima otrok aktivno vlogo, kakor jo imamo v življenju odrasli. V njej je otrok »gospodar 

situacije«. Značilno za vsako igro je, da je otrok v njej čustveno udeležen in da se v igri 

sprosti domišljija (Toličič, 1981). 

 

Prek igre otrok razvije različne sposobnosti in delovne navade, zato se loteva vedno 

zahtevnejših nalog. Z njo postopoma preide od igralnih situacij k raznim oblikam 

aktivnosti, ki jih uvrščamo med njegove delovne naloge. Otrok, ki se v zgodnji otroški 

dobi uspešno uveljavi in razživi v igri, bo tudi pozneje v šolskem obdobju uspešen in 

osebno uravnovešen pri šolskem delu (Toličič in Smiljanić, 1979).  



 

13 

 

Ljudje iz različnih strok so igri pripisali različne pozitivne lastnosti. Pesnik in pisatelj 

Emerson je dejal, da otroci z igro pomnijo in se zabavajo, vendar se pri tem ne zavedajo, 

da se učijo. Otroški psiholog Bettelheim je trdil, da osebo bolje spoznamo, če ji dovolimo 

uro igranja namesto pogovarjanja v enem letu (Rapeepisarn idr., 2006). Številni 

strokovnjaki so odkrili pomembnost otrokove igre ter njeno vrednost pri oblikovanju 

srčne in zdrave osebnosti. V vsaki igri se kaže otrokova potreba, da bi na poseben način 

vplival na okolje in ga tudi spreminjal. Z njo se nauči biti neodvisen od svojega okolja; 

nauči se, da je sam aktiven (Pogačnik - Toličič, 1977). 

 

Obenem se z igro otrok zdravi, kajti vsak otrok že v prvih letih svojega življenja doživlja 

konflikte, razočaranja, strahove, strese, ki jih najlaže rešuje v igri. Igra, ki zdravi, je na 

začetku polna afekta, nato počasi postaja vedno manj čustveno obarvana, dokler ne 

izzveni. Dobimo vtis, da je otrok po večkratnih ponovitvah postal gospodar svojih čustev. 

Igra krepi otrokov jaz in sodeluje pri oblikovanju njegove osebnosti. Predstavlja tudi 

terapevtsko sredstvo za čustvene motnje in nevrotične otroke na poti k duševnemu 

zdravju (Strele, 1981). 

2.3.1 Pomen igre za otrokov razvoj 

Toličič (1961) pravi, da je vpliv igre na otrokov razvoj zelo velik. Igra vpliva na celosten 

razvoj otroka (telesni, moralni in socialni razvoj). Vpliva tudi na samozavest in razvija 

otrokove funkcije ter domišljijo. Pripravlja ga na nadaljnje življenje, na življenje v 

skupnosti, hkrati pa mu nudi zadovoljstvo in užitek. Ginsburg (2006) pa poudarja, da se 

otrok prek igre lažje prilagodi šolskemu sistemu, saj z njo izboljša učne navade in prek 

nje rešuje probleme. Hkrati omogoča vrstniške interakcije, ki so pomembne kompetence 

socialno-čustvenega učenja. Kljub vsem naštetim prednostim, ki jih lahko dosežemo z 

didaktično igro, mora učitelj paziti, kako igro vključi v pouk. Pomembna je pravilna izbira 

didaktične igre glede na cilj, zato mora imeti učitelj jasno zastavljeno, katere cilje glede 

na učni načrt želi doseči z določeno didaktično igro. Učitelj mora pri izdelavi in 

vključevanju igre v pouk upoštevati tudi vrsto igre (podrobneje opisane v podpoglavju 

2.4.1), saj vrsta igre vpliva na razvoj razumevanja vzorčno-posledičnih odnosov ter 

sposobnost napovedovanja in predvidevanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

2.3.2 Teorije o uporabi igre 

Poleg različnih vrst iger so se razvile tudi različne teorije o igri. Raziskovalci različnih 

smeri so tako postavili svoje teorije o tem, kaj je igra in kaj spodbuja (Umek, Mrak 

Merhar, Mikac in Marčeta, 2013). V nadaljevanju so predstavljene biološka, kognitivna, 

sociološka, psihološka in pedagoška teorija o uporabi igre.  

 



 

14 

 

2.3.2.1 Biološka teorija Karla Grossa 

Nemški psiholog Gross je za igro v 19. stoletju predstavil biološko razlago. Smisel igre 

pri živalih in človeku je videl v njihovi prihodnosti. Po njegovi teoriji je igra biološko 

vnaprej določena in omogoča vadbo prirojenih instinktov. Bistvo igre je v pripravi za 

nadaljnje življenje. Pozneje je njegova teorija zaradi enačenja bioloških funkcij pri živalih 

s človeškim razvojem dobila veliko kritik. Razlika med človekom in živalmi je v 

materialnih pogojih življenja ter vplivih družbenega okolja. Otrok je od rojstva najprej 

družbeno bitje, zato igra ni samo biološki, ampak tudi socialni pojav (Horvat in Magajna, 

1987).  

2.3.2.2 Kognitivna teorija po Piagetu 

Švicarski psiholog Piaget (1896–1980) se je ukvarjal s človeškim psihološkim razvojem 

in je glavni predstavnik kognitivne teorije o uporabi iger. Trdi, da je otroška igra 

posrednik med človekom in stvarnostjo. Obenem je trdil, da igra spremlja otrokov 

intelektualni razvoj in kaže njegove glavne značilnosti. Tako Piaget v igri razlikuje tri 

glavne oblike: igra vadbe, igra simbolov in igra pravil. Pri igri vadbe je namen, da otrok 

razume sestavo in vzorčno-posledično zvezo med predmeti, npr. skuša premakniti igračo 

tako, da začne delovati. Nato se z vajo in s povečevanjem kombinacij igra vadbe spremeni 

v igro simbolov. Otroci v omenjeni igri začnejo posnemati odrasle, pri čemer uporabljajo 

različne simbolne predmete (npr. lutke so njihovi otroci), ki jim olajšajo igro. Ko otrok 

usvoji igro vadbe in senzomotorične sposobnosti (npr. hoja), sledi igra pravil. Otrok si v 

igri sam določi pravila ter posledično vzpostavlja socialne strukture in sprejema socialna 

pravila. Razvoj prek igre s pravili traja vsaj do desetega leta (Teorija in pedagogika igre, 

b. d., v Umek idr., 2013). 

2.3.2.3 Sociološke teorije  

V okviru sociološke teorije je igra obravnavana kot družbeni pojav, ki je pravo nasprotje 

delu. Igra je nagrada za marljivo in težko delo, vendar pri delu in igri obstajajo določena 

pravila, ki jih mora človek upoštevati. O igrah je okoli leta tristo petdeset pisal že 

Aristotel; obravnaval jih je s širšega družbenega vidika. Igro je opredelil kot nekaj, pri 

čemer se duša sprosti in spočije. Po njegovem mnenju igra ni delo, ampak je prekinitev 

dela. Je zdravilo po mučnem in napornem delu, katerega cilj je prosti čas. Aristotel 

omenja tudi značilnosti igre, kot so: užitek, sprostitev in počitek (Bognar, 1987). V času 

pred drugo svetovno vojno je Huizinga (1970) igri s sociološkega vidika pripisal 

naslednje značilnosti:    

 igra na ukaz ni več igra; 

 igra ni nenavadno in ne pravo življenje; 

 loči se po kraju in trajanju;  

 igra vsebuje dve lastnosti: ritem in harmonijo; 

 vsaka igra ima svoje predpise. 
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Poleg omenjenih značilnosti Huizinga v knjigi Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri 

poudarja, da človek ni samo miselno in delovno bitje, ampak tudi bitje, ki se igra. Zato je 

vsaka igra v svoji biti prostovoljno dejanje. Na Huizingovih postavkah je svoje delo gradil 

tudi Francoz Caillois. V delu Igra in ljudje igro opredeli kot dejavnost, ki je prostovoljna, 

omejena s časom in krajem, negotova, neproduktivna, predpisana in izmišljena. Caillois 

sprejema Huizingovo opredelitev igre; predvsem poudarja njeno neproduktivnost in jo 

postavlja nasproti delu, ki je produktivno. Za igro navaja, da je beg pred težavami in 

skrbmi, ki so del vsakdanjega življenja (Bognar, 1987). 

2.3.2.4 Psihološke teorije  

K preučevanju igre je zelo veliko prispevala tudi veja razvojne psihologije. Tako imamo 

vrsto psiholoških teorij, ki delno pojasnjujejo pojem igre, vendar pojem še ni dokončno 

pojasnjen (Bognar, 1987). 

V 19. stoletju je angleški sociolog Spencer navedel teorijo, ki se še danes navaja v skoraj 

vseh učbenikih za otroško psihologijo. Postavil je hipotezo, da se igra in delo popolnoma 

razlikujeta, ker je »delo dejavnost za zadovoljevanje življenjsko važnih potreb, igra pa je 

dvignjena nad te potrebe in je popolnoma svobodna« (Bognar, 1987, str. 12). Na podlagi 

te hipoteze je delitev izpeljal na nižje in višje vrste živali. Merilo delitve je, da nižje vrste 

živali porabijo vso svojo energijo za trenutne potrebe in preživetje, višje vrste živali pa 

svoj čas in moč prihranijo tudi za igro (Bognar, 1987). Veljalo naj bi dejstvo, »da so 

brezdelni in siti subjekti bolj naklonjeni igri kakor lačni in obremenjeni z delom« (Furlan, 

1981, v Bognar, 1987, str. 77). Temu dejstvu nasprotuje vedenje, da se igrajo tudi bolniki, 

pri čemer ima igra terapevtsko vlogo. Zato je Spencerjeva teorija, s katero pojasnjujejo 

igro kot uporabljanje presežkov energije, le delno spremenljiva (Furlan, 1981, v Bognar, 

1987).  

 

Psihoanalitik Freud (1856–1939) se je nekoliko manj ukvarjal z razčlenjevanjem igre, 

vendar jo v nekaterih svoji delih omenja. Opazil je, da otrok v igri pogosto podoživlja 

neprijetne situacije in jih prek nje poskuša premagati. Omenjeno opažanje je močno 

vplivalo na raziskovanje duševnega razvoja otrok in zdravljenje otrok prek iger. Obstajata 

dva načina zdravljenja z igro: usmerjeno zdravljenje in pasivni postopek. Pri prvem 

načinu terapevt z igro in drugimi sredstvi krepi otrokov »jaz«. Pri pasivnem postopku 

terapevt omogoča otroku, da je pri igri svoboden ter da tako izraža svoja čustva in stališča. 

Oba načina sta dolgotrajna in težko trdimo, kateri izmed njih je uspešnejši (Bognar, 

1987). 

 

Bognar (1987) povzema spoznanje psihologov o igrah kot dejavnosti, ki je značilna za 

otroštvo. Igra je otrokova notranja potreba, ki je biološko pogojena, vendar so njene 

oblike socialno in zgodovinsko določene. Vsem psihologom je skupna ideja o igri kot 

otroški dejavnosti, ki v veliki meri vpliva na telesni in duševni razvoj otroka. 

 



 

16 

 

 2.3.2.5 Pedagoške teorije  

 

Pedagogi so se zelo kmalu začeli zavedati pomena igre za otrokov razvoj. Že grški 

misleci, še posebej Platon (427–374 pr. n. št.), so uporabljali igro pri pouku. Platon navaja 

primer, ko so v Egiptu v pouk vključevali različne matematične igre, s katerimi so usvajali 

znanje. Želel je, da se različne igre oblikujejo tudi za grške otroke (Bognar, 1987). Poleg 

Platona med starejše avtorje, ki so razvijali pedagoške teorije o igrah, uvrščamo še 

Komenskega, Locka in M. Montessori. Omenjeni avtorji so zaznamovali 17., 18. in 19. 

stoletje, medtem ko med novejše avtorje sodi Dewey, ki je deloval v 19. stoletju in 

začetku 20. stoletja (Omahen, 2010).  

 

Komensky je mislec 17. stoletja, ki je poudarjal pomen igre za predšolsko vzgojo in se 

zavzemal za privlačno šolo. Igro poimenuje kot zabavo, ki jo moramo vključiti v šolo. 

Sam je sestavil različne igre za pouk. Večinoma so bile igre vlog, v katerih so otroci dobili 

različne vloge in na zanimiv način pridobili novo znanje. Tudi Locke se je zavzemal, da 

učenje ne bi bilo neke vrste nasilje ali težko delo, ker človek že po naravi sovraži vse, k 

čemur ga silijo okoliščine. Verjel je, da učenje vedno lahko spremenimo v igro in zabavo 

ter s tem otroke pripravimo, da bodo učenje vzljubili (Bognar, 1987). 

 

Za Evropo je bilo v 18. in začetek 19. stoletja značilno gibanje delovne šole, ki zahtevo 

po aktivnosti učencev pri pouku rešuje z uvajanjem dela. Teoretiki delovne šole so delali 

veliko razliko med delom in igro in so nasprotovali uvedbi iger pri pouku. Predstavniki 

delovne šole so enačili delo otrok z delom odraslih, zato so enačili tudi učenje in delo. 

Menili so, da je igra tisto, kar ostane po delu in je sestavni del prostega časa. Nasprotovali 

so vpletanju iger v pouk (prav tam). V omenjenem času je delovala M. Montessori, ki se 

je ukvarjala s praktičnim pedagoškim delom. Nasprotovala je gibanju delovne šole, kajti 

pomembno je, da otroku nudimo okolje, v katerem bo lahko uresničil svoje pravice do 

ustvarjanja in dela. Tako je zasnovala aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo otroci, ki niso v 

smislu delovne šole (Bognar, 1987). Poznana je  zbirka valjev različnih dimenzij, ki jih 

je mogoče vtakniti v ravno pravšnjo luknjo na deski. Izdelala je tudi različne vrste tkanih 

materialov in skodelic različnih oblik, v katere lahko vložimo materiale. Otroci so se 

spoznavali s tablicami in kartončki, katerih površina je različno gladka, ali pa s telesi 

različnih oblik (od prizme do kvadrata) (Žnidar in Rakuša, 2013). Poleg tega pa je M. 

Montessori za prvo branje, pisanje in računanje uporabljala papirnate črke, kovance, 

pomično abecedo, kroglice, karte s številkami od ena do sto itn. Z omenjenimi 

aktivnostmi in s pripomočki učenci razvijajo čutila, sposobnosti in mišljenje (Bognar, 

1987). M. Montessori je za takratne časa razvila »sila sodoben način dela, ki še dandanes 

z določenimi spremembami izziva zanimanje po svetu. Čeprav ni uporabljala svobodne 

igre, je bogato gradivo, ki so ga imeli otroci na razpolago, imelo smisel igračk, dejavnosti, 

ki so jih opravljali, pa značaj igre« (Bognar, 1987, str. 22).  

 

Nato je konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja na pedagoško miselnost vplival 

ameriški filozof in pedagog Dewey. Poudarjal je pomen igre in dela za vzgojo ter nujnost 

sodelovanja otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poudarjal je razliko med 
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učenjem, igro in delom v šoli in zunaj šole. Delo in igra, ki potekata zunaj šole, imata 

naključni vzgojni učinek. Igra in delo v šoli pa morata vplivati tudi na duševni in moralni 

razvoj (prav tam). 

 

Glede na predstavljene pedagoške teorije ugotovimo, da pedagogi različno opredeljujejo 

otroško igro in ji pripisujejo različen pomen za vzgojo in uporabo v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Ker šola v današnjem času zahteva pouk, ki je prilagojen 

učenčevim sposobnostim, zanimanjem in predznanju, mora učitelj upoštevati njihove 

predhodne izkušnje in jim omogočati aktivno sodelovanje pri učnem procesu. Z 

vključevanjem iger v pedagoško delo učitelj omogoči učencem spontano, aktivno in 

svobodno pridobivanje novih znanj. Danes učitelj v pouk vključuje posebne igre, ki jih 

imenujemo didaktične igre; njihova opredelitev je natančneje predstavljena v naslednjem 

poglavju. 

 

2.4 Didaktična igra 

»Igra je otrokovo delo. Otroci se učijo iz vsega, kar počnejo.« 

Carolyn Hooper 

Didaktična igra je igra, ki ima določeno nalogo in cilj. Je vzgojna in razvojna dejavnost, 

pri kateri je otrok svoboden, ustvarjalen, predvsem pa samostojen. Zahteva večjo 

pozornost, zbranost, uporabo spomina in umski napor, zato je treba otroka za didaktično 

igro motivirati. Med potekom didaktične igre otrok tekmuje s seboj, časom in z drugimi. 

V didaktični igri so pravila in vsebine tako izbrani, organizirani in usmerjeni, da pri 

učencih spodbujajo določeno dejavnost, ki pomaga pri razvijanju sposobnosti in učenju 

(Pečjak, 2009).  

 

Igra pri pouku mora vključevati vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi 

didaktične igre moramo upoštevati razvojne značilnosti učencev in ohranjati bistvene 

značilnosti otroške igre. Porodi se vprašanje, kakšne so prednosti vključevanja 

didaktičnih iger v pouk. Z vključevanjem didaktičnih iger v pouk popestrimo klasične 

učne ure in učence bolj motiviramo za doseganje zastavljenih ciljev (Bognar, 1987; 

Padurean, 2013). Pouk z didaktičnimi igrami zagovarjata tudi Pollard in Duvall (2006); 

zagovarjata namreč stališče, da igre, igrače in zgodbe pripomorejo k sproščenemu 

vzdušju in motivaciji. Vendar se moramo zavedati, da je igra pri pouku učinkovita le pod 

vodstvom strokovnega in dobro podkovanega učitelja. Prav tako je uspešnost igre za 

uresničevanje vzgojno-izobraževalnih nalog pri pouku odvisna od številih dejavnikov, 

kot so: notranja motivacija, razvojna stopnja učencev, zahtevnost igre, zato je nadvse 

pomembna ključna priprava same didaktične igre (Bognar, 1987). Lowe (1988) opozarja, 

da naj bo učitelj pri pripravi didaktične igre pozoren na to, da izdela kratke didaktične 

igre; tako učenci ne bodo izgubili motivacije. Pred izvedbo učne ure mora učitelj 

pripraviti vse materiale, ki jih učenci potrebujejo za izvedbo igre. Pri izvedbi didaktične 

igre naj sodelujejo vsi učenci v razredu. Učitelj naj pri izvedbi didaktične igre spodbuja 

zdravo tekmovalnost, kar pomeni, da si učenci prizadevajo za dober rezultat, brez 
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negativnih čustev do sebe ali drugih. Učence naj spodbuja pri tem, da tekmujejo s svojimi 

prejšnjimi dosežki. Tekmovalne situacije učencem prinašajo določene pozitivne izkušnje, 

ki jih bodo potrebovali v življenju (poštenost, znati se veseliti uspeha, znati sprejeti poraz, 

spoštovati nasprotnika) (Sterle, 2011). Padurean (2013) dodaja, da naj didaktična igra 

vsebuje kratka in jasna navodila ter naj pokriva vse štiri učne stile. Igra se mora izvajati 

sistematično ter ne sme poudarjati samostojnosti in možnosti za spreminjanje gradiva 

(Bognar, 1987). Ko učitelj upošteva vsa omenjena merila za izdelavo didaktične igre in 

jo izdela, sledi preverjanje didaktične igre v praksi.  

 

Glede na zgoraj omenjene značilnosti didaktične igre sem si v praktičnem delu 

magistrskega dela zastavila vprašanje, ali je učni pristop s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od 

tradicionalnega pristopa. Predvsem me je zanimalo, ali poleg usmeritve pozornosti in 

motivacije z metodo didaktične igre dosežemo tudi večje pomnjenje. Z omenjenim 

vprašanjem se je ukvarjal tudi Kapp (2013) v članku Once again, game can and do teach. 

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskav, ki jih je zbral omenjeni avtor. Kapp 

poroča, da je leta 1994 Isaacs ugotovil, da visokošolska predavanja niso učinkovita za 

doseganje učnih ciljev. Še posebej ne, kadar je naš cilj, da študentje razmišljajo ali 

spreminjajo svoje stališča. Predavanja lahko uporabimo, ko želimo prenos znanja. Sklenil 

je z mislijo, da z igro zahtevnejše cilje lahko dosežemo. Nato je Blunt leta 1997 oblikoval 

dve skupini študentov. Prva skupina se je učila prek računalniških iger, druga skupina 

brez njih. Izsledki so pokazali, da so študentje, ki so se učili prek računalniških iger, 

dosegli veliko boljše rezultate od študentov, ki iger niso uporabljali. Z omenjeno 

raziskavo so želeli pokazati, kako lahko izboljšamo učne rezultate s pomočjo 

informacijske tehnologije. Kapp poroča tudi o rezultatih študij, ki jih je leta 2011 

analiziral Connolly. Analiziral je 129 raziskav, ki so poročale o vplivih in učnikih 

različnih vrst iger v povezavi z učenjem in s sodelovanjem v visokem šolstvu. Da z igro 

povečamo motivacijo in posledično boljše učne rezultate, je ugotovilo 121 raziskav od 

129. Kako učinkovita je metoda didaktične igre, niso raziskovali samo  na univerzah, 

ampak tudi v osnovnih šolah. Tako so Wang, Shang in Briday (2011) izvedli raziskavo 

na razredni stopnji. Ugotavljali so, kak vpliv ima igra pri poučevanju učencev. V raziskavi 

je sodelovalo 50 otrok razredne stopnje. Učenci so se v dveh skupinah učili nove angleške 

besede. Prva skupina učencev (25) se je angleške besede učila prek tradicionalnega 

pristopa, druga skupina učencev (25) prek metode didaktične igre. Izsledki raziskave so 

pokazali pozitiven učinek igre pri pouku angleščine. Učenci, ki so se učili z metodo 

didaktične igre, so imeli večjo motivacijo za učenje novih besed kot učenci, poučevani s 

tradicionalni pristopom. Prav tako so učenci, poučevani z metodo didaktične igre, usvojili 

večje število novih besed kot učenci, poučevani s tradicionalnim pristopom.  

 

Na podlagi opravljenih raziskav opazimo pomembno vrednost igre v otroštvu in šoli, saj 

pozitivno vpliva na učni uspeh, trajnost znanja in na aktivnost učencev. Omenjene 

pozitivne vplive didaktične igre učitelj doseže z vključevanjem različnih vrst didaktičnih 

iger, ki so predstavljene v nadaljevanju.  
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2.4.1 Vrste didaktičnih iger 

Tako kot obstajajo različne teorije o uporabi iger, poznamo tudi različne klasifikacije iger. 

Zavedati se moramo, da na svetu obstaja veliko različnih iger in hkrati tudi njihovih 

različic, zato je nemogoče vse zbrati na enem mestu in jih prikazati kot edino pravilno 

razporeditev v različne kategorije (Umek idr., 2013). V magistrskem delu sem se odločila, 

da bom predstavila klasifikacije didaktičnih iger po 1) Padureanovi, 2) Kamenovu in 3) 

Bognarju. Padurean (2013) trdi, da obstajajo didaktične igre dveh različnih tipov. Prvi tip 

poimenuje sodelovalne didaktične igre; mednje uvršča igre vlog, pantomimo in 

spretnostne igre. Drugi tip so tekmovalne didaktične igre, kamor sodijo namizne, besedne 

in skupinske igre. Kamenov (1981, str. 51–57) deli didaktične igre na 19 različnih vrst 

didaktičnih iger (domine, loto, igre posploševanja, igre strategije, labirinti, igre tipa 

»človek, ne jezi se«, igre s programiranimi igračkami, sestavljanke, igre konstruiranja, 

igre z barvami in oblikami, logično-matematične igre, igre opazovanja, vidne igre, 

primerjalne igre, spominske igre, besedne igre, pantomimične igre, spretnostne igre in 

igre, pri katerih otroci postavljajo pravila). Večina iger (razen spretnostnih iger), ki jih 

klasificirata Padureanova in Kamenov, lahko uvrstimo med igre s pravili po Bognarjevi 

klasifikaciji, zato bo v nadaljevanju podrobneje predstavljena Bognarjeva (1987) 

klasifikacija didaktičnih iger. Razvrstil jih je v tri skupine: didaktične igre vlog, igre s 

pravili in konstruktorske igre. V nadaljevanju bo vsaka skupina iger na kratko 

predstavljena. 

2.4.1.1 Didaktične igre vlog 

Za didaktične igre vlog je značilno, da otroci ne tekmujejo drug z drugim, ampak se igrajo 

drug z drugim. Z igro se otroci naučijo vzpostaviti stik in medsebojne odnose (Lázár, 

2005). Eljkonin meni, »da je igra vlog temeljna značilnost otroške igre in da je v tem tudi 

njeno bistvo« (Bognar, 1987, str. 89). Najpogosteje se z didaktično igro vlog otroci igrajo 

medsebojne odnose, ki jih nato prenesejo v vsakdanje življenje. Pri igri tudi veliko 

govorijo in zato so te vrste iger primerne za razvoj govora. Razlikovati moramo tri 

temeljne stopnje, ki so: motivacija, akcija in refleksija/razmišljanje. Motivacija je zelo 

pomembna za uspeh igre vlog. Otroci se radi igrajo, vendar ni nujno, da se bodo igrali 

tisti hip, ko bo to želel učitelj. Brez sodelovanja učencev je igra nemogoča. Zato je naloga 

učitelja, da otroke motivira oziroma nagovori k igri. Mlajšim učencem pogosto že 

zadostuje učiteljeva navdušenost za igro ali namig. Na stopnji akcije oziroma izvajanja 

igre naj bodo v igro vključeni vsi učenci in ne le izbrani posamezniki. Učitelj naj se v igro 

ne meša; pustiti mora, da se otroci igrajo sami. Posreduje naj le takrat, ko oceni, da je 

posredovanje nujno. V sklopu refleksije oziroma razmišljanja naj učenci povedo svoje 

vtise, predlagajo spremembe ali razpravljajo o problematičnih situacijah, ki so jih med 

igro opazili (Bognar, 1987, str. 90). 
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2.4.1.2 Igre s pravili 

 

Otrok se pri igri s pravili uči upoštevanja pravil, kajti če jih ne upošteva, je igra 

nesmiselna. Posledično se otrok zave pomembnosti pravil; spozna, da se določenih pravil 

v življenju moramo držati (npr. prometna pravila). Pri igri s pravili ima učitelj prednost, 

saj otroci sledijo pravilom zaradi igre in ne zato, ker je učitelj tako rekel (Lázár, 2005). 

Pravila naj učitelj prilagodi glede na razvojno stopnjo učencev in potrebe pouka. Lahko 

jih sestavijo tudi učenci sami, kar je dragocena oblika ustvarjalnega dela. Igre s pravili 

lahko razdelimo na strateške igre in igre na srečo. 

 

Pri strateških igrah igralci rešujejo različne probleme. Med najbolj znane strateške igre 

sodi šah, vendar ne spada med didaktične igre. Strateške igre najpogosteje igramo po 

parih in se končajo z zmago uspešnejšega igralca. Omenjeno učence zelo motivira, vendar 

tekmovanje slabo vpliva na učence s slabšimi zmožnostmi. Za tekmovanje prevladuje 

mnenje, da ni nujno škodljivo, vendar ga mora učitelj razumno uporabiti in omogočiti 

vsem učencem, da doživijo zmage in poraze (Bognar, 1987). 

Druga podskupina iger s pravili so igre na srečo, ki spadajo med tekmovalne igre, vendar 

o izidu ne določa sposobnost igralcev, ampak naključje. Lahko jih uporabimo za 

spodbudo pri govornih ali pisnih vajah (prav tam).  

 

Med igre s pravili uvrščamo tudi uporabne igre pri pouku. Mednje spadajo različne 

matematične igre (loto, tombola), kvizi, domine, jezikovne igre (igre s črkami, npr. 

»scrabble«) in igre, ki imajo stvarno vsebino iz narave in družbe, pri čemer so najbolj 

znane različne »inačice« igre človek, ne jezi se (prav tam).  

 

Kviz je igra s pravili, pri kateri mora učitelj paziti, da vsebinsko dober kviz ne uniči ob 

neustrezno podanih navodilih in pravilih. Pomembno je, da vse udeležence seznani s 

potekom kviza, številom vprašanj in z načinom točkovanja (Ham, 2001). Poznamo več 

vrst kvizov. Za učence lahko učitelj sestavi naslednje tipe: 

 drži/ne drži;  

 A, B, C;  

 vprašanja po izbiri;  

 od pet proti nič;  

 izberi težavnost (Mernik, 2009). 

  

Pri tipu kviza drži/ne drži je sestava nalog preprosta in manj zamudna v primerjavi z 

drugimi tipi kvizov, vendar ima omenjeni tip kviza pomanjkljivost, saj z njim učencem 

nudimo možnost ugibanja pravilnega odgovora. Z njim lahko preverjamo samo 

faktografsko znanje. Zato je omenjeni tip kviza  primeren kot uvod v zahtevnejše igre ali 

kot del obsežnejšega kviza. Kadar se sestavljavec odloči za tip kviza A, B, C, mora 

upoštevati samo eno pravilo. Za vsako zastavljeno vprašanje mora navesti en pravilen 

odgovor. Naslednji tip kviza se imenuje vprašanje po izbiri, pri katerem vodja zastavlja 

vprašanja po svojem vrstnem redu. Druga možnost izvedbe kviza je, da skupine vprašanja 

žrebajo; tako zagotovimo večjo objektivnost in pravičnost tekmovanja (Mernik, 2009). 
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Od pet proti nič je vrsta kviza, ki je primerna za vse starostne stopnje učencev, vendar le 

za določene vsebine. I. Ham (2001) izpostavlja, da omenjeno vrsto kviza lahko izdelamo, 

kadar snov vsebuje vrsto podatkov na enaki ravni. To pomeni, da učenci »na osnovi 

določenega števila informacij iščejo rešitev, na katero se nanašajo vse prehodne 

informacije« (Ham, 2001, str. 27). Omenjeni tip kviza lahko uporabimo v vseh fazah 

učenja (pridobivanje, razširjanje, utrjevanje in preverjanje). Sestavljavec kviza mora biti 

pozoren na trditev za pet točk in eno točko. Pri trditvi za pet točk mora upoštevati, da je 

trditev najtežja v primerjavi s trditvami, ki so ovrednotene z manjšim številom točk, kajti 

nima smisla, da bi padlo največ petic. Informacija za eno točko pa mora biti zelo lahka in 

enoznačna. Sestavljavec naj trditev za eno točko sestavi tako, da vsaka skupina pri 

omenjenem kvizu doseže najmanj eno točko. Zadnji tip kviza se imenuje izberi težavnost; 

izvajamo ga lahko na razredni in predmetni stopnji. Omenjeni kviz lahko vključimo pri 

učnih enotah, ki vsebujejo veliko podatkov ali kadar želimo učence spodbuditi k večjemu 

številu rešitev (prav tam).  

 

Domine so družabna igra s pravili, ki vsebuje ploščice z različnimi števili pik na vsaki 

polovici. Igralci se morajo čim prej znebiti vseh svojih ploščic, pri čemer jih lahko 

polagajo na mizo le, če se število pik na njihovi ploščici ujema s številom pik na končnih 

ploščicah na mizi (Iskrić, b. d). Pri pouku lahko izvedemo prirejeno igro domine. Domine 

poljubno izdelamo glede na tematiko. 

 

Med igro s pravili uvršamo tudi igro človek, ne jezi se. Pri tej igri za izvedbo potrebujemo 

igralno ploščo in 16 igralnih figur ter igralno kocko. V igri lahko sodelujeta od 2 igralca 

do 4 igralci. Vsak igralec si izbere določeno barvo figur, ki jih postavi v hiško. Vsi igralci 

imajo enako število igralnih figur. Nato vsak igralec vrže igralno kocko, in tisti, ki je dobil 

največ pik, začne igro. Za postavitev figure na začetno polje mora igralec z igralno kocko 

vreči 6 pik in nato meče še enkrat, in za toliko pik, kot jih pokaže kocka, premakne svojo 

figuro. Če še enkrat vrže 6 pik, lahko premakne figuro za 6 polj in meče še enkrat ali pa 

pripelje v igro novo figuro in ponovno meče. Kadar igralčeva figura pride na polje, na 

katerem že stoji kaka figura drugega igralca, jo zbije in mu jo vrne v hiško. Kadar 

igralčeva figura pride na polje, na katerem že stoji njegova figura, lahko iz obeh zgradi 

pregrado, prek katere ne sme nobena figura. V štiri ciljna mesta lahko pride figura le s 

točnim metom. Igralec, ki prvi pripelje vse štiri figure na cilj, je                                 

zmagovalec (Iskrić, b. d). 

