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I 

 

POVZETEK 

 

Predmeta spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika zajemata vsebine, s katerimi 

učenci spoznavajo svet, v katerem živijo. Učiteljeva naloga pri poučevanju je spodbujanje 

radovednosti učencev, da lahko iz neposrednih izkušenj razširijo in poglobijo že 

oblikovane pojme in predstave o okolju, ki jih obdaja. Pouk mora narediti pester, kar 

lahko doseže z uporabo različnih učnih metod, ki se pri poučevanju med seboj prepletajo, 

največkrat pa je ena metoda vodilna. Mnoge študije so potrdile pozitivne vplive metode 

didaktične igre, saj učenci med poukom vključujejo različna čutila in si, zaradi aktivne 

vloge pri dejavnostih, med učenjem več zapomnijo, njihovo znanje je posledično 

trajnejše.  

Tema gibanje se pojavlja že v predšolskem obdobju. Kurikulum za vrtce predlaga, da 

otrok odkriva različna gibanja in spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje. Ta 

znanja morajo otroci z vstopom v osnovno šolo nadgraditi z natančnejšimi opisi, 

poimenovanji in prikazi različnih gibanj. V zadnji triadi osnovne šole vzroke in posledice 

gibanja še podrobneje opišejo, jih ponazorijo z grafi, opravljajo meritve poti in časa in 

opišejo tudi sile, ki delujejo na gibajoča se telesa. To je vodilo do ciljev magistrskega 

dela, ki so: ugotoviti, kako in na kakšen način didaktične igre pripomorejo k razumevanju 

obravnavane teme gibanje v 1. in 4. razredu; ovrednotiti vpliv uporabe didaktičnih iger 

na poznavanje pojmov povezanih z gibanjem v primerjavi s tradicionalnim poukom; 

primerjati aktivnost učencev obeh starostnih skupin pri tradicionalnih učnih urah in urah 

z igrami in ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji z uporabo didaktičnih iger. 

Zasnovali smo raziskavo, katere raziskovalna vprašanja so pokrivala cilje magistrskega 

dela. V raziskavi so bile uporabljene deskriptivna, kavzalna in kvazi-eksperimentalna 

metoda pedagoškega raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni 

raziskovalni pristop. V raziskavi je sodelovalo 42 učencev 1. razreda ene mestne šole in 

43 učencev 4. razreda druge mestne šole. Učenci posameznega razreda so bili razdeljeni 

v 2 skupini, eksperimentalno in kontrolno. Podatke smo zbirali s predtesti in potesti za 

učence in anketo za učiteljice. V omenjenih razredih smo izvedli učne ure, pri katerih smo 

obravnavali temo sile in gibanje preko iger ali na tradicionalni način. Rezultati raziskave 

kažejo, da so vse v raziskavo vključene učiteljice seznanjene z metodo didaktičnih iger 

in jo tudi uporabljajo, kadar menijo, da je ustreznejša od drugih učnih metod. Didaktične 

igre pozitivno vplivajo na učence pri obravnavi nove učne snovi. Učenci obeh skupin so 

dosegli učne cilje in pri dosežkih na potestu med skupinama ni statistično pomembnih 

razlik. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, ker smo bili pri raziskovanju omejeni, 

tudi pri številu udeležencev in številu kontaktnih ur z učenci.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: didaktične igre, gibanje, učna metoda, spoznavanje okolja, 

naravoslovje in tehnika. 
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ABSTRACT 

 

The courses of Environmental Sciences and Natural Sciences and Technology include 

contents which enable students to learn about the world in which they live. The teacher's 

task is to encourage the pupils’ curiosity through direct experience, so that they may 

deepen and expand their already formed concepts and ideas about the world that 

surrounds them. The teacher must make sure that the lessons are varied, which can be 

achieved by combining a number of different teaching methods. In most cases however, 

a single method is still prevalent. Many studies have confirmed the positive effects of the 

method of didactic games. The method enables pupils to activate multiple sensory 

processes during lessons, due to having an active role in activities, which makes learning 

more memorable and consequently the knowledge acquired more durable. 

The topic of motion is first addressed in the pre-school, as the pre-school curriculum 

suggests that the child discovers different types of motion, gets to know what causes them 

and what it takes to maintain them. When entering primary school, children upgrade this 

knowledge with more detailed descriptions and additional examples of different types of 

motion. In the last three years of primary school they describe the causes and effects of 

motion in greater detail using graphs, measuring speed and describing the physical forces 

that influence objects in motion. This has led to the objectives of MA thesis: to find out 

how and in what way didactic games contribute to the understanding of the topic of 

motion in the 1st and 4th grade; to evaluate the impact of the use of didactic games on the 

understanding of concepts related to motion compared to traditional teaching methods 

and lastly; to take a look at the activity of pupils within the two age groups attending 

traditional lessons in comparisson with pupils attending lessons using games; and find 

out what kind of experiences teachers have with the use of didactic games. 

In order to approach the objectives of the thesis, we have designed a study with 

appropriate research questions. The study included  descriptive, causal and quasi-

experimental methods of pedagogical research, and interlaced both qualitative and 

quantitative research approaches. The study involved 42 pupils from first grade attending 

one town school and 43 pupils from fourth grade attending a different town school. The 

students of each grade were divided into two groups, experimental group and control 

group. Data was collected with pretest and posttests for the pupils and a questionnaire for 

their teachers. In these classes we conducted lessons in which we taught the topic of force 

and motion by didactic games method in experimental group and by traditional teaching 

methods in control group. The results show that all the surveyed teachers are familiar with 

the method of didactic games and also use it when they consider it to be more appropriate 

than other teaching methods. Educational games have a positive impact on pupils, when 

they are learning new content. Pupils of both groups have achieved the learning aims and 

there were no statistically significant differences between the performances on the 

posttest of the two groups. Due to the limited number of participants and time spent with 

them, the research findings can not be generalised. 

 

KEY WORDS: didactic games, motion, teaching method, Environmental Sciences, 

Natural Sciences and Technology 
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1 UVOD 
 

Igra je najstarejši in najboljši pripomoček za učenje. Didaktična igra je eden izmed 

načinov oziroma vrst učenja, ki ima poleg intelektualne vloge tudi socialno vlogo. Takšna 

igra spodbuja k povezovanju med šolskimi predmeti in s tem učiteljem omogoča celosten 

pristop k poučevanju (Martinčič, 1989). Z didaktičnimi igrami lahko dosežemo učne cilje, 

uporabne so za različne etape učne ure, tako za uvodno motivacijo, osrednji del ali 

popestritev ure. Uporabimo jih lahko za razlago nove učne snovi, z njimi preverjamo 

predznanje, učenci preko didaktičnih iger utrjujejo ali ponavljajo usvojeno snov 

(Klemenčič, 1999). Tudi Aransky in Klarin  (1987) v svojem članku navajata, da imajo 

igre pomembno vlogo v izobraževalnem procesu. Menita, da lahko med drugim učitelj z 

njimi dosega mnoge vzgojno-izobraževalne cilje, hkrati pa učenci razvijajo veščine in 

znanja, ki koristijo tako njim, kot tudi družbi, ki jih obdaja izven šolskih prostorov.  

 

Tema gibanje v naših osnovnošolskih učnih načrtih (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011; Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011) za 1. kot tudi za 4. razred zajema cilje 

povezane z oblikami gibanja, ki jih lahko uresničimo na različne načine, med drugim tudi 

preko igre, gibalnih dejavnosti in z dejavnostmi, ki vključujejo uporabo igrač. Temo 

lahko obravnavamo v medpredmetni povezavi, na primer s športom, pri vsebini naravnih 

oblik gibanja. Otroci večino svojega časa preživijo v gibanju in igri, zato s takšnimi 

dejavnostmi lažje usvojijo nova znanja. Ob spoznavanju različnih oblik gibanja (plazenje, 

lazenje, skoki, tek itd.), ki so del njihovega vsakdana, lahko nova spoznanja in pojme 

povežejo z vsebino na fizikalnem področju, ki se nanaša (tudi) na ločevanje med 

potiskanjem, vlečenjem, upiranjem, dviganjem in nošenjem (Učni načrt za šport, 2011).  

 

Problematika razumevanja abstraktnih fizikalnih pojavov, kot so sile in gibanje, je pri 

osnovnošolskih učencih pogost problem. Njihove napačne predstave je izjemno težko 

spremeniti, zato je učiteljeva naloga ta, da jih odkrije in učencem ponudi možnosti 

raziskovanja, s katerimi lahko svoje znanje preoblikujejo in izpopolnijo. Učence je 

potrebno spodbujati, da preizkušajo in opazujejo učinke sil, posledice trenja na gibanje, 

raziskujejo značilnosti upora in spoznavajo pojme v povezavi z gibanjem (National 

curriculum in England, 2013, str. 165).  

 

Učitelj sam izbira kateri način poučevanja bo izbral in glede uporabe didaktičnih iger. 

Kot učiteljica razrednega pouka, se zavedam pomembnosti izbire ustreznih učnih metod 

in pestrega, otrokom zanimivega, načina poučevanja. Poučevati želim na način, ki učence 

notranje motivira za učenje ter jim s tem približati abstraktne teme, kot je gibanje. Zato 

sem v okviru magistrskega dela želela raziskati, koliko učitelji uporabljajo didaktične igre 

pri pouku. Predpostavljam, da niso vsi učitelji seznanjeni s širokim naborom didaktičnih 

iger, pri čemer je odločitev za uporabo pogojena s temo učne snovi. Zanima me tudi, 

kakšen vpliv ima didaktična igra na učenčevo znanje v primerjavi s tradicionalnim 

poukom, kako in na kakšen način didaktične igre pripomorejo k razumevanju obravnave 

teme gibanje v 1. in 4. razredu ter kakšna je uspešnost didaktične igre kot učne metode 

pri obravnavi učne teme gibanje. Eden izmed ciljev magistrskega raziskovalnega dela je 

ugotoviti tudi, kako didaktična igra vodi učence do novih (spo)znanj o gibanju, poleg tega 

sem želela raziskati, v kolikšni meri učenci usvojijo nove pojme preko didaktičnih iger. 

S poučevanjem, pri katerem sem v eksperimentalnih skupinah uporabila didaktične igre, 

sem skušala ovrednotiti njihov vpliv na poznavanje pojmov povezanih z gibanjem v 

primerjavi s tradicionalnim poukom v kontrolni skupini. Metodo didaktičnih iger sem 
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primerjala s poučevanjem na tradicionalni način, po izvedbi učnih ur pa sem preverila in 

primerjala dosežke učencev na testu znanja o gibanju. Preučevala so tudi, ali obstaja 

povezava med starostjo učencev in vplivom izbrane metode, zato sem po izvedbi učnih 

ur primerjala aktivnost učencev (obeh starosti) ter njihovo znanje na potestih. V raziskovo 

sem vključila tudi učiteljice razredov in s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga 

izpolnile, ugotavljala, kako pogosto in pri katerem delu učne ure običajno uporabljajo 

metodo didaktične igre. 

Struktura magistrskega dela je sledeča. Poglavje 2 je posvečeno teoretičnemu delu, kjer 

je v začetnem delu prvega podpoglavja v grobem predstavljena razlika med 

tradicionalnim poukom in sodobnimi načini poučevanja, predstavljene so tudi osnovne 

učne metode poučevanja. Drugo podpoglavje je sestavljeno iz splošnega opisa in 

opredelitve pojma igre ter opisa metode didaktične igre. V tem podpoglavju so zajete 

različne klasifikacije didaktičnih iger, njihove značilnosti, učinkovitosti in cilji. V 

nadaljevanju opisujemo značilnosti in vsebine pri poučevanju naravoslovnih vsebin od 

vrtca do konca osnovne šole ter učiteljevo vlogo pri tem. Sledi podpoglavje gibanje, kjer 

se osredotočamo na fizikalne pojme, ki smo jih zajeli pri obravnavi nove učne snovi v 1. 

in 4. razredu. Prav tako v tem delu navajamo najpogostejše napačne predstave učencev in 

učiteljev pri temi sile in gibanje, ki jih navajajo avtorji, na kratko opisujemo primerjavo 

obravnave teme gibanja v naših in angleških šolah ter predstavimo primerjavo  dejavnosti, 

ki jih učitelji izvajajo pri pouku. V 3. poglavju magistrskega dela podrobno opišemo in 

predstavljamo ugotovitve raziskave ter primerjavo dosežkov učencev na predtest in 

potestu znanja v obeh skupinah. V sklepnem delu odgovarjamo na raziskovalna 

vprašanja, v zaključku povzamemo ugotovitve in predloge za izboljšavo raziskave.  
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Otroci se morajo igrati,  

in igrati več, kot to počnejo danes.  

Če se toliko igraš, ko si majhen,  

odneseš v odraslost zaklade,  

ki te bogatijo vse življenje.  

 

Potem veš, kaj pomeni v sebi  

nositi skrit, topel kotiček,  

ki ti daje moč,  

kadar ti je v življenju težko.  

 

Karkoli se zgodi,  

kadarkoli doživiš ta kotiček,  

ti je v oporo in tolažbo,  

daje ti moč. 

(Astrid Lindgren) 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

Magistrsko delo se nanaša na didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu, zato 

v teoretičnem delu predstavimo različna pojmovanja didktične igre, njeno umestitev k 

metodam dela pri poučevanju in učinke na učence. Natančneje, osredotočimo se na tri 

glavne teme, to so pouk, igra in gibanje. V sklopu pouk in poučevanje predstavljamo 

značilnosti le-tega in primerjavo med tradicionalnim pristopom poučevanja ter sodobnimi 

pristopi. Predstavljene so tudi najpogosteje uporabljene učne metode pri poučevanju. 

Sledi opis iger na splošno in nato opis metode didaktične igre. V sklopu gibanje smo se 

osredotočili na vsebine, katerih poznavanje je pomembno za korektno predstavitev 

učencem. 

 

2.1 POUK IN POUČEVANJE 
 

Tomić (1997) navaja, da je pouk najbolj sistematična oblika izobraževanja, ki zajema 

sočasen proces vzgoje in izobraževanja, pri katerem imata pomembno vlogo tako učenec, 

kot učitelj. Posameznik v tem procesu doživlja določene spremembe, ki se dogajajo pod 

vplivom pouka in učitelja, povezane so z znanjem, njegovimi sposobnostmi in 

osebnostnimi lastnostmi. Pouk, kot proces zajema in povezuje učno vsebino, sprejemanje 

in obravnavo le-te, v to dogajanje se vključuje tudi socialno-psihološko okolje pouka. 

Pravi tudi, da je pouk »pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, 

katerega cilj je vzgoja in izobraževanje posameznika.« (Tomić, 1997, str. 31). Jazbec in 

Perenič (V: Kobal, 1992) menita, da je kakovost pouka odvisna prav od učitelja, da dober 

učitelj eksperimentira, odličen pa navdušuje (slika 1).  

 

 

Slika 1: Vloga učitelja 

 

Namerno delovanje učitelja, ki usmerja učenca v lastno aktivnost in temu posledično 

učenje, imenujemo poučevanje. Sodobno didaktično pojmovanje poučevanja je 

opredeljeno kot zahtevna in obsežna učiteljeva dejavnost, pri kateri so učenci vključeni v 

vse faze izobraževalnega procesa, torej pouka. V to dejavnost vključujemo učiteljevo 

neposredno podajanje učne snovi, ki je, kot pravi Novak (2005), sicer pomembna, a ne 

prevladujoča sestavina poučevanja. S tem, ko učitelj načrtuje, pripravlja in usmerja 

celoten izobraževalni proces pouka, sočasno vodi in usmerja učenčevo izobraževalno 

aktivnost (prav tam). 
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2.1.1 TRADICIONALNI POUK 

 

Temelj izobraževalnega procesa in tradicionalno usmerjenega učitelja je poučevanje. Le-

to je opredeljeno kot posredovanje učne vsebine, uporaba različnih načinov za usvajanje 

novega znanja ter učenčevo spoznavanje in doživljanje vrednot (Kramar, 2004). Pouk, ki 

je tradicionalno naravnan, v večjem deležu predstavlja učiteljevo posredovanje oz. 

razlago. Učenec lahko v takšni situaciji le sprejema informacije, ki jih učitelj posreduje. 

V tem primeru mu je onemogočeno raziskovanje in postavljanje raziskovalnih oz. 

produktivnih vprašanj, kar ga naredi pasivnega. Zaradi strukturiranosti učne ure in učne 

snovi, ki jo narekuje učni načrt, se učitelji pogosto osredotočajo na razlago, kar jim vzame 

najmanj časa za pripravo pouka. Pri tem imajo sicer dober namen, da bi učenci usvojili 

učne cilje, a se razlaga pogosto izkaže kot slaba metoda (Jaušovec, 1987, str. 144).  

Pri tradicionalnem pouku je učni proces osredotočen na aktivnega učitelja, ki ima izrazito 

prevladujočo vlogo. Večino časa govori in razlaga učno snov, pri tem pa razred oziroma 

učence nagovarja frontalno. V takšni obliki podajanja snovi poteka večina pouka. Učenci 

so pasivni in imajo malo možnosti za izražanje svojih misli, kar povzroči upad motivacije 

in postanejo zdolgočaseni (Tomić, 2002, str. 25, 26). Učne metode, ki so najpogosteje 

uporabljene pri tradicionalnem pouku so, glede na klasifikacijo v povezavi s 

komunikacijo med učenci in učiteljem, v večini pasivne (Jereb, 1998), glede na vir 

sporočil, ki prihajajo do učenca, pa prevladujejo verbalno-tekstualne (Tomić, 1997). 

Temeljna naloga tradicionalnega pouka predstavlja pridobivanje znanja o določenih 

objektivnih dejstvih, katere učitelj poučuje in obravnava pri posameznemu predmetu. Po 

učnem načrtu morajo učenci najprej usvojiti pridobljena znanja in dejstva ter jih nato 

posplošiti. Problem pri tem je, da se obseg vsebine učne snovi širi. Učenci so zaradi 

načina učenja prisiljeni, da memorizirajo številna dejstva in podatke, jih posplošijo in 

umestijo v uporabno znanje. Pri preverjanju t.i. razumevanja snovi to znanje v najboljšem 

primeru reproducirajo, ne znajo pa ga uporabiti v novih nalogah in okoliščinah ter ga 

analizirati (Poljak, 1974). Tudi novejša literatura in sodobni pedagogi trdijo, da 

»tradicionalna šola temelji na t. i. transmisijskem pristopu, ki pri pouku predpostavlja oz. 

vzpostavlja pasivno učenčevo vlogo.« (Štefanc, 2005). Tradicionalni pouk je načeloma 

zasnovan v domnevi, da učencu znanje le predstavimo, po tem bo samodejno prišlo do 

prenosa le-tega (Slomšek, 2009). 

 

2.1.2 SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA 

 

»Smisel poučevanja je pomagati in spodbujati učence  

pri njihovem čim bolj samostojnem  

in ustvarjalnem učenju.«  

(Strmčnik, 2001, str. 101; V: Ivanuš Grmek, 2009, str. 35) 

 

Vemo, da se je skozi zadnja leta vloga učitelja v pedagoškem procesu poučevanja močno 

spremenila zaradi dostopnosti do različnih virov znanja. Učitelj posledično ne predstavlja 

več edinega vira znanja in informacij, tudi način poučevanja doživlja spremembe in ni 

več le suhoparno podajanje znanja. Sedaj je učitelj postavljen v novo vlogo, in sicer v 

vlogo usmerjevalca učencev za aktivno učenje in doseganje zastavljenih učnih ciljev na 

različne načine. Za razliko od tradicionalnega pouka so sodobni načini poučevanja 
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aktivnejši, tako v smislu dejavnosti in vloge učencev kot v samem poteku pouka. Pri tem 

naj bi učitelj stremel k pestrosti procesa pouka in uporabi različnih metod poučevanja 

(Novak, 2005, str. 40, 41). Sodobnejši pristopi poučevanja od učitelja zahtevajo 

ustvarjanje takšnih učnih pogojev, ki bodo učencem omogočili aktivno vlogo (Novak, 

2003). Učenec na tak način preide na stopnjo uporabe usvojenega oz. pridobljenega 

znanja ter začne preizkušati na novo pridobljene informacije. Pri dejanski uporabi lahko 

znanje in informacije analizira ter povezuje z drugimi dejstvi in spoznanji, ki jih je 

pridobil v preteklosti. Dobro načrtovan pouk z dinamično metodo dela pripomore, da 

bodo učni cilji doseženi (Mrak Merhar, 2013).  

Zaradi spoznanj, da je potrebno aktivnost učitelja preusmeriti na aktivnost učencev, 

mnogi sodobni didaktiki predlagajo ideje za delo v tej smeri. Tudi psihologi menijo, da 

lahko preveč neposrednega poučevanja in splošnega podajanja snovi, neugodno vpliva na 

razvoj posameznika na različnih področjih. Posledice naj bi opažali v manjši zmožnosti 

intelektualne in moralne samostojnosti, stopnji izvirnosti, pri dojemanju samopodobe in 

samoaktualizacije posameznikovih osebnih potencialov. Da do teh posledic ne bi prišlo, 

mora učitelj stremeti k temu, da bo pri pouku vključeval dejavnosti, s katerimi bo učenec 

lahko aktivno sodeloval in pri tem pridobival izkušnje in znanja ter razvijal svoje 

potenciale na različnih področjih razvoja (spoznavnega, psihomotoričnega, socialnega, 

čustveno-motivacijskega). Ob uporabi sodobnejših pristopov oz. delovanju na tak način 

bo zagotovil višjo raven pouka in poučevanja, pri tem pa bodo učenci lahko razvijali 

ustvarjalno mišljenje, samostojnost pri mišljenju in vedenju (Tomić, 2002). Miselno in 

čustveno aktivni učenci ustvarjajo lastna pojmovanja in predstave o svetu, ki jih obdaja, 

in sicer na podlagi svojih izkušenj in skozi aktivno (po)ustvarjanje le-teh (Štefanc, 2005, 

str. 37).  

Poznamo mnogo različnih pristopov posredovanja učnih vsebin. Na naravoslovnem 

področju se med seboj v večini ločijo po razmerju med klasičnim naravoslovnim znanjem 

in tistim, kjer so poudarjene metode raziskovalnega dela (Jazbec in Perenič, V: Kobal 

idr., 1992). Eden izmed novejših pristopov je, vedno pogosteje omenjen, pristop 

celostnega učenja. Omogočimo ga lahko z uporabo dinamičnih metod, katere 

»spodbudijo tako kognitivno raven (povezovanje že naučenih pojmov iz naših preteklih 

izkušenj z novimi), kot tudi afektivno (aktivna vloga udeleženca zahteva tudi vpetost 

čustev in etičnih načel) in psihomotorično raven.« (Mrak Merhar, 2013, str. 11). Poznamo 

tudi konstruktivistično učenje, ki ga konstruktivisti opisujejo kot obliko učenja, kjer 

posameznik svoje znanje gradi (konstruira) na že obstoječih miselnih strukturah. Pri tem 

načinu učenja je učenec miselno aktiven in svoje znanje nadgrajuje z lastnim naporom. 

Pri takšem pouku je proces učenja pomembnejši od končnega rezultata. Poudariti je 

potrebno, da je pri pridobivanju novih spoznanj izredno pomembno učenčevo predznanje, 

saj ga z miselno aktivnostjo spremeni ali nadgradi (Ivanuš Grmek, 2009). Med novejšimi 

pristopi je naveden tudi projektni pouk, ki temelji na reševanju konkretnih problemov. Ti 

so vezani na resnične situacije, ki jih učenci poznajo. Pred reševanjem si zastavijo skupne 

cilje, med reševanjem problema medsebojno sodelujejo, izražajo svoje interese in 

izkušnje ter se pri tem tudi drug od drugega učijo (Slomšek, 2009). 

Učenec lahko z uporabo didaktičnih učnih materialov, ki jih učitelj izbere namensko, 

pridobi kvalitetnejše izkušnje in znanja. Delo z materialom, ki je vključeno v učnem 

procesu, mora biti premišljeno načrtovano in predhodno pripravljeno (Hozjan, 2004). V 

vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer se uporablja didaktične materiale in didaktične 

igre, so učenci bolj vpleteni v sam proces izobraževanja. Novak (2003, str. 21) navaja, da 

»sodobnejši pristopi omogočajo aktivnejšo udeležbo učencev v vseh fazah pouka.« V 
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sodobnejših pristopih poučevanja omenjajo metodo didaktične igre, ki je uporabljena kot 

ena od učnih metod pri izkustvenem učenju. Izkustveno (tudi izkušenjsko) učenje razvija 

predvsem abstraktno in simbolično znanje. Pri takšnem učenju ima osrednjo vlogo 

celovita izkušnja, ki jo učenec doživi ob učenju. Pri tem je pomembna aktivna vpletenost 

učenca v samo izkušnjo in hkratno razmišljanje o le-tej (Marentič-Požarnik, 1998, str. 