2.4.1.3 Konstruktorske igre 

Tretja skupina didaktičnih iger po Bognarjevi klasifikaciji so konstruktorske igre, ki so 

pomemben dejavnik pri pouku, ker poleg motorike rok razvijajo tudi domišljijo in 

ustvarjalne sposobnosti. Igre vsebujejo konkretno gradivo, ki ga lahko učenec oblikuje 

po svoje. Za gradivo lahko uporabimo različne kocke, škatle, plodove in podobno. Pri 

konstruktorskih igrah na koncu vedno dobimo izdelek, ki ima lahko tudi uporabno 

vrednost, najpogosteje kot pripomoček pri igri (Bognar, 1987).  
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Tako kot igre s pravili delimo na dve podskupini, se tudi konstrukcijske igre delijo na 3 

podskupine, in sicer: igre z naravno, neoblikovano snovjo, igre s konstruktorskim 

gradivom in igre s figuralnimi elementi. Igre z naravno, neoblikovano snovjo vsebujejo 

različne naravne materiale, kot so: pesek, trava, plodovi, glina. Otrokom z materiali 

pokažemo primere, kako iz naravnih materialov naredimo igrače (npr. živalce iz kostanja, 

mlinček iz lesa itn.). Pomembno je, da otrok ne ostane pri preprostih primerih, ampak išče 

nove možnosti za zahtevnejše in inovativnejše primere (prav tam). Igre s konstruktorskim 

gradivom vključujejo specialno narejene elemente za gradnjo. Obstajajo različni modeli 

kock za sestavljanje in celi sistemi škatel z različnimi elementi, s katerimi lahko gradimo 

(prav tam). Pri igrah s figuralnimi elementi se uporablja elemente, ki ponazarjajo objekte 

ali živa bitja in se jih vgrajuje v kompleksnejšo rešitev, ki jo otrok odkrije med igro. 

Otroci iz različnih figuric sestavijo, npr. iz hišic vas ali ulico, iz človeških figuric pa 

trgovino, šolo (Bognar, 1987).  

2.4.2 Vpliv igre na učence z različnimi sposobnostmi  

Učitelj se mora zavedati, da razred sestavljajo učenci, ki imajo različna predznanja in 

sposobnosti. Vsak otrok se razvija v drugačno osebnost in to bi morali pri poučevanju 

tudi upoštevati. Zato zadnje čase stremimo k temu, da se splošno načelo individualizacije 

zamenja z načelom personalizacije, kar je v teoriji veliko lažje kakor v praksi (Bognar, 

1987). Pri upoštevanju raznolikosti učencev se pojavi vprašanje, kakšne možnosti nam 

pri tem ponuja igra.  

 

Toličič (1981, str. 9) pravi, da so podpovprečni učenci lahko zaradi skromnejše 

zmogljivosti in strahu pred neuspehom uspešnejši v svetu igre kot v resničnem svetu. 

Njegovo trditev lahko podpremo z izsledki Bognarjeve (1987) raziskave. Bognar je v 

raziskavi primerjal rezultate učencev z nadpovprečnimi, s povprečnimi in 

podpovprečnimi sposobnostmi učenja z igro. Izsledki raziskave so pokazali, da so bili 

učenci z nadpovprečnimi sposobnosti pri vseh treh urah (učbenik, film in igra) enako 

pozorni, in to ne glede na učni postopek. Boljši učenci so manj občutljivi za kakovost 

dela, ker se lažje prilagodijo. Pokazalo se je tudi, da pri njih igra ni izzvala večje zbranosti 

od filma. Opazno drugačni rezultati so pri povprečnih učencih. Njihova intenzivnost je 

bila občutno višja pri igri kot pri drugih dveh urah. Sklepal je, da povprečni učenci 

spremljajo pouk pozorneje, če uporabljajo igro. Povprečni učenci so najbolje spremljali 

pouk z igro, najslabše pa z uporabo učbenikov. Raven pazljivosti podpovprečnih učencev 

je že na začetku ure nižja v primerjavi z ravnjo povprečnih in nadpovprečnih učencev. 

Igra tako »zmanjšuje razlike intenzivnosti v pazljivosti učencev z različnimi 

sposobnostmi, in sicer tako, da zvišuje pazljivost povprečnih in podpovprečnih učencev 

[…], na pazljivost nadpovprečnih pa bistveno ne vpliva […]. Pazljivost nadpovprečnih 

učencev je stalno visoka, ne glede na učni postopek« (Bognar, 1987, str. 83–84). Do 

podobne ugotovitve pridejo tudi v ameriški in britanski raziskavi, v kateri podpovprečni 

učenci pokažejo enako, nekateri celo višjo angažiranosti in pomnjenja z uporabo 

didaktične igre, kot nadpovprečni učenci (Davies, Davies, Lynch, 2003). Pri opazovanju 

učencev s posebnimi potrebami se je izkazalo, da je njihova pazljivost največja takrat, ko 



 

23 

 

so delali z učiteljem. Pri samostojnem reševanju in igrah so bili učenci malo časa 

samostojni, nato pa so preusmerili pozornost na učitelja ali motili druge učence (Bognar, 

1987). 

 

Igra pozitivno deluje na povprečne in podpovprečne učence, hkrati pa se pojavlja 

vprašanje prilagojenosti igre sposobnostim učencev. Pri igri je treba upoštevati 

individualizacijo učencev, za katero so posebno občutljivi učenci s posebnimi potrebami. 

Čeprav je zanje igra zelo primerna in učinkovita oblika aktivnosti, lahko deluje negativno, 

če ni prilagojena njihovim sposobnostim, razvojni stopnji in interesom. Igro je treba 

prilagoditi tudi za nadpovprečne učence, saj jim bolj ustrezajo težji in resnejši učni 

postopki (prav tam).  

 

2.5 Vreme 

»Lepega vremena in sitega trebuha se človek naveliča.« 

Slovenski pregovor 

V tem poglavju so predstavljeni informacije o prvih začetkih vremenskih opazovanj in 

pojmi, s katerimi se učenci spoznajo v 2. razredu osnovne šole. Učenci se v omenjenem 

razredu spoznajo z oblaki in s padavinami, ki nastanejo v njih, z vetrom, meglo in s 

temperaturo zraka. Sledi predstavitev učnih ciljev, ki so za omenjeno temo predvideni za 

učence od 1. do 5. razreda. Opisane so tudi dejavnosti na temo vreme iz domače in tuje 

literature, glede na cilje, ki so navedeni v učnem načrtu za spoznavanje okolja. Na koncu 

sledi opis predstav učencev različnih starostnih skupin na omenjeno temo. 

 

2.5.1 O vremenu 

 

Pred nekaj deset tisoč leti se je pračlovek začel seliti iz podzemeljskih votlin. Ustalil se 

je na določenem območju, s tem pa je postal veliko bolj odvisen od vremenskih dogajanj. 

Na osnovni vremenskih dogajanj si je urejal tudi svoj način življenja. Nevihta, neurje in 

snežni meteži so človeku vzbujali strah pred neznanimi silami. Nastala je predstava o 

nenavadnih silah, ki so povzročile vremenske pojave in procese. Tako se je zanimanje za 

vreme dolga tisočletja razvijalo v obliki občutij, verovanj in magij (Pučnik, 1980). 

Prvi začetki vremenskih opazovanj in raziskovanj so se začeli pri Egipčanih, saj so bile 

padavine kljub namakalnim napravam v dolini Nila zelo dobrodošle. Pri preučevanju 

vremenskih pojavov so Egipčanom sledili tudi Grki. Kako razširjena je bila veda o 

opazovanju vremena v Grčiji, govorijo odlomki grških pesnitev iz 5. stol. pr. n. št. (prav 

tam). Prvo znano »zdravstveno klimatologijo« je 400 let pred našim štetjem napisal grški 

zdravnik Hipokrat. V delu je veliko opisov opazovanj vremena in zlasti vpliva 

vremenskih dogajanj na človekovo zdravje. Veliki raziskovalec Aristotel je okoli leta 

tristo petdeset napisal prvo obširno delo o vremenu. Imenoval ga je Meteorologija. Delo 

je bilo osnova za raziskovanje vremena za ves stari in srednji vek (prav tam). 

»Vremenoslovje je torej zelo stara veda, povezana z najstarejšimi razvojnimi stopnjami 

gospodarskega in kulturnega življenja človeštva. Znanost o vremenu in podnebju pa je 

sorazmerno zelo mlada, stara komaj nekaj stoletij« (Pučnik, 1980, str. 13). Za Slovenijo 
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so prvi ohranjeni meteorološki podatki iz leta 1850. Naša prva merilna postaja se je 

nahajala v Ljubljani, vendar ti podatki niso bili pridobljeni na enak način kot danes 

(Cegnar, b. d.). Vremenoslovje je danes panoga, ki se zanaša na številno računalniško in 

satelitsko podporo. Prek medijev vremenoslovci sporočajo meritve in nam tako lajšajo 

življenje. Pri tem je potrebno poznavanje vremenoslovnih pojmov in dejavnikov, ki na 

vreme vplivajo. To so meteorološki elementi in atmosferski pojavi, med katere štejemo 

temperaturo, zračni tlak, vetrove, vlažnost zraka, oblačnost in količino ter razporejenost 

padavin (Pivec, 2006). 

Od zgodovine in vse do danes smo bolj ali manj odvisni od vremena. Gospodarske 

panoge, kot sta na primer letalski in vodni promet, sta odvisni od vremena, tako da že 

dolgo dobivata posebne vremenske napovedi. Panogi, kot sta gradbeništvo in turizem, 

uporabljata predvsem splošne vremenske napovedi, kar je pogosto premalo. Vremenske 

napovedi same so v splošnem dobre, vendar niso časovno in krajevno dovolj natančne, 

da bi nam brez dodatne lastne presoje omogočile najboljše odločitve (Petkovšek in 

Trontelj, 1996). Mediji nam ponujajo veliko različnih vremenskih napovedi, zato bomo 

v nadaljevanju naprej predstavili omenjeni pojem. 

2.5.2 Vremenska napoved 

Učenci se v drugem razredu osnovne šole spoznajo z določenimi vremenski pojavi in 

znaki za vremenske pojave, kar jim omogoča branje vremenskih napovedi v sliki. 

Vremensko napoved si ogledamo takrat, kadar načrtujemo kakšen pomembnejši dogodek, 

npr. izlet v naravi ali praznovanje rojstnega dne na prostem. Izberemo lahko med 3-

dnevno, 5-dnevno ali 10-dnevno napovedjo. Uporabne vremenske napovedi segajo do 

tedna dni vnaprej. Atmosfera namreč ni napovedljiv sistem, zato je nemogoče v 

podrobnost razbrati njeno trenutno stanje. Vremenska napoved v sliki (slika 1) je tako 

opis in slika vremena, ki velja za nekaj dni vnaprej (Agencija Republike Slovenije za 

okolje, b. d.). Vsebuje podatke o temperaturi in znake za vremenske pojave. V prvem 

razredu učenci vremenske pojave opazujejo, nekatere tudi poimenujejo, nato pa se 

poznavanje pojmov širi v 2. razredu osnovne šole. Za označevanje vremena spoznajo 

znak za jasno, delno jasno, oblačno, deževno, vetrovno in megleno vreme (slika 2). Za 

učence je označevanje vremena večkrat lahko težavno. Na primer na nebu je sonce in 

nekaj oblakov; učenci se težko odločijo, ali je jasno ali delno jasno. Z označevanjem 

vremena učenci spoznajo kategorije pojavov, ki niso popolnoma enoznačno določljivi 

(Antić idr. 2001).  
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Danes bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ponekod 

bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj C. Ponoči se bodo padavine razširile nad večji 

del Slovenije. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bo ponekod tudi grmelo. Več padavin bo v severni polovici Slovenije. Ohladilo se 

bo. Čez dan bo ob morju še pihal jugo, proti večeru pa bo na Primorskem zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 

15, ob morju 17, najvišje dnevne od 12 do 15, ob morju do 23 stopinj C.  

 

Slika 1: Primer vremenske napovedi v besedi in sliki za 15. 5. 2015 (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2015) 

 

 

 

Slika 2: Znaki za vremenske pojave (Antić idr., 2012, str. 20) 

Pri opisovanju vremena se običajno osredinimo na znake za vremenske pojave in 

temperaturo, kar pove, kakšno bo vreme. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni 

pojmi, ki jih učenci spoznajo v 2. razredu. Omenjeni pojmi so: oblaki, padavine, veter, 

megla in temperatura zraka.  

2.5.3 Oblaki 

Oblaki so povezani z različnimi vremenskimi procesi, zato so nepogrešljivi pri 

ugotavljanju, kakšno bo vreme v naslednjih urah. Če se ozremo v nebo in vidimo vse 

polno temnih oblakov, vemo, da bo najverjetneje močno deževalo. Puhasti beli oblaki 

nastanejo ob toplih sončnih dnevih in so tako znamenje, da bo vreme verjetno ostalo suho 

in toplo (Enciklopedija znanosti, 2000). Leta 1803 je Britanec Howard, ki mu danes 

pravimo »oče meteorologije«, oblake razvrstil po obliki in tem, kako visoko nastajajo. 

Ločil je tri poglavitne rodove oblakov: kumulusi (kopasti oblaki), stratusi in cirusi 

(prejasti oblaki). Oblake je poleg rodov ločil tudi po višini glede na njihovo oddaljenost 

od zemeljskega površja; razdelil jih je na visoke, srednje in na nizke oblake (Günter, 

1992). Visoki oblaki so glede na zemeljsko površje oddaljeni več kot 6 km, srednji oblaki 

so oddaljeni od 2 do 6 km, nizki oblaki pa so glede na zemeljsko površje oddaljeni manj 

kot 2 km. Poimenovanje rodov oblakov in delitev oblakov glede na višino velja v 

meteorologiji še danes (Lukić, b. d.). V nadaljevanju bom opisala tri poglavitne rodove 

oblakov. 

Eno izmed skupin imenujemo kumulusi oziroma kopasti oblaki. Omenjeni rod oblakov 

lahko opazimo, kadar se začne pripravljati na nevihto, saj kumulusi takrat začnejo 

nastajati (slika 3). Najprej nastanejo oblačne kepice; lahko jih imenujemo tudi ovčke, ki 
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se kmalu spremenijo v ogromne oblačne stebre, ki so ostrih risov in robov. Nastanejo iz 

ledenih kristalov s temperaturo pod –35 °C, vendar ni vsak kopasti oblak tudi nevihten. 

Poleti lahko pogosto opazimo kopaste oblake, ki tako hitro izginejo, kakor so tudi nastali 

(Günter, 1992). Glede na višino jih uvrščamo med visoke oblake, saj so od zemeljskega 

površja oddaljeni več kot 6 km (Lukić, b. d.). Drugi rod oblakov je Howard poimenoval 

stratusi (Günter, 1992). Omenjeni oblaki so prozorni in ustvarjajo belkasto kopreno; z njo 

lahko povsem ali delno pokrijejo nebo (slika 4) (Lukić, b. d.). Na hribovitih območjih 

lahko segajo do tal, kar zaznavamo kot meglo (Günter, 1992). Nastanejo kot posledica 

močne ohladitve ob sevanju tal (Lukić, b. d.). Sestavljeni so iz vodnih kapljic s 

temperaturo od –10 °C do 0 °C (Pivec, 2006). Od zemeljskega površja so oddaljeni manj 

kot 2 km, zato jih glede na višino uvrščamo med nizke oblake. Zadnji rod oblakov nosi 

ime cirusi oziroma prejasti oblaki in so znanilci sprememb; z njimi se lahko začne 

preobrat vremena. Opazimo jih kot majhna peresca ali zastave, velikokrat skupaj s 

kumulusi in stratusi (slika 5). Kdor površno opazuje, jih verjetno ne bo opazil; običajno 

nastanejo takrat, kadar je sončno in toplo vreme (Günter, 1992). Glede na njihovo 

oddaljenost od zemeljskega površja jih uvrščamo med srednje oblake; to so oblaki na 

višini od 2 do 6 km, kjer je malo vodnih hlapov in je kondenziranje manjše, zato so 

sestavljeni iz drobnih kapljic s temperaturo od –35 °C do –10 °C. Ob nizkih temperaturah 

so sestavljeni iz samih snežnih kristalov. Zaradi svoje tankosti ne vplivajo na osvetljenost 

površja in ne mečejo sence na Zemljo (Lukić, b. d.).  

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Slika 3: Prikaz kumulusov oziroma kopastih oblakov                 Slika 4: Prikaz stratusov oziroma plastovitih oblakov 

(Günter, 1992, str. 83) 
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Slika 5: Prikaz cirusov oziroma prejastih oblakov skupaj s kumulusi  

2.5.4 Padavine 

Za nastanek padavin je potreben tako imenovani vodni krog, ki je sestavljen iz 

izhlapevanja, transpiracije, kondenzacije, padavin, odtoka voda in iz prepustnosti vode 

skozi zemeljsko površje. Vsi sestavni deli vodnega kroga so med seboj povezani in vsak 

poganja preostale. Za izhlapevanje vode je glavni vir sončno sevanje; ko voda zaradi 

sevanja izhlapi, se začne proces transpiracije, kar pomeni, da vodno paro v ozračje 

oddajajo rastline, ki vodo črpajo iz tal in jo oddajajo v ozračje prek listov (Cegnar, b. d.). 

Sledi kondenzacija, ki je nasproten proces izhlapevanju. Zaradi vzpenjanja toplega zraka 

ob mirujočem hladnem zraku nastane vodna para, ki ima različne oblike, in se v njih 

pojavlja tudi na zemeljskem površju (Pivec, 2006). Vso vodo, ki v taki ali drugačni obliki 

pade iz ozračja na zemeljsko površje, imenujemo padavine. Lahko je to dež, sneg, toča 

ali sodra. Katera izmed omenjenih padavin bo padla na zemeljsko površje, je odvisno od 

temperature v oblaku in temperature plasti zraka, skozi katere voda pada proti 

zemeljskemu površju. Kaplje, snežinke ali ledena zrna padejo iz oblaka na zemeljsko 

površje, kjer poniknejo v zemljo, izhlapijo ali odtečejo in se prek potokov ali rek vrnejo 

v morja ter oceane. Količino padavin, ki pade na zemeljsko površje, tudi merimo. 

Običajno se meri dnevno količino padavin ob 7. uri zjutraj. Meritev zajema padavine, ki 

so padle v zadnjih 24 urah. Izmerjene padavine izražamo v enoti liter na kvadratni meter 

(Cegnar, b. d.).  

 

Glede na agregatno stanje vode, ki se izloči, padavine delimo na trdne in tekoče. Med 

trdne padavine uvrščamo sneg, točo, sodro in zmrznjen dež (Pivec, 2006). Sneg (slika 6) 

je oblika padavin, ki nastane iz ledenih kristalov, v katerih je temperatura od –20 ˚C do   –

40 ˚C. Na zemeljsko površje pade v obliki snežink, ki nastanejo z združevanjem ledenih 

kristalov. Oblike ledenih kristalov razvrščamo v osemdeset kategorij. Lahko imajo obliko 

iglic, prizem, ploščic itn. Njihova oblika je odvisna od temperature, nadmorske višine in 

od količine vode v oblaku. Sneg je tako lahko »moker« ali »suh«. Moker sneg sestavljajo 

velike snežinke. Nastane, ko je temperatura zraka malo nad lediščem. Primeren je za 

oblikovanje kep, vendar je zelo težek. Suh sneg je kot prah, zato ga lahko odstranimo. 

Nastane pri temperaturi pod lediščem. Drugo trdno padavino, ki pade na zemeljsko 
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površje, imenujemo toča (slika 7). Nastane v kopastih oblakih (slika 3, poglavje 2.5.3), 

ki se razvijejo približno deset kilometrov od tal. Močni vzgonski zračni tokovi v oblaku 

dvignejo vodne kapljice v zgornji del oblaka, v katerem zmrznejo in se spet spustijo proti 

dnu oblaka. Ko jih spet dvigne proti vrhu, se okrog njih nabere nova plast ledu. Tako zrno 

toče raste v plasteh, dokler ne pade na tla. Običajno so toča pojavlja poleti, zato kmetje 

svoje pridelke zaščitijo z zaščitno mrežo, kajti zrna toče lahko dosežejo velikost graha ali 

celo velikost oreha (Enciklopedija znanosti, 2000). Tretja trdna padavina, ki lahko pade 

na zemeljsko površje, je sodra (slika 8). Pada v obliki ledenih zrn s premerom do pet 

milimetrov (Pivec, 2006). Zadnjo trdno padavino imenujemo zmrznjen dež (slika 9). 

Nastane, kadar pod oblakom zmrzuje dež. Na površje pade kot trdna padavina, ki ima v 

notranjosti ledene obloge še nekaj tekoče vode (prav tam). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slika 6: Sneg                                                                                                     Slika 7: Toča 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Sodra                                                                                           Slika 9: Zmrznjen dež 

Predstavila sem vse trdne padavine, ostale pa so še tekoče padavine; mednje uvrščamo 

dež. Ta nastane, ko vodne kapljice padajo iz kopastih oblakov oziroma kumulusov (slika 

10, poglavje 2.5.3) in imajo premer od enega do dveh milimetrov. Fizikalna razlaga 

nastanka dežja pravi, da zrak vsebuje vodno paro, ki se ob ohladitvi spremeni oziroma 

kondenzira. V zraku je lahko pri določeni temperaturi le določena množina vodne pare. 

Zgoščena vodna para se izloči iz oblaka v obliki padavin ali pa na poti do površja zemlje 

že izpari (prav tam).  
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Slika 10: Dež    

2.5.5 Veter 

Veter je tok zraka, ki nastane zaradi tlačnih razlik. Piha od mesta z višjim zračnim tlakom 

proti mestu z manjšim zračnim tlakom. Vetru merimo hitrost in smer. Za ugotavljanje 

smeri vetra uporabljamo vetrokaz. Z anemometrom ali merilcem hitrosti izmerimo hitrost 

vetra (slika 11). Veter vedno poimenujemo po smeri, iz katere piha. Tako veter z juga 

pogosto poimenujemo jugo ali široko. Veter, ki piha s severa – s kopnega proti morju – 

pa burja ali tramontana (Iskrić, b. d.). Pučnik (1980) je v svojem delu vetrove razdelil na 

štiri različne vrste. Razdelil jih je na stalne, periodične, krajevne in na dnevne vetrove. 

Stalni vetrovi predstavljajo splošno cirkulacijo zračnih mas v atmosferi. Najznačilnejši 

stalni vetrovi so pasati. Periodični vetrovi nastajajo tam, kjer so velike vodne površine, ki 

mejijo na celine. Predstavniki periodičnih vetrov so monsuni, ki pihajo v eni polovici leta 

z morja na kopno, v drugi polovici leta pa s kopnega na morje. Za krajevne vetrove so 

značilna posamezna območja, na katerih imajo določeno smer in jakost ter povzročajo 

enake ali podobne vremenske značilnosti. Predstavniki krajevnih vetrov so: fen, jugo, 

burja itn. Zadnja vrsta vetrov so dnevni vetrovi, ki podnevi pihajo v eni smeri, ponoči pa 

v nasprotni. Mednje spadajo: burica, dolink, nočnik, veter z morja ali zmorec in veter s 

kopnega ali kopnik.  

 

Slika 11: Anemometer ali merilec hitrosti vetra (Vrhovec in Rakovec, 2000, str. 53) 
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2.5.6 Temperatura zraka 

Z merjenjem temperature zraka ugotovimo, kako vroče oziroma hladno je. Temperaturo 

zraka merimo s termometri (slika 12) (Gütner, 1992). Na spreminjanje temperature zraka 

vplivajo različni dejavniki, kot sta sončno sevanje in sevanje tal. Kadar prevladuje sončno 

sevanje, temperatura zraka narašča, ko prevlada sevanje tal, pa temperatura zraka pada. 

Temperatura začne rasti ob vzhodu sonca in doseže svoj maksimum, ko je položaj sonca 

najvišji. Vendar najvišja temperatura zraka ni tedaj, ko je sonce najvišje, ampak zaostaja 

za približno dve uri. To pomeni, da najvišjo dnevno temperaturo izmerimo dve uri za tem, 

ko je Sonce doseglo najvišji položaj na nebu. Najvišja temperatura zraka je tako približno 

ob 14. uri. Po tej uri začne temperatura zraka padati in pada vse do vzhoda sonca. Najnižja 

temperatura zraka tako nastopi tik pred vzhodom sonca (Pučnik, 1980). Učencem 2. 

razreda še ni treba vedeti, kateri dejavniki vplivajo na temperaturo zraka.  

 

Slika 12: Prikaz različnih vrst termometrov (Parker in Vrhovec, 1995, str. 6) 

2. 5. 7 Megla 

Kadar opazujemo meglo, opazimo, da je podobna oblaku. Najpogosteje se pojavlja v 

jutranjih in večernih urah približno 100 metrov nad tlemi. Megla je tako »oblika oblaka«, 

ki nastaja ob zemeljskem površju. Nastane zaradi mešanje toplega vlažnega zraka s 

hladnim zrakom. Zaradi ohlajanja se začne vodna para zgoščevati, zato lahko opazimo, 

da ob pojavu megle včasih tudi iz nje rahlo prši (Gütner, 1992). »Po mednarodnem 

sporazumu je megla tista oblika kondenzacije vodne pare v zraku, pri kateri se predmeti 

v vodoravni smeri vidijo do enega kilometra« (Pučnik, 1980, str. 243). Poznamo več vrst 

megle. Ločimo med gosto, srednjo, plitvo in meglico. Za gosto meglo (slika 13) je 

značilno, da je vidljivost manjša od 200 metrov. Pri srednji megli je vodoravna vidljivost 

večja od 200 metrov, vendar manjša od enega kilometra. Plitva megla se pojavi takrat, 

kadar je pri zemeljskem površju plitva, kar pomeni, da skozi njo še jasno vidimo nebo. 

Za meglico je značilno, da je vidnost v vodoravni smeri večja od enega kilometra, vendar 

manjša od 10 kilometrov. Po nastanku meglo delimo v dve skupini, in sicer radiacijsko 

in advektivno. V prvem primeru megla nastane zaradi ohlajanja zemeljske površine in 

najnižjih plasti zraka, ki se dotikajo zemeljske površine (Pučnik, 1980). Navadno nastane 
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ponoči ob brezvetrju in jasnem vremenu, ko je sevanje zemeljske površine močno 

(Gütner, 1992). Običajno nastaja v dolinah, kotlinah in v nižinah, ker se tam najpogosteje 

nabira hladen zrak. Kadar se zrak ohladi pod rosišče, se pojavi radiacijska megla. Za 

nastanek so potrebne tudi velike količine vodne pare in mirujoči zrak. Omenjena megla 

nastane predvsem v jutranjih urah. Največkrat megla nastane pozimi ali jeseni, medtem 

ko je poleti le redek pojav (Pučnik, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Gosta megla pod gradom Neuschwanstein (Günter, 1992, str. 81) 

2.5.8 Učni cilji, povezani z vremenom 

Pomembno je, da učence že v prvem razredu navajamo na opazovanje vremenskih 

pojavov, ker jim tako omogočimo, da poleg vremenske napovedi znajo lastno presojati 

vremenske pojave in njihove posledice (Antič, Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2001). Tako 

se učenci z omenjeno temo pri spoznavanju okolja spoznajo že v prvem razredu pri 

tematskem sklopu Pojavi, pri katerem nekatere vremenske pojave poimenujejo in 

spoznajo simbole za opisovanje vremena (tabela 1). Nato temo nadaljujejo v tematskem 

sklopu Pojavi vse do petega razreda (tabela 2). Izjema je četrti razred, v katerem se učenci 

osredinijo na pretakanje snovi, zato teme vreme v učnem načrtu ni zaslediti. V 

nadaljevanju (tabeli 1 in 2) so izpisani učni cilji za temo vreme od prvega do petega 

razreda osnovne šole. 
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Tabela 1: Prikaz ciljev v prvem triletju pri tematskem sklopu Pojavi (Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 10) 

 

TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

1. razred 2. razred 3. razred 
Učenec:  

 zna spremljati in zapisovati 

vremenska stanja; 

 zna primerjati vremenska 
stanja v različnih letnih časih; 

 zna oblikovati preprost 
vremenski koledar.  

Učenec: 

 zna spremljati in oblikovati 

vremenske pojave in jih 

poveže s spremembami v 
naravi; 

 zna opazovati in opisovati 
spreminjanje ter gibanje 

oblakov; 

 ve, da je veter premikanje 
zraka, ter določa hitrost in 

smer gibanja vetra. 

Učenec:  

 zna povezati vremenske 

pojave z vremenskimi stanji; 

 spozna različne padavine in 
meri količino padavin. 

 

Tabela 2: Prikaz ciljev v četrtem in petem razredu pri tematskem sklopu Pojavi (Učni načrt naravoslovje in tehnika, 

2011, str. 12) 

TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

4. razred 5. razred 
Učenci se osredinijo na pretakanje snovi. 

V povezavi z vremenom operativnih 

učnih ciljev v učnem načrtu ni zaslediti. 

Učenec: 

 zna razložiti vzroke za nastanek vetrov; 

 zna opisati načine merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov; 

 razloži pomen vetra; 

 utemelji, kako izkoriščamo veter, in se zaveda nevarnosti močnih 

vetrov; 

 načrtuje, izdela in preizkusi napravo za merjenje vetra in napravo, ki 

jo poganja veter; 

 razloži, da sočna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo zrak; 

 ugotovi, da se tla najbolj ogrejejo, ko padejo sonči žarki pod pravim 

kotom; 

 pojasni razliko med ogrevanjem prisojnih in osojnih bregov; 

 poveže letne čase s kroženjem Zemlje okrog Sonca; 

 razloži, da so letni časi povezani s tem, kako visoko je sonce opoldne 

in z dolžino svetlega dne. 

 

Iz zgoraj naštetih ciljev razberemo, da se učenci s temo vreme začnejo srečevati že v 

prvem razredu, v katerem spoznajo osnovne pojme, ki so v povezavi z vremenom, npr. 

letni časi, vremenski koledar in vremenska stanja). Nato temo vreme nadgrajujejo 

postopoma do 5. razreda, z izjemo četrtega razreda. V 5. razredu učenci omenjeno temo 

končajo.  

 

Pregledala sem angleški učni načrt. Pri angleškem državnem kurikulumu je predmetnik 

razdeljen na štiri obdobja (ang. key stages – KS): 

 KS 1 od 5. do 7. leta starosti; 

 KS 2 od 7. do 11. leta starosti, 

 KS 3 od 11. do 14. leta starosti, 

 KS 4 od 14. do 16. leta starosti (Döbert, Geißler, 2001). 

 

Od obdobja do obdobja se razlikuje, kateri predmeti se poučujejo. Predmet naravoslovje 

se poučuje od obdobja KS 1 do obdobja KS 4 (Döbert, Geissler, 2001). Zanimivo je, da 

učenci temo vreme spoznajo v obdobju KS 1, in sicer pri vsebini spremembe letnih časov 

(ang. Seasonal changes). Za temo vreme sta zastavljena naslednja cilja: 

 učenci povezujejo spremembe skozi vse štiri letne čase;  
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 učenci opazujejo in opisujejo vreme ter ugotavljajo, kako se dolžina dneva 

spreminja skozi letne čase (The national curriculum in England, 2013, str. 143). 

 

Poleg navadnih učnih ciljev so v angleškem državnem kurikulumu zapisana tudi 

priporočila, ki učitelju svetujejo, da naj učenci izdelajo različne vremenske koledarje. 

Opazujejo naj, kako se vreme spreminja okrog njih in po svetu, hkrati naj bodo pozorni 

na dolžino dneva v posameznih letnih časih (prav tam). V primerjavi s slovenskim učnim 

načrtom so učni cilji za temo vreme v angleškem učnem načrtu opredeljeni bolj skopo. 

Zastavljena sta dva učna cilja, ki jih učenec doseže med 5. in 7. letom starosti. Slovenski 

učni načrt vsebuje 18 učnih ciljev v povezavi z omenjeno temo, ki jih učenec doseže v 

primerjavi z angleškim učnim načrtom v širšem območju starosti, tj. od 6. do 11. leta 

starosti.  

2.5.9 Aktivnosti, povezane z vremenom 

V nadaljevanju je predstavljen pregled treh različnih učbenikov in delovnih zvezkov 

slovenskih avtorjev za spoznavanje okolja v 2. razredu. Predstavljeno je, kako avtorji 

predlagajo obravnavo teme vreme in kakšne aktivnosti za učence priporočajo glede na 

učne cilje (tabeli 1 in 2). Dodane so še aktivnosti na omenjeno temo s spleta, ki jih ni v 

naših pregledanih učbenikih in delovnih zvezkih. S temi aktivnostmi smo se srečali v 1. 

letniku pri fizikalnih vsebinah naravoslovja v okviru laboratorijskih in terenskih vaj 

(Iskrić, b. d.).  

V učbeniku Dotik okolja 2 (2010) in delovnemu zvezku Dotik okolja 2 (2012) (drugi del) 

najdemo temo vremo poimenovano z naslovom Opazujemo vreme. Avtorji so z nalogami 

želeli, da se učenci spoznajo z vremenskima pojavoma oblaki in veter ter ju povezujejo z 

drugimi vremenskimi pojavi. Priporočeno je, da učitelj najprej obravnava vremenske 

pojave in izkoriščenje vetra, kar počne človek. Avtorji predlagajo, da učenci začnejo 

aktivnost, pri kateri opazujejo premikanje oblakov in spoznajo, da jih premika veter. Nato 

prek slikovnega gradiva v učbeniku (slika 14) učitelj vodi pogovor na osnovi lastnih 

izkušenj učencev. Učenci naj opišejo, kako človek izkorišča veter za zabavo in šport ter 

za delo s stroji. Sledita ogled fotografij in opis vremena. Učitelj učence spodbudi, da 

razmišljajo, kako nastaja dež ter od česa bo odvisno, ali bo deževalo ali snežilo. Učenci 

lahko po navodilih iz učbenika izdelajo vetrokaz (slika 15). Po pogovoru s pomočjo 

učbenika je predvideno reševanje nalog v delovnem zvezku. V njem imajo učenci nalogo, 

da sledijo spremembam oblakov pod vplivom vetra. Izberejo si oblak in narišejo njegovo 

obliko na začetku opazovanja in čez nekaj časa (slika 16). Nato učenci iz revije in 

časopisov izrežejo slike, ki prikazujejo okolje v različnih letnih časih, ob vsaki sliki pa 

narišejo ustrezen znak za vremenski pojav (slika 17). 
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Slika 15: Opisovanje vloge vetra (Hergan idr., 2008, str. 40)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Naloga za prikaz oblakov (Hergan idr., 2008, str. 5)     

 

Slika 14: Prikaz različnih vremenskih 

pojavov (Hergan idr., 2008, str. 41) 

Slika 16: Naloga za utrjevanje vremenskih 

znakov in letnih časov (Hergan idr., 2008, 

str. 6)        
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V učbeniku in delovnem zvezku Okolje in jaz 2 je tema vreme predstavljena pod 

naslovom Oblaki in veter. Učenci naj bi z navedenimi aktivnostmi spoznali vremenske 

pojave oblaki, dež in veter ter jih med seboj povezovali. Avtorji so si zamislili, da si 

učenci najprej v učbeniku Okolje in jaz 2 (2012) ogledajo slike različnih vremenskih 

pojavov in jih opišejo ter pripovedujejo o vplivu vremena na ravnanje ljudi (npr. močen 

veter lahko ustavi promet). Nato vreme na sliki povežejo z ustreznim znakom za 

vremenski pojav (slika 18). Na naslednji strani (str. 21) učbenika se učenci spoznajo z 

grafom in poskušajo razbrati, kateri dan je padlo največ dežja. Sledi pogovor o njihovih 

izkušnjah o močnem vetru (slika 19). Spoznavanje oblakov in vetra učenci nadaljujejo 

prek nalog v delovnem zvezku Okolje in jaz 2 (2013), v katerem z znaki za vremenske 

pojave za vsak dan v tednu označijo vreme (slika 20). Nato primerjajo gladino vode v 

steklenicah, na katerih so napisana imena dni v tednu. V tabeli pa označijo predmete, ki 

jih veter lahko premika, in narišejo vetrnico v svoji bližini (slika 21) (Antić, Bajd, Ferbar, 

Krnel in Pečar, 2001).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Prikaz različnih 

vremenskih pojavov (Antić idr., 

2012, str. 20)                  

Slika 19: Prikaz grafa za deževno 

vreme in vloga vetra (Antić idr., 

2012, str. 21) 
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V učbeniku in delovnem zvezku z naslovom Raziskujem in razmišljam 2 so si avtorji pri 

temi vreme zadali cilj, da učenec spremlja in opisuje oblake in vremenske pojave, ki jih 

povezuje s spremljajočimi spremembami v naravi. Učenci se prek nazornega slikovnega 

gradiva v učbeniku Raziskujem in razmišljam 2 (2013) naučijo, kako nastane dež; 

spoznajo pojme: delno oblačno, pretežno oblačno in oblačno vreme; spoznajo vremenske 

pojave: dež, toča in sneg ter naravni nesreči, ki sta povezani z vremenskimi pojavi – suša 

in poplave (slika 22). Za utrjevanje vremena avtorji v delovnem zvezku Raziskujem in 

razmišljam 2 (2013) predlagajo naslednje aktivnosti (slika 23): učenci naj narišejo, kako 

mislijo, da voda pride v oblak. Nato vremenske pojave spoznavajo prek slik, pri katerih 

morajo obkrožiti pravilne vremenske izraze. Znake za vremenske pojave učenci utrjujejo 

z nadaljevanjem vzorca (slika 23).  

 

 

 

 

 

Slika 21: Naloge za utrjevanje vremenskih 

znakov (Antić idr., 2013, str. 16)     

Slika 20: Primeri nalog za utrjevanje različnih 

vremenskih pojavov (Antić idr., 2013, str. 17) 
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Slika 22: Prikaz obravnavanja vremenskih pojmov prek slikovnega gradiva (Skribe Dimec idr., 2013, str. 14 in 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Primeri nalog za utrjevanje različnih vremenskih pojavov in znakov za vremenske pojave (Skribe Dimec idr., 

2013, str. 7) 

Na podlagi pregledane literature je razvidno, da so aktivnosti skladne z učnimi cilji, 

predvidenimi za 2. razred osnovne šole. Za temo vreme so v slovenskih učbenikih in 

delovnih zvezkih načrtovane posamezne aktivnosti (opazovanje vremena, merjenje 

količine dežja). Pregledani učbeniki vsebujejo slikovno gradivo vremenskih pojavov in 

opise. V delovnih zvezkih učenci nato rešijo naloge in izvedejo praktične aktivnosti na 

omenjeno temo.  

Ob pregledu gradiv na spletu naletimo na članek Using Weather to Teach Early Science 

Lessons J. Efird (b. d.), ki povzema predloge različnih strokovnjakov, kako naj učitelj 

obravnava temo vreme. Strokovnjaki predlagajo, da učenci temo vreme obravnavajo prek 
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različnih aktivnosti. Niver Rajna, ki je učiteljica naravoslovja v Los Angelesu, predlaga, 

da učenci pri obravnavi teme vreme izdelajo vremenski koledar, tako da vsak dan 

označujejo vreme z vremenski znaki ali posnamejo fotografijo. Hkrati je ugotovila, da 

učencem najlažje prikažemo spreminjanje vremena, tako da opazujejo spremembe v 

njihovem oblačenju. Na primer: septembra nismo potrebovali plašča, medtem ko smo ga 

v mesecu januarju nosili. Zato priporoča, da učenci vsak mesec naredijo fotografijo, kako 

so oblečeni, ko se odpravijo na prosto. Kriegel, ki je poučeval na različnih osnovnih šolah, 

nato pa na Univerzi v New Yorku, predlaga aktivnost, s katero učencem približamo pojem 

temperaturna razlika. Z učenci naj učitelj postavi notranji in zunanji termometer. Naloga 

učencev je, da zapisujejo temperature zjutraj in zvečer. Po določenem času naj se učitelj 

z učenci pogovori o rezultatih. Učitelju predlaga nekaj vprašanj, kot sta na primer: koliko 

je bila zunanja temperatura na določen dan, kateri dan je bila največja temperaturna 

razlika itn. Poudarja, da je pomembno, da si učenci pogledajo različne vremenske 

napovedi. Učitelj naj jih opozori, da vremena ni mogoče predvideti, ampak se lahko na 

podlagi vremenskih napovedi nanj prilagodijo. Tudi v knjigi What is Weather? so za 

učitelje predstavljeni poskusi za omenjeno temo, ki jih lahko izvedejo skupaj z učenci. 

Eden izmed poskusov nosi naslov Ustvarimo oblak. Učitelj za izvedbo poskusa potrebuje 

nekaj ledenih kock, kovinski pladenj, steklen kozarec in toplo vodo. Nato nalije približno 

2 cm tople vode v kozarec in položi ledene kocke na kovinski pladenj, ki ga položi na vrh 

kozarca s toplo vodo. Z učenci opazujejo, kaj se bo zgodilo (slika 24). Vlažen topel zrak 

se v kozarcu dvigne in doseže kovinski pladenj. Učencem učitelj s poskusom prikaže 

pojma izhlapevanje in kondenzacija. Pri obravnavanju vremenskega pojava dež je za 

učence predlagano, da izdelajo dežemer. Izdelava je zelo preprosta. Učenci potrebujejo 

plastičn plastenko in škarje. Nato vrat plastenke prerežejo in ga z ožjim delom vstavijo v 

spodnji del plastenke (slika 25). Izdelane dežemere postavijo na travnik in počakajo na 

deževen dan. Skupaj lahko izdelajo histogram, ki vsebuje podatke o količini padavin.  

 

 

 

   

  

 

2.5.10 Predstave učencev o vremenu 

O predstavah in znanju predšolskih in šolskih otrok na temo vreme je bilo v domačem in 

mednarodnem prostoru izvedenih nekaj raziskav, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

J. Ermenc (2013) je v diplomskem delu raziskovala, koliko se lahko predšolski otroci 

naučijo o jesenskih barvah rastlinskih listov, in značilnosti vremena jeseni. V raziskavi je 

sodelovalo 23 predšolskih otrok, ki so bili stari od tri od pet let. Rezultate o predstavi 

otrok je pridobila s pomočjo intervjuja. Eno izmed vprašanj je bilo, kaj je vreme. Deset 

Slika 25: Prikaz poskusa 

Ustvarimo oblak (What is 

Weather?, b. d.)             

Slika 24: Prikaz  merilnika za 

dež (What is Weather?, b. d.) 
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otrok je za razlago uporabilo en vremenski pojav; najpogostejša omenjena vremenska 

pojava sta bila dež in sonce. Šest otrok je naštelo dva vremenska pojava, sedem otrok pa 

tri ali več vremenski pojavov. Otroci so pri razlagi pojma uporabili tudi izraze »lepo, 

grdo, mrzlo, jasno.« V povezavi z vremenom so odgovarjali tudi na vprašanje, kakšno 

vreme je značilno za mesec november. Devet otrok je predvidevalo, da bo novembra 

sončno vreme, sedem otrok, da bo vetrovno, pet pa, da bo deževno. Dva otroka sta 

povedala, da je november večinoma oblačen mesec. Na podlagi praktičnega dela naloge 

je avtorica ugotovila, da je predhodno znanje testirane predšolske skupine otrok na temo 

vremena v jesenskem obdobju pomanjkljivo, vendar rezultatov njene raziskave zaradi 

majhnosti vzorca ne smemo posplošiti na večjo populacijo. 

 

Tudi Skamp in Preston (2015) sta raziskovala predstave otrok o vremenu. Izkazalo se je, 

da predšolski otroci vedo, da je dež sestavljen iz vode, vendar otroci med seboj ne 

povezujejo dežja in oblakov. Menijo, da dež pada z neba. Otroci, stari od štiri do šest let, 

menijo, da dež nastane, ko oblaki trčijo med seboj (Skamp in Preston, 2015, v Sackes in 

Flevares, 2010). Otroci, stari od pet do enajst let, vedo, da imajo oblaki velik vpliv na to, 

kakšno bo vreme (Skamp in Preston, 2015, v Russell, Longden in McGuigan, 1993). 

Tudi N. Pivec (2006) je v diplomskem delu s pomočjo ankete raziskovala, kakšne so 

predstave in in kakšno je znanje učencev o vremenskih pojavih. V raziskavi je sodelovalo 

25 učencev 4. razreda osemletke. Eno izmed vprašanj je bilo, s katerimi pojmi povezuješ 

vreme in vremenske pojave. Učenci so našteli naslednje vremenske pojave: dež, toča, 

veter, megla, nevihta, temperatura, sodra, grom … Naslednje vprašanje je bilo, kako 

spremljamo vreme in njegove pojave prek medijev. Največ učencev je odgovorilo, da se 

s tem sploh ne ukvarjajo, če že potrebujejo informacije o vremenu, pa jih pridobijo na 

televiziji, časopisu in na internetu. Pozorni so predvsem takrat, ko imajo dejavnosti, ki so 

povezane z vremenom. V anketi je bilo tudi vprašanje, kako po tvojem mnenju nastanejo 

oblaki. Večina učencev (17) je vedela, da so oblaki sestavljeni iz vode. Natančnejše 

sestave oblakov učenci niso poznali. Na vprašanje, katere vrste padavin poznaš, so učenci 

zelo dobro odgovarjali. Večina učencev je naštela različne vrste padavin. Najpogostejše 

so bile: dež, sneg, toča, sodra, babje pšeno, žled, megla, ivje, slana in rosa. Iz podanih 

odgovorov razberemo, da učenci ne vedo, da so megla, ivje, slana in rosa samo oblike 

vlage v zraku in ne padavine. Učenci na vprašanje, kako nastane veter, niso znali 

odgovoriti. Glede na izsledke raziskav lahko povzamemo, da je znanje učencev 4. 

razredov o vremenskih pojavih pomanjkljivo. 

 

V diplomskem delu je M. Rutar (2002) z anketo ugotovila, kakšno je znanje učencev o 

vremenskem dogajanju. Izbrala je šesti razred devetletke, saj so ti učenci v petem razredu 

snov o vremenu obdelali skoraj v celoti. Pokazalo se je, da so predstave učencev o 

vremenu v šestem razredu devetletke zelo slabe. Učenci večinoma niso znali navesti 

vzroka za nastanek oblakov; vedeli so, da vodna para izhlapeva z zemeljskega površja, ta 

pa se v zraku spremeni v kapljice. Na vprašanje, s čim bi izmeril količino dežja, je 

pravilno odgovorilo 54 % anketirancev. Učenci so odgovarjali tudi na vprašanje, kako 

nastane toča. Anketa je pokazala, da noben učenec ne zna opisati nastanka toče. Večina 
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je menila, da voda zmrzne v led; nekateri so menili, da se to zgodi v oblaku, preostali 

učenci pa so govorili, da toča nastane iz vode. 

 

Vremenski pojavi so v predšolskem in šolskem učnem procesu tema, ko se učenci na 

podlagi opazovanja in drugače oblikovanega učnega procesa pripravljajo na primerjanje, 

opazovanje in na druge naravoslovne postopke, ki vodijo k boljšemu in h 

kakovostnejšemu znanju. Učenci ugotovijo, da si vremena ne moramo izbrati sami, lahko 

pa ga dobro predvidimo ali napovemo. Glede na pregledano slovensko literaturo 

ugotovimo, da imajo učenci o vremenskih pojavih in vremenu pomanjkljive predstave ne 

glede na njihovo razvojno stopnjo. Kaj so ugotovili tuji raziskovalci? 

 

E. Kikas (2010) je v članku navedla izsledke raziskave o predstavah osnovnošolskih 

otrok, ki sta jo izvedla Sigrid in Malleus. Raziskovala sta predstave otrok o vremenskih 

pojavih. V raziskavi je sodelovalo 116 estonskih otrok; od tega je 50 otrok obiskovalo 2. 

razred, 66 otrok pa četrti razred osnovne šole, kar pomeni, da so se otroci o vremenskih 

pojavih že učili. Avtorja raziskave sta vsakemu sodelujočemu otroku pokazala slike treh 

poglavitnih rodov oblakov (slike 3, 4 in 5, poglavje 2.5.3). Nato sta vsakemu učencu ob 

gledanju slik postavila vprašanje, kako nastane oblak. Učenci so navajali različne 

odgovore glede na rod oblaka. Da so narejeni iz dima, je za kumuluse trdilo 14 učencev, 

za ciruse 15 učencev in 17 učencev za stratuse, medtem ko je 9 učencev trdilo, da 

kumulusi nastanejo iz volne. Da so oblaki sestavljeni iz megle, je trdilo 21 učencev za 

kumuluse, 12 učencev za ciruse in 35 učencev za stratuse. Nato sta avtorja učencem 

zastavila vprašanje, od kod pride dež. Za pravilen odgovor sta upoštevala, da dež pride iz 

oblakov. Na zastavljeno vprašanje je napačno odgovorilo 16 učencev, saj so odgovorili, 

da dež pada z neba. Nekaj učencev je menilo, da so to angelske solze, preostali učenci pa 

so na vprašanje odgovorili pravilno. Sledilo je vprašanje, kako dež pride v oblak. Pravilen 

odgovor je bil, da voda izhlapi iz morja, oceanov in rek. Nihče izmed anketirancev ni znal 

pravilno odgovoriti na vprašanje. Večina učencev ni znala odgovoriti na vprašanje. 

Drugačen odgovor je podalo 39 učencev, od tega je 30 učencev odgovorilo, da ko se 

zaletijo oblaki, nastanejo kapljice. Preostalih 9 učencev je odgovorilo, da kapljice dežja 

nastanejo znotraj oblaka. 

  

Tudi Guest (2013) je raziskoval, pri katerih temah si otroci največkrat oblikujejo napačne 

predstave. Ena izmed tem je tudi vreme. Avtor pravi, da si večina otrok, ki obiskuje 

razredno stopnjo osnovne šole, sama ustvari teorijo o vremenskih spremembah. V članku 

je omenil, da si učenci najpogosteje predstavljajo, da vremenski pojavi potujejo okrog 

sveta, in ko pripotujejo do nas, smo na vrsti. Izpostavlja, da imajo učenci največkrat 

napačne predstave o dežju. Učenci ne razumejo, zakaj dežuje. Njihov najpogostejši 

odgovor je, da je bog naročil oblakom, da naj dežuje.  
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2.6 Čiste snovi in zmesi 
»Kdor želi znanje, naj študira;  

kdor želi modrost, naj opazuje.« 

Anonimno 

V poglavju Čiste snovi in zmesi so predstavljene lastnosti čistih snovi in zmesi. Prikaz 

delitve snovi (slika 26) bo osnova za to, kako delimo snovi na zmesi in čiste snovi ter 

njihove značilnosti. Nekatere zmesi lahko spet ločimo na snovi s pomočjo metod za 

ločevanje trdnih zmesi, ki jih učenci spoznajo v 2. razredu osnovne šole. Metode za 

ločevanje trdnih zmesi so v nadaljevanju predstavljene in podkrepljene s konkretnimi 

primeri. Ker v praktičnem delu magistrskega dela raziskujem učinkovitost poučevanja s 

tradicionalnim poukom in z metodo didaktične igre pri temi zmesi, so v tem poglavju 

predstavljeni učni cilji (tabele 3, 4 in 5), ki so načrtovani za učence od 1. do 9. razreda 

osnovne šole za omenjeno temo. Navedeno je tudi, kako omenjeno temo obravnavajo v 

tujini, natančneje, predstavljeni so učni cilji iz angleškega učnega načrta. Sledi opis 

dejavnosti na temo zmesi iz domače in tuje literature glede na cilje, ki so navedeni v 

učnem načrtu za spoznavanje okolja. Na koncu je opis predstav učencev različnih 

starostnih skupin na omenjeno temo. 

2.6.1 Lastnosti čistih snovi in zmesi 

Snov je vse, kar lahko zaznavajo teleskopi, kar vidi naše oko ali kar nam pokažejo 

mikroskopi, torej vse na Zemlji. Iz snovi so sestavljeni planeti, oceani, rastline in živali, 

ljudje, mesta, snežinke in kristali, celice v našem telesu in naši geni (Glažar, Godec, 

Vrtačnik in Wissiak Grum, 2004). Zanimivo je, da snov veliko lažje zaznamo, kot pa jo 

ustrezno definiramo. Največkrat jo zaznamo s čutili. Med seboj so si snovi zelo raznolike, 

zato znanstveniki še vedno niso prišli do enotne in popolne definicije snovi. Poznamo eno 

izmed uporabnih definicij, ki pravi, da je snov vse, kar ima maso in prostornino (prav 

tam). Maso snovi izmerimo s tehtanjem in jo izražamo v kilogramih, gramih in v 

miligramih, včasih pa uporabljamo tudi večje ali manjše enote. Prostornino izmerimo z 

merilnimi posodami in jo podajmo v litrih, mililitrih in z drugimi večjimi ali manjšimi 

enotami (prav tam). Snov je sestavljena iz različno velikih gradnikov. Večinoma so tako 

majhni, da jih naše oko ne razloči. Nekatere lahko opazujemo z mikroskopom, ki nam 

prikaže večje podrobnosti, vendar je tudi ločljivost mikroskopa omejena. Tako lahko 

manjše delce opazimo zaradi sipanja svetlobe, vendar ne razločimo podrobnosti v njih. V 

nekaterih raztopinah (npr. malinovec) so delci tako majhni, da niti svetlobe ne sipajo. 

Delce imenujemo molekule, te pa so zgrajene iz še manjših delcev, ki jih imenujemo 

atomi (prav tam). 

Vsaka snov ima tudi svoje lastnosti (Enciklopedija znanosti, 2000, str. 22), kot so: gostota 

(opredeljena je kot masa določene prostornine snovi), trdnost, plastičnost (poznamo dve 

vrsti plastičnosti: kovno in vlečno), toplotna prevodnost, krhkost ter tališče in vrelišče 

čistih snovi, ki se pri normalnem zračnem tlaku ne spreminjata. Če snov ni čista, se 

temperaturi vrelišča in tališča spremenita. S slike 26 lahko razberemo, da se čiste snovi 

delijo na elemente in spojine (prav tam). Spojina je čista snov, ki je sestavljena iz dveh 
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ali več različnih elementov. Nastanejo pri kemijskih reakcijah iz elementov ali drugih 

spojin (Smrdu, 2004). Spojine lahko s kemijsko reakcijo razgradimo v enostavnejše snovi 

(Kronhauser in Frazer, 2003). Elementi so na primer: kisik, jod, železo. Primeri spojin 

so: voda, ogljikov dioksid, amonijak itn. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Prikaz delitve snovi 

 

Danes je znanih več kot dvajset milijonov čistih snovi. Le nekaj izmed njih jih je v naravi, 

večino pa so pripravili kemiki v laboratoriju. Za čisto snov je značilno, da je vedno enaka 

ne glede na to, kako smo to snov pridobili (Kronhauser in Frazer, 2003). Zmesi so 

sestavljene iz dveh ali več čistih snovi, ki jih lahko ločimo s fizikalnimi metodami 

ločevanja (Duden, 2008). Metode za ločevanje trdnih snovi učenci spoznajo v 2. razredu 

osnovne šole. Spoznajo pet različnih metod za ločevanje trdnih snovi. Prva metoda je 

prebiranje, ki jo lahko uporabimo, kadar so delci v zmesi dovolj veliki in v manjšem 

številu. Za ločevanje zmesi z omenjeno metodo ne potrebujemo posebnih pripomočkov. 

Pri drugih preprostih metodah pa za ločevanje zmesi potrebujemo nekaj pripomočkov ali 

druge snovi. Prva izmed metod, pri katerih za ločevanje potrebujemo pripomoček, se 

imenuje metoda vejanja ali pihanja. Pri omenjeni metodi zračni tok lažje delce odpihne. 

Primer: kadar ločujemo zmes z metodo vejanja, je zrnje in plevel. Ko uporabljamo 

sejanje, moramo izbrati ustrezno sito, reto ali rešeto, kajti med seboj se razlikujejo po 

velikosti luknjic v mreži. Najredkejša je mreža na reti, gostejša na rešetu in najgostejša 

na situ. Tako na reti ostanejo največji delci, na rešetu manjši, na situ še manjši, skozi vse 

pa padejo najmanjši (Gostinčar - Blagotinšek idr., 2010). Metodo sejanja uporabimo, 

kadar je merilo ločevanja velikost delcev. Primer zmesi, ki jo ločujemo s sejanjem, je 

zmes moke in riža. Najpogosteje se omenjeno metodo uporablja pri pripravi hrane. Z 

magnetom iz zmesi ločujemo snovi, ki vsebujejo železo. Poleg železa magnet privlačita 

tudi kovini nikelj in kobalt. Omenjeno metodo lahko učencem prikažemo na primeru 

železnih opilkov in žagovine. Zadnja izmed metod ločevanja trdnih zmesi je metoda 

ločevanja z vodo. Uporabljamo jo, kadar imajo snovi različno gostoto, kajti delci, ki imajo 

večjo gostoto od vode, potonejo, delci, ki imajo manjšo gostoto kot voda, pa na vodi 

           SNOVI 
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plavajo. Učencem bi lahko prikazali primer lesa in kamenja, saj ima les manjšo gostoto 

kot voda, zato na njej plava, medtem ko kamenje z večjo gostoto potone (Antić idr., 

2001).   

2.6.2 Učni cilji, povezani z zmesmi 

Iz učnih ciljev lahko razberemo, da se učenci s temo zmesi začnejo srečevati že v prvem 

razredu, v katerem spoznajo osnovne pojme, npr. lastnosti in delitev snovi. Sledi 

nadgrajevanje teme vključno z 9. razredom. V nadaljevanju so predstavljeni učni cilji za 

temo zmesi po posameznih triadah (tabele 3, 4 in 5). 

 
Tabela 3: Prikaz ciljev v prvem triletju pri tematskem sklopu Snovi (Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 8–9) 

TEMATSKI SKLOP: SNOVI 

1. razred 2. razred 3. razred 
Učenec:  

 spozna lastnosti, po katerih 
ločimo trde snovi in tekočine; 

 ve, da obstajajo trde snovi in 
tekočine; 

 ve, da so predmeti sestavljeni 
iz ene ali več snovi. 

Učenec: 

 ve, da se pri mešanju snovi 
lahko spreminjajo lastnosti 

sestavin ali pa ne; 

 zna opisati in razlikovati 
snovi ter jih razvršča po 

njihovih lastnostih; 

 zna pripraviti zmes in 

uporabiti postopke za 
ločevanje zmesi; 

 ve, da so nekateri pojavi 

obrnljivi, nekateri pa 
neobrnljivi; 

 zna dokazati, da se pri 
nekaterih pojavih lahko 

spremenijo lastnosti snovi; 

 spozna osnovne znake za 
nevarne lastnosti snovi. 

Učenec:  

 spozna, kaj vpliva na 
spreminjanje lastnosti snovi; 

 pozna spreminjanje lastnosti 
snovi pri segrevanju; 

 zna meriti temperaturo; 

 pozna lastnosti znaka ter 

njegov pomen za dihanje in 

gorenje; 

 razume pomen osnovnih 

oznak za nevarne snovi. 
 

 
Tabela 4: Prikaz ciljev v drugem triletju pri tematskem sklopu Snovi (Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 7–

10; Učni načrt naravoslovje, 2011, str. 9–10) 

TEMATSKI SKLOP: SNOVI 

4. razred 5. razred 6. razred 
Učenec:  

 

 

Učenec:  

 primerja in razvrsti različne 
predmete in snovi na podlagi 

fizikalnih lastnosti (oblike, 
prostornine, barve, gostote, 

vonja, okusa); 

 prepozna ali opiše zmesi na 
osnovi fizičnega videza; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Učenec: 

 prepozna snov v treh 
osnovnih stanjih in opiše 

razlike v njihovih opaznih 
fizikalnih lastnostih (obliki, 

prostornini); 

Učenec: 

 zna dokazati, da se pri trdnih 
snoveh s spreminjanem 

oblike njihova prostornina in 

masa ohranjata; 

 zna razložiti pojem gostote; 

 prepozna nevarne snovi na 
podlagi simbolov in z njimi 

ustrezno ravna; 

 zna utemeljiti, da gre v 

posodo z večjo prostornino 
več snovi; 

 ugotovi, da se pri plinih s 

spreminjanem prostornine 

masa ohranja, gostota pa 

spreminja.  

Učenec:  

 opredeli pojem snovi in 
spozna, da so snovi zgrajene 

iz delcev; 

 spozna, da so tudi organizmi 
zgrajeni iz snovi; 

 razume razlike med 
porazdelitvijo delcev snovi v 

posameznem agregatnem 
stanju; 

 spozna lastnosti snovi in 
njihovo uporabo; 

 spozna simbole za 

označevanje nevarnih snovi.  

 

UČNA TEMA: DELITEV IN 

LASTNOSTI SNOVI 

UČNA TEMA: FIZIKALNE 

LASTNOSTI IN SPREMEMBE SNOVI 
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 prepozna, da se snov lahko 
spreminja iz enega stanja v 

drugo s segrevanjem ali z 

ohlajanjem; 

 prepozna snov v treh 

osnovnih stanjih in opiše 
razlike v njihovih opaznih 

fizikalnih lastnostih (obliki, 

prostornini); 

 prepozna, da se snov lahko 

spreminja iz enega stanja v 

drugo s segrevanjem ali z 
ohlajanjem. 

 
Tabela 5: Prikaz ciljev v tretjem triletju pri tematskem sklopu Snovi (Učni načrt naravoslovje, 2011, str. 9–10; Učni 

načrt kemija, 2011, str. 7–8)  

TEMATSKI SKLOP: SNOVI 

7. razred 8. razred 9. razred 
Učenec:  

 razlikuje med čistimi snovmi 

in zmesmi; 

 spozna, da so čiste snovi 

kemijski elementi in spojine; 

 spozna, da so kemijski 

elementi sestavljeni iz ene 
vrste atomov, v spojinah pa 

so povezani med seboj atomi 

več elementov; 

 spozna, da so kemijski 

elementi razvrščeni v 
periodnem sistemu in 

označeni s simboli.  

Učenec: 

 

 
 

 

 razvrsti in primerja snovi na 
osnovi opaznih fizikalnih 

lastnosti (gostota, topnost, 
vrelišče ali tališče, električna 

prevodnost); 

 razume, da snovi lahko 
delimo glede na njihove 

podobne kemijske ali 

fizikalne lastnosti; 

 razlikuje med čistimi snovmi 

(elementi in spojine) in 
zmesmi (homogene in 

heterogene) na osnovi 

njihovega nastanka in sestave 
ter določi primere za vsako 

izmed njih. 

 

 

 

Učenec: 

 izbere ali opiše metode 

ločevanja zmesi na čiste 
snovi (npr. filtriranje, 

destilacija, ločevanje z 

magnetom, raztapljanje); 

 poveže obnašanje in uporabo 

vode z njenimi fizikalnimi 
lastnostmi; 

 primerja lastnosti vsakdanjih 

kislin in baz. 

Učenec:  

 razume pojme snovi in 

agregatna stanja snovi z 

razporeditvijo in gibanjem 

gradnikov; 

 spozna simbol/formulo kot 

zapis za atom 

elementa/molekulo elementa 
oziroma spojine; 

 poglablja poznavanje nevarnih 
lastnosti snovi, njihovo 

označevanje in ravnanje z 

nevarnimi snovmi; 

 zna opazovati in primerjati 

različne lastnosti elementov in 
spojin v šolski zbirki ter 

uporablja eksperimentalni 

raziskovalni pristop. 

 

Angleški učni načrt se od slovenskega razlikuje po razčlenjenosti predmetnika, ki je 

razdeljen na štiri obdobja (poglavje 2.5.8). Predmet naravoslovje se poučuje od obdobja 

KS 1 do obdobja KS 4 (Döbert in Geissler, 2001). Učenci se s temo zmesi spoznajo v 

obdobju KS 2; tema je uvrščena v vsebino, imenovano Lastnosti in spremembe snovi 

(ang. Properties and changes of materials), kjer sta za učence zastavljena naslednja cilja: 

 učenec razlikuje med trdnimi snovmi, tekočinami in plini; 

 učenec zna uporabiti pravilne postopke za ločevanje zmesi (npr. sejanje). 