255). Utemeljitelj izkustvenega učenja je David Kolb, ki je takšno učenje opredelil kot 

proces, v katerem se posameznikovo znanje ustvarja preko prenosa izkušenj. Menil je, da 

samo zaznavanje izkušenj ni dovolj, da učenec izkušnjo ohrani in da zaznavanje ni dovolj 

za samo učenje. Izkustveno učenje poteka v štirih stopnjah, znanih kot Kolbov 

štiristopenjski model, ki ga prikazuje slika 2. Prva stopnja je konkretna izkušnja, druga je 

razmišljujoče opazovanje in refleksija, tretja oblikovanje abstraktnih konceptov in 

njihova posplošitev (generalizacija) ter zadnja preizkušnja konceptov v določenih 

razmerah oziroma okoliščinah. Pri tem modelu ni potrebno, da se učni cikel začne pri isti 

stopnji (Tomić, 2003, str. 100, 102). 

 

 

Slika 2: Kolbov štiristopenjski model učenja 

 

Za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja mora imeti učitelj veliko znanja in 

spretnosti, znati se mora prilagajati učencem, pri svojem delu mora biti iznajdljiv in se 

prilagajati v nepredvidljivih in nenačrtovanih situacijah, ki se tekom poučevanja pogosto 

zgodijo. Učitelj se mora znati vživeti v učence in jih poslušati. V svojem razredu mora 

znati ustvarjati prijetno klimo in ohranjati ravnotežje med usmerjanjem učencev in 

njihovo samodejavnostjo. Hkrati jih mora voditi in znati spodbujati njihovo samostojno 

dejavnost (Marentič-Požarnik, 2003). Za razvoj vsakega posameznika je koristno, da pri 

samem pouku in med učenjem čim več odkriva sam. Kadar tekom pouka zaznava in 

identificira problemske situacije ter jih smotrno in samostojno rešuje, na tak način pridobi 

znanje, izkušnje in spretnosti, ki jih bo lahko prenesel tudi na druga področja v življenju 

(Tomić, 2002). 

KONKRETNA 
IZKUŠNJA

RAZMIŠLJUJOČE 
OPAZOVANJE

ABSTRAKTNA 
KONCEPTUALIZACIJA

(posplošitev)

AKTIVNO 
EKSPERIMENTIRANJE

(uporaba v praksi)
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Sodobnejši načini poučevanja omogočjo učenje, pri katerem gredo učenci skozi vse 

pomembne faze po Bloomovi taksonomiji (Rutar-Ilc, 2003). Bloomova taksonomija nam 

pomaga pri načrtovanju dejavnosti in tudi za preverjanje ter ocenjevanje znanja. Je ena 

najbolj uporabnih taksonomij, ki jih uporabljamo v šolskem sistemu, po njej so pogosto 

naravnani tudi zapisi standardov in ciljev v učnih načrtih. 

Taksonomija izhaja iz temeljnih kognitivnih (miselnih) procesov. Bloomova taksonomija 

razvršča učne cilje hierarhično, od nižjih stopenj k višjim. Sledijo si v naslednjem 

zaporedju: 

1. Znanje – je stopnja oz. sposobnost učencev, kjer prepoznavajo, obnovijo dejstva, 

podatke, termine, simbole, definicije, pravila, razlage in jih prikličejo iz spomina. 

2. Razumevaje – zajema opisovanje, povzemanje, pojasnjevanje s svojimi besedami, 

povzemanje bistva, dajanje primerov, razbiranje podatkov, grafov, zemljevidov, 

prevajanje iz enega simbolnega zapisa v drugega. To sposobnost naj bi bili zmožni 

pokazati učenci, ki so dojeli pomen posredovanega sporočila. 

3. Uporaba – zajema pojasnjevanje in reševanje problemskih situacij, 

napovedovanje učinkov in posledic na osnovi danih/znanih podatkov, 

prepoznavanje izjem. Pri tej fazi gre za uporabo znanja, ki ga je učenec prejel. 

4. Analiza – tu učenec določa posamezne elemente sporočila, analizira odnose med 

elementi (to je npr. med hipotezami in dokazi) ter je sposoben uspešno razstaviti 

neko gradivo na njegove sestavne dele, pri tem pa prepoznati razmerja med njimi 

in ugotoviti način, po katerem je celota urejena. 

5. Sinteza – gre za sposobnost razvijanja in oblikovanja idej, sporočil, hipotez in 

načinov za preverjanje hipotez, načrtovanje eksperimentov, izpeljav posplošitev, 

klasifikacij, modelov, teoretskih zaključkov itd. učenec je na tej stopnji sposoben 

načrtovati idejne rešitve, utemeljevati odločitve, upoštevati različna mnenja in se 

udeleževati v diskusijah.  

6. Vrednotenje – je stopnja presoje ustreznosti, presoje glede na argumente in 

dokaze. Pri tej stopnji je potrebna primerjava dela z drugim po določenih 

kriterijih, prepoznava predsodkov in emocialnih faktorjev. Pri vrednotenju učenci 

izdelujejo kvalitativne in kvantitativne sodbe o gradivu, pojavih, problemih in 

njihovih rešitvah (Mrak Merhar, 2013). 

 

Vse stopnje po Bloomu lahko združimo v tri kognitivna področja oz. tri nivoje. Prvi nivo 

je kognitivno področje, ki zajema poznavanje dejstev in postopkov, obsega podatke, 

pojme in postopke, ki jih morajo učenci znati. Drugi nivo je uporaba znanja in se 

osredotoča na sposobnost učencev, da znanje uporabijo pri reševanju problemov in 

odgovarjanju na vprašanja. Tretji nivo je področje sklepanja, ki zajema reševanje neznane 

situacije, kompleksnejše okoliščine in večstopenjske probleme (Japelj Pavešić in Svetlik, 

2015). 
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2.1.3 UČNE METODE 

 

Učne metode so načini dela pri pouku in se nanašajo na učitelja in njegovo delo, torej na 

poučevanje (Poljak, 1974). V literaturi o vzgoji in izobraževanju najdemo nekaj različnih 

opredelitev za učne metode, glede na te lahko povzamemo, da so predstavljene kot 

znanstveno in praktično preverjeni načini dela in učinkovite komunikacije med učiteljem 

in učenci v vseh fazah učnega procesa. Uporabljamo jih pri obravnavi nove učne snovi, 

ponavljanju, utrjevanju ter preverjanju na novo usvojenih pojmov, sposobnosti in 

spretnosti. Praksa je pokazala, da je učni proces najpogosteje uspešen v primerih, kadar 

ga izvajamo z uporabo različnih metod (Tomić, 1997). Učitelji lahko avtonomno izbirajo 

in izvajajo učne metode, pri tem pa morajo upoštevati različne dejavnike in kriterije. 

Učitelj naj bi izhajal iz dejavnikov, od katerih je posledično odvisna kakovost pouka in 

poučevanja, ti so med drugim: 

– učna vsebina, 

– tip učne ure, 

– posamezne etape v učnem procesu ter delni cilji učne enote, 

– razvojna stopnja učencev 

– razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev, 

– število učencev v razredu, 

– lokacija šole, 

– čas, 

– učiteljeva osebnost (Tomić, 1997, str. 87). 

 

Pucelj Lukan (2011; V: Mrak Merhar, 2013) kot pomembne dejavnike navaja: aktivnost 

udeležbe (ali so udeleženci pasivni ali aktivni), ciljno skupino (ali so vključeni 

posamezniki ali skupine; starost udeležencev ipd.), tehnične možnosti (prostor, 

pripomočki ipd.), vsebino (samo seznaniti ali poglobljeno spoznati novo temo) in cilje 

izbranih metod (učenje, osebna rast, vsebina ipd.).  

Metode dela se delijo na statične in dinamične metode. Delitev je prikazana na sliki 3. 

Glede na prvi kriterij, kjer nas zanima aktivnost udeležbe učencev, lahko po Merhar Mrak 

(2013) didaktično igro umestimo v dinamično metodo dela. Pri statičnih metodah, kot je 

npr. razlaga pri frontalnem pouku, so udeleženci pasivni, večinoma le opazujejo 

dogajanje kot zunanji opazovalci, učitelj je aktiven. Kljub postavljanju vprašanj ali 

drugačnim odzivom udeležencev takšna metoda še ne postane dinamična. Pri dinamičnih 

metodah so udeleženci večino časa aktivni in sodelujejo, skupaj ustvarjajo proces in 

odkrivajo nova znanja. Igra je tipična dinamična metoda dela, kjer so učenci večino časa 

aktivni, kljub začetnemu podajanju navodil s strani vodje, ki so za izvedbo igre nujna 

(Mrak Merhar, 2013). 

Dinamične metode dela učencem in učitelju omogočajo neposredno izkušnjo. Vsako 

učenje ima večji učinek, kadar je udeleženec aktiven in se v določeno situacijo lahko 

vživi. Pri tem sam raziskuje, išče in preverja zakonitosti in načine reševanja problema 

(Mrak Merhar, 2013). Rutar-Ilc (2005) izpostavlja pomen dinamične metode in 

kombiniranja različnih metod. Pravi, da je prenos znanja otežen v primerih, kjer pouk 

temelji le na posredovanih izkušnjah in aktivnostih, katere učenci ne zanjo povezovati s 

predznanjem. Neuspešno učenje se pojavi tudi v primeru poučevanja, ki temelji predvsem 

na razlagi in kjer učitelj nobene posebne pozornosti ne nameni temu, da učenci postopoma 
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in sami pridejo do spoznanj, ki jih nato ponotranjili. Meni, da imajo vse učne metode 

določene prednosti in pomanjkljivosti, splošno jih ne moremo deliti na dobre in slabe. 

Pomembno je to, da izberemo ustrezno metodo glede na učne cilje, ki jih želimo doseči, 

pri tem pa moramo upoštevati značilnosti učencev. 

 

 

 

Slika 3: Delitev metod dela glede na aktivnost udeležbe učencev 

 

 

2.1.3.1 Klasifikacija učnih metod 

 

Učinkovitost poučevanja povezujemo z izbiro in uporabo izbranih učnih metod. Le-te 

lahko učitelj po potrebi menjava, uporablja jih v vseh fazah pouka in v vseh učnih oblikah. 

Različni avtorji navajajo klasifikacije učnih metod po različnih kriterijih, zato bomo v 

nadaljevanju predstavili zgolj nekatere.  

Poljak (1974) učne metode razvršča predvsem po uporabi pripomočkov, ki se jih učitelj 

poslužuje med poučevanjem in glede na način interakcije, ki jo ima učitelj z učenci. Loči 

naslednje učne metode: 

– metoda demonstriranja, 

– metoda praktičnih del,  

– metoda risanja oz. ilustrativnih del,  

– metoda pisanja oz. pisnih del,  

– metoda branja in dela s tekstom,  

– metoda pogovora in razgovora,  

– metoda ustne razlage. 

metoda dela

statična metoda 
dela

dinamična metoda 
dela

učna igra

vzgojna igra didaktična igra

druge dinamične 
metode
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Bakoljev (1988) v svojem delu Didaktika loči metode glede na vir znanja. Po tem kriteriju 

deli metode na prikazovanje oz. demonstracije, metodo ustne razlage, metodo pogovora 

(tudi dialoška metoda), metodo dela z besedilom, ki jo avtor imenuje tekst-metoda ter 

metodo laboratorijskih in drugih praktičnih del. 

 

Tomić (1997) prav tako navaja klasifikacijo, ki deli učne metode glede na vir, od katerega 

prihajajo informacije do učenca: 

– Verbalno-tekstualne metode 

Pod verbalno-tekstualne metode lahko uvrstimo metodo ustnega razlaganja, ki zajema: 

teoretično predavanje, pripovedovanje, opisovanje ali deskripcijo, pojasnjevanje, razlago 

z uporabo učnih sredstev, predavanje učencev, učiteljev govor; metodo pogovora in 

metodo dela s tekstom. 

Tomić (2003) pod verbalno učno metodo navaja tudi metodo razgovora, za katero pravi, 

da jo lahko opišemo kot dialog med učenci in učiteljem, pri tem pa sta temeljni strukturi 

vprašanje in odgovor. Metodo razlage naj bi učitelj uporabil le v primeru, kadar učenci 

nimajo ustreznih izkušenj ali je vsebina abstraktna. Prav tako navaja, da se je metoda 

razlage pri učiteljih zelo utrdila, zato so nastale različne oblike razlaganja 

(pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, predavanje itd.).  

– Ilustrativno-demonstracijska metoda 

Ta metoda zajema demonstriranje statičnih pojavov, predmetov (predstavimo lastnosti 

predmeta); demonstriranje dinamičnih pojavov, procesov (delovanje stroja, razvoj rastlin) 

oz. nečesa, kar je v spreminjanju. V primeru, da pojav poteka dalj časa, si pomagamo z 

večkratnim pogledom, tudi z uporabo videoposnetkov. Metoda ilustracij in demonstracij 

se je izkazala za uporabno pri prikazovanju človeških aktivnosti (določene, predvsem 

gibalne, spretnosti, uporaba orodij, materialov); izrazno umetniških aktivnosti (glas, 

mimika, igranje instrumentov) ter miselne aktivnosti. 

 

– Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

 

– Izkušenjsko učenje 

 Igra.  

 

  



13 

 

2.2 IGRA 
»Igra je otrokovo delo.  

Otroci se učijo iz vsega,  

kar počnejo.«  

(Carolyn Hooper) 

 

Igra je pomemben dejavnik v otrokovem razvoju. J. A. Komensky pojmuje igro kot 

zabavo, v času katere se otrok lahko marsikaj novega nauči. Ob igri pridobiva zaznave, 

ustvarja predstave in izkustva o predmetih, spoznava lastnosti le-teh, razvija svoja čutila, 

domišljijo, zaznano primerja, o tem sklepa in rešuje različne probleme ter se srečuje z 

osnovnimi zakonitostmi v svetu in okolju, ki ga obdaja. Pri tem razvija svoje mišljenje, 

pridobiva spretnosti opazovanja, prav tako pa pri igri razvija telesne in intelektualne 

spretnosti. Igra uspešno razvija različne otrokove funkcije in sposobnosti (Klemenčič, 

1999). 

 

2.2.1 OPREDELITEV IN POMEN IGRE  

 

Igra je, kot pojem in dejavnost, prisotna že toliko časa, da se njeno pojmovanje od avtorja 

do avtorja razlikuje. Številni avtorji navajajo različne definicije in opredelitve iger, pri 

čimer vsak upošteva določene kriterije. Prav zaradi tega je opredelitev pogojena izključno 

z vidiki, ki jih zagovarjajo posamezni avtorji.  

Na začetku 20. stoletja je bila igra umeščena pod sestavine šolskih dejavnosti, saj so 

ocenjevali, da najmočneje spodbuja otrokovo energijo in tudi njegova pozornost v igri 

traja dlje časa. Učitelje so spodbujali, da naj vse, kar želijo otroke naučiti, predstavijo 

skozi igro, pri tem naj se otroku ne pusti, da dela, kar hoče. Učitelj mora doseči, da otrok 

dela preko igre, ta pa mora biti ustrezno zasnovana (Martinčič idr., 1989).  

Po pregledu definicij smo ugotovili, da je mnogim skupno to, da pojmujejo igro kot 

svobodno, spontano dejavnost. Razlikujejo se predvsem v tem, ali jim avtorji pripisujejo 

pomen pravil ali ne.  Nekateri avtorji namenjajo velik poudarek vlogi igre za otrokov 

razvoj in potrebe. V tabeli 1 povzemamo opredelitve pojma igra različnih avtorjev od 

1938. leta dalje. 

  



14 

 

Tabela 1: Pojmovanje pojma igra s strani različnih avtorjev skozi čas  

AVTOR, LETO OPREDELITEV IGRE 

 

Huizinga, 1938 Igra je »prostovoljno delo ali aktivnost, ki se odvija znotraj časovne in prostorske 

meje, po prostovoljno sprejetih toda brez izjeme obveznih pravilih; njen cilj je v 

njej sami, spremlja pa jo občutek napetosti in sreče, ter zavedanje, da je ona 

»nekaj drugega« od običajnega življenja.« (Huizinga, 1938, cit. po Kamenov, 

1989, str. 50) 

Rakić, 1946 »Igra omogoča otroku, da ohranja in razvija svojo naravno sposobnost razvijanja, 

duhovno in telesno gibljivost, svoje neodvisno in svobodno razsojanje, vse do 

doseganja večje notranje stabilnosti.« (Rakić, 1946, cit. po Kamenov, 1989, str. 

64) 

Caillois, 1958 Igra je »svobodna, ločena (prostorsko, časovno), negotova (po poteku in 

zaključku), neproduktivna (ne ustvarja v smislu dela ali umetnosti), predpisana 

(podvržena pravilom, ki ukinjajo splošno veljavne predpise ter uvaja nove za čas 

trajanja igre) in fiktivna/izmišljena (glede na običajno življenje).« (Caollois, 

1958, cit. po. Kamenov, 1989, str. 50) 

Pietsman, 1959 »Igra je najboljša metoda za učenje koncentracije pri otrocih.« (Pietsman, 1959, 

cit. po Kamenov, 1989, st. 61) 

Toličič, 1961 Igra mora biti »svobodna, spontana dejavnost, ki poteka brez katerekoli zunanje 

nujnosti.« (Toličič, 1981, str. 9) 

Matterson, 1975 »Z igro se otrok uči tisto, kar ga nihče ne more naučiti.« (Matterson, 1975, cit. po 

Kamenov, 1989, str. 67) 

Eljkonjin, 1978 »Igra je osnovna forma otrokovega vključevanja v družabno okolje odraslih in 

tako bistveno vpliva na vse vidike otrokovega socialnega razvoja.« (Eljkonjin, 

1978, cit. po Medved Udovič, 2008, str. 437) 

Bognar, 1987 »Igra je svobodna in neodtujena dejavnost, ki povzroča veselje in občutek 

zadovoljstva, vendar za otroke to ni nikakršna zabava in razvedrilo v našem 

pomenu besede, temveč sila resna zadeva. Igra nastaja kot notranja otrokova 

potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju.« (Bognar, 1987, str. 28) 

Kamenov, 1989 »Igra je zelo kompleksna aktivnost, prepletena v vseh sferah življenja. Zanjo so 

značilni: svoboda, s svobodnim sprejemanjem pravil, ločenost od vsakodnevnega 

življenja in omejenost v času in prostoru ter neproduktivnost in fiktivnost. 

Izoblikuje se v kombinaciji z notranjo motivacijo in kognitivnimi sposobnostmi 

otroka.« (Kamenov, 1989, str. 78–79) 

Martinčič, 1989 »Igra je tesno povezana s potrebami otrok, z igro lahko otrok zadovoljuje svoje 

socialne in druge naravne potrebe. V igro vložijo otroci notranji napor in z 

dejavnostjo doživljajo notranje zadovoljstvo, ko preizkušajo samega sebe.« 

(Martinčič idr., 1989, str. 13) 

SSKJ, 1997 Pod geslom »igra« najdemo šest pomenov besede, ki se med seboj razlikujejo. 

Eden od pomenov navaja igro kot otroško dejavnost za razvedrilo, ki je navadno 

skupinska (SSKJ, 1997). 

Zupančič, 1999 Je »dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva, ne glede na 

končni izid in ni vezana na neposredno zadovoljevanje potreb ali interese, ki jih 

predenj postavlja okolje.« (Zupančič, 1999, str. 116) 

Marjanovič 

Umek in 

Zupančič, 2001 

Igra zajema širok spekter različnih dejavnosti tako pri otroku kot pri odraslem. Je 

»nespecializirana, nediferencirana, zelo kompleksna in predvsem 

multifunkcionalna aktivnost.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. VIII) 

Juul, 2003 »Igre so resnični sistemi, zasnovani na pravilih, preko katerih so igralci v 

medsebojnem stiku v resničnem svetu.« (Juul, 2003, str. 10) 

Juras, 2004 Igra je cikličen proces, kjer konec ene igre hkrati predstavlja začetek nove igre. 

Neka osnovna, začetna pravila so postavljena, vendar se jih lahko tekom igre 

spreminja in prilagaja (Juras, 2004, str. 34–37) 

Encyclopædia 

Britannica, 2015 

Igra je fizična ali mentalna, miselna, s pravili opredeljena dejavnost, pri kateri 

lahko sodeluje eden ali več igralcev hkrati (Encyclopædia Britannica, 2015). 
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2.2.2 DIDAKTIČNE IGRE 

 

Didaktične igre so igre z nalogami, ki pri posamezniku razvijajo duševne funkcije, 

aktivnosti in sposobnosti, ki so potrebne za dojemanje, doživljanje, ustvarjanje in 

poustvarjanje idej in spoznanj. Največkrat so to igre, ki imajo otrokom privlačne vsebine. 

Določajo jih pravila, ki so bolj ali manj zahtevna, prilagajamo jih glede na različne 

kriterije (starost otrok, okolje, pripomočki itd.). Cilj didaktičnih iger je otroku ponuditi 

možnost, da z dejavnostmi, ki so v igro vključene, usvoji določeno spretnost ali znanje. 

Uporabljamo jih, kadar želimo vzbuditi miselno aktivnost otrok in njihovo domišljijo, ob 

igri otroci razvijajo tudi čutila, predvsem vid, sluh ter tip. Takšne igre učitelji lahko 

uporabijo kot pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo otroci s tvorbo pojmov. Primerne 

so za utrjevanje znanja in novih izkušenj, ki so jih učenci pridobili, spodbujajo jih k 

opazovanju ter ugotavljanju razlik in podobnosti (Klemenčič, 1999). Za izbor in izvedbo 

dobre učne igre moramo najprej imeti vnaprej izbrane in načrtovane konkretne učne cilje, 

ki bodo ustrezni izbrani tematiki. Didaktična igra ima načeloma vzgojni učinek, dotakne 

pa se tudi izobraževalne vloge. Didaktične igre na splošno v ospredje postavljajo 

predvsem kognitivna spoznanja, izobraževalne cilje dosegajo z aktivno vlogo 

udeležencev (Mrak Merhar, 2013). Učenci se ob igri spontano učijo, izbrane  morajo biti 

tako, da ustrezajo njihovi razvojni stopnji in interesom, pri učencih morajo vzbujati 

zanimanje in radovednost (Horvat, 1997, str. 153).  

Tomić (2002) pravi, da pri vpeljavi igre v pouk ne gre za spreminjanje razreda oz. učilnice 

v igralnico. Poudarja, da se didaktična igra od proste razlikuje po tem, da prva ni povsem 

spontana in ne nastane iz učenčeve notranje potrebe, temveč jo sestavi odrasli, tj. učitelj. 

Martinčič (1989, str. 13) učitelje spodbuja k uporabi igre med poukom in pravi, da jo je 

potrebno izkoristiti kot učinkovito sredstvo pri poučevanju. Trdi, da ima igra 

funkcionalno zvezo med učnim programom in »programom, ki ga ima otrok« ter, da bi 

učitelji morali stremeti k temu, da si pridobijo določene izkušnje za poučevanje z uporabo 

didaktičnih iger. Na drugi strani Osborne in Dillon (2008) na podlagi različnih raziskav 

in nacionalnih preizkusov znanja na področju naravoslovja izpostavljata, da je s strani 

učiteljev premalo vloženega truda v uporabo različnih metod poučevanja pri pouku 

naravoslovja, in poudarjata, da je ravno metoda didaktične igre tista, ki jo je vredno 

uporabiti.  

Metoda didaktične igre omogoča komunikacijo učenec-učenec ter samostojnejše delo 

učencev, med poukom spodbuja iskanje rešitev, raziskovanje, dinamičnost in zahteva 

iskanje povezav. Takšne igre so življenjske, motivacijske in zaradi tega otrokom 

privlačne. Učencem omogočajo pridobitev znanja, ki je trdnejše in trajnejše, saj temelji 

na neposrednem odkrivanju, preizkušanju in razmišljanju ob konkretnih problemih 

(Porenta, 1996). Aransky in Klarin (1987) navajata, da se lahko učitelji didaktične igre 

umestijo v katerikoli del pouka oz. etapo učne ure. Kombinacija igre in drugih učnih 

metod je učinkovit način, kjer učitelj na nevsiljiv in zanimiv način učencem posreduje 

novo znanje. Uspešnost poučevanja povezujeta z uspešnostjo učencev oz. končnimi 

rezultati igre. Almy (2000 V: Koop, 2010) pravi, da je igra delo učencev. Meni, da med 

igro, kjer eksperimentirajo, postajajo fleskibilnejši v mišljenju in reševanju problemov. 

V igri so se otroci sposobni prilagoditi različnim situacijam, zato je prav, da jih tudi učimo 

preko takšnih dejavnosti.  
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2.2.2.1 SESTAVINE IN CILJI DIDAKTIČNE IGRE 

 

Vsaka ustrezna didaktična igra vsebuje določeno vsebino, pravila in nalogo, ki izhaja iz 

cilja. Najosnovnejši element in njen bistveni sestavni del je didaktična naloga, s katero 

uresničujemo izbrane cilje. Naloge od učencev zahtevajo uporabo oz. izvajanje določene 

fizične in psihične funkcije, skozi igro razvijajo lastnosti in sposobnosti ter jih utrjujejo. 

Ob reševanju vsebine dajejo didaktične igre občutek zanimivosti in privlačnosti. Učitelj 

mora pri iskanju oz. določanju vsebine upoštevati interese učencev, njihovo starost in 

razvojno stopnjo. Pravila, ki urejajo potek iger, morajo biti prilagojena predvsem 

otrokovim zmožnostim in njihovim značilnostim (Klemenčič, 1999).  

Kot smo omenili, didaktične igre vsebujejo naloge, s katerimi želimo doseči različne 

vzgojno-izobraževalne cilje, a se jih učenci, kot navaja Pečjak (2009, str. 9), večinoma 

sploh ne zavedajo. Po Pulko (1999, str. 42) so cilji didaktičnih iger predvsem povečana 

motivacija in večja pozornost, ob tem pa posledično tudi povečana aktivnost vsakega 

posameznika. Cilj je zagotoviti učinkovito učenje in dolgotrajno pomnjenje dejstev, 

vplivati na občutke samostojnega udejstvovanja in omogočiti otroku, da se izkaže pri 

aktivnosti. Pomembno pri izvajanju igre je razvijati zdravo tekmovalnost, brez prisile 

vplivati na maksimalno usmerjenost k vsebini ter z izbranimi primernimi dejavnostmi 

popestriti pouk. Za izvajanje dejavnosti oz. igre, je potrebno učence naučiti pravila za 

posamezno igro. Tako učitelj kot učenci jih morajo strpno, dosledno ter vztrajno 

upoštevati. Kot cilj, ob izvajanju didaktičnih iger, Pulko navaja tudi ponovitev in utrditev 

znanja po predelani snovi, urjenje spomina in doseganje učno-vzgojnih ciljev na čim bolj 

prijeten način. Ob tem poudarja še nekatere druge cilje didaktične igre, kot so razvijanje 

prostorske predstavljivosti, sposobnosti razumevanja besedilnih nalog, navajanje učencev 

na uporabo usvojenega znanja v vsakdanjem življenju in navduševanje za samostojno 

oblikovanje in pripravo iger. 

Učenci med samo igro lažje dojemajo učno snov, učna vsebina jim je ob takšni dejavnosti 

bolj razumljiva in predstavljiva. Didaktično igro lahko poimenujemo tudi celostna 

metoda učenja, saj omogoča ustvariti učno okolje, ki spodbuja celostni otrokov razvoj in 

njegove sposobnosti. Igra vsebuje domišljijo, zabavo, igro, humor, tveganje, 

komunikacijo in pozitivno dinamiko (Šinigoj, 2010). 

Didaktična igra se razlikuje od proste otroške igre. Vankuš (2005) navaja nekaj glavnih 

značilnosti didaktične igre: 

– sodelujejo vsi učenci, 

– uporablja se za doseganje učnih ciljev, 

– didaktične igre so pod vplivom zunanjih dejavnikov (učitelj, pravila igre). 

Za pripravo didaktičnih pripomočkov, ki navadno potrebujemo za vsako didaktično igro, 

moramo imeti veliko časa za kreiranje, izdelavo, preverjanje delovanja, učinkovitosti in 

primernosti igre. Marsikdaj so potrebna tudi dodatna materialna sredstva, ki jih mora 

priskrbeti učitelj sam, če želi izvajati neko dejvnost (Bognar, 1987). Mesto izvajanja je 

odvisno od velikosti prostora, lahko se odvija v učilnici, telovadnici ali na prostem. Igra 

mora imeti ustrezna, kratka, jasna pravila in navodila, nadzor, ki ga izvaja učitelj ter 

končno oceno in diskusijo po igri. Lahko je del različnih oblik dela (individualno, 

skupinsko ali delo v parih), njene glavne prednosti so v tem, da pripomorejo k povečanju 

zanimanja otrok, vključujejo vse sodelujoče, spodbujajo kreativnost in spontanost, med 

igro pa se lahko uporabljajo tudi lastne izkušnje in znanje učencev (Vankuš, 2008).  
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2.2.2.2 UČINKOVITOST DIDAKTIČNIH IGER 

 

   »There is no point in work, unless it  

   absorbs you like an absorbing game.  

  If it doesn't absorb you, if it`s never 

any fun, don't do it!« (D. H. Lawrence) 

  

Didaktična igra vključuje različna področja otrokovega razvoja, zato lahko rečemo, da se 

skozi igro in igranje otrok razvija. Igre zajemajo veliko različnih učnih ciljev, zato so 

primerni za uporabo v različnih etapah pouka, tudi za preverjanje, utrjevanje ali 

ponavljanje. Klemenčič (1999, str. 18) navaja, da učenec lahko prek didaktičnih iger 

razvija in utrjuje: 

 

– motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo gibov oz. mišic, hitro reagiranje), 

– čutila (opazovanje, poslušanje, tipanje), 

– miselne sposobnosti (spomin, posploševanje, prepoznavanje, sklepanje, reševanje 

problemov), 

– govor in spretnosti poslušanje drugega (bogatenje besedišča, pripovedovanje), 

– vživljanje v določeno vlogo, empatijo, 

– domišljijo (izmišljanje novih iger, pripovedovanje izmišljarij), 

– ustvarjalnost, 

– izkušnje in znanje, 

– spoznavanje med vrstniki (samoobvladovanje, usklajevanje, upoštevanje pravil), 

– lastnosti značaja (vztrajnost, discipliniranost, samostojnost, organiziranost). 

 

Didaktična igra ima pred ostalimi dinamičnimi metodami še eno prednost, to je, da 

posameznika vključi celostno. Po ugotovitvah raziskave v ZDA, Boocock (1971) navaja, 

da igra posameznika izziva, zaradi tega postane pozornejši, samo učenje je zato bolj 

zanimivo in učinkovito. Dobra didaktična igra udeleženca pridobi v celoti in vključi vsa 

njegova čutila. Z igro učenec pridobi novo izkušnjo pri čimer ima občutek, da nadzoruje 

okolje, posledično bistveno bolj spremlja svoje reakcije in celotno dogajanje. Didaktična 

igra ima zaradi neposrednega stika pri udeležencih velik potencial za najširšo uporabo 

(Mrak Merhar, 2013). 

Bognar (1987) je opravil raziskavo, ki je pokazala, kako učinkovita je metoda didaktične 

igre, še posebno v prvi triadi 9-letne osnovne šole. V njihovi raziskavi so bili vključeni 

učenci prvih razredov, nekateri izsledki raziskave so zapisani v nadaljevanju. Učenje z 

uporabo metode didaktične igre je enako ali celo nekoliko učinkovitejše kot učenje z 

drugimi, prav tako ustreznimi, metodami. Ugotovili so tudi, da imajo učenci pri uporabi 

metode didaktičnih iger več priložnosti za komunikacijo in medosebne stike. Raziskava 

je med drugim pokazala tudi to, da učenci, ki so povprečno ali podpovprečno uspešni, 

dosegajo bistveno boljše rezultate kot pri kateri drugi metodi, medtem ko je pazljivost in 

učni rezultat nadarjenih učencev razmeroma enak kot pri kakšni drugi učni metodi. Pri 

tem moramo upoštevati, da je to odvisno od vrste igre in njene prilagojenosti določenim 

dejavnikom in učencem.  

Kljub vsem pozitivnim učinkom didaktične igre se moramo zavedati dejstva, da je vsak 

učenec edinstven in da se tudi razredi med seboj razlikujejo. Bognar (1987, str. 47) 
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opozarja, da igra pri pouku ni nujno vedno učinkovita metoda. Njena uspešnost naj bi bila 

odvisna od mnogih dejavnikov, med drugim, kako je sestavljena in ali zajema primerne 

vzgojno-izobraževalne cilje. Horvatova (1997, str. 154) meni, da vseh ciljev ne moremo 

doseči samo preko igre, so pa le-te uporabne za popestritev pri pouku in imajo velik vpliv 

na učenčev uspeh ter odnos do posameznega predmeta. Učitelj mora biti sposoben 

analizirati, katera igra je ustrezna za določeno učno snov v izbranem trenutku. Poleg tega 

mora preučiti pripomočke in materiale, ki jih bo uporabljal med poukom in igro, na koncu 

pa mora znati presoditi, ali so bili izbrani pripomočki in igra ustrezni za izbrano dejavnost 

in cilje. 

Vloga odraslega, učitelja v igri, je po Kamenovu (1989) naravnejša kot pri tradicionalnem 

pouku, saj se pri sodelovanju v igri zabrišejo meje med učencem in učiteljem. T.i. 

partnerski odnos spodbuja učitelja, da učenca usmerja, a mu kljub temu omogoča možnost 

samostojnega odločanja in delovanja. Pretirano omejevanje igre s pravili lahko povzroči 

občutek nespontanosti. 

 

2.2.2.3 RAZLIČNE KLASIFIKACIJE DIDAKTIČNIH IGER 

 

V nadaljevanju predstavljamo delitev didaktičnih iger glede na različne klasifikacije 

otroških iger. Predstavljenih je šest klasifikacij različnih avtorjih: 

– Piagetova klasifikacija, ki jo v svojem magistrskem delu navaja Grginič (2003).  

– Klasifikacija po Toličič in Smiljanić (1979).  

– Klasifikacija po Smilansky in Shefatya (1990).  

– Mrak Merhar (2013) uporablja Cehovo delitev iger, ki je predstavljena v tabeli 2.  

– Kamenov (1981) deli igre v 19 skupin (tabela 3).  

– Bognar (1987) igre najprej razdeli v 3 skupine (igra s pravili, konstruktorska in igra 

vlog), te pa nato še v podskupine.  

Kljub različnim klasifikacijam se igre najpogosteje delijo na funkcijske, konstrukcijske, 

simbolne, dojemalne igre in igre s pravili. 

 

Prva klasifikacija didaktičnih iger po Piagetu loči simbolne igre, igre s pravili in 

konstrukcijske igre: 

– Simbolne igre 

V te igre vključujemo igre vlog, gledališko igro, gibalne (mimične) nebesedne 

igre, domišljijske igre. Ta oblika igre se lahko pojavi že zelo zgodaj. Za simbolne 

(domišljijske) igre je značilno, da si otrok miselno predstavlja predmete, stvari, 

ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni – uporablja torej izbrane simbole 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 38). Simbolne igre so lahko npr. igre 

vlog, v katerih se otrok postavlja v vloge različnih oseb ali živali (se pretvarja, da 

je neka druga oseba/žival). Tekom igre lahko svobodno spreminja tako vloge sebe 

in svojih soigralcev, kot tudi pomen predmetov. V igri posnema osebe ali živali 

iz realnega življenja, a njihove vloge kombinira na svojstven način in jim dodaja 

tudi domišljijske elemente. Ta igra zrcali otrokova izkustva, želje, pa tudi stiske 

in napetosti, ki jih sprosti prek igre (prav tam). 
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– Igre s pravili 

Pod to skupino spadajo strateške igre, igre na srečo, križanke, črkovno-besedne 

igre, spretnostne igre, rajalne igre, družabne igre, računalniške igre. Značilnost 

iger s pravili je ta, da imajo pravila, s pomočjo katerih lahko igramo in igra poteka 

tekoče. Pravila se lahko prilagodi starosti otrok in drugim potrebam, postavljajo 

jih lahko tudi otroci sami. 

 

– Konstrukcijske igre 

Pod te igre je Piaget uvrstil rime in verzifikacije ter sestavljanke. Konstrukcijske 

igre delujejo predvsem na motoriko in kombinatoriko, poleg tega razvijajo 

otrokovo domišljijo in še katere druge sposobnosti. Pri teh igrah otrok poljubno 

preoblikuje dani material (Bognar, 1987). 

Oblike iger, ki jih navaja Piaget, se navezujejo na starostno obdobje otroka prve triade 

osnovne šole. Pri tem moramo omeniti Piagetovo teorijo razvoja otrokovega mišljenja. 

Menil je, da ima otrok drugačno logiko mišljenja, ki ni enaka mišljenju odraslega. Po 

Piagetu so določene faze mišljenja, ki jih otrok dosega pri določeni starosti, zato so tudi 

igre razdeljene po nekakšnih »obdobjih«. Njegovo mnenje je bilo, da dejavniki, ki 

vplivajo na miselni razvoj, vplivajo tudi na igro. Igro je obravnaval kot enega izmed 

procesov oblikovanja simbolov, ki imajo vlogo posrednikov med človekom in okoljem, 

ki ga obdaja. Med otroško igro nastajajo simboli sistemov, s pomočjo katerih otrok 

spoznava in si predstavlja stvarnost. Z razvojem postaja igra vse bolj predelana in 

organizirana (Horvat in Magajna, 1989, str. 95). V razvoju se po Piagetovem mnenju 

najprej pojavi praktična igra (funkcionalna/funkcijska igra), nato simbolna igra in 

nazadnje igre s pravili. 

 

 

Klasifikacija iger po Toličič in Smiljanić (1979, str. 185), ki delita igre na 4 vrste, je 

sledeča: 

– Funkcijska igra  
Igralno dejavnost otroka lahko opazimo že zelo zgodaj, takrat pri igri prevladuje 

dejavnost otrokovih funkcij, ne pa vsebina igre in igrač. Gre za oblike gibanja, ki jih 

uporabi pri igri, kot so npr. plezanje, skakanje, igranje z žogo, gnetenje, prijemanje, 

metanje, tek, tipanje, vtikanje, vzpenjanje. 

 

– Domišljijska igra 
Oblike dejavnosti, ki jih uvrščamo pod domišljijske igre so različne simbolne 

dejavnosti, ki vključujejo tudi igro vlog. Pri domišljijski igri pridejo do izraza 

otrokove izkušnje z okoljem, vpliv vzgoje, njegove želje, čustva. 

 

– Dojemalna igra 
Pri taki obliki igre otroci poslušajo pesmi in pravljice, gledajo televizijo, obiskujejo 

kino ali gledališče. Dojemalna igra razvija nekatere funkcije, ki otroku omogočajo 

lažji prehod k ustvarjalni igri. 

 

– Ustvarjalna igra 
Igra in ustvarjalnost sta pri otroku močno povezana. Pri tej igri gre predvsem za 

risanje, pisanje, oblikovanje npr. plastelina, gradnjo, pripovedovanje, petje. 
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Smilansky in Shefatya delita igre v štiri skupine, ki predstavljajo različne razvojne 

ravni igre (1990; V: Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33, 34): 

– Funkcijska igra 
V njej gre za ponavljajoče se gibe s predmeti ali brez njih, ki temeljijo na otrokovi 

potrebi po aktiviranju svojega telesa. Funkcijska igra vključuje tudi tekanje in 

skakanje, nalaganje in podiranje, rokovanje s predmeti (npr. vrtenje koles na 

avtomobilčku) ali materiali (pesek, mivka, plastelin). 

 

– Konstrukcijska igra 
V njej otrok uporablja predmete ali materiale, da bi z njimi oziroma iz njih nekaj 

naredil, sestavil (Lego kocke, plastelin ...). Za to vrsto igre je značilno, da si je otrok 

že sposoben določene stvari predstavljati, si zamisliti temo in se za krajši ali daljši čas 

osredotočiti na »rdečo nit« svoje igre. 

 

– Dramska igra 
Za to vrsto igre je značilno pretvarjanje ali igra vlog. Otroke spodbuja k različnim 

gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih povezav in ustvarjalnosti, 

večji socialni občutljivosti in kompetentnosti. 

 

– Igre s pravili 
Bistveno je, da otrok razume, prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom (npr. Človek, ne jezi se, Spomin ...). 

 

 

Četrto klasifikacijo didaktičnih iger predstavlja Cehova delitev1 iger, ki jo je uporabila 

Mrak Merharjeva (2013, str. 51–58). S to delitvijo predstavlja drugačno klasifikacijo iger 

(tabela 2) in jih deli po dveh kriterijih, to sta namen in način. Igre lahko delimo tudi glede 

na namen, ki ga želimo doseči z igro, zato jih po Cehovi klasifikaciji delimo v 6 kategorij:  

– Velike igre so tiste igre, ki ponavadi trajajo vsaj eno uro in se jih udeleži vsaj 10 

igralcev, bistvo pa je, da skozi vživljanje igralci izkusijo novo izkušnjo ter igro in 

izkušnjo vrednotijo. Za velike igre velja tudi, da imajo povezovalno vlogo, saj so 

oblikovane tako, da igralci skušajo rešiti nek problem ali nalogo, pri tem pa se 

povežejo. 

 

– Tekmovalne igre so primerne za vse starosti. Pri teh igrah skupine med seboj 

tekmujejo v različnih spretnostih in zmožnostih, pri katerih se okrepi tekmovalni duh 

in energija skupine. Pri teh igrah pa se moramo zavedati njihove nevarnosti, saj lahko 

pride do zaničevanja potreb in želja drugega, posmehovanja itd. 

 

– Bansi so gibalne igre s petjem, vključujemo pa jih ponavadi takrat, ko se udeleženci 

med seboj že nekoliko poznajo, si zaupajo in so sproščeni. Bansi zahtevajo celostno 

sodelovanje človeka, od rok, nog, glave do glasilk, največkrat jih uporabljamo v 

okviru poživitvenih iger.  

                                                 
1 Ceh je nacionalna mladinska organizacija, registrirana kot društvo od leta 1992. Na podlagi večletnih 

izkušenj posameznikov, ki delujejo na področju iger, so v okviru študijskega krožka Pedagogika igre v letu 

2012, oblikovali delitev iger. 
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– Miselne igre zahtevajo miselni napor in zbistrijo naše možgane.  

 

– Strateške igre spodbujajo strateško načrtovanje, ki je za posameznika ali skupino 

pomembna zmožnost, saj le z dobro strategijo posameznik ali skupina zmaga.  

 

– Namizne igre ponavadi igra več ljudi hkrati, pri tem pa ponavadi uporabljajo igralno 

ploščo, kocko in/ali karte. 

 

 

Tabela 2: Cehova klasifikacija iger (Mrak Merhar, 2013) 

Klasifikacija iger glede na namen Klasifikacija iger glede na način 

Igre spoznavanja Velike igre 

Poživitvene igre 

- igre za ogrevanje 

- ledolomilci 

Igre za delitev v skupine Tekmovalne igre 

Igre za gradnjo skupnosti Igre vlog 

Socialne igre 

- igre spoznavanja 

- komunikacija in oblikovanje skupine 

- opazovanje in zaznavanje 

- vživljanje in identifikacija 

- agresija in reševanje sporov 

Bansi  

Simulacijske igre Miselne igre 

Igre zaupanja Strateške igre 

Evalvacijske igre Namizne igre 

 

 

Kamenov (1981, str. 51-57) deli didaktične igre v 19 skupin, ki jih prikazuje tabela 3. To 

je peta klasifikacija iger in je predstavljena glede na igrače oz. pripomočke, ki jih otrok 

uporablja pri igri.   
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Tabela 3: Klasifikacija iger po Kamenovem (1981) 

 

VRSTE/TIPI 

IGER 

OPIS IGER 

 
Domine, slike v 

parih, igre tipa 

»ČRNI PETER« 

Bistvo iger je iskanje parov enakih, podobnih ali z nečim povezanih simbolov na 

določen način. 

Loto Gre za igre pri katerih se združuje in/ali razporeja slike/številke po neki splošni 

lastnosti. 

Igre 

posploševanja 

 

Med danimi slikami in simboli je potrebno odkriti lastnost, ki jo lahko posplošimo 

v neko skupno skupino, nato pa to lastnost ali posplošitev uporabiti. 

Igre strategije in 

zavajanja 

Pri teh igrah dosežemo cilj s postavljanjem dobre strategije in z zavajanjem 

nasprotnika. Te igre so na primer šah, dama, potapljanje ladjic itd. 

Labirinti in igre 

»za bistre glave« 

To so igre, kot na primer: labirinti, križanke, rebusi, anagrami, praktični problemi 

itd. 

Igre tipa 

»ČLOVEK, NE 

JEZI SE« 

Pri teh igrah se moramo v skladu s številko, ki jo pokaže kocka, pomikati v določeni 

smeri in po vrstnem redu premikanja figur. Cilj je priti pred drugimi do cilja. 

Igre s 

programiranimi 

igračkami 

Posebnost pri teh igrah oziroma igračah je njihova didaktičnost in možnost, da 

igralec sam preveri pravilnost rešitev. Te igre so na primer prepoznavanje 

geometričnih likov, iskanje slik, ki se razlikujejo le v nekem detajlu, odkrivanje 

nasprotij itd. 

Zloženke, 

sestavljanke in 

dopolnjevanke 

Takšne igre vključujejo zlaganje, sestavljanje in dopolnjevanje slik ali 

tridimenzionalnih predmetov. 

Igre konstruiranja 

in uvrščanja 

So igre z različnim gradbenim materialom, na primer kocke, ki jih zlagamo eno 

na/v drugo, stolpi, piramide itd. Pri igrah uvrščanja pa je način razvrščanja 

elementov vnaprej določen z njihovimi lastnostmi.  

Igre z barvami in 

oblikami 

 

Pri teh igrah sodelujoči raziskujejo možnosti kombiniranja geometričnih oblik in 

barv po lastni zamisli, po vnaprej dogovorjenem pravilu ali v skladu z omejitvami, 

ki jih nalaga material. 

Logično-

matematične igre 

To so vse igre, ki pri reševanju igralnih problemov vključujejo logično-

matematične operacije. 

Igre opazovanja 

in razpoznavanja 

V teh igrah imajo vlogo čutila. Gre za tekmovanja v ostrini in uporabi čutil. Na 

primer, »kaj je v vrečki«, »kateri zvok je bliže«, »ugani po vonju« itd. 

Vidne igre Igre, pri katerih gre za iskanje netočnosti in napak na slikah, razporejanje sličic v 

pravilno zaporedje itd. 

Primerjalne in 

ocenjevalne igre 

Pri primerjalnih igrah ustvarjamo identične razporeditve elementov, nato pa nekaj 

v enem od obeh kompletov zamenjamo. Sodelujoči nato ugibajo, v čem je razlika. 

V ocenjevalnih igrah je rešitev danega problema odvisna od zmožnosti ocenjevanja 

sodelujočega. Primer igre je, kjer otrok določi, kateri od predmetov je največji. 

Spominske igre V teh igrah preizkušamo sposobnosti (za)pomnjenja. 

Besedne igre 

 

Igre izvajamo s pomočjo besed, glasov in stavčnih sklopov, na primer: oponašanje 

glasov, besede nasprotnega pomena, povezovanje besed, telefončki itd. 

Pantomimične 

igre 

Iz obnašanja in kretenj ugibamo, koga ali kaj pantomimik predstavlja. 

Spretnostne igre Pri teh igrah je potrebna manipulativna (ročna) spretnost, sposobnost za 

analiziranje in razvrstitev elementov po nekem materialu ter sposobnost za 

predelavo tega materiala v nove celote. 

Igre, v katerih 

postavljajo 

pravila otroci 

Sodelujoči v teh igrah si vnaprej ali sproti določajo pravila, si izmišljajo naslove 

iger, izumljajo različne načine, kako opraviti neko operacijo oziroma nalogo, 

izdelujejo izvirne načrte za namizne družabne igre, si izmišljajo igre k določenim 

naslovom itd. 
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Bognar (1987) je igre razdelil v 3 skupine. Naša šesta klasifikacija deli igre na igre vlog, 

igre s pravili in konstruktorske igre. 

 

– Igre vlog so tiste igre, kjer otroci igrajo medčloveške odnose in se usposabljajo za 

ravnanje v stvarnih okoliščinah, za sodelovanje v skupini, reševanje konfliktnih 

situacij, pri pa tem razvijajo komunikacijske sposobnosti. Pri igrah vlog se otroci 

lahko vživijo v vlogo drugih oseb, prikazujejo nek dogodek, dejavnost ali situacijo, 

ki temelji na realnem življenju. Pomemben je tudi prostor in rekviziti, ki jih uporablja 

pri igri. Igra vlog je lahko: 

 

 Naravna igra vlog je najpogostejša in jo srečujemo v svobodni igri otrok. Ima 

veliko možnosti za govorno izražanje, ima velik izobraževalni pomen;  

 Problemska igra izhaja iz problemske situacije, ki jo morajo otroci skozi igro 

rešiti. Rešuje se nek problem, konflikt, kar naredi igro manj svobodno, a se 

lahko preko nje uresničuje mnogo vzgojno-izobraževalnih cilje (prav tam). 