 

UČNA TEMA: DELITEV IN SESTAVA 

SNOVI 

UČNA TEMA: LASTNOSTI SNOVI 



 

45 

 

Poleg ciljev so podana didaktična priporočila, ki učitelju predlagajo, da naj se učenci 

spoznajo s čim širšo množico različnih snovi. Učenci naj jih raziskujejo in primerjajo 

njihove lastnosti, uporabijo naj tudi postopke za ločevanje zmesi (The national curriculum 

in England, 2013, str. 163). Nato temo zmesi nadaljujejo v obdobju KS 4, kjer imajo 

učenci poleg naravoslovja tudi kemijo. V poglavju Čiste in nečiste snovi (ang. Pure and 

impure substances) učenci usvojijo naslednja cilja: 

 učenec zna ločiti med čistimi in nečistimi snovmi; 

 učenec zna uporabljati preproste tehnike za ločevanje zmesi (filtracijo, destilacijo, 

kromatografijo) (The national curriculum in England, 2013, str. 176). 

 

Za predmet kemija v angleškem državnem kurikulumu ni podanih didaktičnih priporočil. 

V primerjavi s slovenskim učnim načrtom je tema zmesi v angleškem učnem načrtu s cilji 

opredeljena bolj skopo. Opazimo, da so si cilji za KS 2 in KS 4 zelo podobni. Pri vsakem 

obdobju sta za temo zmesi zastavljena dva učna cilja, medtem ko slovenski učenci temo 

spoznavajo od 1. do 9. razreda, pri čemer je do konca osnovnošolskega izobraževanja za 

temo zmesi zastavljenih 45 učnih ciljev. 

2.6.3 Aktivnosti, povezane z zmesmi  

Tema zmesi je predstavljena v domači in tuji literaturi. V tem poglavju so opisane 

aktivnost iz treh slovenskih učbenikov in delovnih zvezkov za spoznavanje okolja za 2. 

razred. Predstavljeno je, kako avtorji predlagajo obravnavo teme zmesi in katere 

aktivnosti za učence priporočajo glede na učne cilje (tabela 3). Dodane so še dejavnosti, 

ki smo jih zasledili na spletu. 

V učbeniku in delovnem zvezku z naslovom Okolje in jaz 2 temo zmes najdemo pod učno 

vsebino Zmešam in ločim. Avtorji so z izbranimi aktivnostmi želeli, da učenci znajo 

opisati in določiti lastnosti snovi, spoznajo postopke za ločevanje trdnih zmesi, znajo 

izvesti in opisati ločevanje s sejanjem ter razumejo, da je velikost luknjic merilo za 

ločevanje pri sejanju. Učenci si najprej v učbeniku Okolje in jaz 2 (2012) ogledajo slike 

in preberejo besedilo (slika 27) ter se spoznajo z glagolom mešati, iz katerega učitelj nato 

izpelje pojem mešanica oziroma zmes. Sledi pogovor o prebiranju in tem, kaj še lahko 

poleg danih primerov ločujemo s prebiranjem in česa ne (slika 28). Učitelj učence nato 

usmeri v naloge v delovnem zvezku Okolje in jaz 2 (2013), v katerem učenci v obarvana 

polja vpišejo snovi ali ime mešanice, ki je nastala (slika 29). Pri naslednji nalogi označijo 

kroglice, ki bi ostale na prvi in drugi mreži. Nato označijo predmete, ki jih privlači 

magnet. Pri zadnji nalogi vrtnarju pomagajo ločiti listje od peska (slika 30). Avtorji 

učitelju tudi predlagajo aktivnosti, ki jih lahko izvede z učenci za boljše razumevanje 

omenjene teme. Predlagajo, da učitelj vsak postopek za ločevanje trdnih zmesi           

(poglavje 2.6.1) z učenci izvede tudi praktično. Na primer: pri ločevanju z vodo naj učenci 

različne snovi dajejo v vodo in opazujejo, kaj se z njimi dogaja. Učenci lahko opazujejo 

mivko, oblance, suho listje, sol, suhe začimbe itn.  
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Slika 27: Spoznavanje s pojmom zmes (Antić idr., 2012, str. 18)            Slika 28: Spoznavanje z metodo prebiranja 

(Antić idr., 2012, str. 19) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Slika 29: Primer nalog za utrjevanje metod 

za ločevanje trdnih zmesi (Antić idr., 2013, 

str. 15)         

Slika 30: Naloge za utrjevanja pojma zmesi 

(Antić idr., 2013, str. 14)       
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Učbenik in delovni zvezek z naslovom Dotik okolja 2 predstavljata temo zmesi v poglavju 

O predmetih in snoveh. Avtorji so z izbranimi nalogami in aktivnostmi v učbeniku Dotik 

okolja 2 (2010) želeli, da se učenci spoznajo s snovmi in z njihovimi lastnostmi (slika 

31). Ko usvojijo pojem snov, preidejo na pojem zmes. Prek slikovnega ponazorila v 

učbeniku spoznavajo, da nekatere zmesi lahko ločimo, nekaterih pa ne (slika 31). Nato 

jih učitelj postopoma usmeri k opazovanju posameznih slik. Učenci ob slikah spoznavajo 

postopke za ločevanje trdnih zmesi (podpoglavje 2.6.1) in ugotavljajo, ali prebrani pojem 

razumejo ali ne. Vsak postopek ločevanja trdnih zmesi poskušajo podkrepiti s konkretnim 

primerom (slika 32). Avtorji nato učitelju svetujejo, da z učenci izvede konkretne 

aktivnosti. Učitelj naj učence razdeli v skupine in poskrbi za pripomočke (magnet, posoda 

z vodo, mivka, korito). Nato naj učenci naberejo predmete, ki so jih našli sami, ter 

zapišejo, kako bi lahko nabrane predmete in snovi ločili od mivke. Nato dejavnost 

izvedejo. Naslednja aktivnost, ki jo predlagajo avtorji, je, da učitelj za učence pripravi 

risalne žebljičke, kovinske in plastične zamaške, vžigalice in magnet. Učenci približujejo 

magnet snovem in ugotavljajo, katere predmete ali snovi magnet privlači.   

 

   

Slika 31: Primer slikovnega ponazorila za spoznavanje snovi in njihovih lastnosti (Hergan idr., 2008, str. 20 in 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Primer zmesi za ločevanje trdnih zmesi (Hergan idr., 2008, str. 22 in 23) 
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Raziskujem in razmišljam 2 je naslov učbenika in delovnega zvezka, v katerih je vsebina 

zmesi poimenovana z naslovom Spreminjanje lastnosti. Avtorji so z izbranimi nalogami 

in aktivnostmi želeli, da učenci znajo razvrščati snovi po njihovih lastnostih, vedo, da se 

pri nekaterih pojavih spreminjajo lastnosti snovi ter znajo pripraviti zmes in jo ločiti na 

snovi. V učbeniku Raziskujem in razmišljam 2 (2013) učencem s slikovnimi ponazorili iz 

vsakdanjega življenja prikažejo postopke za ločevanje trdnih zmesi (podpoglavje 2.6.1) 

(slika 33). V delovnemu zvezku Raziskujem in razmišljam 2 (2013) imajo učenci navodila 

za konkretne aktivnosti, npr. učenci izdelajo model čistilne naprave in zidake (slika 34). 

 

       

Slika 33: Prikazi različnih postopkov za ločevanje trdnih zmesi (Skribe Dimec idr., 2013, str. 42) 

  

Slika 34: Prikaz izdelave zidaka in čistilne naprave zmesi (Skribe Dimec idr., 2013, str. 21) 
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Učitelj s pregledom različnih gradiv pridobi veliko različnih in konkretnih aktivnosti za 

učence, ki pokrivajo učne cilje iz učnega načrta za spoznavanje okolja (tabela 3). Za temo 

zmesi ima učitelj veliko predlaganih aktivnosti, ki jih izpelje z učenci, hkrati popestri 

učno uro in se izogne klasičnemu načinu poučevanja (učbenik in delovni zvezek). 

Konkretne aktivnosti za obravnavo teme zmesi najdemo tudi v tuji literaturi. 

Avtor Ress v knjigi That´s Chemistry! (2000) za učitelje predlaga nekaj praktičnih 

aktivnosti za omenjeno temo. Za uvodno motivacijo naj učitelj skupaj z učenci pregleda 

nekaj primerov zmesi, na primer: pomešano različno zelenjavo, sadno solato, kosmiče. 

Učencem naj razloži pojem zmes (podpoglavje 2.6.1) in poudari, da nekatere zmesi lahko 

spet ločimo na snovi. Nato naj učenci brez pomoči učitelja poskušajo ločiti zmes graha 

in riža; lahko uporabijo kateri koli pripomoček za ločevanje trdnih zmesi. Ko trdne zmesi 

uspejo ločiti vsi učenci, jim učitelj predstavi metode za ločevanje trdnih zmesi 

(podpoglavje 2.6.1). Nato učenci sami sestavijo zmes, ki jo s pomočjo metod ločevanja 

trdnih zmesi spet ločijo na snovi. Učiteljica Gracia (2013) je v članku predstavila, kako 

je izvedla učno uro na omenjeno temo. Za učence je pripravila mešanico arašidov, 

bombonov M & M in majhnih prestic. Skupaj z učenci so si mešanico ogledali. Nato jim 

je zastavila vprašanje, ali lahko narejeno mešanico spet ločimo. Učenci so na vprašanje 

pritrdili. Skupaj so omenjeno zmes ločili na snovi. Nato jim je učiteljica razdelila slike 

različnih zmesi (sadje, torta, sendvič) in raztopin (kava, čaj, slana voda). Naloga učencev 

je bila, da slike razvrstijo v dve kategoriji – zmesi in raztopine. Prek slik so obravnavali 

omenjena pojma. Učenci so nato utemeljevali, katere izmed prikazanih zmesi lahko 

ločimo na snovi. Sledilo je delo po skupinah, v katerih so učenci spoznavali metode za 

ločevanje trdnih zmesi (podpoglavje 2.6.1) in ločevali trdne zmesi.    

2.6.4 Predstave učencev o snoveh in zmeseh 

Glede na učne cilje o zmeseh (tabele 3, 4 in 5) v literaturi zasledimo, kakšne so predstave 

in znanje učencev o snoveh in zmeseh. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni izsledki 

raziskave Žitka in TIMSS. 

M. Žitko (2013) je v svojem diplomskem delu ugotavljala, ali praktične aktivnosti dovolj 

motivirajo otroke k razmišljanju in kako dobro že poznajo snovi iz vsakdanjega okolja. 

V raziskavo je vključila 45 otrok, ki so bili stari od štiri do pet let. Učenci so najprej 

spoznavali testenine. Ugotoviti so morali, kaj je skupno testeninam, v čem se razlikujejo 

in kako bi jih razvrstili. Učenci so našli skupne lastnosti, kot so: barva, okroglost in 

podolgovatost. Razlike so opazili v velikosti, barvi, ukrivljenosti in v debelini. Večina 

učencev je testenine razvrstila po ukrivljenosti. Nato so se učenci spoznali z mivko. 

Najprej so morali opisati razliko med mivko, peskom in kamenjem ter določiti delce, ki 

so najmanjši, in delce, ki so največji. Povedali so, da je kamenje največje, mivka pa 

najmanjša. Mivko so nekateri poimenovali tudi prah, saj je bila najdrobnejša izmed vseh 

snovi, ki so jih imeli pred seboj. Nato so otroci urejali sladkor po velikosti delcev in se 

spoznavali s sitom. Težave so imeli z opisovanjem sita. Vedeli so, za kaj se uporablja, 

niso pa znali obrazložiti, kako ga uporabljamo. Skozi večje reže po njihovo padejo večji 

delci, manjši pa ostanejo na njej. Učenci so radi delali s snovmi iz vsakdanjega okolja. 
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Njihove predstave o snoveh so bile zelo dobre, saj so na zastavljena vprašanja večinoma 

pravilno odgovorili. Hkrati so snovi iz vsakdanjega življenja dovolj zanimive za 

raziskovanje. 

Leta 2007 je bila izpeljana četrta ponovitev Mednarodne raziskave trendov znanja 

matematike in naravoslovja, imenovana TIMSS (Trend in International Mathematics and 

Science Study), in sicer v četrtem in osmem razredu osnovne šole. Osrednji del raziskave 

je merjenje znanja matematike in naravoslovja med učenci s pomočjo enakih preizkusov 

znanja, z enakimi postopki in v podobnem obdobju šolskega leta. V Sloveniji je vzorec 

zajemal približno 200 osnovnih šol. Preizkus znanja je v vsakem razredu (četrtem in 

osmem) rešilo približno 4.700 učencev (Svetlik, 2012).  

V raziskavi so preverjali tudi predstave učencev o snoveh in zmeseh. V četrtem razredu 

se je raziskava nanašala na naravoslovne cilje, ki so prikazani v tabeli 4              

(podpoglavje 2.6.2). Pri nalogah, ki so se nanašale na vsebino Delitev in lastnosti snovi, 

je učenec v eni izmed nalog moral prepoznati, da je železni predmet enake oblike in 

velikosti težji od lesenega predmeta ali predmeta iz stiropora. Naloga je zahtevala 

uporabo znanja in razumevanje konceptov; pravilno jo je rešilo 90 % učencev. Pri 

naslednji nalogi so morali učenci prepoznati ledeno kocko kot trdno stanje vode. Učenec 

je moral za pravilen odgovor poznati dejstva, postopke in koncepte. Nalogo je pravilno 

rešilo 83 % učencev. Z naslednjimi navedenimi nalogami so pri učencih preverjali učne 

cilje iz vsebine Fizikalne lastnosti in spremembe snovi (podpoglavje 2.6.2, tabela 4). V 

eni izmed nalog so učenci dobili seznam snovi; njihova naloga je bila, da določijo snovi, 

ki so gorljive. Snovi, ki so gorljive, je znalo določiti 64 % učencev. Sledila je naloga, v 

kateri so morali izbrati pravilno metodo ločevanja za mešanico železnih opilkov in mivke. 

Omenjena naloga zahteva nižjo raven znanja (poznavanje dejstev, postopkov in 

konceptov), vendar je nalogo pravilno rešilo le 43 % učencev (Svetik in Rožman, b. d., 

str. 83). 

Učenci pri  nalogah, ki so preverjale cilje vsebine Delitev in sestava snovi, niso imeli 

večjih težav, saj so učenci naloge navadno uspešno rešili. Naloge, ki so preverjale cilje 

vsebine Fizikalne lastnosti in spremembe snovi, so učencem povzročale večje težave, saj 

so naloge preverjale pojme, ki se po našem učnem načrtu obravnavajo v 5. razredu (prav 

tam). 

V 8. razredu so se naloge pri raziskavi TIMMS nanašale na vsebini Delitev in sestava 

snovi ter Lastnosti snovi. Naloge, ki so se navezovale na vsebino Delitev in sestava snovi, 

so pokrivale cilje, ki so navedeni v tabeli 5 (podpoglavje 2.6.2). V eni izmed nalog, ki se 

navezuje na vsebino Delitev in sestava snovi, je učenec moral prepoznati snov, ki dobro 

prevaja toploto in elektriko. Pomembno je bilo poznavanje dejstev, postopkov in 

konceptov; nalogo je tako pravilno rešilo 84 % učencev. Pri naslednji nalogi je učenec 

moral prepoznati formulo za ogljikov dioksid. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da s 

prepoznavanjem osnovnih kemijskih formul naši učenci nimajo večjih težav, kar kaže 

tudi podatek, da je nalogo pravilno rešilo 94 % učencev. Naloga, ki je od učencev 

zahtevala sklepanje in utemeljevanje, je bila, da interpretirajo podatke iz tabele, v kateri 

so navedene fizikalne lastnosti železa, vode in kisika. Fizikalne lastnosti čistih snovi 
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dobro pozna 69 % učencev. Učenci so morali prepoznati definicijo za spojino. Pravilno 

definicijo za spojino je prepoznalo 45 % učencev. Prepoznati so morali tudi zrak kot 

zmes. Prepoznalo ga je 61 % učencev. Izkazalo se je, da so pojmi element, spojina in 

zmes premalo utrjeni (prav tam).   

Naslednji sklop nalog se je nanašal na vsebino Lastnosti snovi. Učenci so morali razložiti, 

zakaj steklenica, polna vode, poči, če jo pustimo v zamrzovalniku. Pravilno je odgovorilo 

49 % učencev. Nato so morali opisati korake pri ločevanju soli iz zmesi soli, peska in 

listja ter navesti razlog za vsak korak. Čeprav naloga spada v vsebino Ločevanje zmesi 

na čiste snovi, ki jo učenci obravnavajo v 7. razredu, je nalogo pravilno rešilo 23 % 

učencev. Učenci so naloge slabše rešili zaradi premalo utrjenih pojmov, kot so: spojina, 

element, zmes, gostota. Naloge, ki zahtevajo poznavanje dejstev, postopkov in 

konceptov, učencem ne povzročajo večjih težav. Več pozornosti bi morali posvetiti 

nalogam, ki od učenca zahtevajo višje ravni znanja (sklepanje, utemeljevanje) (prav tam). 

Snovi in zmesi so v predšolskem in šolskem učnem procesu tema, pri kateri učenci na 

podlagi konkretnih izkušenj in opazovanja pridobijo boljše in kakovostnejše znanje. 

Glede na pregledano literaturo ugotovimo, da učenci v predšolskem obdobju snovi iz 

vsakdanjega življenja poznajo in jih podrobno tudi opisujejo. Tudi učenci v 4. razredu 

niso imeli večjih težav z doseganjem ciljev v poglavjih Delitev in lastnosti snovi ter 

Fizikalne spremembe in lastnosti snovi. Težave se pokažejo v 8. razredu devetletne 

osnovne šole. Pokaže se namreč, da morajo učenci poznati veliko pojmov in definicij, da 

lahko svoje znanje nadgradijo. Pojmi in definicije so velikokrat premalo utrjeni, zato 

imajo učenci težave pri reševanju nalog, ki zahtevajo višjo taksonomsko raven znanja.   



 

52 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bom predstavila opredelitev raziskovalnega dela, cilje in raziskovalna 

vprašanja. Podrobneje bom opisala vzorec, ki sem ga zajela v raziskavo, in postopek 

zbiranja podatkov. Predstavila bom načrtovane aktivnosti pri tradicionalnem poučevanju 

in pristopu z didaktično igro ter analize učnih ur. Na koncu sledijo izsledki z 

interpretacijo. 

3.1 Problem in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Teoretična izhodišča, predstavljena v prejšnjih poglavjih, kažejo na pomanjkljivo 

poznavanje vsebin vremena in zmesi pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih. Ker 

nismo našli raziskav o ovrednotenju didaktičnih iger o vremenu in zmeseh, smo se lotili 

zasnovane študije, ki bi pokazala, ali didaktične igre pri obravnavanih temah vreme in 

zmesi pri predmetu spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole prispevajo k boljšim 

dosežkom na ustnem preverjanju znanja o zmeseh in vremenu, kot če temi obravnavano 

s tradicionalnim pristopom. Hkrati nas zanima, kakšne so izkušnje učiteljic z metodo 

didaktične igre in kakšni so vtisi otrok o poučevanju z didaktičnimi igrami pri 

spoznavanju okolja.  

3.1.2 Cilji raziskave 

Cilji magistrskega dela so: 

 ugotoviti, ali je učni pristop s prevladujočo metodo didaktične igre pri pouku 

spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od tradicionalnega 

pristopa; 

 ugotoviti, ali izbor teme vpliva na učinkovitost metode didaktičnih iger; 

 raziskati izkušnje učiteljic o uporabi didaktičnih iger pri spoznavanju okolja, 

obravnavi zmesi in vremena. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na opredeljen problem in cilje raziskave so bila oblikovana naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

RV 1: Ali učenci pri tradicionalnem pristopu in pristopu z uporabo učnih iger 

usvojijo cilje učne ure? 

RV 2: V kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi s snovmi prek didaktičnih 

iger in pri tradicionalnem poučevanju? 

RV 3: V kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi z vremenom prek 

didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju? 

RV 4: Ali tema pogojuje izbor iger in njihovo učinkovitost? 
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RV 5: Kako in koliko didaktične igre uporabljata pri pouku spoznavanja okolja 

učiteljici? 

 

3.2 Metode dela 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno kvazieksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni 

pristop. Podatki, pridobljeni s strukturiranimi intervjuji za učence, so bili analizirani s 

pomočjo deskriptivne statistike in t-preizkusa. Za izdelavo grafov sem uporabila 

računalniški program Excel. Nekatere podatke sem analizirala s pomočjo programa IBM 

SPSS Statistics 22. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med eksperimentalno 

in kontrolno skupino v predznanju in znanju sem uporabila t-preizkus.  

3.2.1 Vzorec 

Raziskavo sem izvedla v šolskem letu 2014/15 na izbrani podeželski osnovni šoli. V 

raziskavo je bilo vključenih 40 učencev, starih od sedem do osem let, ter 2 učiteljici 2. 

razreda. Vzorec je bil neslučajnostni, izbran namensko. V eksperimentalni skupini je 

sodelovalo 10 deklic in 10 dečkov, prav tako v kontrolni skupini. Eksperimentalna 

skupina je temi zmesi in vreme obravnavala z metodo didaktične igre. Kontrolna skupina 

je omenjeni temi obravnavala s tradicionalnim pristopom. 

3.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

V začetku meseca decembra 2014 sem se z izbrano podeželsko osnovno šolo dogovorila 

za izbor razredov za eksperimentalno in kontrolno skupino. Za raziskavo sem uporabila 

strukturiran intervjuji za učence, s katerim sem želela pridobiti informacije o predznanju 

učencev o temah zmesi in vreme. Intervju je vseboval deset vprašanj (5 vprašanj na temo 

zmesi in 5 vprašanj na temo vreme) s predvidenimi podvprašanji: 

VREME 

1. Kako bi svojemu prijatelju razložil pojem vreme? 

2. Učencem pokažem vremensko napoved v sliki. Kaj prikazuje slika? 

3. Naštej vsaj dva vremenska pojava, ki nastaneta v oblaku. 

4. Opiši vremenski pojav sneg. 

5. Učencem pokažem sliko znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme. Kaj prikazuje 

slika? 

ZMESI 

6. Kaj je snov? 

7. Kaj si predstavljaš pod pojmom zmes? 

8. Naštej vsaj dva načina, ki bi ju uporabil za ločevanje trdnih zmesi. (Trdna zmes nastane, ko 

pomešaš dve snovi, kot na primer riž in moko. To zmes želiš spet ločiti, tako da dobiš na enemu 

kupu samo moko na drugemu pa riž. Na kateri način bi ju ločil? Na primer, da moraš ločiti železo 

in mivko, kako bi ju najhitreje in najlažje ločil?) 

9. Predstavljal si, da imaš pred seboj veliko listja in pesek. Rad bi ju ločil. Na kak način bi ju ločil 

najhitreje? 

10. Navedi primer, ko bi uporabil metodo ločevanja z vodo, in postopek opiši. 
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Z vprašanjem sem želela pri učencih preveriti, kako dobro poznajo pojem vreme in kako 

pojem opišejo svojemu prijatelju (prvo vprašanje). Z drugim vprašanjem sem želela 

preveriti, ali učenci prepoznajo vremensko napoved v sliki. Z naštevanjem vsaj dveh 

vremenskih pojavov, ki nastaneta v oblakih, sem želela preveriti, ali otroci ločujejo 

vremenske pojave, ki nastanejo v oblaku, in tiste, ki ne nastanejo v oblaku (tretje 

vprašanje). Predvidevala sem, da imajo učenci izkušnje s snegom, zato me je zanimalo, 

kako natančno znajo opisati ta vremenski pojav (četrto vprašanje). Izbrala sem še sliko 

znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme (peto vprašanje). Predvidevala 

sem, da otroci ne bodo vedeli, da je to znak za vremenski pojav, ampak bodo s slike 

prepoznali oblak. 

  

Pričakovani odgovori glede na predznanje učencev bi bili (na kratko): 

1. Kako bi svojemu prijatelju razložil pojem vreme? To je kadar dežuje, sije sonce ali pada sneg. 

2. Učencem pokažem vremensko napoved v sliki. Kaj prikazuje slika? Vremensko napoved. 

3. Naštej vsaj dva vremenska pojava, ki nastaneta v oblaku. Dež in sneg. 

4. Opiši vremenski pojav sneg. Je bel, mehek in z njim se lahko kepamo. 

5. Učencem pokažem sliko znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme. Kaj prikazuje 

slika? Oblak 

 

S šestim vprašanjem sem želela preveriti, kako dobro so si učenci zapomnili pojem snov, 

ker so se z njim spoznali že v prvem razredu. Pri sedmem vprašanju me je zanimalo, ali 

kateri izmed učencev pojem že pozna. Predvidevala sem, da učenci ne poznajo metod za 

ločevanje trdnih zmesi, zato sem si pripravila še dve podvprašanji (osmo vprašanje). Z 

devetim in desetim vprašanjem sem želela preveriti, ali učenci povežejo lastne izkušnje z 

novimi pojmi.   

 

Pričakovani odgovori glede na učenčevo predznanje bi bili (na kratko): 

6.  Kaj je snov? Snov ima določene lastnosti, kot sta na primer barva in okus. 

7.  Kaj si predstavljaš pod pojmom zmes? Nekaj, kar smo zmešali skupaj. 

8.  Naštej vsaj dva načina, ki bi ju uporabil za ločevanje trdnih zmesi. Ne vem. 

9.  Predstavljal si, da imaš pred seboj veliko listja in pesek. Rad bi ju ločil. Na kak način bi ju ločil 

najhitreje? Z grabljami. 

10. Navedi primer, ko bi uporabil metodo ločevanja z vodo, in postopek opiši. Les in kamenje, ker 

vem, da les plava na vodi. 

 

Sledila je izvedba učnih ur. Učence sem med izvedbo učnih ur opazovala. V enem razredu 

sem obravnavala temi vreme in zmesi s tradicionalnim pristopom. V drugem razredu je 

prevladovala metoda didaktične igre. Vse učne ure so se izvajale prve šolske ure (torek 

in sreda). Tudi po izvedbi učnih ur sem preverila predstave otrok o temah zmesi in vreme. 

Za zbiranje podatkov sem ponovno uporabila strukturiran intervju, ki je imel enaka 

vprašanja kot intervju, izveden pred obravnavo učnih tem zmesi in vreme. Vse skupaj je 

trajalo 8 šolskih ur v posameznem razredu (1. in 2. ura: izvedba intervjuja pred učno uro; 

3. ura: obravnava teme vreme; 4. in 5. ura: izvedba intervjuja po učni uri; 6. ura: 

obravnava teme zmesi; 7. in 8. ura: izvedba intervjuja po učni uri). Pridobljene podatke 

sem nato analizirala ter prikazala predstave otrok o zmeseh in vremenu pred učnim 
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posegom in po njem s tabelami in histogrami. Ker sem želela ugotoviti, kakšne izkušnje 

imata učiteljici, ki poučujeta v 2. razredu, sem pripravila polstrukturirani intervju. Izvedla 

sem ga pred izvedbo učnih ur. Zapisa intervjuja sta priložena v poglavju 7, v katerem je 

s črko A označen izpraševalec, s črko B intervjuvanec. Želela sem ugotoviti izkušnje 

učiteljic z uporabo didaktičnih iger pri spoznavanju okolja. Intervju za učiteljici je 

vseboval pet vprašanj: 

 

1. Kako bi opredelili pojem didaktična igra? 

2. Kako pogosto uporabljate igre pri pouku spoznavanja okolja? 

3. Katere vrste didaktičnih iger največkrat uporabite pri pouku spoznavanja okolja? 

4. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri temah zmesi in vreme? 

5. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in pomanjkljivosti didaktičnih iger? 

 

3.3 Dejavnosti za učence in analiza 

Za načrtovanje dejavnosti za učence so upoštevana spoznanja domačih in tujih avtorjev 

o pristopu poučevanja, aktivnosti in predstave učencev o zmeseh in vremenu, kar je 

predstavljeno v teoretičnem delu. V nadaljevanju predstavljam, kako so bile načrtovane 

aktivnosti za temi vreme in zmesi pri učencih kontrolne skupine in učencih 

eksperimentalne skupine. Učenci kontrolne skupine so omenjeni temi obravnavali prek 

tradicionalnega pristopa poučevanja (podpoglavje 2.2.1). S prepletanjem metode 

didaktične igre (podpoglavje 2.4) so omenjeni temi obravnavali učenci eksperimentalne 

skupine. Izvedene didaktične igre tudi natančno predstavim. Vsaka izvedena učna ura 

vsebuje opis in potek aktivnosti, sledi analiza, v kateri je zapisano, kak je odziv učencev 

na obravnavano temo in didaktični pristop. Pri analizi sem se oprla na oporne točke, ki 

jih predlaga Skribe Dimec in smo jih prejeli med študijskimi gradivi pri didaktiki 

naravoslovja (Skribe Dimec, 2012).  

3.3.1 Obravnava teme vreme prek tradicionalnega pristopa 

OPIS UČNE URE 

Za uvodno motivacijo so se učenci odpravili do okna (slika 35), kjer so nekaj minut v 

tišini opazovali vreme. Nato so se usedli na svoja mesta in sledil je pogovor o vremenu. 

Pogovorili smo se, kaj je vreme in kje lahko izvemo, kakšno bo vreme. Nato smo se učili 

o vremenski napovedi v sliki. Pogovorili smo se, kaj vse lahko razberemo iz vremenske 

napovedi v sliki (slika 1, podpoglavje 2.5.2), ter poimenovali in opisali znake za 

vremenske pojave (slika 2, podpoglavje 2.5.2). Osredinili smo se na dež, sneg, točo in na 

meglo. O vsakem vremenskem pojavu smo se pogovorili in si ogledali slikovno gradivo 

(priloga 7.5). Ko smo opisovanje vremenskih pojavov končali, je sledila sklepna 

dejavnost. Vsak učenec je izžrebal svoj list. Na nekaterih listih je bil prikazan znak za 

vremenski pojav, na drugih vremenskih pojavi, na tretjih pa oblačilo (priloga 7.9). Učenci 

so se morali razporediti v trojke (znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo) 

(slika 36). Ko so se vsi učenci razporedili, smo preverili, ali so sestavili ustrezne trojke. 
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ANALIZA 

a) CILJI 

Namen učne ure je bil spoznati različne vremenske pojave in znake zanje. Zastavila sem 

si naslednje učne cilje: 

 

Učenec: 

 pozna različne vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo; 

 poveže različne vremenske pojave in znake zanje; 

 ve, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 

Cilji so bili pri tradicionalno usmerjenem pristopu poučevanja doseženi prek pogovora 

ter s slikovnimi ponazorili in sklepno dejavnostjo. Prvi zastavljeni cilj sem realizirala, 

tako da smo se z učenci pogovorili o vremenskih pojavih in si jih ogledali prek slikovnih 

ponazoril. Drugi cilj so učenci usvojili s pogovorom in z ogledom vremenske napovedi v 

sliki. Učenci so si ogledali različne vremenske napovedi v sliki ter povezovali vremenske 

pojave in znake zanje. Zadnji cilj so učenci usvojili s sklepno dejavnostjo, ko so morali 

sestaviti pravilno trojko, tako da so prepoznali znak za vremenski pojav, vremenski pojav 

in oblačilo, ki ga uporabljamo v določeni vremenski situaciji. 

b) MOTIVACIJA  

Učence je k sodelovanju spodbudila uvodna motivacija. Nato je njihova pozornost počasi 

upadala, saj je učna ura potekala s tradicionalnim pristopom poučevanja. Prevladovali sta 

metodi pogovora in razlage, kar je učence dolgočasilo. Njihovo pozornost je spet 

pritegnila sklepna dejavnost, v kateri so se učenci razvrščali v trojke.  

c) AKTIVNOST UČENCEV 

V učni pripravi je bilo predvideno, da bodo aktivni vsi učenci, kljub tradicionalnemu 

načinu poučevanja, vendar se je pri izvedbi učne ure izkazalo, da večina učencev med 

učno ura ni bila aktivna. Učenci so imeli namreč težave pri sklepni dejavnosti, ker so med 

osrednjim delom učne ure klepetali.  

č) UČNI PRIPOMOČKI 

V učno uro je bilo vključeno veliko slikovnega gradiva, in sicer različne vremenske 

napovedi v sliki, znaki za vremenske pojave, slike vremenskih pojavov in slike oblačil. 

Slikovno gradivo je bilo skrbno izbrano in primerne velikosti.  
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d) RAZVOJNA STOPNJA 

Vse dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvedene, so bile primerne za učence 2. razreda. 