 

– Igre s pravili so igre, kjer so temeljna pravila. Ta določajo potek igre, a se kljub temu 

smejo spreminjati ter prilagajati starosti učencev in potrebam pouka. Pravila lahko 

sestavijo tudi učenci sami. Takšne igre so lahko matematične, jezikovne, z vsebino iz 

naravoslovja in družbe ali kateregakoli drugega predmeta. Igre s pravili se delijo še 

na: 

 

 Strateške igre (igralci izražajo sposobnosti, znanje in različne spretnosti za 

reševanje problemov), 

 Igre na srečo (potek igre določa npr. met kocke, vrtavka ali žreb).  

 

Elkind (V Koop, 2010, str. 13) pravi, da so igre s pravili glavna oblika igre tekom 

predšolskega in šolskega obdobja. Skozi oblikovanje in postavljanje iger in pravil, otroci 

pridobijo socialne veščine, vrednote in odnos do stvari, ljudi in okolja. 

 

– Konstruktorske igre razvijajo tako domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalne 

sposobnosti kot motoriko rok. Učencem je dano konkretno gradivo (iz različnega 

materiala), ki ga oblikujejo na svoj način ali po vnaprej določenih navodilih. Gradivo 

je lahko različnih oblik, obstaja tudi že oblikovano gradivo za konstrukcije in gradnjo. 

Takšne igre imajo vedno nek končni izdelek, kateri ima lahko uporabno vrednost ali 

je le v veselje učencu, ki ga je izdelal. Ker je torej temeljna značilnost konstrukcijskih 

iger oblikovanje danega gradiva, jih lahko delimo na:  

 

 Igre z naravno, neoblikovano snovjo so igre, kjer iz danega materiala tvorijo 

skulpture, modele in jih poljubno oblikujejo in uporabijo v igri. Materiali so 

navadno naravne snovi, npr. glina, pesek, trava, cvetje, stroži itd.  

 Igre s konstruktorskim gradivom so igre, kjer uporabljajo specialno 

narejene elemente za gradnjo, ki so namenjeni različnim igram. Uporabljajo 

se razne konstrukcijske zbirke, modeli kock za sestavljanje (npr. lego kocke) 

(Bognar, 1987). 
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2.3 POUČEVANJE TEME SILE IN GIBANJE V PREDŠOLSKEM 

IN OSNOVNOŠOLSKEM OBDOBJU  
 

Poučevanje naravoslovja se prične že v vrtcu. »Narava je posebno področje, v okviru 

katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in 

družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. 

Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravoslovnimi pojavi ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37).  

Med drugim otroci v vrtcu spoznavajo in se osredotočajo tudi na gibanje stvari, opazujejo 

kdaj, zakaj in kako se te stvari gibljejo in kdaj ne (prav tam). Gibanje zajema pomemben 

del pri poučevanju začetnega naravoslovja, pravzaprav je tako pomembna tema, da ji 

kasneje v šoli namenijo celo področje fizike - mehanika. Otroci naj bi se z gibanjem in 

premikanjem najbolje spoznali, kadar bi ga doživeli kot udeleženci in opazovalci (Ferbar, 

1999). Vzgojitelji in drugi odrasli lahko otrokom pomagajo tako, da jih navajajo na 

izvajanje poskusov. »Pri raziskovanju gibanja otroku usmerijo pozornost na to, da je za 

gibanje potrebno nekaj narediti in da gibanje nekaj povzroči.« (Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 43).  

V učnih načrtih lahko razberemo, preko katerih vsebin in učnih ciljev naj bi pri otrocih 

dosegali posamezne ravni znanja, kako bi postopoma usvajali dejstva in določene pojme 

o gibanju ter njegovih vzrokih. V nadaljevanju zato na kratko predstavljamo kurikulum 

za vrtec, učne načrte za spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko, naravoslovje in 

fiziko. Zraven opišemo predloge za obravnavo teme sile in gibanja, kratko učno vsebino 

in navedemo učne cilje.   

 

2.3.1 NARAVOSLOVJE V VRTCU 

 

Otroci v vrtcu že spoznavajo različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost. 

Spoznavajo tudi, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje. V kurikulumu za vrtce (1999) 

so navedeni cilji in dejavnosti za otroke na temo gibanje. Otroci preko aktivnosti 

spoznavajo kako, na kakšne načine lahko premaknejo predmet, ki je v mirovanju; otrok 

premika predmete s kotaljenjem, potiskanjem in z vleko. Spoznavajo tudi osnovne oblike 

gibanja in razlikujejo med plezanjem, skakanjem, plazenjem, tekom itd. Takšna gibanja 

opazujejo, opisujejo in tudi posnemajo. Določajo primerjave med gibanjem živali in 

gibanjem ljudi ter jih razlikujejo glede na način gibanja, hitrost gibanja ter začetek in 

konec gibanja (prav tam). 

V kurikulumu za vrtce (1999) najdemo naslednje cilje, ki so povezani s temo sile in 

gibanje:  

– otrok spoznava kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje, 

– spoznava gibanje teles po zraku, vodi in po kopnem, 

– opazuje, opisuje in posnema gibanja ljudi, živali, predmetov, glede na način in hitrost 

gibanja ter glede na začetek in konec gibanja, 

– premika predmete s potiskanjem, vleko, s kotaljenjem ipd. 
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2.3.2 SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Spoznavanje okolja je šolski predmet, katerega poučujejo v prvem triletju 9-letne osnovne 

šole in predstavlja temelje za nadaljevanje in usmerjanje otrokovega raziskovanja sveta. 

Na novih znanjih učenec odkriva in spoznava prepletenosti in soodvisnosti v pojavih 

(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Predmet zajema oz. združuje vsebine 

naravoslovnega, družboslovnega in tehničnega področja. Učenci nadgrajujejo in širijo 

svoje znanje, pri tem pa so pomembne temeljne osnove naravoslovnega znanja. »Glavni 

namen zgodnjega poučevanja naravoslovja, (…), je otroku omogočiti učenje na način, ki 

bo razvil oz. spremenil razumevanje pojmov in začel graditi smiselno strukturo znanja, 

ki jo bo otrok lahko nemoteno nadgrajeval in jo uporabljal tudi zunaj umetnega šolskega 

okolja.« (Dražumerič, 1999, str. 8). 

Za temo gibanje je v učnem načrtu za spoznavanja okolja predlagano poučevanje z 

aktivnim pristopom. Ozaveščanje o gibanju telesa poteka preko kodiranja in rekodiranja 

te dejavnosti, zato je pri tem pomembna učenčeva aktivna dejavnost. Izvajati jo je 

potrebno s celotnim telesom in občutiti z vsemi čutili, za razumevanje je potrebno tudi 

opazovanje. Gibanje svojega telesa in gibanje drugih učenec s pomočjo učitelja podrobno 

opisuje, predstavlja ga z risbami in narejenimi modeli. Vsebinski opis gibanja in 

prostorske relacije lahko učenec opiše iz lastnih izkušenj, zato je pomembno, da učence 

učitelj spodbuja k gibalnim dejavnostim in kasnejšem analiziranju le-teh (Krnel idr., 

2011, str. 57). V učenje gibanja lahko učitelj vstavlja elemente igre, s tem pa zagotovi 

večje zanimanje učencev za snov in vsebino. Učenci lahko v igri in skozi igranje razširijo 

svoje znanje in željo po učenju ter razvijajo svoje spretnosti (Koop, 2010). 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so za tematski sklop sile in gibanja za  prve 

tri razrede predvideni cilji in vsebine, ki so predstavljeni v tabeli 4. Cilji se iz nižjega 

razreda v višji razred nadgrajujejo in dopolnjujejo, število vsebin je vsako leto večje in 

posledično tudi vsebinsko obširnejše. Ta tematski sklop se medpredmetno povezuje s 

predmetom šport, kjer učenci spoznavajo naravne oblike gibanja (položaji telesa in delov 

telesa) ter pomen hitrosti in gibljivosti (prav tam). Učni narčrt za šport (2011, str. 11)  kot 

naravne oblike gibanja navaja: različne oblike hoje, teki, elementarni meti, skoki, 

plezanja, lazenja, valjanja, visenja, nošenja, kotaljenja, potiskanja, padanja, vlečenja ipd. 
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Tabela 4: Preglednica ciljev in vsebin za tematski sklop sile in gibanje pri predmetu 

spoznavanje okolja 

RAZRED 1. razred 2. razred 3. razred 

CILJI – Znajo natančno 

opazovati, opisati 

in poimenovati 

lastno gibanje, 

gibanje živali in 

igrač 

– Vedo, kaj 

povzroča 

spreminjanje 

gibanja.  

 

– Znajo natančno 

opazovati, opisati in 

poimenovati 

delovanje in gibanje 

tehničnih naprav in 

vozil ter njihovih 

delov 

– Znajo opazovati, 

opisati in ugotoviti, 

kako nastajajo sledovi 

gibanja in kaj jih 

povzroča 

– Znajo opisati 

ravnovesje in ločiti 

stanje ravnovesja od 

stanja mirovanja 

– Znajo uporabiti 

nekatere pripomočke 

za gibanje 

– Spoznajo, da lahko 

vplivamo na gibanje 

(smer, hitrost idr.) 

– Ugotavljajo, da 

gibanje povzročimo 

s potiskanjem ali 

vlečenjem in da se 

gibanje lahko 

prenaša 

– Spoznajo načine 

gibanja teles v vodi 

in zraku ter po 

različnih trdnih 

površinah in kaj 

vpliva na to gibanje 

VSEBINE – Gibanje 

– Spreminjanje 

gibanja 

– Delovanje in gibanje 

tehničnih naprav in 

vozil 

– Sledovi gibanja 

(živali, vozil) 

– Prenašanje gibanja 

– Mirovanje (sedenje, 

stanje, čepenje idr.) 

– Smer in hitrost 

gibanja 

– Vzrok in posledica, 

učinek  

– Sestavljeno gibanje 

(del in celota) 

– Potisk in vlek, 

trenje, vodni in 

zračni upor 
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2.3.3 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Predmet naravoslovje in tehnika nadgrajuje predmet spoznavanje okolja iz prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja Med seboj se prepletajo in tesno povezujejo tako 

področja naravoslovja kot tehnike in tehnologije. Prepletanje, povezavo in nadgradnjo 

učnih ciljev za temo sile in gibanje lahko razberemo iz tabel 4 in 5. Učenci s predhodno 

pridobljenimi pojmi le-te nadgrajujejo v višjih razredih. Učitelj mora ustvarjati 

spodbudno učno okolje in situacije, ki učencem omogočajo »odkrivanje, izgrajevanje in 

oblikovanje (spo)znanj ter razvijanje kritičnosti in odgovornosti.« (Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko, 2011, str. 24). Kadar je pouk organiziran v smeri odkrivanja in 

raziskovanja, se posledično pri učenju naravoslovja razvija kritično mišljenje. Pri pouku 

oz. poučevanju morajo biti ustvarjeni pogoji, kjer učenci lahko ohranjajo radovednost in 

željo po učenju naravoslovnih vsebin, kjer razvijajo svoj način učenja in samostojno 

raziskujejo, so aktivni pri usvajanju znanja (prav tam). Sklop učnih ciljev in vsebin za 

temo sile in gibanja predstavlja tabela 5.  

 

Tabela 5: Preglednica ciljev in vsebin pri predmetu naravoslovje in tehnika za 4. in 5. 

razred 

RAZRED 4. razred 5. razred 

CILJI – Ugotoviti različne načine premikanja teles 

– Prikazati, da se telesa navzdol premikajo 

zaradi teže (sile) 

– Dokazati sile, ki delujejo med telesi ob 

dotiku (trenje) in na daljavo (magnetna, 

električna) 

– Ugotoviti podobnosti in razlike med 

gibanjem nekaterih živali in gibanjem 

človeka 

– Razložiti pomen lastnosti površin glede na 

različne načine gibanja (drsanje, tek) 

 

– Prikazati sestavne dele 

gugalnice nihalke 

– Graditi model gugalnice, 

ga preizkusiti in 

vrednotiti 

– Dokazati, da je za 

začetek nihanja potreben 

sunek 

VSEBINE – Sile ob dotiku in sile na daljavo 

– Gibanje ljudi in živali 

– Gugalnica  

– Delovanje gugalnice 

nihalke 

– Naprave z uporabo nihala 

 

 

 

2.3.4 NARAVOSLOVJE 

 

V 6. in 7. razredu devetletne osnovne šole v učnem načrtu za naravoslovje (2011) ni 

predvidenega tematskega sklopa sile in gibanja. V učnem načrtu je izpostavljeno, da naj 

bo pouk naravoslovja načrtovan tako, da bo učencem zanimiv, saj jih s tem jih 

spodbujamo k radovednosti in raziskovanju. Zanimivost lahko učitelj doseže z vidika 

večje aktualnosti vsebin ali z uporabo raznovrstnih oblik in metod dela.  
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2.3.5 FIZIKA 

 

Pouk fizike v osnovni šoli razvija učenčevo sposobnost za proučevanje naravnih pojavov. 

Spoznajo ter usvojijo jezik in metode, ki se uporabljajo pri proučevanju fizikalnih 

pojavov, seznanijo se s preprostimi fizikalnimi pojmi, ki povzemajo naše vedenje o naravi 

(Učni načrt za fiziko, 2011, str. 4). Pri pouku fizike so pomembne prvine, kot so kritično 

mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost itd. Za poučevanje fizike so predvidene 

različne oblike dela, kot je eksperimentiranje, projektno delo itd. V didaktičnih 

priporočilih učnega načrta za fiziko je navedeno da naj bo »učenje pojmov in dejstev čim 

bolj prepleteno z dejavnostmi učencev.« (prav tam, str. 27). Te vodijo k razumevanju 

obravnavane snovi in usvajanju spoznavnih ter drugih ciljev, v ospredju je razvijanje 

vzročno-posledičnega načina razmišljanja. Učenci naj bodo aktivni, poudarek je v 

miselnih procesih, kjer so v ospredju razumevanje in vrednotenje, raziskovanje in 

razlaganje fizikalnih pojavov v okolju (prav tam).  

Tematiko sile in gibanje obravnavajo v 8. in 9. razredu po ločenih vsebinskih sklopih, ki 

so predstavljeni v preglednici (tabela 6). Tematski sklopi so razdeljeni na enakomerno 

gibanje, sile, pospešeno gibanje in 2. Newtonov zakon. V vsakem tematskem sklopu so 

glede na vsebino oz. vsebinski sklop določeni standardi znanja oz. cilji, ki naj bi jih učenci 

pri tej vsebini dosegli. 

 

Tabela 6: Preglednica ciljev in vsebin za predmet fizika  

TEMATSKI 

SKLOP 

VSEBINSKI 

SKLOP 

STANDARDI ZNANJA 

Enakomerno 

gibanje 
– Opis gibanja 

– Premo 

enakomerno 

gibanje 

– Opredelijo razliko med gibanjem in mirovanjem 

opazovanega telesa glede na okolico 

– Opišejo premo in krivo gibanje 

– S poskusi usvojijo, da je hitrost količnik poti in časa 

– Uporabijo enačbo za računanje poti 

– Opredelijo pojma opazovano telo in okolica  
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Sile – Opis sil 

– Merjenje sil 

– Vzmetna 

tehtnica 

– Risanje sil 

– Težišče 

– Ravnovesje 

sil 

– Trenje in 

upor 

– Zakon o 

vzajemnem 

učinku 

– Sestavljanje 

vzporednih 

sil 

– Sestavljanje 

nevzporednih 

sil 

– Razstavljanje 

sil 

– S poskusi ugotovijo, da so sile vzrok za spremembo 

gibanja ali oblike telesa in sile poimenujejo po 

telesih, ki jih povzročajo 

– Razlikujejo med silami, ki delujejo ob dotiku, in 

silami, ki delujejo na daljavo 

– Raziščejo, ali so telesa prožna ali neprožna 

– Usvojijo enoto za silo newton (N) in jo interpretirajo 

kot težo 100-gramske uteži 

– Uporabijo dogovor za določanje teže telesa z znano 

maso 

– Ugotovijo, da enako velike sile na izbranem telesu 

povzročajo enake učinke 

– Narišejo graf raztezka v odvisnosti od sile in ga 

razložijo 

– Iz grafa preberejo ustrezne podatke 

– Uporabijo pripravo za merjenje sil 

– Predstavijo silo z usmerjeno daljico v izbranem 

merilu 

– Usvojijo, da je lahko prijemališče sil točkovno, 

ploskovno ali prostorsko porazdeljeno 

– Poznajo pojem težišče 

– Iz prijemališč narišejo sile 

– Ugotovijo primere pri katerih sta dve sili enaki in 

poiščejo dani sili nasprotno enako silo 

– Ugotovijo ali so sile, ki delujejo na telo v ravnovesju 

– Razumejo, da telo miruje, ali pa se giblje premo in 

enakomerno, če so sile na telo v ravnovesju 

– Predstavijo matematični zapis pogoja za ravnovesje 

sil 

– Razumejo, da sili trenja in upora zavirata gibanje 

– Opišejo silo trenja 

– Opišejo silo upora 

– S poskusi raziščejo, katere količine vplivajo na 

velikost trenja in upora 

– Ugotovijo, da telesa učinkujejo vzajemno 

– Ugotovijo, da sta sili, ki delujeta vzajemno, enako 

veliki in nasprotno usmerjeni 

– Analizirajo primere in ločijo zakon o vzajemnem 

učinku od zakona o ravnovesju 

– Sestavljanje vzporednih sil 

– S poskusi ugotovijo, da je rezultanta sila, ki 

nadomesti učinek več sil 

– Načrtovalno in računsko določijo rezultanto dveh 

vzporednih enako usmerjenih sil 

– Načrtovalno in računsko določijo rezultanto dveh 

vzporednih nasprotno usmerjenih sil 

– Narišejo rezultanto nevzporednih sil 

– Ugotovijo, da se velikost in lega rezultante 

spreminjata v odvisnosti od velikosti sil in kota, ki 

ga sili oklepata 

– Načrtovalno obvladajo razstavljajo sile na 

komponenti 

– Analizirajo odvisnost velikosti komponent od 

njihovih smeri 
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Pospešeno 

gibanje in 2. 

Newtonov 

zakon 

– Opis gibanja 

in ponovitev 

premo 

enakomerneg

a gibanja 

– Enakomerno 

pospešeno 

gibanje 

– Pot pri 

enakomerno 

pospešenem 

gibanju 

– Zveza med 

maso, silo in 

pospeškom 

– Prosto 

padanje 

– Zveza med 

maso in težo 

– Kroženje  

– Ponovijo pojma enakomerno in neenakomerno 

gibanje 

– Ponovijo, da je hitrost količnik poti in časa in grafe 

za premo enakomerno gibanje 

– Analizirajo, kako se s časom spreminja hitrost pri 

enakomerno pospešenem gibanju  

– Usvojijo pojme začetna, končna in povprečna hitrost 

– Spoznajo pojem trenutna hitrost 

– Usvojijo, da je pospešek količnik spremembe 

hitrosti in časa 

– Razložijo, kako izračunamo pospešek, uporabijo 

enačbo za računanje pospeška 

– Ugotovijo, da je pot premo sorazmerna ploščini lika, 

ki ga omejuje graf v(t) 

– Uporabijo enačbo za računanje poti pri enakomerno 

pospešenem gibanju, če telo na začetku miruje 

– Razumejo, da se telo giblje pospešeno, če je vsota 

zunanjih sil, ki delujejo nanj, različna od nič 

– S poskusi usvojijo zvezo med pospeškom telesa, 

njegovo maso in vsoto vseh zunanjih sil, ki nanj 

delujejo ter jo uporabijo v računskih primerih 

– Opredelijo enoto za silo 

– Opišejo prosto padanje teles, raziščejo pospešek 

padanja in ga interpretirajo; 

– Opišejo razliko med maso in težo, razložijo, zakaj 

ima lahko telo v različnih pogojih različno težo ali je 

celo brez teže, uporabijo enačbo za računanje teže in 

razumejo pomen težnega pospeška v tej enačbi; 

– Razložijo kroženje kot krivo gibanje in usvojijo 

pojme frekvenca kroženja, obhodni čas in obodna 

hitrost 
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2.4 GIBANJE 
 An object in motion tends to remain in  

motion along a straight line unless  

acted upon by an outside force. 

(Isaac Newton) 

 

Gibanje je vsakodnevno prisotno v našem življenju. Naše telo je konstantno v gibanju, 

predmeti okoli nas se premikajo, Zemlja se neprestano vrti okoli svoje osi in kroži okoli 

Sonca … Vendar zavedanje, kaj povzroča gibanje in kaj vpliva na gibanje nekega telesa, 

marsikateremu otroku in tudi odraslemu ni razumljivo. V naslednjem poglavju je 

predstavljeno fizikalno ozadje teme gibanje, preko katere smo raziskovali vpliv 

didaktičnih iger. Omejili smo se na koncepte, ki so pomembni za učitelje, ki poučujejo 

tematiko sile in gibanje v osnovni šoli 

 

2.4.1 OPIS GIBANJA 

 

Pojem gibanje se po Brainyquote (2015) nanaša na kakršnokoli povezavo s predmeti, 

osebami ali pojmi. Gibanje opisujejo kot dejanje, proces, spreminjanje smeri ali lokacije. 

Gibanje je željen ali neželjen premik telesa iz ene točke na drugo; je nasprotje mirovanju.  

»Iz vsakdanjih izkušenj vemo, da se telesa ne začnejo gibati sama od sebe in tudi ne 

spreminjajo smeri kar tako. Povzročitelj sprememb je vedno neko telo v bližini. Telo 

lahko deluje na druga telesa in jim spremeni gibanje in/ali obliko.« (Demšar idr., 2009, 

str. 34). Guštin (2008, str. 93) navaja, da naj bi gibanje telesa zaznavali, kadar poznamo 

njegovo lego v vsakem trenutku, zato pri opisu gibanja opazujemo tudi spreminjanje lege 

telesa v povezavi s časom. Beznec idr. (1998) pravijo, da je pot, ki jo opravi telo, produkt 

hitrosti in časa. Kadar gibanje opisujemo »glede na izbrano okolico«, smatramo gibanje 

kot relativno (Ambrožič idr., 2003, str. 8).  

V splošnem je gibanje telesa prostorsko, pogosto je omejeno na tirnico ali na ploskev. 

Takšno gibanje imenujemo ravninsko ali ploskovno; to je poseben primer prostorskega 

gibanja (Kladnik, 1993, str. 28). Gibanje ima tudi smer, zaradi katere je lahko krivo ali 

premo. Kadar se neko telo giblje, in četudi ne pušča za sabo vidne sledi, govorimo o tiru 

gibanja. To je črta (ravna ali kriva), po kateri se giblje neko telo. Kadar se giblje po 

premici, govorimo o najpreprostejši obliki gibanja, to je premo gibanje, pri katerem je tir 

raven. Pri telesu, ki se ne giblje po ravni črti, ampak po ukrivljenem tiru, krožnici je 

gibanje krivo (Ambrožič idr., 2003). Gibanje telesa opišemo tudi glede na gibanje 

njegovega masnega središča (težišča telesa). V tej točki ima prijemališče sila teže (Oxlade 

idr., 1994).  
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Gibanje lahko delimo (slika 4) glede na tir, po katerem se telo giblje. Gibanje telesa pa 

lahko opišemo s fizikalnimi količinami kot so pot, hitrost in čas.  

 

 

Slika 4: Miselni vzorec Gibanje 

 

Hitrost 

Hitrost je kvocient razdalje, ki jo telo prepotuje, in časa, ki ga za to razdaljo potrebuje. 

Kot primer opišimo gibanje avtomobila, ki vozi s stalno hitrostjo 100 kilometrov na uro, 

kar pomeni, da v časovnem intervalu ene ure prepotuje 100 km. Hitrosti lahko določamo 

velikost in smer, kar so tudi lastnosti vektorja, s pomočjo katerega lahko hitrost tudi 

zapišemo. V primeru, da je hitrost nekega telesa stalna, pravimo, da se telo giblje 

enakomerno. Trenutna hitrost je hitrost telesa v nekem izbranem trenutku, relativno 

hitrost določamo glede na opazovalca. Za ugotovitev, ali se je hitrost telesa med gibanjem 

spreminjala, primerjamo začetno in končno hitrost (Johnson, 2007).  