Opirali smo se na gradiva avtorjev, ki jih je potrdila komisija, da ustrezajo razvojni 

stopnji. Tudi med uro se je izkazalo, da aktivnosti niso bile prelahke oziroma prezahtevne. 

e) ORGANIZACIJA DELA 

Na izvedbo učne ure sem se dobro pripravila. Pred učno uro sem si pripravila učne 

pripomočke, ki sem jih potrebovala za izvedbo učne ure. Učencem sem podajala jasna 

navodila za izvedbo dejavnosti.  

f) STROKOVNOST 

Učna tema je bila obravnavana strokovno, kar je posledica dobre priprave in pregleda 

literature. Predvsem sem upoštevala načeli postopnosti in od neznanega k znanemu, zato 

sem v uvodni motivaciji najprej preverila, kaj učenci opazijo in že vedo o vremenu. 

Učenci so znali povedati, kje lahko izvemo, kakšno bo vreme, zato sta sledila pogovor o 

vremenski napovedi v sliki in prepoznavanje znakov za vremenske pojave. Ko so učenci 

usvojili znake za vremenske pojave, smo se pogovorili o razlogih za nastanek različnih 

vremenskih pojavih. Sledila je sklepna dejavnost, s katero smo novo snov utrjevali.   

g) JEZIKOVNA PRAVILNOST IN KOMUNIKACIJA  

Učno uro sem izpeljala v knjižnem zbornem jeziku, vendar je bilo zaznati nekaj 

jezikovnih napak in mašil. Razlago in navodila za dejavnosti sem učencem podajala 

jasno, glasno in razločno. Uporabljala sem besede, ki jih učenci že poznajo, ter razlago 

podkrepila s konkretnimi primeri in slikovnim gradivom. V pogovor sem poskušala 

vključiti vse učence, vendar sem zaradi nemirnost nekaterih učencev porabila veliko časa 

za pogovor z njimi. 

 

 

 

Slika 35: Učenci opazujejo vreme                                                        Slika 36: Učenci izvajajo sklepno dejavnost 
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3.3.2 Obravnava teme vreme prek didaktične igre 

OPIS UČNE URE 

Z učenci eksperimentalne skupine sem izvedla enako uvodno dejavnost kot z učenci 

kontrolne skupine. Učenci so se najprej odpravili do okna, kjer so nekaj minut v tišini 

opazovali vreme. Nato so se usedli na svoja mesta in sledil je pogovor o trenutnem 

vremenu. Učencem sem nato razložila, da se bomo danes učili vreme prek kviza 

(podpoglavje 2.4.1.2). Najprej sem jim razložila pravila igre. Kviz je bil sestavljen iz treh 

različnih delov (zvočni posnetek, vprašanje in trije podani odgovori, kviz od pet do nič 

točk). Ko smo se z učenci pogovorili o pravilih, si je vsaka skupina izbrala svoje ime, ki 

se je navezovalo na temo vreme (slika 40). Sledil je kviz. Najprej so učenci na prazen list 

zapisali, kateri vremenski pojav slišijo na zvočnem posnetku. Sledila so vprašanja s tremi 

podanimi odgovori; vse skupine so na moj znak dvignile kartonček s črko s pravilnim 

odgovorom. Ko smo podelili točke za pravilne odgovore, smo se o vprašanju in pravilnem 

odgovoru tudi pogovorili. Potem smo izvedli kviz od pet točk do ene točke, kjer smo z 

učenci prebrali in se pogovorili o vseh zapisanih trditvah o določenem vremenskem 

pojavu. Po končanem kvizu sem učencem predstavila igro vremenske domine 

(podpoglavje 2.4.1.2). Na eni strani domine je bilo zapisano ime vremenskega pojava, na 

drugi strani pa je bil narisan znak za vremenski pojav. Učenci so morali domine razvrstiti 

v pravilni vrstni red (slike 41, 42 in 43). Po končani igri z dominami je sledila sklepna 

dejavnost, ki je bila enaka kot pri kontrolni skupini. Učenci so se morali razporediti v 

pravilne trojke (znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo). Ko so se vsi 

učenci razporedili, smo trojke skupaj preverili. 

OPIS DIDAKTIČNIH IGER 

Za učence sem pripravila didaktični igri s pravili, saj ima pri omenjeni vrsti iger učitelj 

prednost. Učenci so morali slediti pravilom igre, da je bila igra smiselna. Pravila izdelanih 

iger sem prilagodila razvojni stopnji učencev in obravnavani temi. Tako sem za temo 

vreme izdelala kviz in vremenske domine, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. 

 

Pri izdelavi kviza sem upoštevala navodila za izdelavo kviza (podpoglavje 2.4.1.2); 

vseboval je tri različne dele (priloga 10). V prvem delu so učenci morali prepoznati 

vremenske pojave prek zvočnega posnetka. Nato so se spoznali s kvizom A, B, C. Vsaka 

skupina je dobila kartončke z omenjenimi črkami (priloga 7.10). Učencem sem prebrala 

vprašanje in mogoče odgovore. Na moj znak so vse skupine dvignile kartonček z eno 

izmed črk. Spodaj je naveden en primer kviza tipa A, B, C pri obravnavi vremena.  

 

Kaj je prikazano? 

A) Prometni znak.  

B) Znak za nevihto.  

C) Znak za dež. 
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Nato je sledil kviz od pet proti nič (priloga 7.10). S pomočjo tipa kviza od pet prot nič 

smo z učenci spoznavali vremenske pojave; spodaj sledi primer kviza od pet proti nič pri 

obravnavi teme vreme. 

ZA 5 TOČK: NASTAJA V NEVIHTNEM OBLAKU. 

ZA 4 TOČKE: OBIČAJNO SE POJAVLJA POLETI. 

ZA 3 TOČKE: DOSEŽE VELIKOST OD VELIKOSTI GRAHA DO VELIKOSTI OREHA. 

ZA 2 TOČKI: PRED NJO KMETJE SVOJE PRIDELKE NAJBOLJ ZAŠČITJO Z ZAŠČITNO MREŽO. 

ZA 1 TOČKO: PRIKAZ TOČE. 

Po kvizu je sledila didaktična igra vremenske domine. Naloga igre vremenske domine je, 

da skupina učencev razporedi vremenske domine v pravilni vrstni red. Za igro 

potrebujemo 21 vremenskih domin in igralno kocko. Cilj igre je, da učenci spoznajo 

različne vremenske pojave in znake. Igro se lahko igrajo od 2 do 4 učenci. Pravila igre 

so, da učenci domine stresajo na mizo in jih obrnejo s hrbtno stranjo navzgor (slika 37). 

Nato si vsi člani skupine izberejo enako število domin. Na mizi ostane ena domina, ki jo 

učenci obrnejo na pravo stran. Na dominah sta v različnih kombinacijah zapisana ime 

vremenskega pojava in znak za vremenski pojav (slika 38). Skupina mora domine zložiti 

v pravilni vrstni red, tako da znaku za vremenski pojav doda ime vremenskega pojava ali 

nasprotno (slika 39). Učenci igrajo igro v smeri urinega kazalca; začne učenec, ki je vrgel 

največje število pik na igralni kocki. Če učenec nima ustrezne domine, je na vrsti 

naslednji igralec. Zmaga tisti učenec, ki najhitreje položi vse domine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Vremenske domine, obrnjene s hrbtno stranjo navzgor                   Slika 38: Prikaz razl. vremenskih  domin 

 

 

 

 

Slika 39: Prikaz pravilnega zaporedja vremenskih domin 
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ANALIZA 

a) CILJI 

Namen učne ure je bil tako kot pri tradicionalno usmerjenem učenju spoznati različne 

vremenske pojave in znake zanje. Zastavila sem si naslednje učne cilje: 

 

Učenec: 

 pozna različne vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo; 

 poveže različne vremenske pojave in znake zanje; 

 ve, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 

Cilji so preverljivi. Zastavljene cilje sem realizirala z uporabo različnih didaktičnih iger 

s pravili. Prvi zastavljeni cilj so učenci usvojili prek kviza, drugi cilj prek igre vremenske 

domine, zadnji cilj pa so učenci usvojili s sklepno dejavnostjo, ko so morali sestaviti 

pravilno trojko, tako da so prepoznali znak za vremenski pojav, vremenski pojav in 

oblačilo, ki ga uporabljamo v določeni vremenski situaciji. 

b) MOTIVACIJA  

Ker je bila učna ura zasnovana z raznolikimi aktivnostmi, sem pridobila pozornost 

učencev skozi celoten potek učne ure. Njihovo pozornost sem vzbudila pred začetkom 

učne ure, ko sem pripravljala učilnico za izvedbo učene ure. Učencem je bilo zelo 

zanimivo, da  bo pouk potekal drugače, zato so mi pomagali pri pripravi učilnice. Nato 

sem njihovo pozornost stopnjevala z uvodno motivacijo, ko so lahko zapustili svoj prostor 

in opazovali vreme. Najbolj pa sta jim pozornost vzbudila kviz in razglasitev pravilnega 

odgovora. Učencem je bila zelo všeč igra vremenske domine, saj jo je večina skupin 

želela večkrat ponoviti.  

c) AKTIVNOST UČENCEV 

V učni pripravi je bilo predvideno, da bodo vsi učenci aktivni, kar se je po večini tudi 

uresničilo. Vsi učenci so bili vključeni v vse didaktične igre in dejavnosti. Poudarila bi 

igri kviz in vremenske domine, pri katerih so vsi učenci usvojili zastavljene cilje, saj sta 

igri od njih zahtevali sodelovanje v skupini in miselno aktivnost.  

č) UČNI PRIPOMOČKI 

V učno uro so bile vključene raznolike didaktične igre z raznovrstnimi pripomočki, in 

sicer: elektronske prosojnice, vremenske domine, slike vremenskih pojavov, slike znakov 

za vremenske pojave in slike oblačil. Pri elektronskih prosojnicah sem pazila, da na njih 

ni bilo preveč informacij. Prav tako so bile prilagojene razvojni starosti otrok, saj so bila 

vprašanja napisana z velikimi tiskanimi črkami. 
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d) RAZVOJNA STOPNJA 

Vse dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvedene, so bile primerne za učence 2. razreda. 

Opirali smo se na gradiva avtorjev, ki jih je potrdila komisija, da ustrezajo razvojni 

stopnji. Tudi med uro se je izkazalo, da aktivnosti niso bile prelahke oziroma prezahtevne.   

e) ORGANIZACIJA DELA 

Učilnico sem uredila pred izvedbo učne ure. Pripravila sem mize za skupine, tako da sem 

oblikovala enako številčne in heterogene skupine. Na podajanje navodil za didaktični igri 

sem se miselno pripravila. Učencem sem podala jasna in nazorna navodila. Ko sem 

podajala navodila za igro vremenske domine, sem primer igre učencem prikazala na tabli. 

Učenci z izvedbo igre niso imeli težav. Dobro sem jih vodila skozi učno uro.  

f) STROKOVNOST 

Učna tema je bila obravnavana strokovno, saj smo se z učenci o vsakem pravilnem 

odgovoru pri kvizu tudi pogovorili in razložili vremenske pojave. Počutila sem se 

suvereno, ker sem predhodno stvari dobro predelala s pomočjo zahtevnejše literature. 

Učenci so se z novo snovjo najprej spoznali. Nato so jo s sklepno dejavnostjo utrjevali.  

g) JEZIKOVNA PRAVILNOST IN KOMUNIKACIJA  

Učno uro sem izpeljala v knjižnem zbornem jeziku, vendar je bilo zaznati nekaj 

jezikovnih napak in mašil. Razlago in navodila za dejavnosti sem učencem podajala 

jasno, glasno in razločno. Z vsemi skupinami sem vzpostavila očesni stik, prav tako sem 

v učno uro vključila vse učence. Aktivnost učencev pri izvajanju didaktičnih iger sem 

preverjala z gibanjem po razredu. 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Ena izmed skupin se je poimenovala Nevihta                      Slika 41: Igranje igre vremenske domine   
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Slika 42: Igranje igre vremenske domine                                        Slika 43: Igranje igre vremenske domine   

3.3.3 Obravnava teme zmesi prek tradicionalnega pristopa 

OPIS UČNE URE 

Za uvodno motivacijo sem imela za učence pripravljene različne škatlice, v katerih so bile 

različne snovi. Učenci so morali snov otipati in ugotoviti, katera je v določeni škatlici. 

Nato smo obnovili pojem snov, saj so imeli na predtestu s pojmom težave (tabela 12, slika 

55), čeprav so se z njim srečali že v prvem razredu. Ugotovili smo, da snovi lahko 

zmešamo in dobimo zmes. Lahko pa jih s postopki za ločevanje trdnih zmesi spet ločimo 

na snovi. Najprej smo se spoznali s postopki za ločevanje trdnih zmesi: ločevanje z 

magnetom, ločevanje z vodo, pihanje/vejanje, sejanje, prebiranje. Nato sem učencem 

razdelila učne liste (priloga 7.13) in podala navodila za njihovo reševanje (slika 44). Eden 

izmed učencev je pred tablo ločil zmes na trdne snovi, preostali pa so na učni list zapisali, 

katero metodo smo uporabili za ločevanje trdnih zmesi. Med ločevanjem trdnih zmesi na 

snovi sem učencem postavljala različna vprašanja v povezavi z učno snovjo (npr. Kateri 

pripomoček boš izbral, da boš ločil zmes: sito, rešeto ali reto?). Ko smo z učenci ločili 

vse zmesi, je vsak učenec izžrebal list (priloga 7.14). Na nekaterih listih je bila zapisana 

zmes, na drugih metoda za ločevanje trdnih zmesi. Učenci so se morali razporediti v 

pravilne pare. Ko so se vsi razporedili, smo pare preverili.  

ANALIZA 

a) CILJI 

Namen učne ure je bil spoznati postopke za ločevanje trdnih zmesi. Zastavila sem si 

naslednje učne cilje: 

Učenec: 

 zna opisati in določiti lastnosti snovi; 

 pozna postopke za ločevanje trdnih zmesi: 

 razume, da je velikost luknjic merilo za ločevanje pri sejanju, 

 zna izvesti in opisati ločevanje z magnetom, 

 zna izvesti in opisati ločevanje z vejanjem, 

 zna izvesti in opisati ločevanje s prebiranjem; 
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 zna uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi; 

 se zna za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti. 

 

Cilji so preverljivi. Pri tradicionalno usmerjenem pristopu poučevanja so bili doseženi 

prek pogovora in z izvajanem poskusov. Čeprav tradicionalno usmerjeni pristop 

poučevanja temelji na metodi pogovora in razlage, moramo pri nekaterih temah vključiti 

tudi druge metode. Tako sem prvi zastavljeni cilj uresničila z uvodno dejavnostjo, ko so 

učenci tipali in spoznavali različne snovi. Drugi cilj so učenci usvojili z opazovanjem in 

s spoznavanjem različnih postopkov za ločevanje trdnih zmesi. Pred učenci sem izvedla 

različne postopke za ločevanje trdnih zmesi; pogovorili smo se in si ogledali pripomočke, 

ki jih potrebujemo za ločevanje. Tretji cilj so učenci usvojili z reševanjem učnega lista. 

Za učno uro sem zastavila tudi dolgoročni učni cilj, ki so ga učenci usvajali pred končano 

učno uro in po njej, ko so pospravljali učne liste in zvezke. 

b) MOTIVACIJA  

Učence je k sodelovanju spodbudila uvodna motivacija. Njihova pozornost med učno uro 

ni padla, saj so jih pritegnili primeri postopkov za ločevanje trdnih zmesi in učni list. Pri 

vsakem primeru ločevanja trdnih zmesi je eden izmed učencev lahko prišel pred tablo in 

ločil zmes na snovi, zato so bili učenci skozi celoten potek učne ure motivirani. Njihova 

motivacija je bila visoka vse do sklepne dejavnosti. 

c) AKTIVNOST UČENCEV 

V učni pripravi je bilo predvideno, da bodo vsi učenci aktivni, kljub tradicionalnemu 

načinu poučevanja, kar se je tudi uresničilo. Celotno učno uro so bili motivirani, ker se je 

tradicionalni pristop poučevanja prepletal z metodo poskusa.  

č) UČNI PRIPOMOČKI 

V učno uro je bilo vključeno veliko učnih pripomočkov, in sicer učni listi, različne zmesi, 

lončki, sita, listi z napisi različnih zmesi in metod za ločevanje. 

d) RAZVOJNA STOPNJA 

Vse dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvedene, so bile primerne za učence 2. razreda. 

Opirali smo se na gradiva avtorjev, ki jih je potrdila komisija, da ustrezajo razvojni 

stopnji. Tudi med uro se je izkazalo, da aktivnosti niso bile prelahke oziroma prezahtevne. 

e) ORGANIZACIJA DELA 

Na izvedbo učne ure sem se dobro pripravila. Pred učno uro sem si pripravila učne 

pripomočke, ki sem jih potrebovala za izvedbo učne ure. Učencem sem podajala jasna 

navodila za reševanje učnih listov. Učenci so odgovore tudi sproti zapisovali na tablo.  
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f) STROKOVNOST 

Učna tema je bila obravnavana strokovno. Predvsem sem upoštevala načelo postopnosti. 

Tako smo z učenci ob uvodni motivaciji obnovili pojem snov in spoznali novi pojem 

zmes. Sledilo je spoznavanje metod za ločevanje trdnih zmesi in reševanje učnega lista. 

Na koncu smo novo snov utrjevali s sklepno dejavnostjo.   

g) JEZIKOVNA PRAVILNOST IN KOMUNIKACIJA  

Učno uro sem izpeljala v knjižnem zbornem jeziku, vendar je bilo zaznati nekaj 

jezikovnih napak in mašil. Razlago in navodila za dejavnosti sem učencem podajala 

jasno, glasno in razločno. Pri spoznavanju metod za ločevanje trdnih zmesi sem uporabila 

konkretni material. V pogovor sem vključila vse učence; njihovo reševanje učnih listov 

sem preverjala z gibanjem po razredu. 

 

 

 
 

 

 

 

Slika 44: Podajanje navodil za uvodno dejavnost 

3.3.4 Obravnava teme zmesi prek didaktične igre 

OPIS UČNE URE 

Tudi pri učni uri, vodeni prek didaktičnih iger, sem za uvodno motivacijo pripravila 

različne škatlice, v katerih so bile različne snovi. Učenci so morali različne snovi v 

škatlicah otipati in ugotoviti, katera snov je v določeni škatlici. Sledil je pogovor o pojmu 

snov, v katerem so imeli tudi učenci eksperimentalne skupine težave z obrazložitvijo 

omenjenega pojma (tabela 12, slika 55), zato smo se o pojmu pogovorili. Potem so učenci 

spoznali postopke za ločevanje trdnih zmesi: ločevanje z magnetom, ločevanje z vodo, 

pihanje/vejanje, sejanje, prebiranje (podpoglavje 2.6.1). Z učenci smo skupaj ločili nekaj 

zmesi na trdne snovi in se pogovorili, zakaj smo izbrali določen postopek za ločevanje 

trdnih zmesi. Učenci so se nato spoznali z igrico zmešam in ločim (priloga 7.17), ki jo 

uvrščamo med igre s pravili (podpoglavje 2.4.1.2). Najprej sem jim razložila navodila in 

pravila igre. Igrico so učenci igrali v skupini. Po podajanju navodil smo se še enkrat 

pogovorili o postopkih za ločevanje trdnih zmesi. Nato so učenci začeli igranje igre (sliki 

47 in 48). Ko so vsi učenci prišli uspešno do cilja, smo igro končali. Sklepna dejavnost je 

bila enaka kot pri učencih kontrolne skupine (priloga 7.14). 
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OPIS DIDAKTIČNE IGRE 

Z učenci sem izvedla igro s pravili zmešam in ločim, ki sodi med različice igre človek, ne 

jezi se. Naloga omenjene igre je, da učenec potuje od polja začetek do polja cilj in med 

potovanjem uspešno reši naloge. Za igro potrebujemo podlogo zmešam in ločim (priloga 

7.17, slika 45), rumene in zelene kartice (priloga 7.17, slika 46), različne zmesi, papirnata 

krožnika, plastično posodo, magnet, sito, osem različnih trdnih zmesi, igralne figurice in 

igralno kocko (slika 47). Cilj igre je, da učenci znajo uporabiti postopke za ločevanje 

trdnih zmesi. Igro se lahko igrajo od 2 do 3 učenci. Pravila igre so, da učenci igralne 

figurice položijo na polje začetek. Nato vsak učenec vrže igralno kocko; tisti, ki vrže 

največje število, začne igro. Ko eden izmed učencev pride do polja, ki je označeno z 

zeleno barvo, vzame kartico, ki je zelene barve, in na glas prebere navodila na kartici ter 

izvede nalogo. Zelene kartice vsebujejo naloge, pri katerih učenci ločujejo zmesi. Ko 

učenec pride do polja, ki je označeno z rumeno, vzame rumeno kratico in na glas prebere 

vprašanje na kartici. Na rumenih karticah so zapisana vprašanja, na katera mora učenec 

pravilno odgovoriti. Na vsaki kartici je zapisano, koliko polj se učenec pomakne naprej, 

če mu je uspelo, in koliko polj se pomakne nazaj, če mu ni uspelo. Tisti igralec, ki prvi 

pride do cilja, je zmagovalec. 

 
Slika 46: Podloga za igro zmešam in ločim            

 

Slika 47: Potrebni pripomočki za izvedbo igre 

Slika 45: Rumene in zelene kartice za igro 

zmešam in ločim 
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ANALIZA 

a) CILJI 

Namen učne ure je bil spoznati postopke za ločevanje trdnih zmesi. Zastavila sem si 

naslednje učne cilje: 

 

Učenec: 

 zna opisati in določiti lastnosti snovi; 

 pozna postopke za ločevanje trdnih zmesi: 

 razume, da je velikost luknjic merilo za ločevanje pri sejanju, 

 zna izvesti in opisati ločevanje z magnetom, 

 zna izvesti in opisati ločevanje z vejanjem, 

 zna izvesti in opisati ločevanje s prebiranjem; 

 zna uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi; 

 se zna za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti. 

Cilji so preverljivi. Pri metodi z didaktično igro so bili doseženi prek igre zmešam in 

ločim. Tako so učenci prek igre usvajali drugi in tretji cilj (zna opisati in določiti lastnosti 

snovi; pozna postopke za ločevanje trdnih zmesi). Prvi cilj so učenci obnovili pri uvodni 

dejavnosti, ko so tipali in opisovali različne snovi. Zadnji cilj spada med dolgoročne cilje, 

ki so ga učenci usvajali po izvedbi igre, ko je morala vsaka skupina za seboj pospraviti.  

b) MOTIVACIJA  

Pozornost učencev sem pridobila v uvodnem delu učne ure, ko so po razredu tipali in 

spoznavali različne snovi. Nato se je pozornost večala s podajanjem pravil in navodil igre 

zmešam in ločim. Učenci so bili motivirani za izvedbo in pri izvedbi igre.  Zanimivo jim 

je bilo, da se učijo novo snov prek igre in po skupinah.  

c) AKTIVNOST UČENCEV 

V učni pripravi je bilo predvideno, da bodo vsi učenci aktivni, kar se je tudi uresničilo, 

saj so v igri sodelovali vse učenci. V razredu je bilo med igro bolj hrupno v primerjavi z 

učno uro pri učencih kontrolne skupine, saj se je vsaka skupina med seboj pogovarjala o 

ločevanju določene zmesi. Člani skupine so si med seboj pomagali (sliki 48 in 49) (npr.: 

če je bil v skupini učenec, ki mu branje še povzroča težave, se je ponudil drugi učenec in 

mu prebral navodila na kartici), kar je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev. 

č) UČNI PRIPOMOČKI 

V učno uro je bila vključena didaktična igra z raznovrstnimi pripomočki, in sicer različne 

zmesi, lončki, sita, podlage za igro zmešam in ločim, igralne kocke, gumbi, kartice za 

igro zmešam in ločim ter listi s podanimi zmesmi in z metodami za ločevanje trdnih 

zmesi. Igra je bila prilagojena razvojni starosti otrok, saj so navodila vsebovala kratko 

besedilo. 
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d) RAZVOJNA STOPNJA 

Vse dejavnosti, ki so bile načrtovane in izvedene, so bile primerne za učence 2. razreda. 

Opirali smo se na gradiva avtorjev, ki jih je potrdila komisija, da ustrezajo razvojni 

stopnji. Tudi med uro se je izkazalo, da aktivnosti niso bile prelahke oziroma prezahtevne.  

e) ORGANIZACIJA DELA 

Učilnico sem uredila pred izvedbo učne ure. Pripravila sem mize za skupine, tako da sem 

oblikovala enako številčne in heterogene skupine. Na podajanje navodil za didaktično 

igro sem se miselno pripravila, zato sem učencem podala jasna in nazorna navodila. 

Učenci z izvedbo igre niso imeli težav. Vodenje razreda je bila skozi celotno učno uro 

ustrezno.  

f) STROKOVNOST 

Učna tema je bila obravnavana strokovno, saj smo se z učenci o postopkih za ločevanje 

trdnih zmesi najprej pogovorili in izvedli konkretne primere. Nato so začeli igrati igro 

zmešam in ločim. Počutila sem se suvereno, ker sem predhodno stvari dobro predelala s 

pomočjo zahtevnejše literature. 

g) JEZIKOVNA PRAVILNOST IN KOMUNIKACIJA  

Učno uro sem izpeljala v knjižnem zbornem jeziku, vendar je bilo zaznati nekaj 

jezikovnih napak in mašil. Razlago in navodila za dejavnosti sem učencem podajala 

jasno, glasno in razločno. Aktivnost učencev pri izvajanju didaktične igre sem preverjala 

z gibanjem po razredu. 

  

 

  

 

 

 

 

  

3.4 Izsledki z interpretacijo  

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki predtestov in potestov za temi vreme in zmesi. 

Učencem kontrolne (poučevani so bili s tradicionalnim pristopom) in eksperimentalne 

(poučevani so bili prek metode didaktične igre) skupine sem pred izvedbo učne ure in po 

Slika 48: Učenec pri igranju igre 

zmešam in ločim  

 

Slika 49: Boljši bralec bere drugim učencem 

navodila, zapisana na kartici     
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njeni izvedbi zastavila 5 vprašanj, ki so se nanašala na temo zmesi, in 5 vprašanj, ki so se 

nanašala na temo vreme. Vprašanja so bila izbrana glede na cilje iz učnega načrta za 

spoznavanje okolja (tabele 1, 2, 3, 4 in 5), ki sem si jih zadala pri poučevanju učnih ur 

zmesi in vreme. Izsledki so predstavljeni tabelarično in grafično. 

3.4.1 Obravnava teme vreme 

Pri temi vreme so učenci odgovarjali na vprašanje, kako bi svojemu prijatelju razložili 

pojem vreme. S pojmom smo se spoznali pri učni uri. Želela sem jih naučiti, da je vreme 

vsepovsod okrog nas in da se nenehno spreminja; ker nanj nimamo vpliva, se mu lahko 

prilagodimo. Učenci so si ogledali različne vremenske napovedi v sliki in jih opisali. 

Pričakovano je bilo, da učenec po učni uri prepozna vremensko napoved v sliki. Prek 

vremenske napovedi v sliki so spoznali znake za vremenski pojave (slika 2,               

poglavje 2.5.2). Na predtestu in potestu so morali prepoznati znak za vremenski pojav, ki 

prikazuje oblačno vreme. Želela sem jih naučiti, da prepoznajo različne znake za 

vremenske pojave. Učenci so se skozi učno uro spoznali z vremenskimi pojavi, ki 

nastanejo v oblaku: dež, sneg in toča. Pričakovano je bilo, da navedejo vsaj dva izmed 

omenjenih. Na koncu so morali opisati vremenski pojav sneg. Pričakovani odgovor je bil, 

da sneg nastane v oblaku in pade v obliki snežink; najpogosteje ga vidimo v zimskem 

času, prilagodimo se tako, da oblečemo topla oblačila.  

Kontrolna in eksperimentalna skupina sta pred izvedbo učne ure odgovarjali na vprašanje 

1, kako bi svojemu prijatelju razložili pojem vreme. Pričakovali smo, da bodo učenci 

pojem opisali z nekaj vremenskimi pojavi. Iz tabele 6 in s slike 50 razberemo, da je vsak 

učenec na predtestu znal povedati nekaj o vremenu. Učenci kontrolne in eksperimentalne 

skupine so najpogosteje navedli nekaj vremenskih pojavov. Najpogostejši vremenski 

pojavi, ki so jih navedli, so bili: nevihta, sneg, dež in veter. Samo eden izmed učencev pri 

kontrolni skupini je na predtestu navedel, da je vreme vsepovsod okrog nas in da se 

nenehno spreminja. Pri kontrolni skupini je sedem učencev odgovorilo na drugačen način, 

pri eksperimentalni skupini so štirje učenci odgovorili na drugačen način. Po izvedbi učne 

ure s tradicionalnim pristopom iz tabele 6 in s slike 50 razberemo, da je osem učencev 

pojem vreme pojasnilo z nekaj vremenskimi pojavi; pri pouku z didaktično igro so pojem 

vreme z naštevanjem vremskih pojavov obrazložili trije učenci. Po izvedbi učnih ur je 

večje število učencev vedelo, da je vreme vsepovsod okrog nas in da se nenehno 

spreminja ter se da mu prilagajamo.  
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Tabela 6: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 1 – opis vremena 

prijatelju. 

 

 

 

Slika 50: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na prvo vprašanje 

Pri vprašanju 2 so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine dobili prikaz vremenske 

napovedi v sliki. Učenci so morali prikaz samo poimenovati. Pravilni odgovor je bil, da 

je prikazana vremenska napoved. Pričakovali smo, da bodo učenci prikaz poimenovali 

vremenska napoved. Tabela 7 in slika 51 prikazujeta, da trije učenci kontrolne skupine na 

predtestu niso znali odgovoriti na vprašanje. Vsi učenci eksperimentalne skupine pa so 

na predtestu odgovorili na zastavljeno vprašanje. Največ učencev pri kontrolni in 

eksperimentalni skupini je odgovorilo na drugačen način. Menili so, da je prikazana 

Slovenija, načrt ali vremenski pojavi. Po izvedbi učnih ur pri kontrolni skupini dva učenca 

ponovno nista znala odgovoriti na vprašanje. Da je prikazana vremenska napoved v sliki, 
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c) Učenec opiše napovedovanje 
vremena. 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 



 

70 

 

je vedelo 19 učencev eksperimentalne skupine. Pri kontrolni skupini je pravilno 

odgovorilo 14 učencev.  

Tabela 7: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 2 – 

prepoznavanje vremenske napovedi v sliki 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne  zna odgovoriti na vprašanje. 3 2 / / 

Učenec odgovori, da slika prikazuje 

vremensko napoved. 
6 16 9 20 

Učenec na drugačen način dogovori na 
vprašanje. Slika prikazuje: 

a) Slovenijo. 

b) načrt. 

c) vremenske pojave. 
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Slika 51: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na drugo vprašanje 

Pri vprašanju 3 smo želeli, da učenci naštejejo po dva vremenska pojava, ki nastaneta v 

oblaku. Pričakovali smo, da bodo učenci navedli dež in sneg. Na predtestu šest učencev 

kontrolne skupine ni znalo našteti vsaj dveh vremenskih pojavov, prav tako štirje učenci 

iz eksperimentalne skupine. Našteti dva vremenska pojava, ki nastaneta v oblaku, je znalo 

11 učencev iz kontrolne skupine in 12 učencev iz eksperimentalne skupine. Učenci so 

večinoma navedli dež in sneg, nekaj učencev pa je navedlo tudi točo. Na predtestu sta dva 

učenca iz kontrolne skupine in štirje učenci iz eksperimentalne skupine navedli vremenski 

pojav, ki ne nastaja v oblaku. Navedli so veter in luno. Po izvedbi učne ure iz tabele 8 in 

s slike 52 razberemo, da  je 14 učencev kontrolne skupine znalo navesti dva vremenska 

pojava, ki nastaneta v oblaku. Več kot dva vremenska pojava, ki nastaneta v oblaku, so 
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znali našteti štirje učenci kontrolne skupine. Pri eksperimentalni skupini je 10 učencev 

naštelo dva vremenska pojava in 10 učencev več kot dva vremenska pojava, ki nastaneta 

v oblaku. Menim, da je na rezultate vplivalo tudi navodilo, da naj naštejejo vsaj dva 

vremenska pojava; tako so bili učenci zadovoljni, ko so našteli dva vremenska pojava, in 

to je bilo zanje več kot dovolj. 

Tabela 8: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 3 – navedba 

vsaj dveh vremenskih pojavov, ki nastanejo v oblaku 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
6 1 4 / 

Učenec zna našteti dva vremenska 

pojava, ki nastaneta v oblaku. 
11 14 12 10 

Učenec našteje več kot dva 

vremenska pojava, ki nastaneta v 

oblaku. 

1 4 / 10 

Učenec navede pojav, ki ne nastaja v 

oblaku. 
2 1 4 / 

 

 

Slika 52: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na tretje vprašanje 

Pri vprašanju 4 so učenci dobili znak za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme. 

Pričakovali smo, da bodo učenci na predtestu prepoznali oblak, saj znake za vremenske 

pojave učenci usvojijo v 2. razredu osnovne šole. Tabela 9 in slika 53 prikazujeta, da 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu niso prepoznali znaka za 

vremenski pojav, vendar je sedem učencev kontrolne skupine in osem učencev 

eksperimentalne skupine vedelo, da je prikazano oblačno vreme. Na drugačen način je 

odgovorilo 12 učencev kontrolne skupine in 12 učencev eksperimentalne skupine. Največ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ne zna odgovoriti na
vprašanje.

Navede dva vremenska
pojava, ki nastaneta v

oblaku.

Navede več kot dva
vremenska pojava, ki
nastaneta v oblaku.

Navede pojav, ki ne
nastane v oblaku.

Št
ev

ilo
 u

če
n

ce
v

Odgovori učencev

Vremenski pojavi, ki nastanejo v oblaku

kontrolna skupina - predtest eksperimentalna skupina - predtest

kontrolna skupina - potest eksperimentalna skupina - potest



 

72 

 

učencev je menilo, da je prikazan oblak. Po izvedbi učne ure pri kontrolni skupini je 11 

učencev vedelo, da je prikazan znak za vremenski pojav in da prikazuje oblačno vreme. 

Pri eksperimentalni skupini je 16 učencev navedlo pravilni odgovor.  

 

Tabela 9: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 4 – 

prepoznavanje znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
1 / / / 

Učenec ve, da je na sliki znak za 

vremenski pojav in da prikazuje 

oblačno vreme. 

/ 11 / 16 

Učenec ve, da z znakom prikažemo 

oblačno vreme, vendar ne ve, da je to 

znak za vremenski pojav. 

7 8 8 4 

Učenec na drugačen način odgovori 

na vprašanje. Na sliki je: 

a) oblak. 

b) znak za 

vremenoslovce. 

c) vremenski prikaz. 
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Slika 53: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na četrto vprašanje  

Pri vprašanju 5 so učenci opisovali vremenski pojav sneg. Spomnimo, da se je predtest 

izvajal decembra 2014, ko je zunaj že zapadel prvi sneg. Pričakovali smo, da bodo učenci 

na predtestu vedeli, da sneg po navadi pada v zimskem času v obliki snežink. Iz tabele 10 

in s slike 54 razberemo, da na predtestu štirje učenci iz kontrolne skupine in štirje učenci 

iz eksperimentalne skupine niso znali odgovoriti na vprašanje. Na predtestu je osem 
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učencev kontrolne skupine in devet učencev eksperimentalne skupine navedlo, da sneg 

pada najpogosteje v zimskem času in v obliki snežink. Na osnovi lastnih izkušenj je pet 

učencev kontrolne skupine in trije učenci eksperimentalne skupine odgovorilo, da je sneg 

uporaben za igro, kepanje in za izdelavo snežakov. Po izvedbi učne ure je večina učencev 

eksperimentalne skupine (16) znala vremenski pojav sneg opisati natančneje (kje nastane, 

v kakšni obliki, prilagoditve). Pri učencih kontrolne skupine je vremenski pojav sneg 

natančneje znala opisati le polovica učencev.   

Tabela 10: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 5 – opis 

vremenskega pojava sneg. 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
4 / 4 / 

Učenec zna za vremenski pojav sneg 

povedati, da nastane v oblaku in da 

nastaja v obliki snežink; najpogosteje 

ga vidimo v zimskem času. 

Prilagodimo se, tako da oblečemo 

topla oblačila. 

/ 11 / 16 

Učenec ve, da sneg pada v zimskem 

letnem času in da pada v obliki 

snežink. 

8 9 9 4 

Učenec na drugačen način odgovori na 

vprašanje. Sneg je: 

a) bel, mehek in mrzel. 

b) bela stvar, ki je mrzla in iz 

nje lahko delaš snežaka. 

c) uporaben za igro, kepanje in 

za izdelavo snežakov. 
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Slika 54: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na peto vprašanje 
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Analiza podatkov s programom SPSS 

V magistrskem delu sem želela preveriti, ali so razlike v znanju o vremenu med kontrolno 

in eksperimentalno skupino statistično pomembne. Naj ponovim, da je v raziskavi 

sodelovalo 10 učencev in 10 učenk v kontrolni skupini. Enako število učencev in učenk 

je sodelovalo v eksperimentalni skupini. Vsak odgovor na eno izmed petih vprašanj v 

povezavi z vremenom sem točkovala z največ eno točko. Učenci kontrolne skupine so na 

predtestu o vremenu v povprečju dosegli 1,5 točke (SD = 0,9) od 5 mogočih točk o 

vremenu, medtem ko so učenci eksperimentalne skupine na predtestu o vremenu v 

povprečju zbrali 2,1 (SD = 0,5) točke od 5 mogočih točk. Tabela 11 prikazuje povprečno 

število pravilnih odgovorov od 5 mogočih ter standardno deviacijo za učence kontrolne 

in eksperimentalne skupine pred obravnavo zmesi in vremena ter po njej.   

Tabela 11: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino v povprečnem številu točk na predtestu in potestu  

Kontrolna skupina – 
1, eksperimentalna 
skupina – 2  

N M SD 

vreme PRED 1 20 1,5 0,9 

vreme PRED 2 20 2,1 0,5 

vreme PO 1 20 4,0 0,7 

vreme PO 2 20 4,4 0,6 

 

Ali se obstajale statistično pomembne razlike med skupinama pri predznanju in znanju o 

vremenu, smo preverili s t-preizkusom. Rezultat t-preizkusa pokaže, da je predpostavka 

o homogenosti varianc v primeru predznanja o vremenu neupravičena (Levene F-test: F 

= 4,960, p = 0,03). Med aritmetičnima sredinama v številu pravilnih odgovorov po 

skupinah je razlika statistično značilna (t = –2,9; p = 0,006). Sledila je izvedba učnih ur. 

Nato je enako število učencev in učenk sodelovalo na potestu o vremenu. Učenci 

eksperimentalne skupine so v povprečju na potestu zbrali višje število točk (M = 4,4; SD 

= 0,6) od učencev kontrolne skupine (M = 4,0; SD = 0,7). Spet smo s t-preizkusom 

preverili, ali obstajajo statično pomembne razlike na potestu med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine. Rezultat t-preizkusa pokaže, da je predpostavka o homogenosti 

varianc upravičena (Levene F-test: F = 0,120, p = 0,731); med aritmetičnima sredinama 

v številu pravilnih odgovorov na potestu o vremenu je med skupinama razlika statistično 

značilna (t = –2,147; p = 0,038). Boljši dosežki eksperimentalne skupine na potestu so 

lahko tudi posledica tega, da so bili v primerjavi s kontrolno skupino že na predtestu 

boljši.  

3.4.2 Obravnava teme zmesi 

Učencem kontrolne (poučevani so bili s tradicionalnim pristopom) in eksperimentalne 

(poučevani so bili prek metode didaktične igre) skupine sem pred izvedbo učne ure in po 

njeni izvedbi zastavila 5 vprašanj, ki so se nanašala na temo zmesi. 
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Učenci so pri temi zmesi odgovarjali na vprašanje, kaj je snov. Želela sem jih naučiti, da 

snov opišemo z določenimi lastnosti, kot so: barva, oblika, okus itn. Sledilo je vprašanje, 

kaj si predstavljajo pod pojmom zmes. Pričakovan odgovor je bil, da snovi z različnimi 

lastnostmi zmešamo in dobimo zmes. Z obema skupinama učencev smo med učno uro 

izvedli različne metode za ločevanje trdnih zmesi, zato je sledilo vprašanje, na kak način 

bi najhitreje ločili veliko listja in peska. Pričakovani odgovor je bil, da z metodo 

prebiranja. Učenec je moral svojo izbiro utemeljiti. Nato so morali navesti vsaj dve 

metodi, ki bi ju uporabili za ločevanje trdnih zmesi. Med učno uro smo spoznali pet 

različnih metod za ločevanje trdnih zmesi: ločevanje z vodo, ločevanje z magnetom, 

pihanje/vejanje, s sejanjem in prebiranjem (podpoglavje 2.6.1). Pričakovano je bilo, da 

učenec navede vsaj dve izmed omenjenih metod. Pri zadnjem vprašanju je učenec moral 

navesti primer, pri katerem bi uporabil metodo ločevanja z vodo, in svoj odgovor 

utemeljiti. Pričakovani odgovor je, da učenec navede pravilen primer za ločevanje z vodo. 

Vprašanje 1 se je nanašalo na pojem snov. Pričakovali smo, da bodo učenci navedli, da 

za snov veljajo določene lastnosti, saj so se z omenjenim pojmom spoznali že v prvem 

razredu. Iz tabele 12 in s slike 55 razberemo, da osem učencev kontrolne skupine in osem 

učencev eksperimentalne skupine na vprašanje ni znalo odgovoriti. Nepravilno snov sta 

navedla dva učenca kontrolne skupine. Pri eksperimentalni skupini pa so štirje učenci 

navedli pravilni primer snovi: sladkor. Na drugačen način je odgovorilo sedem učencev 

kontrolne skupine in trije učenci eksperimentalne skupine. Odgovore lahko razberemo iz 

tabele 13. Po izvedbi učne ure prek didaktične igre in učne ure s tradicionalnim pristopom 

so učenci ponovno dobili vprašanje, kaj je snov. Večina učencev iz eksperimentalne 

skupine in 13 učencev iz kontrolne skupine je znalo našteti lastnosti, ki so značilne za 

snovi, in podati primer. Pravilen primer snovi: sol, sladkor, moka sta navedla dva učenca 

iz kontrolne skupine in dva učenca iz eksperimentalne skupine, vendar omenjeni učenci 

niso znali našteti njihovih lastnosti. Učenci so navajali snovi, ki so jih spoznavali in 

opisovali med učnima urama. 
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Tabela 12: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 1 – opis snovi 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PRREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
8 / 8 / 

Učenec navede neko snov. 

a) Učenec navede pravilen 

primer snovi. 

b) Učenec navede 

nepravilen primer snovi. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

Učenec ve, da so za snov značilne 

določene lastnosti in da bo nekatere 

naštel (barva, oblika, vonj, velikost, 

okus). 

3 13 2 18 

Učenec na drugačen način odgovori 

na vprašanje. Snov je: 

a) nekaj, kar se naučiš.  

b) nekaj, kar lahko primeš. 

c) vse, kar ni živo.  

 

3 

 

3 

 

1 

/ 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

/ 

 

 

Slika 55: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na prvo vprašanje 

Vprašanje 2 se je nanašalo na pojem zmes. Pričakovali smo, da bodo učenci na predtestu 

sklepali, da je to nekaj, kar zmešamo skupaj, saj se z omenjenim pojmom učenci spoznajo 

v drugem razredu. Učencem na predtestu nisem zastavljala dodatnih podvprašanj. Iz 

tabele 13 in s slike 56 razberemo, da na predtestu sedem učencev kontrolne skupine in 

osem učencev eksperimentalne skupine na vprašanje ni znalo odgovoriti. Primer zmesi je 

znalo navesti šest učencev iz kontrolne skupine in pet učencev iz eksperimentalne 

skupine. Navedli so: testo za torto, kruh, testo ter zmes makaronov in mesa. O pojmu je 

logično sklepalo 12 učencev in navedlo, da je zmes nekaj, kar zmešamo skupaj. Učenci 
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obeh skupin so pojem zmes usvojili, saj je večina učencev vedela, da če snovi z različnimi 

lastnostmi pomešamo, dobimo zmes. 

Tabela 13: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 2 – opredelitev 

zmesi. 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
7 1 8 1 

Učenec navede neko zmes. 6 / 5 / 

Učenec ve, da snovi z različnimi 

lastnostmi zmešamo in tako dobimo 

zmes. 

/ 19 2 19 

Učenec na drugačen način odgovori 

na vprašanje. Zmes je: 

a) nekaj, kar zmešamo skupaj. 

 

 

7 

/ 

 

 

 

 

5 

/ 

 

 

Slika 56: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na drugo vprašanje 

Pri vprašanju 3 so učenci navajali dve metodi za ločevanje trdnih zmesi. Na predtestu so 

učenci odgovarjali s pomočjo dveh podvprašanj. Najprej sem vsakemu učencu razložila, 

da trdna zmes nastane, ko pomešamo dve snovi skupaj, na primer riž in moko. Nato 

želimo to zmes ločiti, tako da dobimo na enem kupu samo moko, na drugem pa riž. 

Posameznega učenca sem vprašala, kako bi to ločil. Če učenec ni znal odgovoriti, nisem 

zastavljala dodatnih podvprašanj. Naslednje podvprašanje je bilo, kako bi ločil železo in 

mivko. Pričakovali smo, da bodo učenci na predtestu s pomočjo podvprašanj znali navesti 

dve metodi za ločevanje trdnih zmesi. Iz tabele 14 in s slike 57 razberemo, da s pomočjo 

podvprašanj 14 učencev iz kontrolne skupine in 13 učencev iz eksperimentalne skupine 

ni znalo odgovoriti na vprašanje. S pomočjo obeh podvprašanj je znalo navesti metodi za 

ločevanje trdnih zmesi pet učencev kontrolne skupine in sedem učencev eksperimentalne 
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skupine. Po izvedbi učnih ur so učenci ponovno dobili vprašanje; nanj so vsi učenci 

odgovarjali brez dodatno zastavljenih podvprašanj. V kontrolni in eksperimentalni 

skupini je 18 učencev znalo navesti dve ali več metod za ločevanje trdnih zmesi. 

Tabela 14: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 3 – navedba 

dveh metod za ločevanje trdnih zmesi. 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
14 2 13 2 

Učenec zna s pomočjo podvprašanj 

navesti dve metodi za ločevanje trdnih 

zmesi.  

5 / 7 / 

Učenec navede brez podvprašanj dve 

ali več metod za ločevanje trdnih 

zmesi.  

/ 18 / 18 

Učenec na drugačen način odgovori 

na vprašanje. 

a) Ločil bi s kuharskimi 

pripomočki. 

 

 

 

1 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

Slika 57: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na tretje vprašanje 

Pri vprašanju 4 so si morali učenci predstavljati situacijo, v kateri morajo ločiti veliko 

listja in peska na najhitrejši način. Ko so izbrali metodo, so morali svoj odgovor 

utemeljiti. Pričakovali smo, da bodo učenci iz vsakdanjih izkušenj izbrali metodo 

prebiranja. Tabela 15 in slika 58 nam prikazujeta odgovore učencev na dano vprašanje. 

Na predtestu devet učencev kontrolne skupine in osem učencev eksperimentalne skupine 

na vprašanje ni znalo odgovoriti. Zmes listja in peska bi sedem učencev kontrolne skupine 

in štirje učenci eksperimentalne skupine ločilo z metodo vejanja ali prebiranja. Svoj 

odgovor so utemeljevali, da bi vzeli ven najprej liste, ker so zelene barve. Pesek bi ostal 

na svojem mestu. Utemeljili so tudi, da bi listje odpihnilo, ker je listje lahko, pesek pa 
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težek in bi tako ostal na svojem mestu. Omenjeno zmes bi štirje učenci iz kontrolne 

skupine in osem učencev iz eksperimentalne skupine ločilo z grabljami, tako da bi listje 

pograbili. Po izvedbi učnih ur učenci eksperimentalne skupine niso imeli težav, saj so vsi 

učenci odgovorili, da bi listje in pesek ločili z metodo pihanja ali prebiranja. Pri kontrolni 

skupini je enak odgovor podalo 13 učencev. Z metodo sejanja bi omenjeno zmes ločila 

dva učenca kontrolne skupine. Odgovor sta utemeljila, da bi pesek padel skozi luknjice 

od sita, listje pa bi ostalo na situ. Za ločevanje listja in peska bi pet učencev kontrolne 

skupine uporabilo metodo ločevanja z vodo, saj listje plava na vodi, pesek pa potone.  

Tabela 15: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 4 – ločevanje 

listja in peska ter utemeljitev. 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
9 / 8 / 

Učenec odgovori, da pesek in listje 

ločimo z metodo vejanja ali 

prebiranja. Odgovor tudi utemelji.  

7 13 4 20 

Učenec navede drugo metodo in 

njegova utemeljitev je ustrezna. 

a) Pomagal bi si z grabljami. 

Listje bi pograbil. 

b) Ločil bi z metodo sejanja. 

c) Ločil bi z metodo ločevanja 

z vodo. 

 

 

4 
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Slika 58: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na četrto vprašanje 

Pri vprašanju 5 so učenci iskali primer zmesi, ki bi jo lahko ločili na snovi z metodo 

ločevanja z vodo. Postopek ločevanja so učenci opisali. Pričakovali smo, da bodo učenci 

na predtestu izhajali iz lastnih izkušenj in tako navedli za primer les in kamen. Učencem 

na predtestu nisem zastavljala dodatnih vprašanj. Na vprašanje ni znalo odgovoriti 13 
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učencev kontrolne skupine in 13 eksperimentalne skupin, kar lahko razberemo iz tabele 

16 in s slike 59. Primere (kamen in veja oziroma les, stiropor in utež, les in predmet iz 

kovine) so navedli štirje učenci iz kontrolne skupine in štirje učenci iz eksperimentalne 

skupine. Učenci so odgovor utemeljili na podlagi lastne izkušnje, na primer: na morju 

sem videla, ko se je podrlo drevo in so vsi skakali z njega, se pravi, da les plava na vodi. 

Napačen primer za metodo ločevanja z vodo je navedel en učenec iz kontrolne skupine 

in en učenec iz eksperimentalne skupine. Navedla sta primer moka in jajce, vendar sta 

postopek pravilno opisala. Učenca sta vedela, da jajce potone, nato pa potrebuješ še snov, 

ki plava na vodi. Po izvedbi učnih ur trije učenci kontrolne skupine in učenec 

eksperimentalne skupine niso znali odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Preostali učenci 

so pravilno navedli primer za ločevanje z vodo in opisali postopek. Učenci so 

najpogosteje navedli les in kamenje, saj smo primer uporabili pri učni uri.  

Tabela 16: Odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu na vprašanje 5 – navedba 

primera za ločevanje z vodo in opis postopka. 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

ODGOVORI UČENCEV:  PREDTEST POTEST PREDTEST POTEST 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 
13 3 13 1 

Učenec navede pravilni primer za 

ločevanje z vodo in postopek tudi 

opiše.  

4 17 4 19 

Učenec navede pravilni primer, 

vendar postopka ne zna opisati. 
2 / 2 / 

Učenec navede napačen primer in 

postopek pravilno opiše. 
1 / 1 / 

 

 

Slika 59: Število učencev, ki je podalo določen odgovor na peto vprašanje 
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Analiza podatkov s programom SPSS 

Poleg predstavljenih odgovorov učencev o zmeseh po vprašanjih smo želeli ugotoviti 

tudi, ali je razlika v znanju o zmeseh v kontrolni in eksperimentalni skupini statistično 

pomembna. V raziskavi je sodelovalo 20 učencev v kontrolni skupini in prav toliko v 

eksperimentalni skupini (tabela 17). Vsak odgovor na eno izmed petih vprašanj v 

povezavi z zmesmi sem točkovala z največ eno točko. Enako število učencev in učenk je 

sodelovalo v eksperimentalni skupini. Učenci kontrolne skupine so na predtestu o zmeseh 

v povprečju dosegli 1,6 (SD = 1,0) točke od 5 mogočih točk o vremenu. Enako število 

točk so na predtestu izbrali tudi učenci eksperimentalne skupine. Tabela 17 prikazuje 

povprečno število pravilnih odgovorov od 5 mogočih ter standardno deviacijo za učence 

kontrolne in eksperimentalne skupine pred obravnavi zmesi in vremena ter po njej. 

Tabela 17: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino v povprečnem številu točk na predtestu in potestu  

Kontrolna skupina – 
1, eksperimentalna 
skupina – 2  

N M SD 

zmes PRED 1 20 1,6 1,0 

zmes PRED 2 20 1,6 0,5 

zmes PO 1 20 4,4 0,8 

zmes PO 2 20 4,8 0,5 

 

Ali se obstajale statistično pomembne razlike med skupinama pri predznanju in znanju o 

zmeseh, smo preveril s t-preizkusom. Rezultat t-preizkusa pokaže, da je predpostavka o 

homogenosti varianc neupravičena (Levene F-test: F = 8,511, p = 0,006). T-preizkus za 

neodvisne vzorce med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev ni pokazal 

statistično pomembnih razlik na predtestu o zmeseh (t = 0,000; p = 1,000). Sledila je 

izvedba učnih ur. Nato je enako število učencev in učenk sodelovalo na potestu o zmeseh. 

Za naš vzorec lahko ugotovimo, da so učenci eksperimentalne skupine v povprečju zbrali 

višje število točk (M = 4,8; SD = 0,5) od učencev kontrolne skupine (M = 4,4; SD = 0,8). 

Spet smo s t-preizkusom preverili, ali obstajajo statično pomembne razlike na potestu 

med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Rezultat t-preizkusa  pokaže, da je 

predpostavka o homogenosti varianc neupravičena (Levene F-test: F = 4, 892, p = 0,033). 

Rezultat t-preizkusa za neodvisne vzorce med kontrolno in eksperimentalno skupino ni 

pokazal statistično pomembnih razlik na potestu o zmeseh (t = –1,584; p = 0,123). 

Podatkov ne moremo posplošiti.  

3.4.3 Intervju z učiteljicama 

V praktičnem delu magistrskega dela sem si zadala cilj raziskati izkušnje učiteljic z 

uporabo didaktičnih iger pri spoznavanju okolja. Sestavila sem strukturiran intervju za 

učiteljici, ki poučujeta v 2. razredu izbrane podeželske osnovne šole. Vnaprej sem 

pripravila vprašanja. Oba intervjuja sem izvedla sama. Opravila sem ju 16. 12. 2014 v 

dopoldanskem času. Prepisa intervjuja sta v prilogah 7.15 in 7.16 (poglavje 7), v katerih 

je s črko A označen izpraševalec, s črko B pa intervjuvanec. Z intervjujema z učiteljicama 

sem želela pridobiti podatke o njunih izkušnjah o uporabi didaktičnih iger pri predmetu 
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spoznavanje okolja. Intervjuja sem opravila pred izvedbo učnih ur, kajti nisem želela 

vplivati na odgovore. Učiteljici sta v intervju odgovorili le na zastavljena vprašanja, 

pogovor ni stekel, zato je posamezen intervju trajal približno 5 minut. Vseboval je pet 

vprašanj: 

1. Kako bi opredelili pojem didaktična igra? 

2. Kako pogosto uporabljate igre pri pouku spoznavanja okolja? 

3. Katere vrste didaktičnih iger največkrat uporabite pri pouku spoznavanja okolja? 

4. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri temah zmesi in vreme? 

5. Katere so po vašem mnenju prednosti in pomanjkljivosti didaktičnih iger? 

Sogovornici sta bili zelo redkobesedni; na zastavljena vprašanja sta odgovarjali zelo 

kratko in jedrnato. Zaznala sem, da je znanje o didaktičnih igrah šibko in da se jih pri 

pouku izogibata, saj zahtevajo veliko časa, premisleka in priprav. Na zastavljena 

vprašanja sta odgovarjali zelo podobno.  

Pojem didaktična igra sta opredelili kot igro, s katero lahko dosežemo različne cilje 

(priloga 7.15, 2 B), oziroma igra, prek katere se otrok nekaj novega nauči (priloga 7.16, 

2 B). Iz odgovora 4 B v prilogah 7.15 in 7.16 razberemo, da učiteljici metode didaktične 

igre pri spoznavanju okolja ne uporabljata. Ena izmed učiteljic didaktično igro uporablja 

le nekajkrat letno, vendar pri drugih predmetih, predvsem pri slovenščini (priloga 7.15, 4 

B). Druga igre uporabi za uvodno motivacijo ali sklepno dejavnost (priloga 7.16, 4 B). 

Kadar vključita didaktično igro, se trudita izbrati čim bolj raznolike didaktične igre. 

Največkrat uporabita igre vlog in igre s črkami, zato ker poučujeta v prvi triadi, v kateri 

se učenci srečujejo predvsem z govornim nastopanjem in s spoznavanjem črk (priloga 

7.16, 6 B). Učiteljici sta si bili edini, da pri temah zmesi in vreme ne uporabljata 

didaktičnih iger. Omenili sta, da pri spoznavanju okolja učenci predvsem opazujejo, 

sklepajo, predvidevajo in opisujejo postopke (priloga 7.15, 4 B).  

Na zadnje vprašanje (prilogi 7.15 in 7.16, 9 A), katere so po njunem mnenju prednosti in 

pomanjkljivosti didaktičnih iger, sta učiteljici poudarili, da je prednost didaktične igre 

predvsem v sproščenem vzdušju, hkrati pa je učiteljica 1 izpostavila pomanjkljivost; meni 

namreč, da z uporabo didaktične igre učitelj veliko tvega, saj če igra otroku ni všeč, se ne 

trudi in s tem tudi ne doseže cilja (priloga 7.15, 10 B). Učiteljica 2 je poudarila, da s 

pomočjo didaktične igre učenje poteka na zanimiv način, vendar od učitelja zahteva 

veliko časa za pripravo in izvedbo (priloga 7.16, 10 B).  
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4 SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 

V poglavju 3 smo podrobno predstavili izsledke predtestov in potestov pri učencih 

kontrolne in eksperimentalne skupine, ločeno za temi zmesi in vreme. Analiza izsledkov 

nas pripelje do naslednjih odgovorov na raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali učenci pri tradicionalnem pristopu in pristopu z uporabo 

učnih iger usvojijo cilje učne ure? 

  

Odgovor 1: Večina učencev je usvojila zastavljanje učne cilje z uporabo tradicionalnega 

pristopa ali z uporabo učnih iger. 

 

Omenjeno trditev lahko potrdimo z izsledki izpeljane raziskave pri učencih 2. razreda 

osnovne šole pri predmetu spoznavanje okolja, kajti na potestu se je izkazalo, da je večina 

učencev po izvedbi učne ure s tradicionalnim pristopom in z metodo didaktične igre 

usvojila učne cilje. Pri vremenu smo želeli z učno uro doseči, da učenci poznajo različne 

vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo (podpoglavje 3.3.1). To smo preverili z 

vprašanji naštej vsaj dva vremenska pojava in opiši vremenski pojav sneg. Vsi učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine so znali opisati sneg (tabela 10, slika 54). Pri 

naštevanju vremenskih pojavov le en učenec iz kontrolne skupine ni znal našteti 

vremenskega pojava (tabela 8, slika 52). Drugi cilj, ki smo si ga zastavili, je, da 

povezujejo različne vremenske pojave in znake zanje. Cilj smo preverili z vprašanjem, 

kaj je prikazano. Pri preizkusu učenci niso vedeli, da gre za znak za vremenski pojav, ki 

prikazuje oblačno vreme. Po izvedbi učne ure je večina učencev vedela, da je znak za 

vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme (tabela 9, slika 53). Tretji cilj je, da vedo, 

kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. Večina učencev je znala odgovoriti, 

da na vreme ne moramo vplivati, ampak se mu moramo prilagoditi (tabela 6, slika 50). 

Tudi pri temi zmesi smo preverjali zastavljene učne cilje (podpoglavje 3.3.2). Učenci so 

morali opisati in določiti lastnosti snovi. Znanje smo preverili z vprašanjem, kaj je snov. 

Večina učencev je pojem znala razložiti (tabela 13, slika 55). Naslednji cilj je bil, da 

poznajo postopke za ločevanje trdnih zmesi. To smo preverili z vprašanji, kako bi ločil 

listje in pesek (tabela 15, slika 58), pri kateri zmesi bi uporabil metodo ločevanja z vodo 

(tabela 16, slika 55) in naštej nekaj metod za ločevanje trdnih zmesi (tabela 14, slika 57). 

Večina učencev pri zastavljenih vprašanjih ni imela težav. Zastavili smo si tudi cilj, da 

učenci znajo uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi. Tudi dosego tega cilja smo 

preverjali z vprašanjema, kako bi ločili listje in pesek (tabela 15, slika 58) ter pri kateri 

zmesi bi uporabil ločevanje z vodo (tabela 16, slika 59). Večina učencev pri utemeljitvi 

odgovora ni imela težav. 

Na podlagi zbranih izsledkov na potestu smo ugotovili, da so učenci, ki so bili poučevani 

z metodo didaktične igre, in učenci, ki so bili poučevani z metodo tradicionalnega načina 

poučevanja, usvojili zastavljene cilje učne ure pri temi vreme in temi zmesi, vendar se je 

izkazalo, da ima metoda didaktične igre prednosti v primerjavi s tradicionalnim načinom 

poučevanja, saj sem na osnovi opazovanja ugotovila, da je pri učencih, poučevanih z 
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metodo didaktične igre, učna ura potekala bolj v sproščenem vzdušju v primerjavi z 

učenci, ki so bili poučevani z metodo tradicionalnega načina poučevanja. Učenci, 

poučevani z metodo didaktične igre, so imeli več priložnosti za komunikacijo in 

medsebojne stike. Omenjenega nismo preučevali v sklopu magistrskega dela. 

Z vprašanjem, ali učenci pri pouku z didaktičnimi igrami dosežejo učne cilje, so se 

ukvarjali tudi tuji avtorji. Wang, Shang in Briday (2011) so ugotavljali, ali učenci 

razredne stopnje prek metode didaktične igre usvojijo večje število novih angleških besed 

kot učenci, ki so bili poučevani nove angleške besede prek tradicionalnega načina 

poučevanja. Izsledki raziskave so pokazali, da so imeli učenci, ki so bili poučevani z 

metodo didaktične igre, večjo motivacijo za učenje novih besed. Z enakim vprašanjem se 

je ukvarjal tudi Kapp (2013), ki je v svojem članku navedel izsledke raziskav, ki so 

preučevale metodo didaktične igre. Kapp je poudaril Connollyja, ki je analiziral 129 

študij, ki so poročale o vplivih različnih vrst iger z učenjem v visokem šolstvu. Analiza 

študij je pokazala, da z metodo didaktične igre povečamo motivacijo in da posledično 

igra vodi k doseganju boljših rezultatov (podpoglavje 2.4). Tudi Bognar (1987) je 

analiziral učinkovitost metode didaktične igre. Tako kot nas ga je zanimala predvsem 

učinkovitost metode v prvi triadi. V raziskavi je zajel učence prvih razredov. Ugotovil je, 

da z metodo didaktične igre lahko dosežemo enako ali celo nekoliko učinkovitejše učenje 

v primerjavi z drugimi metodami. Naj povzamemo: tudi pri naših urah z igrami je bilo 

zaznati večjo raven motivacije za učenje in podobno učinkovito učenje kot s 

tradicionalnim pristopom, kar je skladno s spoznanji zgoraj omenjenih avtorjev.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: V kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi z zmesmi 

prek didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju? 

 

Odgovor 2: V večji meri so pojme v povezavi z zmesmi usvojili učenci, ki so bili 

poučevani prek didaktične igre, čeprav razlike v dosežkih na potestu o zmeseh med 

eksperimentalno in kontrolno skupino niso statistično pomembne. 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da so učenci eksperimentalne skupine na potestu v 

večjem številu pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja kot učenci kontrolne skupine. 

Pri vprašanju, kaj je snov, je 18 učencev eksperimentalne skupine znalo opisati lastnosti 

snovi. Pri kontrolni skupini je na vprašanje pravilno odgovorilo 13 učencev, pet učencev 

je navedlo nepravilen primer snovi (tabela 12, slika 55). Na vprašanje, kaj je zmes, je 

znalo odgovoriti 19 učencev kontrolne skupine in 19 učencev eksperimentalne skupine 

(tabela 13, slika 56). Učenci so nato naštevali dve metodi za ločevanje trdnih zmesi. 