 

Enakomerno premo gibanje 

Pri enakomernem premem gibanju velikost hitrosti in smer gibanja telesa ostajata enaki, 

se ne spreminjata. Takšna je na primer vožnja avtomobila s konstantno hitrostjo po ravni 

cesti. Enakomerno gibanje je takšno gibanje, kjer telo v enakih časovnih razmikih 

prepotuje enako pot. Takšno gibanje povezujemo z vztrajnostjo, saj zakon o vztrajnosti 

ali 1. Newtonov zakon pravi, da telo miruje ali se gibje s stalno hitrostjo, kadar je 

rezultanta sil na telo enaka nič (Demšar idr., 2010).  
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Enakomerno pospešeno premo gibanje 

Gibanju, kjer se hitrost telesu spreminja, pravimo pospešeno gibanje. Pri enakomerno 

pospešenem premem gibanju se smer gibanja ne spreminja, velikost hitrosti pa 

enakomerno narašča ali pada s časom. Pospešek nekega telesa je premo sorazmeren z 

rezultanto sil in obratno sorazmeren z maso telesa (Demšar idr., 2010). Primer 

enakomerno pospešenega gibanja je prosti pad.  

Pospešek  

Pospešek je fizikalna količina, ki pove, za koliko se spremeni hitrost telesa v neki časovni 

enoti. Če je telo na klancu, je njegov pospešek odvisen tudi od naklona klanca. Čim večji 

je naklon klanca, tem večji bo pospešek telesa. Pospešek izračunamo kot kvocient med 

spremembo hitrosti in časovnim intervalom, v katerem ta sprememba nastane. Če se 

hitrost telesa zmanjšuje, govorimo o negativnem pospešku, ki mu rečemo tudi pojemek 

(Ambrožič idr., 2003). Pri premem enakomernem gibanju je pospešek enak nič, 

pri pospešenem gibanju  je različen od nič (Sitar, b.l.).  

 

2.4.2 SILE 

 

V naravi obstajajo različne vrste sil. Splošno o terminu sila lahko povemo, da je to 

količina, ki meri vpliv enega telesa na drugo, opazovano telo. S silo lahko spremenimo 

stanje telesa, mirovanje, gibanje ali obliko (Klanjšek Gunde, 2000; Guštin, 2008). Hergan 

idr. (2003) navajajo, da kadar nek predmet oz. telo potiskamo ali vlečemo, nanj deluje 

sila. Ta povzroči tudi, da se telesu spremeni hitrost, vpliva na spremembo smeri gibanja 

in povzroči njegovo zaustavitev. Ambrožič idr.(2000) pravijo, da sile prepoznamo po 

njihovih učinkih na predmete, ki jim z drugo besedo v fiziki rečemo telesa. Ponavadi sile 

poimenujemo po telesu, ki jo povzroča, na primer sila podlage. Oznaka za silo, ki je 

fizikalna količina, je črka F (angleško »force«), enoto za silo imenujemo njuten (newton) 

in jo označimo s črko N. Demšar idr. (2009) navajajo, da silo lahko opišemo, če poznamo 

njene lastnosti. To so velikost (pove, kako močna je sila), smer (pove, v kateri smeri 

deluje sila) in prijemališče (pove, kje deluje sila). Vpliv sile na telo je odvisen od smeri. 

Kot primer, Kladnik (1993, str. 76) navaja silo, ki vleče pritrjeno telo in se le-to raztegne 

in pa silo, ki pritiska na telo v nasprotni smeri, zaradi česar se telo skrči. Tudi sprememba 

hitrosti gibanja nekega telesa je odvisna od smeri delovanja sile, zato silo opišemo z 

vektorjem �⃗�. Vektor, ki je podan z velikostjo in smerjo, se ne spremeni, če ga vzporedno 

premaknemo. 

Nekatere sile delujejo neposredno, na dotik, druge pa na daljavo, zato jih tudi razdelimo 

v dve glavni skupini. V skupino sil, ki delujejo na dotik, lahko umestimo tlačno in natezno 

silo, trenje, zračni upor itd. V drugo skupino, kjer sile delujejo na daljavo, umeščamo 

gravitacijsko, električno in magnetno silo. Za drugo skupino sil je značilno, da je velikost 

sile odvisna od razdalje med telesi, bolj kot so razmaknjena, šibkejša je sila in obratno 

(Klanjšek, 1993). Sile lahko med seboj primerjamo glede na učinke, ki jih imajo. Dve sili 

sta enaki, kadar povzročita enako posledico; enako spremembo lege, gibanja ali oblike 

telesa. Silo lahko merimo z vzmetno tehtnico (silomer). Del te tehtnice, ki nam pokaže 

vrednost na neko telo delujoče sile, je vijačna vzmet. Le-ta se ob delovanju sile raztegne, 

raztezek vzmeti pa izmerimo. Največkrat jo uporabljamo za tehtanje, kjer merimo težo 

teles (Ambrožič idr., 2003).  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Premo_enakomerno_gibanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pospe%C5%A1eno_gibanje
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Vsakdanji primeri za opis delovanja sil med telesi so: potiskanje, vlečenje, metanje, 

dvigovanje, upogibanje, pritiskanje, stiskanje ... (Demšar idr., 2009, str. 35). Delovanje 

sile izražajo tudi naslednji glagoli: riniti, vleči, potiskati, dvigati, kriviti, trgati, lomiti, 

tlačiti, gnesti, raztegovati, drobiti, zavirati, pospeševati, odrivati, stiskati, ožemati itd. 

Demšar idr. (2009, str. 60, 61) navajajo primere vsakdanjih sil: 

– Sila trenja (𝐹𝑡⃗⃗⃗⃗ ) nasprotuje gibanju ali poskusu gibanja po podlagi. Odvisna je od 

hrapavosti stičnih površin in sile, s katero telo pritiska na podlago.  

– Sila podlage (𝐹𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ) deluje na vsa telesa, ki so v stiku s podlago. Če je telo na ravni 

podlagi, deluje pravokotno na površino in je po velikosti enaka sili, s katero telo 

pritiska nanjo.  

– Sila upora (𝐹𝑢⃗⃗ ⃗⃗ ) je sila, s katero tekočine delujejo na telesa, ki se gibljejo skozi njih. 

Odvisen je od velikosti in oblike telesa ter gostote tekočine. Čim večja je hitrost telesa, 

tem večja je sila upora.  

– Gravitacijska sila (𝐹𝑔⃗⃗⃗⃗ ) je sila, s katero nebesno telo (npr. Zemlja) privlači druga telesa. 

Deluje proti središču nebesnega telesa in je premosorazmerna z maso telesa.  

 

Sila lepenja 

Na mirujoče telo na ravni podlagi deluje sila teže, ki ima prijemališče v središču oz. 

težišču telesa in kaže navpično navzdol. Na telo sočasno deluje enako velika sila podlage, 

ki je usmerjena navzgor in pravokotno na podlago. V kolikor smo na klancu, pojav 

lepenja opišemo s komponento sile podlage, ki preprečuje gibanje telesa, kadar le-to 

miruje na podlagi. Sila lepenja je v tem primeru vzporedna podlagi in deluje v nasprotni 

smeri rezultante preostalih sil. Ko se telo premakne, se sila lepenja spremeni v silo trenja. 

Sile, ki so manjše od sile lepenja in so vzporedne podlagi, ne morejo spraviti telesa v 

gibanje (Openprof, 2015).  

Sila trenja 

Beznec idr. (1998) navajajo, da se s silo trenja srečamo vsakodnevno in je prisotna vsakič, 

ko neko telo drsi ob drugem. Takrat med telesoma deluje trenje, ki ga opišemo kot silo, 

ki nasprotuje gibanju ob stiku z določeno površino. Demšar idr. (2009) trenje opisujejo 

kot upor podlage drsenju med stičnima površinama in pri tem upošteva tudi dejavnik, 

kako močno pritiskata površini druga ob drugo. Omenja tudi, da trenje skorajda ni 

odvisno od velikosti stičnih površin in hitrosti. 

Sila trenja, ki jo označimo s 𝐹𝑡⃗⃗⃗⃗ , deluje nasprotno od smeri gibanja telesa. Odvisna je od 

vrste snovi, obdelave stičnih površin (hrapavost) in od sile, ki pritiska pravokotno na 

stično ploskev (največkrat je to kar sama teža telesa). Velikost sile trenja je sorazmerna z 

velikostjo sile podlage, ki deluje pravokotno na podlago, sila trenja je ploskovno 

porazdeljena sila (Beznec idr., 1998).  

Trenje želimo v vsakdanjem življenju pri telesih pogostokrat zmanjšati, saj lahko ob 

pretvorbi kinetične energije v notranjo, povzroča izgube in zavira gibanje. Včasih pa 

moramo trenje med dvema telesoma povečati, kadar želimo, da se površina enega telesa 

bolj oprime površine drugega. Trenje je na gladkih površinah manjše, na grobih pa večje 

(Ferbar in Walpole, 1991). 

http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Sila
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Sila podlage  

Trdna podlaga pravokotno deluje na vsa telesa, ki pritiskajo nanjo, zato je sila podlage po 

velikosti enako velika sili, ki pritiska pravokotno na podlago. S silo podlage se ves čas 

srečujemo, na nas ne deluje le v primeru, kadar smo v zraku ali vodi. Kot pravi Demšar 

(2009), bi lahko rekli, da imamo največ izkušenj oz. opravka s silo tal, sedalom stola, 

delovne površine mize, vzmetnice v postelji itd. Na vodoravni ploskvi je sila podlage 

usmerjena navpično navzgor, pravokotno glede na podlago in jo običajno označimo z �⃗⃗⃗�. 

Za osnovnošolsko raven velja, da »sila podlage deluje po celotni stični ploskvi, zato je 

ploskovno porazdeljena sila, a jo poenostavljeno narišemo iz sredine stične ploskve.« 

(Demšar idr., 2009, str. 43). 

Vse sile so porazdeljene na nek način, ali je to po prostornini ali po ploskvi. Točkovna 

porazdelitev je v primeru, kjer je stična ploskev med telesom in podlago tako majhna, da 

v tem primeru rečemo da se sila prijemlje le v točkah. Kadar je sila nekega telesa 

porazdeljena po dolžini, govorimo o dolžinski porazdelitvi sile, teža je prostorsko 

porazdeljena sila (Ambrožič idr., 2000).  

Upor  

Upor je sila, ki jo prav tako občutimo dnevno, saj deluje na vsa telesa, ki se gibljejo skozi 

zrak, vodo ali druge tekočine. Upor je ploskovno porazdeljena sila, ki deluje v nasprotni 

smeri gibanja, zavira gibanje telesa. Sila upora je odvisna od hitrosti in preseka telesa, pri 

tem je velikost sile upora večja pri večji hitrosti in večjem preseku gibajočega telesa. Pri 

sili upora je pomembna tudi oblika telesa in lastnosti snovi, v kateri se telo giblje (gostota, 

viskoznost) (Demšar idr., 2009). 

 

2.4.3 TEŽA 

 

Demšar idr. (2009, str. 42) pravijo, da je teža »prva sila, ki jo spoznamo v življenju, saj 

na nas deluje ves čas in se ji nikakor ne moremo izogniti. Zemlja namreč privlači vsa 

telesa v svoji bližini navpično navzdol proti svojemu središču. To velja tako za telesa na 

površju kot tudi nad in pod površjem. Zaradi teže telesa padajo navzdol oziroma so 

prilepljena na podlago.« Tudi Ambrožič idr. (2000, str. 20) navajajo, da silo, ki povzroča 

padec vseh nepritrjenih teles, imenujemo teža. Na telo z večjo maso deluje tudi večja sila, 

zato pravimo, da je teža kateregakoli telesa na površju Zemlje premosorazmerna z maso 

telesa. Sila, s katero Zemlja privlači vsa telesa v smeri središča je pojav, ki ga imenujemo 

težnost oz. gravitacijska sila. Silo teže označimo s 𝐹𝑔⃗⃗⃗⃗  (Guštin, 2008). 

Gravitacijska sila  

Gravitacijska sila je privlačna sila med dvema telesoma. Običajno je majhna, razen v 

primeru, kadar ima katero od teh dveh teles zelo veliko maso. Deluje med vsemi telesi v 

vesolju, vendar je opazna le v bližini večjih nebesnih teles. Zaradi gravitacije lune krožijo 

okoli planetov, planeti pa okoli Sonca. Posledično tudi vse stvari na Zemlji k tlom vleče 

teža, sila gravitacije. V skladu z zakonom o vzajemnem učinku pa tudi telesa privlačijo 

Zemljo z enako veliko silo. Teža telesa je odvisna od razdalje med telesom in planetom 

ter njegove mase. Masa telesa je neodvisna od njegove lege, teža pa ne (Oxlade, 1994). 

Oxlade navaja tudi, da to lahko povežemo z Newtonovim gravitacijskim zakonom, ki 
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pravi, da med poljubnima telesoma z neko maso deluje privlačna gravitacijska sila, ta pa 

je odvisna od mase obeh teles in razdalje med njima. Teža telesa ni enako masa telesa. 

Masa telesa je izražena v kg, pomeni njegovo množino snovi, teža pa je sila, s katero 

Zemlja privlači to telo (izražena v N). 

Prosti pad je gibanje telesa, ko nanj deluje le gravitacijska sila. Breztežno stanje je tisto 

stanje, v katerem telo z nobeno silo ne deluje na druga telesa v svoji okolici. Poznamo 

pravo breztežnost in navidezno breztežnost. Za prvo velja, da je telo v področju, kjer nanj 

ne deluje nobena gravitacijska sila, pri drugi pa gre za stanje, kjer se samo zdi, da na telo 

ne deluje nobena gravitacijska sila. Do tega lahko pride, kadar se dve telesi gibljeta z 

enakim pospeškom in sta neodvisni drugo od drugega (prav tam).  

 

2.4.4 SILE NA TELO NA RAVNINI IN NA KLANCU  

 

Na telo, ki je na ravni podlagi, deluje teža 𝐹𝑔⃗⃗⃗⃗  navzdol, v smeri navzgor pa deluje enako 

velika sila podlage (�⃗⃗⃗�) (slika 5). Pri tem je rezultanta obeh sil enaka nič, zato telo miruje.  

 

 

Slika 5: Sile na telo na ravni podlagi 

 

Klanec je strmina oz. nagnjena ploskev, lahko pa je tudi preprosta mehanska naprava, ki 

nam omogoča, da breme dvignemo z manjšo silo kot je potrebna pri navpičnem dvigu 

(Klanjšek Gunde, 2000). Kadar je enako telo na klancu (slika 6), ga sila teže vleče 

navpično navzdol. Sila podlage je sestavljena iz pravokotne komponente glede na klanec 

in sile trenja (𝐹𝑡⃗⃗⃗⃗ ). Ker se telo giblje navzdol, rezultanta sil (�⃗⃗�) pri tem ni enaka nič, pač 

pa kaže vzporedno s klancem navzdol. Telo se zato giblje pospešeno navzdol (prav tam). 

»Težo telesa na klancu lahko razstavimo na komponento, ki je vzporedna klancu in na 

komponento, ki je pravokotna na klanec. Vzporedno komponento imenujemo dinamična 

komponenta (𝐹𝑑⃗⃗⃗⃗⃗), pravokotno pa statična komponenta (𝐹𝑠⃗⃗⃗⃗ ).« (Ambrožič idr., 2000, str. 

39). Primer razstavljanja teže telesa na klancu prikazuje slika 6.  
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Slika 6: Sile na telo na klacu z razstavljeno silo teže 

 

Demšar idr. (2009) pravijo, da lahko telesa, ki se gibljejo, opravijo delo. Tako lahko na 

primer lokomotiva vleče vagone, kladivo zabije žebelj, kamen razbije šipo itd. Tudi 

gibanje teles na klancu lahko povezujemo z delom. Delo opredelimo kot produkt sile v 

smeri poti in opravljene poti telesa (A = F∙s), za opravljanje dela je potrebna energija (W). 

Poznamo več vrst energije, pri gibanju telesa na klancu, bomo izpostavili le potencialno 

in kinetično energijo.  

Potencialna in kinetična energija 

Telesa, ki so na neki višini (npr. voziček na klancu) lahko dolgo časa ostanejo na istem 

mestu in pri tem ne opravijo nobenega dela. V primeru, ko takšno telo zdrsne ali se skotali 

navzdol, lahko med spuščanjem opravi delo. Potencialna energija je vrsta energije, ki jo 

ima telo zaradi višine. Pri gibanju telesa na klancu telo spreminja višino (slika 7), ob tem 

pa se mu, pri pomikanju navzdol (v smeri klanca), potencialna energija (v nadaljevanju 

označena z Wp) spreminja. Wp je odvisna od teže telesa in višine, na kateri je telo, zato jo 

lahko izračunamo kot njun zmnožek. Od kod bomo merili višino, se odločimo sami, 

največkrat jo merimo od tal. Pomembna je le razlika v višini na začetku in na koncu 

gibanja. Enačba za izračun potencialne energije je: Wp = Fg ∙ ∆h (Demšar idr., 2009). 

Gibajoča se telesa imajo tudi energijo, ki je odvisna od njihove hitrosti in mase. Tej obliki 

energije pravimo kinetična energija in jo označujemo z Wk. Čim večja je hitrost telesa, 

tem večjo kinetično energijo ima telo. Telo, ki stoji na začetku klanca ima kinetično 

energijo (v nadaljevanju Wk) enako nič. Dokler se telo nemoteno giblje, ima ves čas enako 

Wk, le-ta pa se mu zmanjša, ko neko delo opravi. Pri tem se mu zmanjša tudi hitrost (prav 

tam). 

Izrek o ohranitvi energije pravi, da se v primeru, ko na telo ne deluje nobena zunanja sila, 

energija ohrani. To lahko zapišemo kot ∆Wk + ∆Wp = 0, pri A = 0. Kot vidimo na sliki 8, 

se Wp telesa pri spuščanju spreminja, lahko je pozitivna, negativna ali enaka nič, 

nasprotno pa se Wk povečuje (∆Wk = -∆Wp). Wp je večja od nič, kadar je višina (h) večja 

od izbrane referenčne višine. Wp je enaka nič, kadar se telo nahaja na izbrani referenčni 

višini in manjša od nič, kadar je višina manjša od izbrane referenčne višine (Openprof, 

2015). 
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Slika 7: Potencialna energija je lahko pozitivna, negativna ali enaka nič (Openprof, 2015) 

 

Demšar idr. (2009, str. 64) navajajo, da morajo učenci razumeti, da se telesu, na račun 

okolice, pri spuščanju in pospeševanju spremeni energija. Tako telo pri dviganju z delom 

pridobi Wp, le-to pa pri spuščanju odda kot delo. Pri pospeševanju in zaviranju gre za 

podoben proces, le da se spreminja Wk. Spremembo energije označimo kot ∆W = A.  

Pri gibanju vozička po klancu se njegova hitrost enakomerno povečuje, od nič do končne 

hitrosti (silo upora zraka na voziček lahko zanemarimo). Pri takšnem gibanju je končna 

hitrost višja od povprečne hitrosti, pri tem lahko upoštevamo tudi, da se hitrost vozička 

spreminja glede na naklon klanca. Velja, da čim večji je naklon klanca, tem dlje se bo 

peljalo vozilo po ravnini, v katero se izteče klanec, če ga spustimo z vrha klanca. S 

spremembo naklona klanca se spremeni tudi dinamična komponenta sile teže vozička. Pri 

gibanju vozička po klancu se poleg spremembe hitrosti, spreminja tudi Wp, ki se pretvarja 

v Wk. Začetna Wp vozička se na dnu klanca pretvori v Wk in delo, ki ga opravi za 

premagovanje trenja (Jevšenak, 2010, str. 174; V: Cvahte idr., 2010). 

 

2.4.5 NAPAČNE PREDSTAVE O GIBANJU 

 

Učenci, še posebno mlajši, imajo pogosto napačne oziroma t.i. naivne predstave o pojmih 

in pojavih v povezavi s silami in gibanjem ter o okolju, ki jih obdaja. Piaget in njegovi 

nasledniki (Brunner, Vigotsky, Britton, Wood in drugi) so opozarjali, da mora učitelj pri 

pouku, poleg predznanja učencev, upoštevati tudi njihove zmote, napačne odgovore in 

napačne predstave. Otrokovo mišljenje se razvija postopoma, po določenih stopnjah, 

skozi katere postopno prehaja (Novak, 2003). Pine (2001, str. 79) iz tega vzroka poudarja, 

kako pomembno je ustrezno poučevanje v začetnem naravoslovju. Pravi, da je to proces, 

ki zahteva konceptualne spremembe v mišljenju, kjer učenci nadomestijo novo 

(spo)znanje s starim. Pine poudarja pomen napačnih predstav, saj pravi, da se na njih 

lahko gradi novo znanje. Tudi Novak (2005, str. 29) pravi, da »znanje ni stabilno in 

enoznačno, ampak je proces, postopno izgrajevanje spoznanj, postopno napredovanje, 

kjer imajo svoj namen tudi napake.« Učiteljeva naloga je, da pred podajanjem nove učne 

snovi preveri znanje učencev. Napačne predstave mora izpostaviti ter učence usmerjati k 

novim, pravilnim ugotovitvam in spoznanjem. Priznana psihologinja Karen Pine (2001) 
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je tekom raziskav prišla do ugotovitev, da veliko učiteljev raje ne odstopa od svoje 

začrtane oz. načrtovane učne ure, kljub temu da ugotovijo, da imajo učenci napačne 

predstave o fizikalnih oz. naravoslovnih konceptih. Razlika je med dejanji učiteljev in 

njihovemu mišljenju, saj so v raziskavi na vprašanje »Kako pomembno se vam zdi, da 

poznate učenčevo predznanje, ko poučujete določeno naravoslovno temo?«, na splošno v 

večini odgovorili, da se jim to zdi pomembno. Kljub temu so tekom pouka dajali večji 

poudarek na podajanju pravilnih, že dognanih dejstvih, kot pa na ugotavljanju prednanja 

in napačnih predstav (prav tam). 

Krnel (2010) pojasnjuje, kakšno vlogo imajo pri naravoslovju učiteljeva vprašanja in 

preverjanje predznanja učencev. Med drugim takšna vprašanja odkrivajo naivne in 

napačne pojme ter tako pomagajo vzgojitelju ali učitelju pri oblikovanju popolnejšega 

razumevanja. Krnel navaja, da naj učitelj pri naravoslovnih dejavnostih omogoči 

učencem, da lahko sami odgovorijo na določena vprašanja s preprostim opazovanjem ali 

poskusom, saj to poveča njihovo zadovoljstvo in motivacijo za učenje. V učnem načrtu 

za spoznavanje okolja je v didaktičnih priporočilih navedeno, da učitelj »vodi pouk s 

postavljanjem vprašanj, tako da bodo tudi učenci usvojili postavljanje vprašanj, na katera 

bodo lahko sami odgovorili s poskusom, raziskavo ali poiskali informacijo v literaturi. 

Postopoma se veča aktivnost učencev tudi pri načrtovanju poskusov in raziskav.« (Učni 

načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 25). Lowe (1988) kot najboljšo pot do spremembe 

otroških »neznanstvenih« idej oz. napačnih predstav predlaga, da učitelj začne graditi na 

predznanju, kajti to bo učencu pomagalo, da spozna in prizna svoje napačne predstave. 

Prav tako navaja, da se otroška pojmovanja težko spremenijo in da je za to spremembo 

potrebno veliko dela in različnih pristopov. Učence je potrebno spodbujati, da si situacije 

ogledajo, preizkusijo in na različne načine spoznajo opazovano, potrebno jim je 

omogočiti, da raziskujejo možnosti in variacije. Učitelj mora omogočiti takšno učenje, 

kjer bodo lahko iskali vzorce in povezave med novimi spoznanji, to pa lahko naredi preko 

didaktičnih iger, ki stimulirajo takšno učenje. 

V raziskavi, ki so jo izvedli v Angliji, je sodelovalo 122 učiteljev razredne stopnje. 

Ocenili so, da je tema gibanje in sile otrokom ena izmed težjih tem za razumevanje. Pri 

tem so poudarili pomen učiteljeve vloge pri rekonstrukciji napačnih predstav učencev in 

razumevanju naravoslovja. Napačne oz. naivne teorije o gibanju, kot jih imenuje Pine 

(2001), imajo učenci predvsem za smeri gibanja ter pri pojmovanju gravitacijske sile in 

njeni smeri. Pri tem ugotavlja, da je te napačne predstave izjemno težko spremeniti 

(Ferrarri & Chi, 1998; V: Pine, 2001, str 82–83) in ni izjema, da se kljub eksperimentom 

in drugim demonstracijam v razredu, učenčevo pojmovanje in predstava ne spremeni. V 

didaktičnih priporočilih za naravoslovje in tehniko (2011) učiteljem svetujejo, da naj 

pouk temelji na učenčevem aktivnem usvajanju znanja. V prvi vrsti naj bodo dejavnosti, 

ki to omogočajo, pri tem pa naj učitelj upošteva predznanje vsakega posameznega učenca. 