Skupini sta bili med seboj enakovredni. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 18 učencev 

kontrolne skupine in 18 učencev eksperimentalne skupine (tabela 14, slika 57). Nato so 

učenci odgovarjali, kako bi ločili zmes listja in peska. Vsi učenci eksperimentalne skupine 

so izbrali pravilno metodo za ločevanje zmesi, medtem ko je v kontrolni skupini pravilno 

metodo izbralo 13 učencev. Za pravilni odgovor smo upoštevali metodo vejanja ali 

prebiranja. Listje in pesek bi pet učencev kontrolne skupine ločilo z vodo, dva učenca 

kontrolne skupine bi omenjeno zmes ločila z grabljami (tabela 15, slika 58). Nato so 
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morali navesti primer, pri katerem bi uporabili metodo za ločevanje z vodo. Pri kontrolni 

skupini je pravilen primer navedlo 17 učencev, pri eksperimentalni skupini pa 18 učencev 

(tabela 16, slika 59). Na podlagi analize izsledkov potesta ugotovimo, da je večje število 

učencev eksperimentalne skupine usvojilo večje število pojmov v primerjavi z učenci 

kontrolne skupine. Izsledke smo analizirali tudi s pomočjo programa SPPS. Izkazalo se 

je, da so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu o zmeseh v povprečju 

dosegli 1,6 točke od 5 mogočih točk. Med skupinama tako ni bilo razlik v predznanju. Na 

potestu so učenci kontrolne skupine dosegli 4,4 točke (SD = 0,8), eksperimentalne pa 4,8 

točke (SD = 0,5); kljub razliki t-preizkus kaže, da ni statistično pomembnih razlik med 

skupinama glede na dosežke na potestu med skupinama. Treba je poudariti, da je vzorec, 

ki je bil zajet v raziskavo, premajhen, da bi lahko naredili splošne sklepe. Obenem je treba 

poudariti, da se je tudi pri analizi videlo, da nekatera vprašanja niso bila najbolje 

oblikovana, zato je bilo točkovanje oteženo. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: V kolikšni meri učenci usvojijo pojme v povezavi z 

vremenom prek didaktičnih iger in pri tradicionalnem poučevanju? 

 

Odgovor 3: V večji meri so pojme v povezavi z vremenom usvojili učenci, ki so bili 

poučevani prek didaktične igre. 

 

Pri temi vreme se kažejo večje razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino na 

predtestu in potestu (podpoglavje 3.3.1). Učenci kontrolne skupine na predtestu in med 

izvedbo učne ure niso bili motivirani; bili so prepričani, da o temi že veliko vedo. J. 

Ermenc (2013) je v diplomskem delu ugotovila, da večina predšolskih otrok pojem vreme 

poveže z enim ali dvema vremenskima pojavoma (poglavje 2.5.10); enako se je izkazalo 

tudi na predtestu učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Večina učencev 2. 

razreda je tako kot vzorčna skupina predšolskih otrok, zajetih v raziskavi v diplomskem 

delu, opisala pojem vreme z naštevanjem različnih vremenskih pojavov (tabela 6, slika 

50). Nato je bilo enako vprašanje zastavljeno na potestu. Na vprašanje je popolno 

odgovorilo le osem učencev kontrolne skupine in 12 učencev eksperimentalne skupine 

(tabla 6, slika 50). Sledil je prikaz vremenske napovedi v sliki. Prikaz je pravilno 

poimenovalo 14 učencev kontrolne skupine in 19 učencev eksperimentalne skupine 

(tabela 7, slika 51). Pri naslednjem vprašanju so morali učenci našteti vsaj dva vremenska 

pojava, ki nastaneta v oblaku. Pri vzorčni skupini predšolskih otrok v diplomskem delu 

J. Ermenc (2013) vremenskih pojavov ni znalo našteti 10 otrok. Prav tako na predtestu na 

omenjeno vprašanje ni znalo odgovoriti 10 učencev (tabela 8, slika 52). Pokaže se razlika 

med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine na potestu. Pri eksperimentalni skupini 

je 10 učencev znalo našteti več kot dva vremenska pojava, ki nastaneta v oblaku, pri 

kontrolni skupini pa le štirje učenci (tabla 8, slika 52). Sledilo je vprašanje, kaj je 

prikazano. Pravilen odgovor je bil, da slika prikazuje znak za vremenski pojav, in sicer 

oblačno vreme. Pri eksperimentalni skupini je pravilno odgovorilo 16 učencev, pri 

kontrolni skupini pa 11 učencev (tabela 9, slika 53). Pri zadnjem vprašanju so učenci 

opisovali vremenski pojav sneg. Naučili smo se, da sneg nastane v oblaku in pada v obliki 

snežink. Najpogosteje zapade v zimskem času; prilagodimo se tako, da oblečemo topla 
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oblačila. Vse zgoraj našteto je navedlo 16 učencev eksperimentalne skupine in 11 

učencev kontrolne skupine (tabela 10, slika 54). Na statistično pomembne razlike med 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu in potestu o vremenu je pokazal 

tudi t-preizkus (podpoglavje 3.4.1).  

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali tema pogojuje izbor iger in njihovo učinkovitost? 

 

Odgovor 4: Tema pogojuje izbor didaktične igre. Glede na temo, ki jo izberemo, mora 

učitelj izbrati vrsto didaktične igre, ki je smiselna in ki čim bolj vodi učence do 

zastavljenih učnih ciljev.  

 

Teoretična spoznanja so pokazala, da različni avtorji poudarjajo pomembnost izbora 

didaktične igre. Tako Pollard in Duvall (2006) zagovarjata stališče, da je za uspešnost 

metode didaktične igre ključna priprava didaktične igre. Pomembno je, da igro vodi 

strokovno in dobro podkovan učitelj. S. Pečjak (2009) dodaja, da mora učitelj glede na 

temo izbrati didaktično igro, pri kateri so pravila in vsebine tako zbrani ter organizirani, 

da pri učencih spodbodimo določeno dejavnost, ki pomaga pri učenju (podpoglavje 2.4). 

Glede na izbor teme učitelj izbere vrsto didaktične igre (podpoglavje 2.4.1), s katero bo 

z učenci dosegel zastavljene učne cilje. Tudi sama sem pri izdelavi didaktičnih iger za 

praktični del magistrskega dela ugotovila, da za temi vreme in zmesi ne morem uporabiti 

katere koli vrste didaktične igre. Po premisleku sem se odločila za kviz in namizno igro. 

Vsekakor bi lahko vse rešila s kvizom in z namizno igro brez pripomočkov, a pri 

naravoslovju je pomembno, da imajo učenci konkretno izkušnjo s pripomočki, če je le 

mogoče.  

 

Raziskovalno vprašanje 5: Kako in koliko didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja 

uporabljata učiteljici? 

 

Odgovor 5: Učiteljici pri pouku spoznavanje okolja ne uporabljata didaktičnih iger. 

 

Z igro otrok razvije različne sposobnosti in delovne navade. Z vključevanjem didaktične 

igre v pouk učitelj določi igri tudi nalogo in cilj. Igra od učencev tako zahteva večjo 

pozornost, uporabo spomina in umski napor v primerjavi s tradicionalnim načinom 

poučevanja (Pečjak, 2009). Izsledki raziskav so pokazali pomembno vrednost igre v 

otroštvu in šoli, saj pozitivno vpliva na učni uspeh, trajnost znanja in na aktivnost 

učencev. Na osnovi teoretičnih spoznanj smo pričakovali, da učiteljici uporabljata 

didaktične igre pri predmetu spoznavanje okolja, vendar se je izkazalo, da obe učiteljici 

zelo redko uporabljata didaktične igre. Kadar jih uporabljata, je to pri drugih predmetih 

in ne pri predmetu spoznavanja okolja. Menita, da predmet spoznavanja okolja zahteva 

veliko opazovanja, sklepanja in opisov postopkov, zato didaktične igre ne vključujeta v 

omenjeni predmet, ampak v druge (poglavje 3). Didaktično igro vključujeta v uvodno ali 

sklepno dejavnost. Dobljeni podatek je v meni vzbudil interes, saj bi rada vedela tudi, ali 

drugi učitelji razrednega pouka uporabljajo didaktične igre pri naravoslovnih predmetih. 
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Po mojem mnenju je gotovo eden izmed vzrokov neuporabe tudi čas, potreben za 

priprave.  
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5 ZAKLJUČEK 
»Igra je najčistejša stvaritev otrokovega uma 

pa tudi odraz in odsev pristnega življenja, 

skritega v človeku in v vseh stvareh.« 

(Friedrich Froebel) 

V magistrskem delu smo v teoretičnem delu najprej predstavili naravoslovje v 

predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Osredinili smo se na predmet spoznavanje 

okolja, ob katerem smo predstavili splošne in operativne cilje ter didaktična priporočila. 

Opisali smo različne didaktične pristope pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja, pri 

čemer smo omenili tradicionalni pristop in izkustveno usmerjen pristop, kamor uvrščamo 

tudi metodo didaktične igre. Namen praktičnega dela je bil ugotoviti, ali je učni pristop s 

prevladujočo metodo didaktične igre pri temah zmesi in vreme pri pouku spoznavanja 

okolja v 2. razredu osnovne šole učinkovitejši od tradicionalnega pristopa. 

V praktičnem delu smo natančneje raziskali učinkovitost didaktičnih iger pri temah zmesi 

in vreme v 2. razredu osnovne šole. Cilj je bil ugotoviti, ali z vključevanjem didaktične 

igre v pouk pri učencih 2. razreda dosežemo večje pomnjenje v primerjavi s 

tradicionalnim pristopom. Da bi dobili informacije, sem intervjuvala 40 učencev drugega 

razreda izbrane podeželske osnovne šole. Strukturiran intervju za učence je bil sestavljen 

iz 10 vprašanj. Na temo vreme se je nanašalo pet vprašanj, preostalih pet pa na temo 

zmesi. V decembru 2014 sem z učenci izvedla predtest. Vseh 40 učencev je odgovorilo 

na 10 vprašanj; tako sem pridobila podatke o predznanju otrok o temah zmesi in vreme. 

Sledila je izvedba učnih ur na temi vreme in zmesi. Učenci so bili razdeljeni v kontrolno 

in eksperimentalno skupino. Kontrolno skupino učencev sem poučevala s tradicionalnim 

pristopom poučevanja, eksperimentalno skupino pa sem omenjeni temi poučevala prek 

metode didaktične igre. Po izvedbi učnih ur sem učencem kontrolne in eksperimentalne 

skupine zastavila deset vprašanj, ki so bila enaka kot na predtestu. Z odgovori učencev 

sem pridobila podatke o učinkovitosti didaktičnih iger pri temah zmesi in vreme v 2. 

razredu osnovne šole v primerjavi s tradicionalni pristopom poučevanja. Želela sem tudi 

ugotoviti, ali pri pouku z didaktičnimi igrami dosežemo učne cilje in ali učiteljici, ki 

poučujeta v drugih razredih v raziskavo vključene šole, v pouk spoznavanja okolja 

vključujeta didaktične igre. Zato sem z njima izvedla polstrukturiran intervju. Ta je 

vseboval pet izhodiščnih vprašanj, ki so se nanašala na temo didaktičnih iger pri 

spoznavanju okolja. 

Ugotovili smo: 

 da je učni pristop s prevladujočo metodo didaktične igre pri pouku spoznavanja 

okolja v 2. razredu osnovne šole primernejši, saj so učenci z metodo didaktične 

igre aktivnejši in bolj motivirani pri obravnavi nove učne teme v primerjavi s 

tradicionalno usmerjenim pristopom (poglavje 4: Odgovor 1 na RV 1); 

 da je večina učencev ne glede na izbiro učnega pristopa usvojila učne cilje, 

povezane z vremenom in zmesmi, vendar so učenci, ki so bili poučevani prek 
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metode didaktične igre, v večji meri usvojili učne pojme kot učenci, ki so bili 

poučevani prek tradicionalnega pristopa (poglavje 4: Odgovor 1 na RV1, odgovor 

2 na RV 2 in odgovor 3 na RV 3); 

 da tema pogojuje izbor didaktičnih iger in njihovo učinkovitost (poglavje 4: RV 

4); 

 da učiteljici ne uporabljata didaktičnih iger pri pouku spoznavanja okolja, redko 

jih uporabljata pri drugih predmetih (poglavje 4: Odgovor 5 na RV 5). 

 

MOJA IZKUŠNJA Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI IN IDEJE ZA NADALJNJE DELO 

Ob pregledu literature in izdelavi didaktičnih iger na temi vreme in zmesi sem se naučila, 

da mora učitelj igre dobro pripraviti in razmisliti, katere učne cilje želi z didaktičnimi 

igrami izpolniti. Poleg tega mora učitelj poznati vrste didaktičnih iger in njihov vpliv na 

učence. Priprava didaktičnih iger zahteva veliko časa in materiala, vendar so učenci pri 

pouku z metodo didaktične igre aktivnejši v primerjavi s tradicionalnim načinom 

poučevanja. Ugotovila sem, da je vredno v učno uro vložiti trud in material, saj učenci to 

opazijo. Kot prihodnja učiteljica razrednega pouka bom igre, ki sem jih izdelala za 

praktični del magistrskega dela, gotovo še uporabila pri pouku. Izdelala bom tudi 

tematske igre za druge predmete, saj sem ob izdelavi magistrskega dela pridobila 

ogromno izkušenj in znanja za pripravo. Poleg tega je izvedena raziskava pokazala 

pozitiven vpliv metode didaktične igre pri usvajanju znanja. Čeprav izsledkov raziskave 

ne moremo posplošiti, ker je zajemala premajhen vzorec učencev, raziskava kaže na 

smernice za nadaljnjo delo. Da bi izsledke lahko posplošili na osnovno množico, bi 

morala zajemati večji vzorec učencev različnih starostnih skupin. Treba bi bilo izdelati 

več različnih vrst iger, kajti tako bi lahko primerjali, ali vrsta igre vpliva na učinkovitejše 

pomnjenje. Raziskavo bi lahko razširili tudi na druge teme in predmete, ki se poučujejo 

v osnovni šoli; tako bi ugotovili, ali z metodo didaktične igre dosežemo različno 

pomnjenje. Obenem bi učni poseg moral trajati dlje, da izključimo vpliv novega učitelja 

v razredu. Optimizirati bi bilo treba tudi uporabljene instrumente in še bolj motivirati 

učence za odgovarjanje na vprašanja. Tudi izsledkov intervjuja z učiteljicama ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Zajeti bi morali večje število učiteljev in povečati število 

vprašanj za polstrukturiran intervju. Z izvedenimi intervjuji bi ugotavljali, ali imajo 

učitelji različnih starostnih skupin različen odnos do metode didaktične igre ter pri katerih 

predmetih se omenjena metoda največkrat uporablja. Idej je veliko, zato se že veselim 

poučevanja v svojem razredu in tudi nekaterih raziskovalnih izzivov, ki si jih bom lahko 

privoščila kot učiteljica.  
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7 PRILOGE 

7.1 Sklop učnih priprav 

7.1.1 Učna priprava vreme prek tradicionalnega pristopa  

 

Naslov šole: izbrana podeželska šola Predmet: spoznavanje okolja 

Razred: 2. Šolsko leto: 2014/15 

Zaporedna številka ure: 1. Datum: 17. 3. 2015 

  

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna 

sredstva 

Individualna, 

skupinska. 

Razlaga, 

opisovanje,  

pogovor, delo s slikovnim 

gradivom, didaktična igra. 

Vremenske slike, 

znaki za vremenske pojave, 

slike vremenskih pojavov 

in slike oblačil. 

 

Učna tema: Pojavi 

Učna enota: Vremenski pojavi 

Operativni cilji: 

 poznajo različne vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo; 

 povezujejo različne vremenske pojave in znak zanje;  

 vedo, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 

Viri in literatura: 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, delovni zvezek. Modrijan. Ljubljana: 2000. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, učbenik. Modrijan. Ljubljana: 2012. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje. Modrijan. Ljubljana: 

2001. 

 Učni načrt: Spoznavanje okolja. Ljubljana: 2011. 

http://iktrp1314.weebly.com/naravne-nesre269e-2r.html (dostopno 5. 12. 2014). 

http://iktrp1314.weebly.com/naravne-nesre269e-2r.html


 

98 

 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

»Dobro jutro. Najprej pozorno poslušajte navodila, nato pa boste nalogo po navodilih 

tudi izvedli. Zapustili boste svoja mesta in se sprehodili do okna. Ko najdete mesto pri 

oknu, ste čisto tiho in opazujete, kakšno je danes vreme. Na moj znak se boste vrnili na 

svoja mesta. Ste razumeli?« 

Učenci odidejo do okna in opazujejo vreme. 

»Prosim, da se usedete na svoja mesta.« 

Sledi pogovor o trenutnem vremenu. 

GLAVNI DEL 

»Pogovorili smo se o trenutnem vremenu. Zanima me, kako bi svojemu prijatelju 

opisali, kaj je vreme.« Učenci odgovorijo. 

Vreme je stanje ozračja. Spreminja se ves dan. Ne moremo ga spremeniti, lahko pa se 

mu prilagodimo.  

»Ali ste za danes vedeli, kakšno bo vreme?« »Da.« 

»Kje pa lahko izvemo, kakšno bo vreme?« »Iz vremenske napovedi, ki jo lahko slišimo 

po televiziji, radiu, preberemo na spletu, v časopisu.« 

Na tablo pritrdim vremensko napoved v sliki iz časopisa (gl. prilogo 7.2). Pokličem 

enega izmed učencev, da razbere, na kateri dan se nanaša vremenska napoved v sliki. 

»Kaj sem pritrdila na tablo?« Učenci odgovorijo (vremensko napoved).  

»Ali zna kdo pojasniti, kaj je vremenska napoved v sliki?« Učenci podajo različne 

odgovore. 

Vremenska napoved v sliki je opis in slika napovedi, ki velja za nekaj dni vnaprej.  

 

»Kakšno vreme pa je bilo v Sloveniji 2. 7. 2014?« »Delno jasno.« 

»Tako je. Kaj z vremenske napovedi v sliki nam pove, da je bilo vreme delno jasno?« 

Učenec pride pred tablo in pokaže znake za vremenske pojave. 

»Tako je, to so znaki za vremenske pojave, ki se pojavljajo v medijih.« 

Na tablo pritrdim znake za vremenske pojave in opis znaka (gl. prilogo 7.3).  

»Kdo ve, kaj prikazuje prvi vremenski pojav?« Učenci dvignejo roke. Eden izmed 

učencev pride pred tablo in znaku za vremenski pojav doda opis.  
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Nato razporedimo v pare še druge znake za vremenske pojave in opise. 

Cilj: Povezujejo različne vremenske pojave in znake zanje. 

»Odlično ste opravili nalogo. Povedali smo, da vremena ne moremo spremeniti, lahko 

pa se mu prilagodimo. Kako se prilagodite vremenu?« 

Učenci podajo različne odgovore. Ugotovimo, da se vremenu lahko prilagodimo, tako 

da poslušamo vremensko napoved in se primerno oblečemo. 

Učence razdelim v skupine. Skupino sestavljajo štirje učenci. Vsaka dobi vremenske 

napovedi v sliki, njihova naloga pa je, da se pogovorijo, kako bi se prilagodili 

vremenski napovedi (gl. prilogo 7.4). 

»Zdaj se bomo razdelili v skupine. Vsaka skupina bo dobila vremensko sliko. Dobro si 

jo oglejte in se pogovorite o vremenskih znakih na njej in katera oblačila bi izbrali 

glede na vremensko sliko. Časa imate tri minute, nato boste poročali.« 

Učenci delajo po skupinah, nato sledi poročanje skupin. 

Cilj: Vedo, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 

»Spoznali smo znake za vremenske pojave in njihov pomen. Zdaj se bomo pogovorili, 

kako nastanejo vremenski pojavi (gl. prilogo 7.5).« 

»Kaj opazite na sliki?« »Slika je bila posneta v deževnem vremenu.« 

»Tako je. Kje nastane dež?« »V oblaku.« 

»Tako je. Poznamo več vrst oblakov; delimo jih glede na njihovo obliko ali glede na 

njihovo oddaljenost od zemeljskega površja«. 

»Ali kdo ve, kako imenujemo oblak, v katerem nastaja dež?« »Obstajata dve vrsti 

oblakov, v katerih nastaja dež. Imenujemo jih kumulusi in cirusi. Kumulusi so kopasto 

beli oblaki z ravnim dnom. Podobni so kosom vate, ki plavajo po nebu. Nastanejo 

zaradi dviganja toplega zraka. Cirusi nastanejo visoko na nebu, zato jih sestavljajo 

izključno ledeni kristali. Pogosto so prvi znanilci, da se obdobje lepega vremena 

končuje.« 

Učencem s sliko prikažem ti vrsti oblakov (gl. prilogo 7.6). 

»Ali ste že kdaj kumuluse ali ciruse opazili na nebu (pogledamo tudi skozi okno)?« 

Odgovori so različni. 

»V kakšni obliki pada dež?« »V obliki kapljic.« 

»Ali pada v obliki kapljic, kot jih običajno rišemo (na tablo narišem dežno kapljico (gl. 

prilogo 7.7)?« Učenci podajo različne odgovore. 
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»Obliko solze; okrogle na dnu in ozke na vrhu imajo le kapljice vode, ki kapljajo z 

nekega vira, v trenutku nastanka. Pri dežnih kapljicah pa ločimo majhne dežne kaplje, 

ki jih imenujemo oblačne kapljice in imajo skoraj obliko krogle, ter velike kaplje, ki 

imajo obliko padala. V povprečju imajo dežne kaplje premer od 1 do 2 mm.  

»Torej, kako bi svojemu prijatelju opisali dež?« »Dež je padavina, ki nastaja v oblaku. 

Na Zemljo pade v obliki kapljic, ki so različnih oblik in velikosti. Poznamo več vrst 

oblakov, ki jih delimo glede na njihovo obliko ali oddaljenost od zemeljskega površja.« 

»Kateri vremenski pojav opazite na tej sliki?« »Točo.« 

»Kje pa nastane toča?« »Tudi v oblaku.« 

»Ali kdo ve, kako imenujemo ta oblak?« »Imenuje se nevihtni oblak.« 

»Kdaj je velika verjetnost, da bo padala toča? »Največja verjetnost je poleti med 

nevihtami.« 

»Ali toča lahko pada, ko je temperatura zraka nižja od 0 stopinj Celzija?« »Ne.« 

»Kakšno velikost doseže toča v Sloveniji?« »Od velikosti graha do velikosti oreha, 

izjemoma je velika kot kurje jajce.« 

»Ali lahko kmetje zaščitijo svoje pridelke, da jih toča ne poškoduje?« »Da, z zaščitno 

mrežo proti toči.« 

»Kaj pa opazite na tej sliki?« »Sneg.« 

»Kje pa nastaja sneg?« »V oblakih.« 

»V kakšni obliki pa pada sneg na površje Zemlje?« »V snežinkah.« 

»Ali so vse snežinke enakih oblik?« »Niti dve snežinke nista enaki. Oblike se 

spreminjajo glede na temperaturo okolice (z učenci si pogledamo nekaj oblik snežink 

(gl. prilogo 7.8).« 

»V katerem letnem času je sneg pri nas najpogostejši?« »Pozimi.« 

»Ali je kdaj preveč mrzlo, da bi lahko snežilo?« »Ne. Sneži lahko tudi pri zelo nizkih 

temperaturah, če je le v zraku dovolj vlage. Navadno pa sneži pri dovolj toplih 

temperaturah, navadno nad –10 °C, saj toplejši zrak vsebuje več vodne pare.« 

»Odlično. Kaj pa opazite na naslednji sliki?« »Meglo.« 

»Kaj pa je posledica megle, ko se pojavi?« »Zmanjšuje vidljivost.« 

»Ali kdo ve, v čem se razlikujeta megla in oblak?« »Megla se dotika Zemljine površine, 

oblak pa ne.« 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Krogla
http://sl.wikipedia.org/wiki/Padalo


 

101 

 

»Ali kdo ve, kaj je vzrok za nastanek megle?« »Megla nastane, kadar je vlažnost v 

zraku 100-odstotna in temperatura zraka pade pod rosišče.« 

Cilj: Poznajo različne vremenske pojave: dež, meglo, točo in sneg.  

SKLEPNI DEL 

Vsak učenec izžreba list. Na nekaterih listih je prikazan znak za vremenski pojav, na 

drugih vremenski pojav, na tretjih pa oblačilo (gl. prilogo 7.9). Učenci se morajo 

razporediti v trojke (znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo). Ko so vsi 

učenci razporejeni v trojke, preverimo, ali so se pravilno razporedili. 

 

»Zdaj bo vsak izmed vas izžrebal en list. Na listih je prikazan znak za vremenski pojav 

ali vremenski pojav ali pa oblačilo. Vaša naloga je, da sestavite trojko. Trojko sestavlja 

znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo. Na primer: če imate na listku 

znak za dež, kaj morate še poiskati?« »Sliko, na kateri je opazen dež, znak za dež in 

oblačilo, ki ga oblečemo, kadar dežuje.« »Tako je, ko najdete svojo trojko, se primete 

za roke in se usedete na blazinice pred tablo.« 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Relativna_vla%C5%BEnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rosi%C5%A1%C4%8De
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7.1.2 Učna priprava vreme prek metode didaktične igre  

 

Naslov šole: izbrana podeželska šola Predmet: spoznavanje okolja 

Razred: 2. Šolsko leto: 2014/15 

Zaporedna številka ure: 1. Datum: 18. 3. 2015 

  

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna 

sredstva 

Skupinska. Razlaga, 

opisovanje,  

pogovor, 

delo s slikovnim gradivom, 

didaktična igra. 

Kviz, 

vremenske domine, 

slike vremenski pojavi, 

znaki za vremenske pojave 

in oblačilo. 

 

Učna tema: Pojavi 

Učna enota: Vremenski pojavi 

Operativni cilji: 

 poznajo različne vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo; 

 povezujejo različne vremenske pojave in znak za njih;  

 vedo, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 

Viri in literatura: 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole, delovni zvezek. Modrijan. Ljubljana: 2000. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole, učbenik. Modrijan. Ljubljana: 2012. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. razred 

devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje. Modrijan. Ljubljana: 2001. 

 Učni načrt: Spoznavanje okolja. Ljubljana: 2011. 

http://iktrp1314.weebly.com/naravne-nesre269e-2r.html (dostopno 5. 12. 2014). 

http://iktrp1314.weebly.com/naravne-nesre269e-2r.html
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

»Dobro jutro. Najprej pozorno poslušajte navodila, nato pa boste nalogo po navodilih 

tudi izvedli. Zapustili boste svoja mesta in se sprehodili do okna. Ko najdete mesto pri 

oknu, ste čisto tiho in opazujete, kakšno je danes vreme. Na moj znak se boste vrnili na 

svoja mesta. Ste razumeli?« 

Učenci odidejo do okna in opazujejo vreme. 

»Prosim, da se usedete na svoja mesta.« 

Sledi pogovor o trenutnem vremenu. 

GLAVNI DEL 

Sledi kviz (gl. prilogo 7.10). Učencem naprej razložim pravila igre. 

»Zdaj se bomo učili o vremenu prek kviza. Razdelila vas bom v skupine. Vsaka skupina 

bo imela štiri člane. Kviz je sestavljen iz treh različnih delov. Najprej boste prisluhnili 

zvočnima posnetkoma. Vsaka skupina bo na list zapisala, kateri vremenski pojav je 

predstavljen na zvočnem posnetku. Na moj znak boste dvignili liste in skupaj bomo 

preverili dogovore. Če boste odgovorili pravilno, si skupina prisluži eno točko. Nato 

sledijo vprašanja in trije podani odgovori; samo en odgovor je pravilen. Vsaka skupina 

bo dobila list z zapisanimi črkami A, B in C. Ko preberem vprašanje, se posvetujete in 

na znak dvignite list s tisto črko, ki po vašem mnenju označuje pravilni odgovor. Vsak 

pravilni odgovor vam bo prinesel eno točko. Nato se boste srečali s kvizom od pet proti 

nič. Najprej bom prebrala poved za 5 točk; skupina, ki bo vedela odgovor, ga zapiše 

na list in počaka, da preverim. Če je vaš odgovor pravilen, dobite 5 točk, drugače vam 

preberem poved za 4 točke. Sledi poved za 3 točke, 2 točki in 1 točko. Pri eni točki vam 

bo v pomoč slika. Bo šlo?« 

Učence razdelim v skupine. Vsaki skupini dam kartončke s črkami A, B, C in prazen 

list. 

»Razdeljeni ste v skupine. Zdaj naj si vsaka skupine izbere ime, ki bo povezano z 

vremenom.« 

Na tablo zapišem imena skupin, kamor sproti zapisujem število doseženih točk. 

Sledi kviz (priloga 7.10). 

PRISLUHNI ZVOČNEMU POSNETKU IN ZAPIŠI, KATERI VREMENSKI POJAV JE 

PREDSTAVLJEN: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5n4sy1cSle8 (veter) 

 https://www.youtube.com/watch?v=6_39wbGIJ_I (nevihta)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5n4sy1cSle8
https://www.youtube.com/watch?v=6_39wbGIJ_I
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1. VSAK DAN JE VSEPOVSOD OKROG NAS. NENEHNO SE SPREMINJA IN VPLIVA NA 

NAŠE POČUTJE IN ŽIVLJENJE. ČLOVEK NANJ NIMA VPLIVA. KAJ JE TO? 

A) PRIJATELJ 

B) VREME 

C) POČUTJE 

 

2. KJE LAHKO DOBIMO INFORMACIJE O VREMENSKI NAPOVEDI? 

A) Z OGLASNE DESKE. 

B) PO TELEVIZIJI, RADIU, PREBEREMO NA SPLETU ALI V ČASOPISU. 

C) S KOLEDARJA. 

 

3. KAJ PRIKAZUJE SLIKA?   

A) VREMENSKO NAPOVED V SLIKI. 

B) VREMENSKE POJAVE. 

C) SLOVENIJO.  

Z učenci se pogovorimo o vremenski napovedi v sliki. (Vremenska napoved v sliki je opis in slika 

napovedi, ki velja za nekaj dni vnaprej.) 

 

4. KAJ JE PRIKAZANO NA SLIKI?  

A) PROMETNI ZNAK. 

B) ZNAK ZA NEVIHTO. 

C) ZNAK ZA DEŽ. 

 

OD 5 TOČK DO 0 TOČK 

ZA 5 TOČK: JE VRSTA PADAVIN. 

ZA 4 TOČKE: NASTAJA V DVEH RAZLIČNIH VRSTAH OBLAKOV. OBLAKE IMENUJEMO 

KUMULUSI ALI CIRUSI. 

ZA 3 TOČKE: PADA V OBLIKI KAPLJIC (Z učenci se pogovorimo, da dežne kapljice niso v obliki 

solze, tako kakor jih po navadi rišemo. Pri dežnih kapljicah ločimo majhne dežne kaplje, ki jih 

imenujemo oblačne kapljice in imajo skoraj obliko krogle, ter velike kaplje, ki imajo obliko padala. V 

povprečju imajo dežne kaplje premer od 1 do 2 mm.) 

ZA 2 TOČKI: POZORNO PRISLUHNI ZVOČNEMU POSNETKU 

(https://www.youtube.com/watch?v=uNkaeUr3-HU). 

ZA 1 TOČKO: PRIKAZ DEŽJA. 

 

ZA 5 TOČK: NASTAJA V NEVIHTNEM OBLAKU. 

ZA 4 TOČKE: OBIČAJNO SE POJAVLJA POLETI. 

ZA 3 TOČKE: DOSEŽE VELIKOST OD VELIKOSTI GRAHA DO VELIKOSTI OREHA. 

ZA 2 TOČKI: PRED NJO KMETJE SVOJE PRIDELKE NAJBOLJE ZAŠČITIJO Z ZAŠČITNO 

MREŽO. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Krogla
http://sl.wikipedia.org/wiki/Padalo
https://www.youtube.com/watch?v=uNkaeUr3-HU
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ZA 1 TOČKO: PRIKAZ TOČE. 

Z učenci prisluhnemo še zvočnemu posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=Ed5tgmW6hZA. 

 

ZA 5 TOČK: JE VRSTA PADAVIN. 

ZA 4 TOČKE: NASTAJA V OBLAKU. 

ZA 3 TOČKE: ZANJ NI NIKOLI PREMRZLO, LAHKO PA JE PRETOPLO. 

ZA 2 TOČKI: PADA V OBLIKI SNEŽINK. (Z učenci se pogovorimo o raznolikosti in vrstah snežink.) 

ZA 1 TOČKO: PRIKAZ SNEGA. 

 

ZA 5 TOČK: OD OBLAKA SE RAZLIKUJE V TEM, DA SE DOTIKA ZEMLJINE POVRŠINE. 

ZA 4 TOČKE: POZNAMO VEČ VRST. 