Le-to je ključno pri usvajanju novega in kakovostnejšega znanja, napačne predstave ali 

pojmovanja pa lahko opustijo in nadomestijo z novimi, kadar jim omogočimo z aktivno 

konstrukcijo znanja (prav tam). 

Kje je vzrok za napačne predstave? Mnogi avtorji pojasnjujejo, da je eden izmed vzrokov 

zagotovo  nizka samozavest pri poučevanju fizikalnih vsebin, ki jo kažejo učitelji. To pa 

lahko povezujemo z dejstvom, da je njihovo znanje na tem področju nepopolno. Harlen 

(1997) pravi, da so njihove napačne predstave pogosto podobne ali celo enake tistim, ki 

jih imajo učenci v srednji šoli, na podlagi tega pa lahko sklepamo, da niso usvojili 

pravilnih določenih spoznanj na fizikalnih področjih. Kar nekaj avtorjev (Harlen, 1997; 

Kruger idr., 1990; Kikas, 2004) kot pogost problem (in vzrok) napačnih predstav učencev 
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navaja napačne predstave učiteljev in njihovo neprepričanost v to, kar učijo. Kikas (2004) 

pravi, da bi učitelji morali biti sposobni ločiti med znanstvenimi, fizikalnimi koncepti in 

napačnimi predstavami in znali razložiti, zakaj pride do le-teh. Raziskave v različnih 

državah so pokazale, da ima veliko učiteljev napačne predstave o določenih pojmih in 

pojavih, katere poučujejo v razredu. Najbolj pogosto razširjene napačne predstave so prav 

v temi sile in gibanje. Raziskava Summers and Kruger idr. (1994; V: Kikas, 2004) je 

pokazala, da učitelji ne ločijo med navorom in silo. Ugotovitve kažejo tudi, da učitelji 

pogosto mislijo, da morata biti smeri sile in gibanja enaki. Navajata celo, da imajo enake 

težave na tem področju tudi učitelji kemije in fizike.  

Predstavljamo primer predstav, ki jih imajo študenti 3. letnika dvopredmetne fizike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Razberemo jih lahko iz slike 8 in slike 9. 

Študenti so morali v okviru vaj pri predmetu Didaktika fizike I načrtovati poskus,  pri 

katerem so ugotavljali, ali teža tovora vpliva na dolžino poti, ki jo prepotuje tovornjak po 

ravnini, v katero se izteče klanec. Obe skupini študentov sta postavili hipotezo, kjer so 

trdili, da večja kot je teža tovora, daljša bo pot, ki jo prepotuje tovornjak (sliki 8 in 9). 

Izkazalo se je, da ni vedno tako. Velja poudariti, da je omenjeni primer kompleksen za 

obravnavo. 

 

 

Slika 8: Izvedba poskusa študentov na fakulteti 1 
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Slika 9: Izdelek študentov – plakat skupine 1 za raziskovalno učenje  

 

 

 

Tudi Kruger idr. (1990) v svojem delu opisujejo in kot šibko točko učiteljev pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v nižjih razredih osnovne šole navaja njihovo 

pomanjkljivo znanje fizike. Menijo, da je znanje, ki ga učitelj posreduje učencem na 

prvem mestu in posledično znanje po pomembnosti postavlja pred izbiro metode 

poučevanja. Osborne in Dillon (2008) pa opozarjata, da je s strani učiteljev premalo truda 

vloženega v razvijanje bolj zanesljivih, veljavnih in povezovalnih metod pri poučevanju 

naravoslovja v šoli. Navajata dejstvo, da so v naravoslovju potrebne dejavnosti, ki 

spodbujajo učence k višjim oblikam razmišljanja, takšne, ki vključujejo konstruktivne 

argumente, postavljanje vprašanj, primerjave, izpostavljanje razmerij, predvidevanje, 

evalviranje in interpretacijo podatkov ter oblikovanje hipotez in kontroliranje 

spremenljivk. 
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Napačne predstave lahko učenci razvijajo tudi ob uporabi t.i. poučnih iger, ki jih lahko 

rešujejo na računalniku. Takšna je npr. angleška računalniška igrica (slika 10, 11), kjer 

učenec lahko preizkuša, ali teža tovornjaka vpliva na njegovo prepotovano pot. S slike 10 

vidimo, da vozilo z majhno utežjo prepotuje 90 enot, pri težjem tovoru (slika 11) pa 100 

enot. Napačna ugotovitev, ki jo prejme reševalec naloge je ta, da teža tovora vpliva na 

prepotovano pot vozila. V primeru, da bi zanemarili trenje in zračni upor, bi morala biti 

prepotovana pot enaka. Pri omenjenih računalniških igricah ni bilo zaslediti, katere 

pogoje so upoštevali in kaj so poenostavili, kar pa bi bilo potrebno, saj je omenjeni 

problem kompleksen.  

 

        
 

Slika 10: Primer računalniške didaktične igre o gibanju vozila 

 

 

      
 

Slika 11: Primer računalniške didaktične igre o gibanju težjega vozila 
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2.4.6 OBRAVNAVA GIBANJA V NAŠIH IN ANGLEŠKIH ŠOLAH 

 

 Naše magistrsko delo se nanaša na obravnavo gibanja v 1. in 4 razredu osnovne šole. 

Cilji, ki smo jih pregledali tako v slovenskih, kot v angleških učnih načrtih, se navezujejo 

na  vzroke gibanja, načine gibanja ljudi, živali in predmetov oz. različnih teles. Med 

drugim v višjih razredih obravnavajo tudi vzroke za spremembe v gibanju, njegovi 

hitrosti in poti, ki jo opravi telo med gibanjem. Cilji za slovenske osnovne šole so 

navedeni v poglavju 2.3 Poučevanje teme sile in gibanje v predšolskem in 

osnovnošolskem obdobju, v tabelah 4, 5 in 6. Po pregledu mnogih učbenikov in 

priročnikov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko najdemo kar pester izbor 

dejavnosti za obravnavo gibanja. Velik poudarek je namenjen aktivnostim, kjer so učenci 

dejavni tako miselno kot fizično.  

Krnel idr. (2011) se v priročniku za spoznavanje okolja v poglavju oz. sklopu Hodim, 

tečem in skačem osredotočajo na gibanje, prostor in čas. Pravijo, da gibanje vpliva na 

miselni razvoj in da se gibalne sposobnosti otrok od vrtca dalje zelo povečujejo. Na 

podlagi tega spoznanja spodbujajo učitelje, da naj še posebno v prvem letu šolanja 

otrokom pomagajo, da se svojega gibanja učenci zavedajo. »Gibanja se je treba najprej 

udeleževati z vsem telesom in ga občutiti z vsemi čutili.« (Krnel idr., 2011, str. 57). Prav 

tako navajajo primere dejavnosti, s katerimi naj bi učenec usvojil pojem gibanje, med 

drugim predlagajo, da naj izdelujejo modele ljudi in živali, ki se gibljejo na različne 

načine. S takšnimi dejavnostmi učenci ozavestijo lastne dejavnosti in poglabljajo 

razumevanje gibanja in prostorske relacije. Ob igri, tekanju, skakanju in plezanju otrok 

spoznava razsežnosti prostora. Z vrtenjem telesa, kroženjem pri različnih igrah in 

spoznavanjem nagibov klančin in stopnišč pridobivajo predhodne temelje znanja za 

razumevanje pojmov smer in kot.  

Naše založbe, kot so npr. DZS, Modrijan, Mladinska knjiga in Rokus Klett, ponujajo 

komplete učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje. Po pregledu le-teh smo 

ugotovili, da avtorji za temo sile in gibanje predlagajo različne dejavnosti predvsem za 

predmet spoznavanje okolja za prvi razred. Pri teh predlogih je poudarek predvsem na 

spoznavanju in izvajanju različnih načinov gibanja ljudi in oponašanja gibanja živali. 

Nekaj aktivnosti, ki jih predlagajo različni avtorji lahko vidimo na slikah 12, 13 in 14. 

 
 

Slika 12: Moj svet 1 (Fošnarič idr., 2008) 
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Slika 13: Dotik okolja 1 (Hergan idr., 2003) 

 

 

 

 
 

Slika 14: Raziskujem in razmišljam 1 (Skribe Dimec 

idr., 2012) 
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Pred naborom dejavnosti, ki smo jih našli za temo sile in gibanje, bomo na kratko 

predstavili angleški izobraževalni sistem. Angleški izobraževali sistem je razdeljen na 

primarno in sekundarno osnovnošolsko izobraževnje, ki ga označujejo s t.i. Key Stage (v 

nadaljevanju KS). Označeni so s številkami, npr. KS12/KS23,  ki predstavljajo starostno 

skupino učencev. V primarni del osnovne šole se vključujejo učenci od četrtega do 

enajstega leta, v sekundarni pa od enajstega do šestnajstega leta (National curriculum of 

England, 1999). 

Učenci naj bi pri obravnavi teme sile in gibanje po učnem načrtu za angleško osnovno 

šolo (National curriculum in England, 1999) v nižjih razredih (KS1) usvojili naslednje 

cilje: 

– Spoznajo in opišejo gibanja poznanih predmetov, 

– spoznajo, da sta potiskanje in vlečenje primera sil,  

– prepoznajo, kdaj telesa pospešujejo, zavirajo ali spremenijo smer in spoznajo, da za 

to obstaja vzrok.  

V višjih razredih (KS2) je predviden pouk, kjer obravnavajo enako temo s predvidenimi 

višjimi operativnimi cilji. Učenci naj bi usvojili naslednje cilje: 

– Spoznajo sile, ki delujejo na daljavo (magnetne sile), 

– spoznajo, da na telesa deluje sila, ki jih vleče k tlom ter, da se to imenuje gravitacijska 

sila, ki deluje med telesi in Zemljo (teža), 

– spoznajo sile, ki zavirajo gibanje (trenje in zračni upor)  

– spoznajo, da lahko ob premikanju telesa s potiskanjem ali vlečenjem, občutimo 

nasprotno silo,  

– se naučijo meriti sile in jim določiti smer (prav tam). 

 

V angleškem priročniku za naravoslovje (Learning A-Z, 2015) so navedene vsebine in 

cilji, ki naj bi jih učenci usvojili v sklopu sile in gibanje. Spoznali naj bi se s pojmom 

gibanje in ga opisali s pomočjo vsakdanjih predmetov in pojavov (npr. avtomobil, ki vozi 

hitro, upočasnjuje, spreminja smer). Usvojili naj bi predstavo, da sta tako potiskanje kot 

vlečenje primera sil ter, da obstaja vzrok za vsako spremembo v gibanju (ko neko telo 

pospešuje, zavira ali spremeni smer). Po starem učnem načrtu (1999), naj bi učenci pri 

pouku naravoslovja ugotovili, da s potiskanjem in vlečenjem povzročimo, da se stvari 

začnejo premikati, pridobijo na hitrosti ali pa se ustavijo. Kot cilj je navedeno tudi, da 

razumejo, da telesa zaradi vpliva sil spremenijo obliko, se začnejo ali prenehajo gibati; 

spoznajo, da je teža sila, ki jo merimo v newtonih; razumejo, da so lahko sile, ki delujejo 

na telo, tudi v ravnotežju ter so sposobni opisati učinek trenja pri gibanju telesa. Razlike, 

v primerjavi z novim učnim načrtom (2013), so predvsem v tem, da učenci razumejo 

pomen težnosti in učinka gravitacije, spoznajo in razložijo učinke zračnega in vodnega 

upora ter posledice trenja, ki deluje med površino in telesom 

  

                                                 
2 KS1 je starostna skupina učencev od 4. do 7. leta. V to starostno skupino lahko zajamemo učence prvih 

razredov slovenske osnovne šole. 
3 KS2 je starostna skupina učencev od 7. do 11. leta. V to starostno skupino lahko zajamemo učence četrtih 

razredov slovenske osnovne šole. 
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Na podlagi predstavljenih učnih ciljev za slovenske (tabela 4, 5 in 6) in angleške šole 

(stran 45), didaktičnih priporočil iz slovenskih in angleških učnih načrtov in priročnikov 

ugotovimo, da je razlika med slovenskimi in angleškimi šolami predvsem v obsežnosti 

učnih ciljev, ti pa so tudi drugače oblikovani. Obravnava v angleških šolah daje velik 

poudarek besedišču, preko katerega učenci spoznajo, da različne besede, ki jih 

uporabljajo v vsakdanjem življenju, lahko opisujejo sile (npr. stiskati, pritiskati, ožemati, 

potisniti, vlačiti, potegniti, povleči itd.).  

 

2.4.6.1 Aktivnosti povezane z gibanjem  

 

V Sloveniji za obravnavo tematskega sklopa sile in gibanje za 1. in 4. razred učitelji 

uporabljajo predvsem demonstracijsko obliko dela, s katero učitelji učencem prikažejo 

različne primere, kjer opazujejo gibanje in sile. V priročnikih (Hergan idr., 2003) najdemo 

primere dejavnosti, kot so pantomima ter druge gibalne dejavnosti in igre, modeliranje in 

demonstracijske dejavnosti. Tudi nekatere slovenske knjižne založbe (npr. DZS, 

Mladinska knjiga, Rokus Klett, Modrijan, Izotech itd.) ponujajo učiteljem možnosti 

dostopa do interaktivnih iger, didaktičnih priročnikov, e-gradiv itd., vendar v zelo 

omejeni verziji (dostopnost ni tako odprtega tipa, kot je to na angleških spletnih straneh). 

V priročniku za spoznavanje okolja (Krnel idr., 2011, str. 58) so navedeni predlogi 

dejavnosti za učence pri obravnavi teme gibanje. Začeli naj bi z gibalnimi dejavnostmi, 

pri katerih učenci opisujejo in poimenujejo različne oblike gibanja. Naštete so tiste oblike, 

ki jih obravnavajo tudi pri športu pod sklopom naravne oblike gibanja, zato se lahko to 

temo medpredmetno povezuje. Krnel idr. (2011) predlagajo tudi, da učenci gibanja 

analizirajo praktično in besedno, naj opazujejo in posnemajo gibanja živali in različnih 

igrač s svojim telesom. Prav tako naj opazujejo gibanja vozil z različnim številom koles, 

vlakov in drugih vozil. Poseben poudarek je pri poglavju ravnovesje, ki ga učenci 

spoznajo in obravnavajo prek različnih gibalnih iger, kjer opazujejo in izvajajo stanje pri 

različnih držah telesa (stojijo na eni nogi, čepijo, stojijo na klančinah itd.). Eden izmed 

predlogov, ki so navedeni v priročniku, je tudi risanje gibanja in modelarsko oblikovanje 

le-tega. Učenci narišejo začetno in končno lego telesa pri gibanju, nato pa dodajajo risbe 

vmesnih leg. Cilj takšne dejavnosti je tudi, da znajo napovedati poznejše lege, na katere 

sklepajo iz prejšnjih. To obliko dejavnosti lahko prav tako medpredmetno povežemo, in 

sicer s predmetom likovna umetnost (prav tam). 
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Nekaj interaktivnih vsebin na slovenskih spletnih straneh je prosto dostopnih. Primer 

elektronske didaktične igre je na temo snovi in gibanje, podnaslovi te vsebine pa so: 

Oblikujemo, Prelivamo, Izdelujemo, Gibanje ter Igrajmo se. Slike 15, 16 in 17 

prikazujejo primere nalog na temo gibanje (Vedež, 2015). 

 
 

Slika 15: Vedež 1, 2015 

 

 
 

Slika 16: Vedež 2, 2015 

 

 
 

Slika 17: Vedež 3, 2015 
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 Poučevanje gibanja v Angliji prav tako poteka preko različnih dejavnosti, med drugim 

tudi preko raziskovalnih iger, katerih pri nas še ne poudarjamo toliko. Na spletnih straneh 

lahko najdemo veliko posnetkov primerov izvedbe učnih ur, kjer učitelji svetujejo kako, 

s kakšnimi dejavnostmi in pripomočki, učencem predstaviti temo gibanje. Eden izmed 

takšnih posnetkov je primer učne ure, ki je dostopen na spletu (slika 18) (Schoolworld, 

2015). Ena izmed učiteljic je fizikalno vsebino gibanje in sile povezala z likovno 

umetnostjo, kjer so iz gline oblikovali volka iz zgodbe, ki jim jo je prebrala. Učenci so 

dobili list, na katerem je bil narisan volk iz pravljice (slika 19). Njihova naloga je bila, da 

iz gline oblikujejo skulpturo volka, pri tem ozavestijo, katere sile morajo uporabiti 

(vlečenje, potiskanje, stiskanje, valjanje itd.), da nastanejo določeni deli telesa (slika 20, 

21, 22). Učiteljica je priskrbela tudi besedne kartice, na katerih so bile napisana 

poimenovanja delovanja sil (slika 23). Na listih, ki so jih dobili, so z rdečo in modro 

barvico označili del telesa in napisali vrsto sile, ki so jo uporabili (slika 24). Sledilo je 

delo v parih, kjer so učenci drug drugemu preverili zapise in se pogovorili o načinu 

izdelave (slika 25). 

 
Slika 18: Volk 1 

 

 
Slika 19: Volk 2 

 
Slika 20: Volk 3 

 

 
Slika 21: Volk 4 

 
Slika 22: Volk 5 

 

 
Slika 23: Volk 6 

 
Slika 24: Volk 7 

 

 
Slika 25: Volk 8 
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Kar nekaj predlogov dejavnosti je na internetni strani Utah Lessonplans (2013), s katerimi 

naj bi učenci spoznali, kako sile vplivajo na gibanje teles. Nekaj predlogov je takšnih, da 

učenci izvajajo »poskuse« s pomočjo žoge. Pri teh dejavnostih gre predvsem za 

ugotavljanje vzroka za spremembo smeri in hitrosti žoge ter vzroke za njeno ustavljanje. 

Učenci spoznavajo, da sila povzroči, da se telo začne premikati, gibati. Ugotovijo, da so 

sile vzrok za pospešek in tudi za upočasnitev ali prenehanje gibanja telesa, prav tako 

spoznavajo, da lahko zaradi sile telo spreminja smer gibanja in obliko.  

Učenci se v angleških šolah o silah in gibanju učijo predvsem z aktivno udeležbo pri 

različnih dejavnostih, ki jih pripravijo učitelji. Sodelujejo pri eksperimentiranju, pri 

katerem spoznavajo npr. vpliv teže, upora in trenja na gibanje. Poudarek je na zabavnem 

in aktivnem učenju (fun science activity). Izvajajo poskuse, opravljajo meritve (slika 26 

in 27), jih vpisujejo v tabele, se o rezultatih poskusa pogovorijo, diskutirajo. Pri takšnih 

dejavnostih lahko opazujejo, kako različni dejavniki vplivajo na izvedbo in rezultate 

poskusa (Sciencekids, 2014). 

 

 

 

Slika 26: Raziskovalna igra s klanci in vozičkom (Primary recorces, 2015) 
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Slika 27: Pripomočki za načrtovanje poskusa s klanci in  vozički  (Primary recorces, 

2015) 

 

Umestitev igre in igrač v naravoslovne vsebine pri poučevanju sil in gibanja predlaga tudi 

Lowe (1988). Pravi, da so zaželene in uporabne predvsem v nižjih razredih, kjer učenci 

sproščeno usvajajo fizikalne pojme in se seznanjajo z naravoslovnimi in fizikalnimi 

pojavi. Takšne igre kot ideje predlagajo na spletni strani Teachjunkie (2014), kjer se 

učenci igrajo z različnimi didaktičnimi igrami. Na sliki 28 in sliki 29 lahko vidimo 

primere konstrukcijskih iger. 

 

 
 

Slika 28: Ideje za eksperimente na temo sile in 

gibanje (Teachjunkie, 2014 ) 

 

 
 

Slika 29: Spuščanje po klancu 

(Teachjunkie, 2014 ) 
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Pouk v angleških šolah pogosto poteka v obliki skupinskega dela, kjer eksperimentirajo 

in preizkušajo, kaj vpliva na gibanje, kako se le-to spreminja in kakšni pogoji morajo biti 

uresničeni. Pogosto gradijo razne klančine iz različnih materialov in preizkušajo, kako se 

avtomobilčki gibljejo na različnih podlagah. Velik poudarek dajejo besedišču, viharjenju 

možganov oz. »brainstormingu« in različnim oblikam avdio-vizualnih metod učenja in 

preverjanja znanje (posnetki, slike, kvizi itd.). Na mnogih spletnih straneh lahko učitelji 

najdejo sklope zanimivih in uporabnih priprav, delovnih listov in iger na izbrano 

tematiko. Primer ene izmed spletnih strani (slika 30), ki ponuja že pripravljene učne liste, 

povezave do internetnih strani z igrami in avdio-vizualnimi animacijami ter povezave do 

e-gradiv. Na spletni strani Science class (2015) najdemo podoben primer gradiv za 

učitelje, ki lahko izbirajo med idejami za dejavnosti, izvajanje poskusov, PPT 

prezentacijami ter internetnimi povezavami do izbranih vsebin na temo sile in gibanje 

(slika 31). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 30: Sile in gibanje (Forces and motion, 

2015) 

 

 

 
 

Slika 31: Naravoslovje (Science 

class, 2015) 
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Kar nekaj spletnih strani ponuja naloge za preverjanje znanja, kot so kvizi (slika 32) in 

poučne pesmi (slika 33), s katerimi se učenci lažje naučijo fizikalnih pojmov in 

besedišča. Obenem so predlagane tudi otroške knjige, ki omogočajo razvoj besedišča pri 

obravnavani tematiki (slika 34).  

 
 

Slika 32: Kviz o silah in gibanju (Quizlet, 2015) 

 

 
Slika 33: Pesem o gravitaciji 

(Teachjunkie_1, 2014) 

 

 

 
Slika 34: Knjiga (Teachjunkie_2, 2014) 
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Na spletu najdemo veliko primerov angleških strani za učitelje, kjer si lahko ogledamo 

primere učnih ur, natisnejo že pripravljene delovne liste ali pa shranijo in uporabijo že 

oblikovane PowerPoint predstavitve za temo sile in gibanje. Podrobno smo pregledali 

predvsem tiste internetne strani, kjer se gradiva nanašajo na starostne skupine za 1. in 4. 

razred.  

Za nižje (KS1) razrede najdemo naslednje primere dejavnosti: 

– Vlečenje in potiskanje  igrač na kolesih in brez koles, 

– vlečenje in potiskanje prazne in polne škatle (na kolesih in brez koles), 

– gibalne igre, 

– vlečenje vrvi, 

– priprava klančin iz različnih materialov, 

– igre z žogo,  

– razvrščanje besednih kartic/kartic s sličicami (vlečenje/potiskanje/oboje), 

– računalniške igre, 

– raziskovalne kartice,  

– risanje oblik gibanja, 

– modeliranje gibanja … (Physics Motion Activities for Second Grade, 2013; Forces 

and interaction, 2015; Forces in action, 2014). 

 

Najpogostejši primeri dejavnosti za višje (KS2) razrede pa so: 

– konstruktorske igre (klanci), 

– izvajanje različni poskusov (npr. merjenje hitrosti in dolžine prepotovane poti 

tovornjaka brez tovora, z lahkim tovorom in težkim tovorom; na različnih podlagah; 

na različnih naklonih) 

– poskusi, kjer opazujejo učinke zračnega upora in trenja, 

– poskusi s prikazi vlečne sile, 

– dejavnosti s prikazi trkov, 

– gibalne in igralne igre z vrtenjem, 

– dejavnosti z odkrivanjem vpliva gravitacije … (Rules Of Forces And Motion, 2015; 

Dialogue for kids, 2015; Science, (b. l.)).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo našo raziskavo o didaktičnih igrah 

pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Predstavljamo problem in namen 

raziskave, cilje in pripadajoča raziskovalna vprašanja, udeležence, uporabljene 

inštrumente kot tudi opise in analize učnih ur, ki so jih izvedli v štirih razredih. 

Predstavljeni so tudi dosežki učencev na testih in izkušnje učiteljic z didaktičnim igrami. 

 

3.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 
 

Mnoge študije so potrdile pozitivne vplive metode didaktične igre, saj naj bi raziskave 

pokazale, da so učenci pri pouku bolj motivirani, pri dejavnostih vključujejo različna 

čutila, zaradi aktivne vloge si pri učenju več zapomnijo in njihovo znanje je trajnejše. 

Tema gibanje, ki se pojavlja že v predšolskem obdobju, je zelo težavna za poučevanje in 

razumevanje. Med raziskovanjem smo ugotovili, da to področje ni tako raziskano, zato 

smo se odločili raziskati vpliv metode didaktične igre pri razumevanju fizikalnih pojmov 

na temo sile in gibanje. Namen empiričnega dela magistrskega dela je raziskati, v kolikšni 

meri učitelji uporabljajo didaktične igre pri pouku, kakšen vpliv ima didaktična igra na 

učenčevo znanje v primerjavi s tradicionalnim poukom ter kakšna je uspešnost didaktične 

igre kot učne metode pri obravnavi učne teme gibanje. 

 

3.2  CILJI RAZISKAVE 
 

Cilji magistrskega dela so: 

- Ugotoviti, kako in na kakšen način didaktične igre pripomorejo k razumevanju 

obravnave teme gibanje v 1. in 4. razredu. 

- Ovrednotiti vpliv uporabe didaktičnih iger na poznavanje pojmov povezanih z 

gibanjem v primerjavi s tradicionalnim poukom.  

- Primerjati aktivnost učencev (obeh starosti) pri učnih urah o gibanju z in brez uporabe 

didaktičnih iger. 

- Raziskati, kako pogosto in pri katerem delu učne ure učitelji običajno uporabljajo 

metodo didaktične igre. 

 

3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja pokrivajo cilje magistrskega dela. Združimo jih lahko v 3 sklope. 

Zanimalo nas je: 

1. Kako didaktična igra vodi učence do novih znanj o gibanju? V kolikšni meri učenci 

usvojijo pojme v povezavi z gibanjem preko didaktičnih iger? Kakšni so dosežki 
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učencev poučevanih na tradicionalni način v primerjavi s tistimi, ki se učijo preko 

didaktičnih iger, na testu znanja o gibanju?  

2. Kakšna je povezava med starostjo učencev in izbiro metode poučevanja? Ali je vpliv 

metode poučevanja na dosežke na testih znanja pri starejših učencih manjši? 

3. Kdaj in koliko učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju spoznavanja okolja 

in naravoslovja in tehnike? Katere učne metode priporočajo učitelji pri obravnavi 

gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole? 

 

3.4  METODOLOGIJA 
 

3.4.1 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno, kavzalno in kvazi-eksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Prepletata se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

3.4.2 VZOREC 

 

Način vzorčenja je namenski za potrebe raziskave. Raziskava temelji na neslučajnostnem 

vzorcu, in sicer je v raziskavi sodelovalo 42 učencev in učenk iz dveh 1. razredov izbrane 

mestne šole ter 43 učencev in učenk dveh 4. razredov iz druge izbrane mestne šole. 

Povprečna starost učenk in učencev 1. razreda osnovne šole je 6–7 let, povprečna starost 

učenk in učencev 4. razreda pa 9–10 let. Pri raziskavi so sodelovale tudi 4 učiteljice, ki 

poučujejo v omenjenih razredih. 

Raziskovalno delo je potekalo v dveh skupinah, in sicer v eksperimentalni (v nadaljevanju 

ES) in kontrolni (v nadaljevanju KS) skupini. V ES smo poučevali preko didaktičnih iger, 

v KS smo uporabili tradicionalni pristop.   

 

3.4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

3.4.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od februarja do aprila 2015. Podatke smo zbirali na dveh 

izbranih mestnih osnovnih šolah, na vsaki šoli pa v dveh oddelkih iste stopnje. Sprva smo 

se srečali z vodstvom šole posamezne šole in učiteljicama, ki poučujeta v oddelkih 1. 

oziroma 4. razreda, kjer je potekala raziskava. Dogovorili smo se o poteku raziskave in 

soglasjih staršev. Sledila je izvedba raziskave. Pred izvedbo ur o gibanju so učiteljice, ki 

poučujejo razrede, v katerih smo izvajali učne ure, izpolnile anketni vprašalnik (priloga 

5.4) s kombiniranimi tipi vprašanj o uporabi didaktičnih iger pri pouku. Nato smo 

preverili predznanje učencev v KS in ES, in sicer s poenotenim vprašalnikom (priloga 

5.1) (predtestom), katerega smo uporabili tudi za preverjanje končnega znanja (potest). V 
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vseh razredih smo izvedli dve učni uri (90 minut) na temo gibanje. Učne ure (priloga 5.2) 

so se razlikovale v načinu poučevanja, učni cilji pa so bili v obeh starostnih skupinah 

enaki. V enem razredu smo temo gibanje poučevali na tradicionalni oziroma klasičen 

način, v drugem pa smo enako temo obravnavali z uporabo metode didaktičnih iger. Za 

izvedbo učnih ur, kjer smo uporabili igre, smo morali le-te tudi pripraviti. Po izvedenem 

eksperimentalnem delu, t.j. učnih urah, smo, s prej omenjenimi testi, preverili znanje 

učencev o obravnavani temi. Takoj po izvedbi ur smo zabeležili opažanja, ki so zadevala 

usvajanje znanj o gibanju, raven učenčeve motivacije in zainteresiranost pri posameznih 

igrah, stopnjo razumevanja navodil in pravil za izvajnje itd. Vse igre smo samostojno 

izdelali, učne ure pa smo samostojno načrtovali. 

 

3.4.3.2 Opis instrumentov  

 

V raziskavi smo za zbiranje podatkov uporabili različne tehnike za preverjanje predznanja 

učencev, učiteljice smo anketirali in jih tudi ustno izprašali. Instrumenti (nestandardiziran 

test oz. anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik, strukturiran intervju, kombiniran anketni 

vprašalnik) so podrobneje opisani v nadaljevanju. 

 

- Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik za učiteljice razrednega pouka (priloga 5.4) je bil 

anonimen, vseboval je vprašanja o vrednotenju in uporabi didaktičnih iger pri 

poučevanju. Zajemal je 4 vprašanja odprtega tipa, 9 vprašanj zaprtega tipa in 1 

kombinirano vprašanje. Učiteljice so anketni vprašalnik izpolnile samostojno. Z 

vprašalnikom smo preverjali njihovo poznavanje didaktičnih iger in količino uporabe pri 

poučevanju. 

 

- Predtest in potest  

 

PRVI RAZRED 

V prvih razredih so učenci, zaradi omejene bralne sposobnosti, ustno izpolnili kratek 

anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik. Del podatkov, potrebnih za raziskavo, smo 

pridobili s strukturiranim intervjujem. Vprašanja so sestavljena tako, da z njimi 

preverjamo različne ravni znanja s področja sile in gibanja. V test (dve vprašanji kot 

anketni vprašalnik, ostala vprašanja s pomočjo strukturiranega intervjuja) smo vključili 

različna vprašanja, tako zaprtega kot odprtega tipa, in tudi konkretne materiale. Pred- in 

potest za 1. razrede (priloga 5.1.1) je obsegal 6 nalog različnih tipov. Cilji, ki smo jih 

preverjali, so navedeni v poglavju 3.5 Opisi in analize učni ur in v učni pripravi (priloga 

5.2).  Skupno je lahko posamezni učenec dobil največ 33 točk. Rezultati, doseženi na 

pred- in potestu, so opisani v poglavju 3.6 Primerjava dosežkov na pred- in potestu. 
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VSEBINSKO METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI PREIZKUSA ZNANJA 

Vsebinsko-formalna stran preizkusa znanja 

Preizkus znanja za 1. razred zajema 6 nalog (skupno 33 možnih točk) različnih tipov, 

večina nalog je določevalnega tipa.  Vprašanja so v večini kombinirana, delno odprta in 

delno zaprta (3., 4. in 6. naloga). S pomočjo takšnih vprašanj smo preverjali različne ravni 

znanja učencev, poudarek pa je bil na prvem in druge nivoju; na znanju, razumevanju, 

uporabi in analizi. Sintezo znanja je preverjala 3. naloga, kjer so morali učenci miselno 

aktivnost povezati z izkušnjami in znanjem ter oblikovati idejo o možni uporabi. 

Razporeditev po nalogah in njihovih ciljih je prikazana v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Pregled nalog po vrstah, ciljih in točkovanju za 1. razred 

NALOGA VRSTA 

NALOGE 

CILJI TOČKE 

1. Kako lahko premakneš 

naslednje predmete? 

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Zna napovedati posledico 

svojega ravnanja v povezavi 

z gibanjem. 

 

Ve, da na nekatera gibanja 

lahko vplivamo. 

6 T 

2. Kaj se dogaja na spodnjih 

slikah. Ali je potrebno 

potiskanje, vlečenje ali oboje? 

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Ve, da na nekatera gibanja 

lahko vplivamo. 

6 T 

3. Na kakšne načine bi lahko 

premaknil igračo 

avtomobilček? 

Naštevanje. Ve, da na nekatera gibanja 

lahko vplivamo. 

4 T 

4. Gibanje ljudi in živali 

opišemo z različnimi izrazi. 

Na kakšen način se gibljejo 

naslednje živali?  

Dodaj še svoj primer živali in 

poimenuj njen način gibanja. 

Določevalna 

naloga. 

Zna natančno opazovati, 

opisati in poimenovati 

lastno gibanje in gibanje 

živali. 

7 T 

5. Na sliki se osebe gibajo na 

različne načine.  

Koliko oseb teče, hodi, skače, 

stoji?  

Naloge 

urejanja, 

razvrščanja, 

povezovanja. 

Razlikuje in prikaže 

različne oblike gibanja. 

 

4 T 

6. Živali in ljudje se lahko 

podobno gibamo. Med seboj 

poveži slike s podobnim 

gibanjem.  

Ena od sličic nima para. Katera 

žival je to? Na kakšen način se 

premika?  

Naloge 

urejanja, 

razvrščanja, 

povezovanja. 

Razlikuje med  

podobnostmi in razlikami 

med gibanjem nekaterih 

živali in gibanjem človeka. 

 

Zna natančno opazovati, 

opisati in poimenovati 

lastno gibanje in gibanje 

živali. 

6 T 

 ∑ 33 T 
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OPIS POSAMEZNIH NALOG 

S prvo nalogo določevalnega tipa smo preverjali znanje in razumevanje učencev. Za 

vsako pravilno povezavo oz. določitvijo ustreznega gibanja so lahko dobili po 1 točko. 

Skupaj so za to nalogo lahko dobili največ 6 točk.  

Druga naloga je imela enako funkcijo, le da so si ogledovali slike, pri tem pa so morali 

prepoznati ustrezno gibanje in ga določiti posamezni sliki oz. dejanju prikazanem na njej. 

Za vsak odgovor so lahko prejeli po 1 točko, skupaj je bila naloga vredna 6 točk. 

Tretja naloga je bila vredna 4 točke in je odprtega tipa. Vsebovala je navodilo, kjer so si 

vizualizirali dejanje. Pri tej nalogi gre za sintezo, ker učenec oblikuje ideje o možnih 

izvedbah gibanja oz. premikanja. Učenec je za vsak odgovor je lahko dobil po 1 točko. 

V četrti nalogi so učenci pokazali, kakšne predstave imajo o gibanju živali. Naloga je bila 

delno zaprtega, delno odpretega tipa. Učenci so morali na koncu podati svoj lasten primer. 

Za vsako ustrezno določitev gibanja so lahko prejeli 1 točko, za lasten primer pa še eno 

dodatno točko, skupno so za to nalogo lahko dobili največ 7 točk. 

Pri peti nalogi je šlo za prepoznavo in ustrezno določanje gibanja. Učenec je moral 

osebam na sliki določiti oz. prepoznati ustrezno gibanje. Ustrezno je moral določiti 

pravilno število oseb v določenem gibanju, za vsako je lahko dobil 1 točko, skupno 4 

točke. 

Zadnja, šesta naloga, je povezovalnega tipa in vsebuje en kratek odgovor v dveh delih. 

Preverja prve tri ravni znanja in je vredna 6 točk, za vsako pravilno povezavo po 1 točko, 

torej skupno 4. Vsak pravilen kratek odgovor je vreden po 1 točko. 
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ČETRTI RAZRED 

V četrtih razredih smo znanje in razumevanje preverili s pomočjo nestandardiziranega 

testa, ki smo ga oblikovali za namene raziskave. Pred- in potest za 4. razrede (priloga 

5.1.2) je zajemal 6 nalog različnih tipov, ki so preverjale znanje in predstave otrok o silah 

in gibanju. Vprašanja preverjajo različne ravni znanja, poudarek je na znanju, 

razumevanju in uporabi. Cilji, ki smo jih želeli preveriti, so navedeni v poglavju 3.5 Opisi 

in analize učni ur in v učni pripravi (priloga 5.2). Vseh možnih točk, ki jih je posamezni 

učenec lahko dosegel, je 20. Rezultati četrtih razredov na preizkusu znanja so navedeni v 

poglavju 3.6.1 Primerjava dosežkov na pred- in potestu. 

 

VSEBINSKO METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI PREIZKUSA ZNANJA 

Vsebinsko-formalna stran preizkusa znanja 

V četrtih razredih smo znanje in razumevanje preverili s pomočjo nestandardiziranega 

testa, ki smo ga oblikovali za namene raziskave. Pred- in potest za 4. razrede (priloga 

5.1.2) je zajemal 6 nalog različnih tipov, ki so preverjale znanje in predstave otrok o silah 

in gibanju. Vprašanja preverjajo različne ravni znanja, poudarek je na znanju, 

razumevanju in uporabi. Cilji, ki smo jih želeli preveriti, so navedeni v poglavju 3.5 Opisi 

in analize učni ur in v učni pripravi (priloga 5.2). Vseh možnih točk, ki jih je posamezni 

učenec lahko dosegel, je 20. Rezultati četrtih razredov na preizkusu znanja so navedeni v 

poglavju 3.6.1 Primerjava dosežkov na pred- in potestu. 
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Tabela 8: Preglednica nalog po vrstah, ciljih in točkovanju za 4. razred 

NALOGA VRSTA 

NALOGE 

CILJI TOČKE 

1. Poimenuj gibanje živali ali oseb 

na slikah in ga zapiši na črto pod 

sliko. 

 

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Loči med podobnostmi in 

razlikami gibanja 

nekaterih živali in gibanja 

človeka. 

 

Razlikuje in prikaže 

različne načine 

premikanja teles. 

8 T 

2. Natovorjen in prazen tovornjak 

hkrati spustimo po klancu. 

Kolikšno pot prepotujeta 

tovornjaka po ravnini, v katero se 

izteče klanec? Obkroži pravilen 

odgovor. Pojasni, zakaj si se tako 

odločil/a. 

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Razume, da se telesa 

navzdol premikajo zaradi 

teže (sile). 

2 T 

3. Če brcnemo žogo, bo posledica 

dejanja to, da se žoga premakne. 

Nariši svoj primer dejanja, ki 

povzroči gibanje nekega 

predmeta.   

 

Naloga 

risanja. 

Ve, kaj povzroča 

spreminjanje gibanja. 

 

Zna napovedati posledico 

svojega ravnanja v 

povezavi z gibanjem. 

2 T 

4. Primerjaj sliki. Po kateri klančini 

bo avtomobil potoval hitreje? 

Obkroži črko nad sličico.Zakaj 

tako misliš? 

Strukturira

na naloga 

(naloga 

izbirnega 

tipa z eno 

možno 

izbiro + 

naloga 

kratkih 

odgovorov) 

Razume, da se telesa 

navzdol premikajo zaradi 

teže (sile). 

2 T 

5. V okenci napiši, kaj počneta 

osebi na sliki z zabojem. 

 

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Razlikuje in prikaže 

različne načine 

premikanja teles. 

 

Loči premikanje teles z 

nošenjem, vlečenjem in 

potiskanjem. 

2 T 

6. Na saneh sedita Metka in Janko. 

V sani sta vprežena dva psa in jih 

premikata.  

a) Na kakšen način psa 

premikata sani? 

 

Metka in Janko sta težka, zato psa 

sani premikata počasi. 

b) Kaj bi lahko spremenili, da 

bi se sani premikale hitreje?  

Naloga 

kratkih 

odgovorov. 

Loči premikanje teles z 

nošenjem, vlečenjem in 

potiskanjem. 

 

Ve, kaj povzroča 

spreminjanje gibanja. 

4 T 

 ∑ 20 T 
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OPIS POSAMEZNIH NALOG 

S prvo nalogo smo preverjali sposobnost prve ravni znanja, in sicer so morali učenci 

prepoznati 8 določenih oblik gibanja. Naloga kratkih odgovorov je vredna 8 točk, za vsak 

pravilen odgovor so lahko dobili 1 točko. 

Druga naloga je bila naloga delno zaprtega (prvi del – izbirni tip) in delno odprtega tipa 

(drugi del – kratek odgovor). Zahtevala je razumevanje in uporabo znanja. Pri tej nalogi 

so učenci lahko dobili 2 točki, in sicer 1 točko za ustrezno obkrožen odgovor in 1 točko 

za utemeljitev.  

Tretja naloga je bila odprtega tipa in je zahtevala uporabo ter analizo znanja, kjer so 

učenci morali pokazati, da razumejo, da je vzročna zveza med dejanjem in posledico. 

Učenec mora najti svoj primer dejanja, s tem pojasniti, da zna sklepati, kakšna bo njegova 

posledica. Pri tej nalogi so lahko dobili 2 točki, 1 točko za ustrezno narisan vzrok in 1 

točko za ustrezno posledico. 

Pri četrti nalogi, ki je bila prav tako delno zaprtega in delno odprtega tipa, je učenec moral 

identificirati in povezati vzročne zveze med naklonom klanca in hitrostjo avtomobila.  Za 

prvi del naloge, kjer je moral obkrožiti ustrezen odgovor, je lahko dobil 1 točko, za 

utemeljitev odgovora pa še 1 točko.  

Peta naloga je bila vredna 2 točki. Tip naloge je odprtega tipa, preverjala je znanje in 

razumevanje znanja, pri tem so učenci lahko pokazali, da prepoznajo in ustrezno pojasnijo 

gibanje na sliki. Za vsak kratek odgovor je lahko učenec dobil 1 točko. 

Šesta naloga je bila odprtega tipa, in sicer so učenci morali odgovoriti s kratkimi odgovori 

na dve vprašanji. Pri tem so lahko pokazali višje ravni znanja, saj so morali oblikovati 

idejo o predstavljeni nalogi in razmisliti o možnih rešitvah. Skupaj je bila naloga vredna 

4 točke, prvi odgovor je bil vreden 2 točki, in drugi 2 točki. 

 

3.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljeni podatki so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. Kvalitativna vsebinska 

analiza je bila narejena na podlagi kvalitativnih podatkov. Za opis vzorca in spremenljivk 

smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom, smo delno obdelali v okolju MS Office. Pridobljeni podatki o odgovorih 

učencev na predtestu in potestu o poznavanju gibanja so bili kategorizirani in vneseni v 

Excel. Nekateri so bili statistično obdelani tudi v programu IBM SPSS Statistic 22. 

Razlike med skupinama učencev smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. 

 

3.5 OPISI IN ANALIZE UČNIH UR 
 

V nadaljevanju predstavljamo kratek opis in analize učnih priprav ter tudi opis in 

analizo učnih ur v obeh prvih in obeh četrtih razredih.  Predstavljeni so cilji, raven 

motiviranosti učencev pri posameznih učnih etapah oz. aktivnostih in strokovnost 

izvedbe učne ure. V učnih urah so opisane izbrane didaktične igre, komunikacija z 
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učenci in splošna organizacija dela. Učna ura v vseh razredih je potekala 90 minut (dve 

strnjeni šolski uri). Predhodno smo pripravili vse didaktične igre in jih preizkusili. 

Natančni opisi izvedenih didaktičnih iger in zanje potrebni materiali so predstavljeni v 

učnih pripravah (priloge v poglavju 5.2). 

Za pripravo učnih ur smo posegli po strokovni literaturi. Pri učni pripravi smo 

upoštevali razvojno stopnjo učencev ter njihovo zmožnost pri izvajanju miselnih in 

fizičnih aktivnosti. Operativni učni cilji so preverljivi, nekatere lahko preverjamo pisno, 

nekatere ustno, druge pa ob praktični izvedbi. Iz učnih priprav je razviden namen učne 

ure ter to, kaj naj bi učenci v tem času novega spoznali. Med cilji ni naravoslovnih 

postopkov, izvedbe nekaterih dejavnosti pa vključujejo stališča učencev za določene 

pojme, kot je npr. razumevanje posameznih gibanj. V celotni učni zasnovi smo 

upoštevali, da bodo učenci predvsem notranje motivirani za igro, sodelovanje in učenje. 

To smo dosegli na različne načine, kjer smo med drugim uporabili različne oblike 

učenja in različne pristope poučevanja. Predvideno je bilo, da so učenci med 

dejavnostmi ves čas aktivni, zato so pri dejavnostih so delali s konkretnim materialom, 

vse didaktične igre, razen pantomime, so zajemale uporabo didaktičnega materiala. 

Preko teh dejavnosti so učenci prišli do zastavljenih ciljev. Predvideli smo tudi delo za 

individualizacijo in diferenciacijo, temu primerno smo spreminjali raven težavnosti iger, 

njihov časovni potek ter število ponovitev izvedbe posamezne igre. Pri posamezni igri 

smo podali ustna navodila in igre predstavili vsem učencem hkrati. Učence smo po 

potrebi pri igri tudi vodili in usmerjali, skozi celotno učno uro smo z učenci 

komunicirali, tako verbalno kot neverbalno. Vse aktivnosti, ki so bile vključene v učne 

priprave, so bile predhodno preizkušene pri učencih te starostne skupine. 
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3.5.1 UČNA URA V 1. RAZREDU Z UPORABO DIDAKTIČNIH IGER 

 

3.5.1.1 Kratek opis učne ure 

 

Učna ura je potekala strnjeno 90 minut, razdeljena je bila na uvodno motivacijo, osrednji 

in zaključni del. Za uvodno motivacijo smo izbrali gibalno igro pantomima, ki so jo 

učenci uspešno odigrali. Na začetku osrednjega dela učne ure smo predstavili pravila 

spretnostne igre GIBrače, osrednji del učne ure pa smo nadaljevali z delom po skupinah, 

kjer so se učenci preizkusili v namiznih igrah in strateško-tekmovalni igri. Za zaključek 

učne ure smo izvedli tombolo, igro s pravili, ki je bila namenjena utrjevanju pridobljenega 

znanja. 

Cilji, ki smo jih zastavili za to učno uro so naslednji: 

– Razlikujejo in prikažejo različne oblike gibanja.  

– Znajo napovedati posledico (svojega) ravnanja v povezavi z gibanjem. 

– Vedo, da nekatera gibanja lahko vplivamo. 

– Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in 

igrač na zunanji pogon. 

– Razlikujejo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanjem 

človeka. 

– Ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo 

primere iz vsakdanjega življenja. 

 

3.5.1.2 Opis izvedenih didaktičnih iger 

 

Za učno uro o gibanju in silah v 1. razredu OŠ smo načrtovali 7 kratkih didaktičnih iger: 

- Pantomimo po Kamenovem (1981) uvrščamo med pantomimične igre. Cilj te igre 

je bil, da bi učenci razlikovali in prikazali različne oblike gibanja ter, da bi znali 

natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje in gibanje živali. 

- GIBrače po Kamenovem uvrščamo med besedne igre, delno pa jo lahko umestimo 

tudi v gibalne igre, saj učenci igro prikazujejo tudi z gibanjem. Cilj, ki so ga učenci 

dosegli pri tej igri, je bil, da učenci ločijo različne načine premikanja teles 

(vlečenje, potiskanje, nošenje) ter, da ugotovijo, na kakšen način lahko premikajo 

igrače na zunanji pogon. 

- Domine so namizna igra s pravili, ki jo po Bognarju (1987) lahko umestimo tudi 

pod strateške igre. Cilj te igre je bil, da bi učenci znali napovedati posledico 

(svojega) ravnanja v povezavi z gibanjem ter da spoznajo, da na nekatera gibanja 

lahko vplivamo. 
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- Spomin po Mrak Merharjevi (2013) uvrščamo med namizne igre, po Kamenovem 

(1981) igro umestimo pod spominske igre, Bognar (1987) pa jo uvršča med igre 

s pravili, in sicer pod strateške igre. Učenci naj bi pri tej igri dosegli cilj, kjer bi 

razlikovali med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanjem 

človeka. 

- Potujoča vrečka je igra, ki jo po Kamenovem (1981) uvrstimo med igre strategij 

in zavajanja ter med tekmovalne igre po Mrak Merhar (2013). Cilji igre so bili: 

učenci znajo napovedati posledico ravnanja v povezavi z gibanjem (kam se bo 

vrečka premikala); vedo, da nekatera gibanja lahko vplivamo; ločijo premikanje 

teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo primere iz vsakdanjega 

življenja.  