ZA 3 TOČKE: JE OBLAK V DOTIKU S TLEMI. 

ZA 2 TOČKI: ZMANJŠUJE VIDLJIVOST. 

ZA 1 TOČKO: PRIKAZ MEGLE. 

Cilj: Poznajo različne vremenske pojave: dež, sneg, točo in meglo. 

Učenci po končanem kvizu in razglasitvi rezultatov poslušajo navodila za igro domine 

(gl. prilogo 7.11). 

»Učenci, zdaj pa se boste igrali igro domine. Ostali boste v istih skupinah. Domine 

stresite na sredo mize in jih obrnite s hrbtno stranjo navzgor. Nato si vsak izmed vas 

izbere šest domin. Ena izmed domin bo ostala na mizi; obrnite je na pravo stran. Na 

eni strani domine je zapisano ime vremenskega pojava, na drugi strani pa je narisan 

znak za vremenski pojav. Če imate narisan znak za sončno vreme, morate zraven 

postaviti domino, ki ima napisano besedo sončno (učencem igro prikažem tudi na 

tabli). Če nimate ustrezne domine, je na vrsti naslednji igralec. Zmaga tisti, ki 

najhitreje položi vse domine. Začne učenec, ki vrže večje število točk na igralni kocki. 

Igro začnete v smeri urinega kazalca. Bo šlo?« 

Učenci se igrajo vremenski domino. 

Cilj: Povezujejo različne vremenske pojave in znake zanje. 

SKLEPNI DEL 

»Učenci, zanima me, ali se vremenu lahko prilagodimo.« »Da.« 

»Kako pa se prilagodimo?« »Primerno se oblečemo.« 

»Res je.« 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed5tgmW6hZA
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Vsak učenec izžreba list. Na nekaterih listih je prikazan znak za vremenski pojav, na 

drugih vremenski pojav, na tretjih pa oblačilo (gl. prilogo 7.9). Učenci se morajo 

razporediti v trojke (znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo). Ko so vsi 

učenci razporejeni v trojke, preverimo, ali so se pravilno razporedili. 

»Zdaj bo vsak izmed vas izžrebal en list. Na listih je prikazan znak za vremenski pojav 

ali vremenski pojav ali pa oblačilo. Vaša naloga je, da sestavite trojko. Trojko sestavlja 

znak za vremenski pojav, vremenski pojav in oblačilo. Na primer: če imate na listku 

znak za dež, kaj morate še poiskati?« »Sliko, na kateri je opazen dež, znak za dež in 

oblačilo, ki ga oblečemo, kadar dežuje.« »Tako je, ko najdete svojo trojko, se primete 

za roke in se usedete na blazinice pred tablo.« 

Cilj: Vedo, kako se oblečemo v različnih vremenskih situacijah. 
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7.1.3 Učna priprava zmesi prek tradicionalnega pristopa  

Naslov šole: izbrana podeželska šola Predmet: spoznavanje okolja 

Razred: 2. Šolsko leto: 2014/15 

Zaporedna številka ure: 1. Datum: 24. 3. 2015 

  

 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna 

sredstva 

Individualna. 

 

Razlaga, 

opisovanje,  

pogovor, 

demonstracija.  

Zmesi, 

lonček,  

sita, 

učni list, 

listki (zmes, metoda za 

ločevanje). 

Učna tema: Snovi 

Učna enota: Zmesi, ločevanje zmesi 

Operativni cilji: 

 znajo opisati in določiti lastnosti snovi; 

 poznajo postopke za ločevanje trdnih zmesi: 

 znajo izvesti in opisati ločevanje s sejanjem, 

 razumejo, da je velikost luknjic merilo za ločevanje pri sejanju, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z magnetom, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z vodo, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z vejanjem, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje s prebiranjem 

 znajo uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi; 

 znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti. 

Viri in literatura: 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, delovni zvezek. Modrijan. Ljubljana: 2000. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, učbenik. Modrijan. Ljubljana: 2012. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje. Modrijan. Ljubljana: 

2001. 

 Učni načrt: Spoznavanje okolja. Ljubljana: 2011. 
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

Za učence imam pripravljenih 12 škatlic, ki so razporejene po razredu (vsaka škatlica 

ima luknjo za roko). Škatlice so označene s številko 1, 2 ali 3. Naloga učencev je, da 

poiščejo škatlico številka 1 (koruza) in otipajo snov, nato številko 2 (fižol) in 3 

(sladkor); ko to naredijo, se usedejo v krog. Pogovorimo se o tem, katera snov je v 

določeni škatlici. 

»V razredu je 12 škatlic, ki so označene s številko 1, 2 ali 3. Vaša naloga je, poiščete 

škatlico številka 1 in otipate snov. V mislih poskušajte ugotoviti, katera snov bi bila 

lahko v škatli. Nato poiščete še škatlici s številkama 2 in 3 ter naredite enako. Ko ste 

otipali vse snovi, se usedete pred tablo in v tišini počakate, da se vsi zberemo. Ste 

razumeli navodila?« 

»Kaj mislite, da je bilo v škatlici 1?« Učenci podajo različne odgovore; skupaj 

pogledamo, kdo je imel prav. 

»Kaj pa v škatlici številka 2?« Pogledamo škatlico številka 2. 

»In v zadnji škatli?« Preverimo še škatlico številka 3. 

 »Kako bi z eno besedo poimenovali, kar vidite?« (Učenci vidijo koruzo, fižol in 

sladkor.)  

Skupaj ugotovimo, da jih imenujemo snov. Učencem razložim pojem snov.  

»Ugotovili smo, da lahko koruzi, fižolu ali sladkorju rečemo tudi, da so snovi. Za snov 

je značilno, da ima določene lastnosti. Te lastnosti so: barva, gostota, otip, stanje, vonj, 

okus.«  

Za fižol, koruzo in za sladkor skupaj opišemo njihove lastnosti. 

»Pri snovi je pomembna tudi številčnosti. Primer: za krmo uporabljamo travo. Ali je 

dovolj, da kravi nakrmimo z eno travo? Ne, potrebujmo voz trave. Ali hišo lahko 

gradimo z eno opeko? Ne, potrebujemo paleto opek ali celo tovornjak.«  

Nato zmešam koruzo in sladkor.  

»Kaj pa imamo zdaj? Ali je to še snov? Če snovi z različnimi lastnostmi pomešamo, 

dobimo zmes. Nekatere zmesi lahko preprosto ločimo na snovi, druge pa ne.« 

»Ali lahko ločimo sladkor in koruzo?«  

Ugotovimo, da lahko, in sicer z metodo prebiranja.  

»Danes bomo tako ločevali zmesi, ki so sestavljene iz trdnih snovi.« 
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Cilj: Znajo opisati in določiti lastnosti snovi. 

GLAVNI DEL 

Pred učence postavim določeno zmes. Njihova naloga je, da ugotovijo, s katero metodo 

ločevanja bi zmes ločili na snovi. Metodo ločevanja izvede učitelj z metodo 

demonstracije. Vsako metodo ločevanja tudi opišemo. Metodo tudi slikovno 

ponazorimo (gl. prilogo 7.12).  

 

»Pred vami je nekaj zmesi in slikovni prikaz metod ločevanja trdnih zmesi. Zanima me, 

katero metodo bi uporabili, da bi zmesi spet ločili na snov.« 

Zmesi so: 

 fižol + koruza      prebiranje 

S prebiranjem: ločimo snovi iz zmesi, če so delci dovolj veliki in jih ni preveč. 

 sponke + žagovina       ločevanje z magnetom 

Ločevanje z magnetom: ločujemo zmesi, ki vsebujejo železo. 

 listje + pesek       pihanje/vejanje 

S pihanjem/z vejanjem: zračni tok lažje delce odpihne, npr. listje in pesek 

 riž + moka         sejanje 

S sejanjem: merilo za ločevanje je velikost delcev; večji delci od luknjic na uokvirjeni 

mreži ostanejo na situ, manjši padejo skozi. Poznamo sita, rete in rešeta. Najredkejša 

je mreža na reti, gostejša na rešetu in najgostejša na situ. Nekoč so z reto ločili slamo 

od žita, z rešetom žito od plev in s sitom moko od otrobov. 

 stiropor + pesek       ločevanje z vodo  

Z ločevanjem z vodo: ločujemo snovi, ki se razlikujejo po gostoti. Snov, ki ima večjo 

gostoto kot voda, v vodi potone. Snov, ki ima manjšo gostoto kot voda, na vodi plava. 

»Zdaj bomo skupaj reševali učni list (gl. prilogo 7.13). Na učenem listu imate sliko 

zmesi. Eden izmed vas bo prišel ločit zmes na trdne snovi, preostali pa si zapišite, 

katero metodo smo uporabili za ločevanje trdnih zmesi.«   

Učenec, ki pride pred tablo, vzame vrečko, označeno s številko 1. 

»Iz katerih snovi je sestavljena zmes?« »Riž in moka.«  

»Katero metodo ločevanja trdnih zmesi bi uporabil?« »Sejanje.« 

»Zakaj?« »Ker so delci riža in moke različno veliki.«  
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»Kateri pripomoček boš izbral, da boš ločil zmes: sito, rešeto ali reto?« »Sito, ker so 

luknjice na uokvirjeni mreži najgostejše na situ.« 

Učenec nato loči zmesi na trdne snovi.  

»Povej še en primer trdne zmesi, ki bi jo ločil na snov z uporabo sita.« Učenec pove še 

en primer. 

Pride naslednji učenec in vzame vrečko, ki je označena s številko 2. 

»Iz katerih snovi je sestavljena zmes?« »Stiropor in fižol.«  

»Katero metodo ločevanja trdnih zmesi bi uporabil?« »Ločevanje z vodo.« 

»Zakaj?« »Ker bo stiropor plaval na vodi, fižol pa potonil.« »Zakaj se to zgodi?« »Ker 

se snovi ločujejo po gostoti.«  

Učenec nato loči zmesi na trdne snovi.  

Vse učence vprašam, ali še vedo, katere lastnosti lahko določimo snovi. Tisti, ki pozna 

odgovor na vprašanje, naj dvigne roko. Pokličem enega izmed učencev. »Snovi lahko 

določimo bravo, gostoto, otip, stanje in vonj.« 

Učence vprašam, kdaj za ločevanje zmesi iz trdnih snovi uporabimo magnet. Pokličem 

enega izmed učencev (ko zmes vsebuje železo). Učenec vzame vrečko, ki je označena 

s številko 3. »Iz katerih snovi je sestavljena zmes?« »Sponke in frnikole.« Učenec loči 

zmes na trdne zmesi. 

»Kdo zna našteti vsaj tri metode za ločevanje trdnih zmesi?« Učenec, ki našteje vsaj tri 

metode, pride pred tablo in vzame vrečko številka 4. »Iz katerih snovi je sestavljena 

zmes?« »Riž in fižol.« »Katero metodo ločevanja trdnih zmesi boš uporabil?« 

»Prebiranje.« »Zakaj?« »Ker ni veliko fižola in ga lahko s prebiranjem ločim od riža.« 

»Zanima me, s katero metodo za ločevanje trdnih zmesi bi ločili riž, moko in sponke.« 

Učenec, ki dvigne roko, pove odgovor in ga utemelji.  

Pred tablo pride naslednji učenec, ki vzame vrečko številka 5. »Iz katerih snovi je 

sestavljena zmes?« »Kamni in luščine.« »Katero metodo ločevanja trdnih zmesi boš 

uporabil?« »Vejanje.« »Ali bi lahko kamne in luščine ločil še s katero drugo metodo 

za ločevanje?« »Da, s prebiranjem.« Učenec pokaže oba načina ločevanja zmesi na 

trdne snovi. 

Naslednji učenec vzame vrečko s številko 6. »Iz katerih snovi je sestavljena zmes?« 

»Fižola, sladkorja in riža.« »Ali bo dovolj samo ena metoda za ločevanje trdnih zmesi? 

Ali boš uporabil več metod?« »Ločil bom z metodo prebiranja in sejanja.« Učenec loči 

zmes na trdne snovi.  
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»Ali zna kdo povedati še kak primer, pri katerem bi za ločevanje trdnih zmesi uporabili 

več kot eno metodo?« Učenci naštevajo zmesi in metode ločevanja.  

Pred tablo pride zadnji učenec, ki vzame vrečko številka 7. »Iz katerih snovi je 

sestavljena zmes?« »Velikih in majhnih kock.« »Katero metodo ločevanja trdnih zmesi 

boš uporabil?« »Prebiranje.« učenec loči zmes na trdne snovi. 

Cilja: Znajo uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi ter znajo izvesti in opisati 

ločevanje s sejanjem. 

SKLEPNI DEL 

Vsak učenec izžreba list (gl. prilogo 7.14). Na nekaterih listih je zapisana zmes, na 

drugih pa metoda za ločevanje trdnih zmesi. Učenci se morajo razporediti v pare (zmes 

in metoda za ločevanje trdnih zmesi). Ko so vsi učenci razporejeni v pare, preverimo, 

ali so se pravilno razporedili. 

»Zdaj bo vsak izmed vas izžrebal en list. Na nekaterih listih je napisana zmes, na enih 

listih pa metode za ločevanje trdnih zmesi, ki smo jih danes spoznali. Vaša naloga je, 

da najdete svoj par. Par sestavljata zmes in metoda za ločevanje trdnih zmesi. Na 

primer: če imate na listku zapisano trava in kamenje, katero metodo morate najti?« 

»Vejanje.« »Tako je, ko najdete svoj par, se primete za roke in se usedete na blazinice 

pred tablo.« 
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7.1.4 Učna priprava zmesi z metodo didaktične igre  

Naslov šole: izbrana podeželska šola Predmet: spoznavanje okolja 

Razred: 2. Šolsko leto: 2014/15 

Zaporedna številka ure: 1. Datum: 25. 3. 2015 

  

Učna tema: Snovi 

Učna enota: Zmesi, ločevanje zmesi 

Operativni cilji: 

 znajo opisati in določiti lastnosti snovi; 

 poznajo postopke za ločevanje trdnih zmesi: 

 znajo izvesti in opisati ločevanje s sejanjem, 

 razumejo, da je velikost luknjic merilo za ločevanje pri sejanju, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z magnetom, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z vodo, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje z vejanjem, 

 znajo izvesti in opisati ločevanje s prebiranjem; 

 znajo uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi; 

 znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti. 

Viri in literatura: 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, delovni zvezek. Modrijan. Ljubljana: 2000. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, učbenik. Modrijan. Ljubljana: 2012. 

 B. Bajd, D. Krnel, M. Pečar, OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje. Modrijan. Ljubljana: 

2001. 

 Učni načrt: Spoznavanje okolja. Ljubljana: 2011. 
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Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna 

sredstva 

Individualna. 

 

Razlaga, 

opisovanje,  

pogovor, 

didaktična igra. 

Zmesi, 

lončki,  

sita, 

podloga igre zmešam in 

ločim, 

kartice za igro zmešam in 

ločim, 

igralne kocke, 

gumbi, 

listki (zmes, metoda za 

ločevanje). 

 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

Za učence imam pripravljenih 12 majhni škatlic, ki so razporejene po razredu (vsaka 

škatlica ima luknjo za roko). Škatlice so označene s številko 1, 2 ali 3. Naloga učencev 

je, da poiščejo škatlico številka 1 (koruza) in otipajo snov, nato številko 2 (fižol) in 3 

(sladkor); ko to naredijo se usedejo v krog. Pogovorimo se o tem, katera snov je v 

določeni škatlici. 

»V razredu je 12 škatlic, ki so označene s številko 1, 2 ali 3. Vaša naloga je, da poiščete 

škatlico številka 1 in otipate snov. V mislih poskušajte ugotoviti, katera snov bi bila 

lahko v škatli. Nato poiščete še škatlici s številkama 2 in 3 ter naredite enako. Ko ste 

otipali vse snovi, se usedete pred tablo in v tišini počakate, da se vsi zberemo. Ste 

razumeli navodila?« 

»Kaj mislite, da je bilo v škatlici 1?« Učenci podajo različne odgovore; skupaj 

pogledamo, kdo je imel prav. 

 

»Kaj pa v škatlici številka 2?« Pogledamo škatlico številka 2. 

»In v zadnji škatli?« Preverimo še škatlico številka 3. 
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»Kako bi z eno besedo poimenovali, kar vidite?« (Učenci vidijo koruzo, fižol in 

sladkor.)  

Skupaj ugotovimo, da jih imenujemo snov. Učencem razložim pojem snov.  

»Ugotovili smo, da lahko koruzi, fižolu ali sladkorju rečemo tudi, da so snovi. Za snov 

je značilno, da ima določene lastnosti. Te lastnosti so: barva, gostota, otip, stanje, vonj, 

okus.«  

Za fižol, koruzo in za sladkor skupaj opišemo njihove lastnosti. 

»Pri snovi je pomembna tudi številčnosti. Primer: za krmo uporabljamo travo. Ali je 

dovolj, da kravi nakrmimo z eno travo? Ne, potrebujmo voz trave. Ali hišo lahko 

gradimo z eno opeko? Ne, potrebujemo paleto opek ali celo tovornjak.«  

Nato zmešam koruzo in sladkor.  

»Kaj pa imamo zdaj? Ali je to še snov? Če snovi z različnimi lastnostmi pomešamo, 

dobimo zmes. Nekatere zmesi lahko preprosto ločimo na snovi, druge pa ne.« 

»Ali lahko ločimo sladkor in koruzo?«  

Ugotovimo, da lahko, in sicer z metodo prebiranja.  

»Danes bomo tako ločevali zmesi, ki so sestavljene iz trdnih snovi.« 

Cilj: Znajo opisati in določiti lastnosti snovi. 

GLAVNI DEL 

Pred učence postavim določeno zmes. Njihova naloga je, da ugotovijo, s katero metodo 

ločevanja bi zmes ločili na snovi. Metodo ločevanja izvede učitelj z metodo 

demonstracije. Vsako metodo ločevanja tudi opišemo. Metodo tudi slikovno 

ponazorimo (gl. prilogo 7.12).  

»Pred vami je nekaj zmesi in slikovni prikaz metod ločevanja trdnih zmesi. Zanima me, 

katero metodo bi uporabili, da bi zmesi spet ločili na snov.« 

Zmesi so: 

 fižol + koruza      prebiranje 

S prebiranjem: ločimo snovi iz zmesi, če so delci dovolj veliki in jih ni preveč. 

 sponke + žagovina         ločevanje z magnetom 

Ločevanje z magnetom: ločujemo zmesi, ki vsebujejo železo. 

 listje + pesek       pihanje/vejanje 

S pihanjem/z vejanjem: zračni tok lažje delce odpihne, npr. listje in pesek. 
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 riž + moka         sejanje 

S sejanjem: merilo za ločevanje je velikost delcev; večji delci od luknjic na uokvirjeni 

mreži ostanejo na situ, manjši padejo skozi. Poznamo sita, rete in rešeta. Najredkejša 

je mreža na reti, gostejša na rešetu in najgostejša na situ. Nekoč so z reto ločili slamo 

od žita, z rešetom žito od plev in s sitom moko od otrobov. 

 stiropor + pesek       ločevanje z vodo  

Z ločevanjem z vodo: ločujemo snovi, ki se razlikujejo po gostoti. Snov, ki ima večjo 

gostoto kot voda, v vodi potone. Snov, ki ima manjšo gostoto kot voda, na vodi plava. 

»Zdaj se boste igrali igrico zmešam in ločim (gl. prilogo 7.17). Pozorno poslušajte 

navodila in pravila igre. Igrico boste igrali po trije skupaj. Vsak v skupini si bo izbral 

svoj gumb. Gumbe položite na polje start. Nato vsak vrže kocko; tisti, ki vrže največje 

število, začne igro. Kadar pridete do polja, ki je označeno z zeleno bravo, vzemite 

kartico, ki je zelene barve, in na glas preberite navodila na kartici ter izvedite nalogo. 

Zelene kartice vsebujejo naloge, pri katerih boste ločevali zmesi. Ko pridete do polja, 

ki je označeno z rumeno, pa vzamete rumeno kratico in na glas preberite vprašanje na 

kartici. Na rumenih karticah so zapisana vprašanja, na katera odgovarjate. Na vsaki 

kartici je zapisano, koliko polj se pomaknete naprej, če vam je uspelo, in koliko polj se 

pomaknete nazaj, če vam ni uspelo. Tisti igralec, ki bo prvi prišel do cilja, je 

zmagovalec. Ste razumeli navodila?«  

Zmesi, ki jih pripravim za igro:  

1. riž + moka (sejanje) 

2. stiropor + fižol (loč. z vodo) 

3. sponke  + frnikole (loč. z magnetom) 

4. riž + fižol (prebiranje) 

5. kamni + luščine (vejanje, prebiranje) 

6. sladkor + riž (sejanje) 

7. velike kocke + majhne kocke (prebiranje) 

8. fižol + sladkor + riž (prebiranje + sejanje) 

Cilja: Znajo uporabiti postopke za ločevanje trdnih zmesi ter znajo izvesti in opisati 

ločevanje s sejanjem. 

SKLEPNI DEL 

Vsak učenec izžreba list (gl. prilogo 7.14). Na nekaterih listih je zapisana zmes, na 

drugih pa metoda za ločevanje trdnih zmesi. Učenci se morajo razporediti v pare (zmes 

in metoda za ločevanje trdnih zmesi). Ko so vsi učenci razporejeni v pare, preverimo, 

ali so se pravilno razporedili. 

»Zdaj bo vsak izmed vas izžrebal en list. Na nekaterih listih je napisana zmes, na enih 

listih pa metode za ločevanje trdnih zmesi, ki smo jih danes spoznali. Vaša naloga je, 
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da najdete svoj par. Par sestavljata zmes in metoda za ločevanje trdnih zmesi. Na 

primer: če imate na listku zapisano trava in kamenje, katero metodo morate najti?« 

»Vejanje.« »Tako je, ko najdete svoj par, se primete za roke in se usedete na blazinice 

pred tablo.« 
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 7.2 Vremenska napoved v sliki 

 

 

 

 

 

 

 

 Delo, 2. 7. 2014 
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7.3 Znaki za vremenski pojav in opis znaka 

 

 

 

MEGLENO 

 
 

 

 

 

 

 

JASNO 

   

 

 

 

VETROVNO 

 

 

DEŽEVNO 
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NEVIHTA 

 

 
 

DELNO 

JASNO 

 

SNEG 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

* * * 
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7.4 Vremenske napovedi v sliki 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Delo, 28. 11. 2013 

 

Delo, 7. 11. 2014 

 

Delo, 27. 6. 2014 

 

Delo, 27.6. 2014 

 

Delo, 10. 11. 2014 

 

Delo, 28. 11. 2014 

 

Delo, 10. 11. 2014 
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  7.5 Vremenski pojavi 

  

 

  

 

7.6 Cirusi in kumulusi 
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7.7 Napačna predstava o dežni kaplji 

 

7.8 Oblike snežink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Znaki za vremenske pojave, vremenski pojavi in oblačilo  

                                                           
 

 

Znak za vremenski 

pojav 

Vremenski pojav            Oblačilo  

 

 

1 
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* 

* 

* 

* 
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2 
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7.10 Kartončki in kviz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
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7.11 Vremenske domine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNEG 

SONČNO   

 

 

 MEGLENO  SONČNO 

 

 

 

 
 

NEVIHTA 
 

 
 

DEŽEVNO MEGLENO  
 

 

 
 

DELNO JASNO 
 

 
 

SNEG 
 

 
 

*     *    *             

DEŽEVNO VETROVNO  
 

 

 

SONČNO   SNEG 
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*     *    *             

OBLAČNO NEVIHTA 

 
 

  
 

MEGLENO SONČNO 

 

 VETROVNO SNEG DELNO JASNO 

 
 

 
 

 

*     *    *             
DEŽEVNO  

NEVIHTA VETROVNO 
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7.12 Slikovna ponazoritev metod za ločevanje trdnih zmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LOČEVANJE Z 

MAGNETOM 

 

 

 

PIHANJE/ 

VEJANJE 

 

 

SEJANJE 

 

 

    

LOČEVANJE Z 

VODO 

 

PREBIRANJE 
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7.13 Učni list 

ZMEŠAM IN LOČIM 

ZMES SNOVI POSTOPEK LOČEVANJA 

ZMESI 

 

1. RIŽ 

2. MOKA 

 

 

1. STIROPOR 

2. FIŽOL 

 

 

1. SPONKE 

2. FRNIKOLE 

 

 

1. RIŽ 

2. FIŽOL 

 

 

1. ARAŠIDI 

2. LUŠČINE 

 

 

1. SLADKOR 

2. RIŽ 
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1. VELIKE KOCKE 

2. MAJHNE KOCKE 

 

 

1. FIŽOL 

2. RIŽ 

3. SLADKOR 
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7.14 Metoda za ločevanje trdnih zmesi in zmes 

 

METODA ZA LOČEVANJE TRDNIH ZMESI ZMES 

LOČEVANJE Z MAGNETOM PESEK + KOVINSKI OBROČI 

SEJANJE MIVKA + DROBNI PESEK 

SEJANJE ZDROB + FIŽOL 

PIHANJE/VEJANJE ŽAGANJE + DROBNI PESEK 

PIHANJE/VEJANJE KAMENJE + TRAVA 

PREBIRANJE FIŽOL + KORUZA 

PREBIRANJE GRAH + FIŽOL 

LOČEVANJE Z MAGNETOM SLADKOR + ŽELEZO 

LOČEVANJE Z VODO STIROPOR + FRNIKOLE  

PIHANJE/VEJANJE LISTJE + PESEK 

SEJANJE MIVKA + DROBNI PESEK 
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7.15 Prepis intervjuja z učiteljico A 

1 A: Kako bi opredelili pojem didaktična igra? 

2 B: »Didaktično igro bi opredelila kot igro, s pomočjo katere lahko dosežemo različne 

učne cilje.«  

3 A: Kako pogosto uporabljate igre pri pouku spoznavanje okolja? 

4 B: »Pri pouku spoznavanje okolja didaktične igre še nisem uporabila, ker predmet 

zahteva veliko opazovanja, sklepanja in opisov postopkov. Didaktično igro največkrat 

uporabim pri slovenščini in matematiki, vendar le nekajkrat letno.«  

5 A: Katere vrste didaktičnih iger največkrat uporabite pri pouku spoznavanju 

okolja? 

6 B: »Kadar vključim didaktične gre k pouku, največkrat uporabim igre vlog, saj učenci 

zelo uživajo in se veliko naučijo. Igro vlog največkrat vključim pri slovenščini, čeprav bi 

jo lahko tudi pri spoznavanju okolja. Z igrami vlog se učenci učijo situacij, ki se lahko 

zgodijo v vsakdanjem življenju, in hkrati razvijajo govorno nastopanje, kar pa je v prvi 

triadi zelo pomembno.«  

7 A: Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri temah zmesi in vremena? 

8 B: »Nikoli.« 

9 A: Kakšne so po vašem mnenju prednosti in pomanjkljivosti didaktičnih iger? 

10 B: »Pri prednostih bi poudarila predvsem to, da otrok v sproščenem vzdušju doseže 

določeni cilj. Vendar če otroku igra ni všeč, se ne trudi in ne doseže cilja.«  

7. 16 Prepis intervjuja z učiteljico B 

1 A: Kako bi opredelili pojem didaktična igra? 

2 B: »Hmmm, to je igra, ob kateri se otrok nekaj nauči.«  

3 A: Kako pogosto uporabljate igre pri pouku spoznavanje okolja? 

4 B: »Prav pri pouku spoznavanje okolja didaktične igre za osrednjo dejavnost še nisem 

uporabila. Največkrat jo vključim v uvodno dejavnost oziroma na začetku pouka, saj tako 

pridobim pozornost in motivacijo učencev.«  

5 A: Katere vrste didaktičnih iger največkrat uporabite pri pouku spoznavanju 

okolja? 

6 B: »Kot sem že omenila, pri pouku spoznavanja okolja didaktične igre še nisem 

uporabila. Po navadi se z učenci zjutraj igramo igre s črkami, saj je v 2. razredu zelo 

pomembno, da učenci usvojijo črke.«  
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7 A: Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri temah zmesi in vremena? 

8 B: »Nikoli.« 

9 A: Kakšne so po vašem mnenju prednosti in pomanjkljivosti didaktičnih iger? 

10 B: »Didaktična igra ima veliko prednost, saj z njo dosežemo učenje na zanimiv in 

zabaven način. Vendar od učitelja zahteva veliko časa in priprav, hkrati pa mora imeti na 

voljo dovolj materiala za izdelavo igre. Ko učitelj igro izdela, potrebuje v razredu dovolj 

časa za njeno izvedbo.«   
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7.17 Igrica zmešam in ločim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ 

NA TO POLJE POSTAVI ZELENE KARTICE. 
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 ZAČETEK 

NA TO POLJE POSTAVI RUMENE KARTICE. 
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PRAVILA IGRE: Na začetku vsak igralec izbere svoj gumb, s katerim se bo premikal po polju. Vsi igralci svoje gumbe postavijo na polje start. 

Nato vsak igralec enkrat vrže kocko; tisti, ki vrže največje število, začne igro. Ko igralec pride do polja, ki je označeno z zeleno bravo, vzame 

kartico, ki je zelene barve, in na glas prebere navodila na kartici. Nato izvede nalogo. Modre kartice vsebujejo naloge, pri katerih učenci ločujejo 

zmesi. Ko igralec pride do polja, ki je označeno z rumeno, vzame rumeno kratico in na glas prebere vprašanje na kartici. Na rumenih karticah so 

zapisana vprašanja, na katera učenci odgovarjajo. Če igralec pravilno odgovori na vprašanje, se pomakne dve polji naprej. Če na vprašanje ne zna 

odgovoriti ali odgovori napačno, se pomakne tri polja nazaj. Zmaga tisti igralec, ki je prvi prispel do cilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi vrečko, ki ima številko 1. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 1. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

 

Najdi vrečko, ki ima številko 2. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo pusti na mizi. 

 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 Najdi vrečko, ki ima številko 3. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 3. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

 

Najdi vrečko, ki ima številko 4. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 4. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 
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Najdi vrečko, ki ima številko 5. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 5. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

 

Najdi vrečko, ki ima številko 6. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 6. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

  

Najdi vrečko, ki ima številko 8. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 8. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

 

Najdi vrečko, ki ima številko 7. Zmes stresi na krožnik. 

Premisli, kako bi zmes ločil na snovi. Nato vzemi 

pripomoček, ki ga potrebuješ za ločevanje zmesi. Ko zmes 

ločiš, jo stresi nazaj v vrečko s številko 7. 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 
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Kdaj uporabimo prebiranje kot metodo ločevanja trdnih 

zmesi? 

A) Če so delci dovolj veliki in jih ni preveč. 

B) Ko zračni tok lahko nekatere delce odpihne.  

C) Ko so sestavine zmesi različne po gostoti. 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 

S katero metodo za ločevanje trdnih zmesi bi ločil riž, 

moko in sponke? Odgovor utemelji. 

A) Ločevanje z magnetom in vodo. 

B) S sejanjem in z ločevanjem z magnetom. 

C) S sejanjem in z ločevanjem z vodo. 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 

Povej primer trdne zmesi, ki bi jo ločil na snov z metodo 

ločevanja z vodo.  

 

 

 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 

Povej primer trdne zmesi, ki bi jo ločil na snov z uporabo 

sita. 

 

 

 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 
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Povej primer trdne zmesi, ki bi jo ločil na snovi z uporabo 

magneta.  

 

 

 

 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 

Merilo za ločevanje s sejanjem je velikost delcev; večji 

delci padejo skozi sito, manjši pa ostanejo na situ. 

 

DRŽI   NE DRŽI 

Če ti je uspelo, se premakni dve polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni tri polja nazaj. 

 

Kdaj za ločevanje zmesi iz trdnih snovi uporabimo 

magnet? 

A) Ko so delci dovolj veliki in jih ni preveč. 

B) Ko se snovi iz zmesi razlikujejo po gostoti. 

C) Ko zmes vsebuje železo. 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 

Povej primer trdne zmesi, ki bi jo ločil na snov z metodo 

vejanja. 

 

 

 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 
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Lukec bi rad ločil listje od peska. Katero metodo za 

ločevanje trdnih zmesi naj uporabi, da mu bo uspelo? 

A) Ločevanje z vodo. 

B) Pihanje/Vejanje. 

C) Sejanje. 

 

Če ti je uspelo, se premakni 2 polji naprej.  

Če ti ni uspelo, se pomakni 3 polja nazaj. 

 