- Gibanje je namizna igra, katero bi po Kamenovem (1981) lahko umestili v igre 

posploševanja. Igra je imela dva cilja, prvi je bil, da znajo učenci natančno 

opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje ter gibanje živali, drugi cilj je bil, 

da znajo razlikovati med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in 

gibanjem človeka. 

- Tombola je namizna igra s pravili, njen cilj je bil ponavljanje in utrjevanje novo 

usvojenega znanja. 

 

3.5.1.3 Analiza učne ure 

 

Učna ura v 1. razredu, kjer smo uporabili metodo didaktičnih iger (priloga 5.2.1) je bila 

izvedena tako, kot smo jo načrtovali. Pravila igre Pantomima (slika 35 in 36), so učenci 

že poznali, vendar smo podali dodatno navodilo, saj so morali prikazovati način gibanja 

določene živali. To smo jim razložili ob prvem primeru. Učenci so bili sicer malo 

sramežljivi na začetku in niso pogumno sodelovali, proti koncu igre pa so želeli igro še 

enkrat ponoviti. Sledila je predstavitev igre GIBrače. Princip oz. pravila igre so, zaradi 

podobnosti z igro »telefončki«, že poznali. Težji del jim je predstavljala obnova 

določenega dela besedila in hkratnega prikazovanja gibanja igrač. Prva učenka, ki je 

morala predstaviti zgodbo z uporabo igrač (slika 37), je bila pri tem zelo uspešna. Učenka, 

ki je bila naslednja na vrsti za ponovitev, pa je že izpustila velik del besedila. Kljub temu, 

da je zadnji učenec ponovil le nekaj povedi od celotnega besedila, so si učenci zgodbo in 

igrače na koncu igre dobro zapomnili. To smo ugotovili pri nadaljevanju igre, ko so se 

morali razvrstiti v Vennov diagram (slika 38), glede na gibanje igrač, ki so jih opazovali 

med zgodbo. Uro smo nadaljevali z igrami oz. delom po skupinah, in sicer smo učence 

razdelili v 4 skupine. Razložili smo jim potek nadaljnjih dejavnosti in iger. Po skupinah 

so se igrali naslednje igre: Domine, Spomin, Potujoča vrečka in Gibanje. 

Pri igri Domine (slika 43) so imeli učenci največ težav, saj jim ni bil razumljiv koncept 

iskanja para vzrok-posledica, temveč so iskali enake pare slik. Skupini, ki je imela težave, 

smo ponovno razložili pravila in pokazali pare, ki jih morajo iskati. Nekaj več časa bi 

potrebovali, da bi se navadili na drugačen koncept igre, kljub temu pa so dejavnost vseeno 

izvajali. Naslednja postaja je bila igra Spomin (slika 42). Pri tej igri so imeli težave 

predvsem zaradi prevelikega števila parov. Tudi pravila igre smo morali ponovno 

razložiti in prikazati primer iskanja parov, saj se je ponovno, kot pri igri domine, pojavil 

problem, da so učenci navajeni iskati enake pare oz. sličice. Težavnost igre smo zmanjšali 
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tako, da smo omejili število parov sličic. Pri namizni igri Gibanje (slika 40 in 41) so 

učenci morali razvrščati sličice k določenim besedam, ki so opisovale gibanje, in niso 

imeli nobenih težav. Pravzaprav sta dve skupini tako hitro zaključili z igro, da smo 

dvignili težavnost le-te. Učenci so morali razvrščati po dveh kriterijih, kar je igro naredilo 

bolj zanimivo. Največ zanimanja so učenci pokazali pri zadnji postaji, kjer so igrali igro 

Potujoča vrečka (slika 39). Pri tej igri so učenci tekmovali v skupinah po dva in dva. Med 

igro so morali najti oz. ugotoviti način vlečenja vrvi, ki je najhitrejši. Pri tej igri smo 

izvajali večkratne ponovitve, saj je bila igra učencem najbolj zanimiva. V zaključnem 

delu smo morali igro s pravili Tombola, kjer so učenci ponavljali in utrjevali znanje, 

zaradi pomanjkanja časa, predčasno prekiniti.  

Učni cilji, ki smo jih želeli tekom poučevanja uresničiti, so bili na potestu (priloga 5.1.1) 

doseženi. Menimo, da so učenci uro doživljali sproščeno in so bili iz večih vidikov 

notranje motivirani. V primeru, da bi učno uro lahko ponovno izvajali, bi spremenili potek 

podajanja navodil za namizne igre in načrtovali manjše število iger. Pri vsaki igri bi bolj 

nazorno pokazali celoten potek in pri učencih bolj natančno preverili razumevanje 

navodil. Namizna igra domine je bila učencem nerazumljiva iz tega vidika, da je običajno 

navodilo pri tej igri to, da iščejo enako število pik, pri naši didaktični igri pa so morali 

iskati ustrezen par za vzrok in posledico. Bolj pozorni bi bili pri začetku dejavnosti, da bi 

učence lažje usmerjali oz. vodili pri igri, če bi opazili nerazumevanje navodil. 

 

 

 
 

Slika 35: Pantomima 1 

 

 

 
 

Slika 36: Pantomima 2 
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Slika 38: Vennov diagram 

 

 

 
 

Slika 39: Potujoča vrečka 

 
 

 

 

 
 

Slika 37: Igra GIBrače 
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Slika 41: Igra Gibanje 

     
 

Slika 42: Igra Spomin 

 

 

 

 

  

Slika 40: Igra Gibanje 

Slika 43: Igra Domine 
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3.5.2 UČNA URA V 1. RAZREDU NA TRADICIONALEN NAČIN 

 

3.5.2.1 Kratek opis učne ure 

 

V 1. razredu, kjer smo učno uro poučevali na tradicionalen način (priloga 5.2.2), smo 

začeli z uvodno motivacijo, kjer smo najprej učence spodbudili, da razmislijo o pojmu 

gibanje. Ugotovili so, da je vedno potrebno neko dejanje, ki povzroči, da se neko telo 

premakne. Izhajali smo iz vsakdanjih primerov in s tem je bila povezana dejavnost, kjer 

so učenci razvrščali sličice glede na način uporabe gibanja. Na začetku osrednjega dela 

smo predstavili PowerPoint predstavitev, kjer so primerjali gibanje ljudi in živali. Temu 

je sledila konkretna ponazoritev posledic gibanja, ki so jih nato še ponovili na novih 

primerih, predstavljenih na naslednji PPT predstavitvi. Učencem smo pokazali tudi nekaj 

igrač na zunanji pogon, ki so jih lahko tudi preizkusili. Zaključni del učne ure je bilo 

utrjevanje znanja s pomočjo reševanja nalog na delovnih listih.  

Cilji, ki smo jih želeli doseči, so enaki ciljem pri izvajnju pouka z metodo didaktičnih 

iger (podpoglavje 3.5.1). 

 

3.5.2.2 Analiza učne ure 

 

Po uvodni predstavitvi smo se z učenci pogovorili o gibanju, spodbujali smo jih, da so 

razmislili o primerih iz vsakdanjega življenja. Prav tako smo jih spodbujali, da razmislijo, 

kje vse so se srečali s takšnim načinom gibanja, ko so morali nekaj premakniti, dvigniti 

itd. Učenci so imeli veliko idej, težav s predstavljanjem dejavnosti niso imeli. Sledila je 

dejavnost, kjer so učenci posamično hodili k tabli, kjer je vsak dobil sličico, na kateri je 

bilo prikazano neko dejanje, za katerega je potrebno določeno gibanje; potiskanje, 

vlečenje ali pa lahko uporabimo oboje. Po teh kriterijih so slike razvrstili na tablo (slika 

44). Pri tej dejavnosti smo zagotovili, da so sodelovali vsi učenci v razredu, cilj dejavnosti 

je bil, da učenci vedo, da nekatera gibanja lahko vplivamo, da ločijo različne načine 

premikanje teles (z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem) ter poiščejo primere iz 

vsakdanjega življenja. 

 

 

Slika 44: Razvrščanje slik po načinu premikanja teles 
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Učencem smo v nadaljevanju s pomočjo PowerPoint predstvitve (slika 45) pokazali slike 

živali in ljudi in jim predstavili različne oblike gibanja, med katerimi so tudi naravne 

oblike gibanja. Učenci so ob vsaki sliki skušali ugotoviti, katera žival je prikazana in na 

kakšen način se običajno premika. Gibanje živali so nato še uspešno povezali z gibanjem 

človeka. 

 

Slika 45: PowerPoint predstavitev 1 

 

Učencem smo pokazali nekaj primerov, kjer so lahko opazovali vzrok in posledico 

narejenih dejanj (npr. spustimo svinčnik – pade na tla; narahlo potisnemo žogo – žoga se 

počasi odkotali; močno potisnemo žogo – žoga se hitreje odkotali; ujamemo žogo v zraku 

– žoga se ustavi; stisnemo žogo – spremeni obliko itd.). Pri tem smo poudarjali, da imajo 

dejanja posledice, ki jih lahko opazimo na spremembi smeri gibanja, na obliki telesa in 

njegovi hitrosti gibanja. Predstavili smo novo PowerPoint projekcijo (slika 46), kjer so 

skušali napovedati posledice prikazanih dejanj. Pri tej dejavnosti so imeli nekaj težav z 

oblikovanjem povedi, nekaterih posledic pa niso ustrezno opredelili. 

 

Slika 46: PowerPoint predstavitev 2 
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Sledila je dejavnost, kjer so učenci lahko spoznali in opazovali različne igrače na zunanji 

pogon. Vsako igračo smo predstavili ter pokazali način(e), s katerimi jo lahko 

premaknemo oz. spravimo v gibanje (slika 47). Nekaj učencev je želelo preizkusiti igrače 

in so se z njimi spoznali še neposredno. 

 

 

Slika 47: Predstavitev igrač na zunanji pogon 

 

Za zaključek smo ponovili učno snov. Učencem smo razdelili delovne liste (priloga 

5.3.1), naloge smo glasno prebrali, nato pa so jih učenci skušali samostojno rešiti. 

Odgovore smo preverili in možne napake popravili.  

Cilje, ki so jih dosegli tekom ure, smo preverili na potestu (priloga 5.1.1). Učenci so bili 

sicer tekom ure zelo zavzeti za delo in sodelovanje, vendar jim je proti koncu druge ure 

začela popuščati koncentracija, saj so bili večino ure fizično neaktivni. Pri ponovni 

izvedbi te učne ure bi izpustili drugo PPT predstavitev, učencem bi vzrok in posledico 

prikazali na različne načine s pripomočki. Večji delež učne ure bi namenili njihovemu 

sodelovanju pri preizkušanju igrač na zunanji pogon.  
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3.5.3 UČNA URA V 4. RAZREDU Z UPORABO DIDAKTIČNIH IGER 

 

3.5.3.1 Kratek opis učne ure 

 

Pred izvedbo učne ure, ki je trajala 90 minut, smo učencem podali navodila, kako bo ura 

potekala. Skupaj smo pripravili učilnico oz. potreben prostor v njej za izvajanje vseh 

aktivnosti. Za uvodno motivacijo smo učencem pripravili gibalno (mimično) igro 

pantomima. Nadaljevali smo s predstavitvijo iger po postajah in pri vsaki postaji podali 

vsa navodila. Igre so potekale z nekaj prekinitvami, saj je bilo ponovno potrebno razložiti 

navodila. Na koncu dejavnosti, smo ponovno izvajali poskus s tovornjakom (iz igre 

TEŽAški tovornjaki).  

Cilji, ki smo jih tekom šolskih ur želeli doseči so: 

– Ugotovijo in prikažejo, da teža tovora vpliva na gibanje in ustavljanje. 

– Razumejo in prikažejo, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile). 

– Razlikujejo in prikažejo različne načine premikanja teles. 

– Ločijo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanja človeka. 

– Ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo 

primere iz vsakdanjega življenja. 

– Znajo napovedati posledico svojega ravnanja v povezavi z gibanjem. 

– Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja. 

 

3.5.3.2 Opis uporabljenih didaktičnih iger 

 

Za izvedbo ure v 4. razredu OŠ smo načrtovali 6 iger: 

 

- Pantomima je igra, ki jo po Kamenovem (1981) uvrščamo med pantomimične 

igre. Cilj igre je, da učenci ločijo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih 

živali in gibanja človeka. 

 

- Mišice in možgani na delu je igra, ki jo po Kamenovem (1981) uvrščamo med 

spretnostne igre, po Bognarju (1987) pa med problemske igre. Pri tej igri so 

ugotovljali in prikazovali, da teža tovora vpliva na gibanje in ustavljanje, ločevali 

med načini premikanja teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter iskali 

primere iz vsakdanjega življenja. 

 

- TEŽAški tovornjaki je igra, ki bi jo po Mrak Merharjevi (2013) umestili med 

strateške igre, Kamenov (1981) pa bi takšno igro umestil med igre konstruiranja 

in uvrščanja.  Cilj te igre je bil, da učenci ugotovijo in prikažejo, da teža tovora 

vpliva na gibanje in ustavljanje ter da razumejo in prikažejo, da se telesa navzdol 

premikajo zaradi teže (sile). 
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- Hitri kot strele po Bognar (1987) in Kamenov (1981) uvrščamo med 

konstrukcijske igre, po Mrak Merharjevi (2013) pa jo lahko uvrstimo med 

strateške igre. Cilj te igre je bil, da učenci razumejo in prikažejo, da se telesa 

navzdol premikajo zaradi teže (sile) ter da vedo, kaj povzroča spreminjanje 

gibanja. 

 

- Izgubljeno kolo je namizna igra, katero lahko po Kamenovem (1981) umestimo k 

igram tipa »človek, ne jezi se«, po Bognarju (1987) med igre s pravili, po Mrak 

Merharjevi (2013) pa med miselne igre. V tej igri smo zajeli naslednje cilje: 

učenci ločijo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanja 

človeka; ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter 

poiščejo primere iz vsakdanjega življenja; znajo napovedati posledico svojega 

ravnanja v povezavi z gibanjem; vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja. 

 

- Spomin lahko po Mrak Merharjevi (2013) uvrščamo med namizne igre, po 

Kamenovem (1981) igro umestimo pod spominske igre, Bognar (1987) jo uvršča 

med igre s pravili, in sicer pod strateške igre. Cilj igre je bil razlikovati med 

podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanjem človeka. 

 

3.5.3.3 Analiza učne ure 

 

Uvodna igra Pantomima je učence sicer motivirala za nadaljnje delo, vendar so bili učenci 

tega razreda splošno zelo težko vodljivi skozi celotni obe šolski uri. Zaradi nemira in 

nepravilnega izvajanja iger, smo morali pogosto prekinjati dejavnosti. Po uvodni igri smo 

jim predstavili potek učne ure in razložili navodila za vsako igro posebej, nato pa smo jih 

razdelili v 4 skupine, v katerih so izvajali igre po postajah. Prva postaja se je imenovala 

Mišice in možgani na delu (slika 51). V tej igri so morali učenci nalogo opraviti v dveh 

delih, najboljši način pa je skupini prinesel zmago. Menimo, da učenci niso razumeli 

napisanih navodil za delo, ki je bilo razdeljeno na dve enoti, kljub temu, da smo jih tudi 

ustno razložili. Ena skupina učencev je sicer igro na tej postaji končala predhodno, zato 

smo takrat imeli možnost za diferenciacijo in individualizacijo. Ponudili smo jim dodatno 

nalogo, igro Spomin (slika 53). Druga postaja je bila igra TEŽAški tovornjaki (slika 52). 

Zaradi neustrezno izvedenih »poskusov« pri igri, so učenci dobili neustrezne rezultate. 

Tovornjake so po klančini potiskali, namesto, da bi jih iz vrha le spustili brez potiska. 

Zaradi dodatne sile so tovornjaki naredili daljšo pot, kot bi jo sicer. Kljub temu da smo 

točno to dejavnost na koncu ure pred vsemi učenci ponovno izvedli ter s tem prikazali, 

da masa ne vpliva na prepotovano pot tovornjaka, ob tem pa izpostavili njihove napačne 

ugotovitve, so učenci v večini na potestu (priloga 5.1.2) odgovarjali napačno. Pri tretji 

postaji so se pri igri Hitri kot strele (slike 48, 49 in 50) pojavile težave pri izvajanju 

meritev. Učenci kljub predhodni ponazoritvi niso znali uporabljati merilnega traku. 

Napaka se je pojavila pri spuščanju tovornjaka. Tovornjak bi morali le spustiti po 

klančini, učenci pa so ga zaradi vpliva tekmovalnosti dodatno potiskali z rokami, zato je 

tovornjak naredil daljšo pot, kot bi jo sicer. Posledično je bila opravljena pot tovornjaka 

tako dolga, da merilni trak ni dosegel končne točke. Učenci so bili takrat postavljeni v 

dilemo, kako izmeriti preostanek poti. Vsaki skupini smo pomagali in jim pokazali, na 

kakšen način si lahko pomagajo. Zadnja, četrta postaja, je bila igra Izgubljeno kolo (slika 

54).  Igra je bila učencem zanimiva, a je bila časovno predolga, glede na ostale igre.  
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Učna ura v tem razredu ni bila izvedena po vseh pričakovanjih. Razred je bil skozi celotno 

uro zelo nemiren in neposlušen, kar se je kasneje pokazalo predvsem pri nerazumevanju 

navodil in pravil iger, zato so te izvajali neustrezno. Tudi rezultati (tabela 10) na potestu 

(priloga 5.1.2) so bili pri teh učencih odraz neuspešne učne ure. V primeru ponovne 

izvedbe učne ure bi učencem bolj nazorno pokazali pravilno izvedbo vseh dejavnosti in 

iger, predvsem pa bi, kot primer, pokazali ustrezno izvedbo poskusa pri igri s tovornjaki. 

Večkrat bi jim pokazali primer uporabe merilnega traku, učno uro bi skušali voditi bolj 

organizirano, z več demonstracijskimi primeri in manj ustnih navodil. 

 

 

 
Slika 48: Igra Hitri kot strele 

 

 
Slika 49: Med igro Hitri kot strele 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 50: Merjenje dolžine prepotovane 

poti tovornjaka 

 
 

Slika 51: Igra Možgani in mišice na delu 
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Slika 52: Igra TEžAški tovornjaki  

 

 

 
 

Slika 53: Med igro Spomin 

 

 

  

  

Slika 54: Med igro Izgubljeno kolo 
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3.5.4 UČNA URA V 4. RAZREDU NA TRADICIONALEN NAČIN 

 

3.5.4.1 Kratek opis učne ure 

 

Pri pouku smo se osredotočali na to, da bi učencem na zanimiv način predstavili temo sile 

in gibanje, kljub temu da smo poučevali na tradicionalen način. Za uvod smo prebrali 

odlomek iz knjige Repa velikanka, katere vsebino so učenci že poznali. Pred 

nadaljevanjem smo jim razdelili delovne liste, nato pa so jih reševali tekom ure in po 

vsakem prikazu oz. demonstraciji. Na koncu so preverili svoje odgovore in povzeli, kaj 

so se v učni uri naučili. Celotni 4. razred, v katerem smo poučevali na tradicionalen način, 

je skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces kazal visoko zanimanje za sodelovanje, bili 

so zelo vodljivi, motivirani, pripravljeni sodelovati in se učiti. 

Cilji, ki so bili postavljeni za ta tematski skop, so enaki kot za učno uro v 4. razredu, kjer 

smo poučevali z metodo didaktičnih iger (podpoglavje 3.5.3).  

 

3.5.4.2 Analiza učne ure 

 

Pri učni uri tradicionalnega pouka (priloga 5.2.4) smo za uvodno motivacijo učencem 

prebrali krajši odlomek iz knjige Repa velikanka. Po prebranem odlomku smo jih 

vprašali, katero je tisto dejanje, ki ima rdečo nit v celotni zgodbi, kaj so delale osebe in 

živali. Ugotovili so, da je to vlečenje – določili smo, da je to oblika gibanja in se 

pogovorili se o razliki, ki je med potiskanjem in vlečenjem ter prenašanjem in nošenjem. 

Učence smo spodbujali, da so pomislili in našteli dejavnosti iz vsakdanjega življenja, kjer 

morajo uporabiti takšno gibanje. Razdelili smo jim delovne liste (priloga 5.3.3), katere so 

reševali po vsaki izvedeni demonstraciji tekom ure.  

Prva demonstracija, ki smo jo prikazali, je bila dejavnost, kjer smo kot pripomoček 

uporabili tovornjak in klančino. Preizkušali smo, ali sprememba naklona vpliva na 

prepotovano pot tovornjaka. Ugotovitve so zapisali na delovne liste, sledila pa je 

demonstracija, kjer smo preizkušali, ali masa tovornjaka vpliva na dolžino poti, ki jo 

prepotuje. Opravili smo meritve dolžine prepotovane poti tovornjaka (slika 55 in 56), 

ugotovitve pa zapisali. 
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Slika 55: Preizkus - vpliv mase na 

prepotovano pot 

 

 
 

Slika 56: Merjenje dolžine 

prepotovane poti tovornjaka 

 

Sledil je poskus, kjer so učenci ugotavljali, da je potrebna večja sila, da premaknemo 

natovorjen zaboj in manjša, da premaknemo praznega. Po tej demonstraciji smo na tablo 

projicirali slike živali in ljudi, v različnih gibanjih (slika 57 in 58). Primerjali so gibanja 

in ugotovili, da so osnovna gibanja ljudi podobna gibanju živali. Na koncu so samostojno 

rešili zadnjo nalogo na delovnem listu, rešitve smo tudi preverili. 

 

 

Slika 57: PowerPoint predstavitev 3 

 
Slika 58: PowerPoint predstavitev 3 
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3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave. V prvem delu se osredotočimo na 

dosežke učencev na testih, v drugem delu pa na izkušnje učiteljic o uporabi didaktičnih 

iger. 

 

3.6.1 PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA PRED- IN POTESTU 

 

V naši raziskavi je sodelovalo 42 učencev prvih razredov in 43 učencev četrtih razredov. 

V nadaljevanju predstavljamo dosežke teh učencev na predtestu in potestu. Za vsakega 

učenca posebej smo test ovrednostili s številom točk, ki smo jih predpisali posameznim 

nalogam (tabela 7 in tabela 8), dosežki so predstavljeni v nadaljevanju, v tabeli 9 in 10. 

 

3.6.1.1 DOSEŽKI UČENCEV 1. RAZREDOV NA PREDTESTU IN POTESTU 

 

Začetek naše raziskave je bilo testiranje predznanja vseh sodelujočih učencev dveh 1. 

razredov. Na predtestu smo v prvih razredih pričakovali, da bodo učenci pri prvi nalogi, 

kjer so morali določiti način oz. ustrezno vrsto gibanja, poznali večino odgovorov, a se je 

to pričakovanje izkazalo za napačno. Presenetljivo boljše odgovore smo dobili pri drugi 

nalogi, kjer je bil pri reševanju oz. odgovarjanju na podobno vprašanje podan konkretni 

material. Tretja naloga je bila ponovno točkovana nižje, vendar smo takšne odgovore 

pričakovali, saj so morali učenci miselno določiti načine premikanja avtomobilčka. Pri 

četrti nalogi učenci obeh prvih razredov načeloma niso imeli težav, določati so morali 

značilen način gibanja za izbrane živali. Nižje število točk so dobili pri peti nalogi, kjer 

so osebam v gibanju na sliki določali način gibanja. Zadnja, šesta naloga, kjer so 

povezovali podobna gibanja ljudi in živali, je dobila povprečno največ pravilnih 

odgovorov. 

V povprečju so učenci ES na predtestu dosegli 23,5 točk od 33 možnih (SD = 2,6), učenci 

KS pa 22,8 točk (SD = 2,9) (tabela 9). Obe skupini, tako ES kot KS, sta pokazali veliko 

zanimanje za temo in dejavnosti. Razlika je bila očitna v njihovi koncentraciji, kjer so 

učenci v razredu z didaktičnimi igrami lažje ohranjali zanimanje in zbranost, kot učenci 

pri tradicionalnem pouku, kjer niso bili tako aktivni. V KS so učenci v različnih stopnjah 

dosegli določene cilje, minimalne standarde znanja so dosegli vsi, razen enega učenca, ki 

ima odločbo za prilagojen program. V ES so prav tako vsi učenci dosegli minimalne 

standarde znanja. Nekatere igre so učenci opravili hitreje, kot smo pričakovali. Takšne 

igre so bile npr. Gibanje, Možgani in mišice na delu, zato smo spremenili težavnost igre 

Gibanje, kjer so zaradi diferenciacije nadaljevali z usvajanjem novega znanja. Povprečno 

število točk pri posamezni nalogi (tabela 15) kaže na to, da so med skupinama le 

minimalna odstopanja, ki so statistično nepomembna.  

Po izvedenih učnih urah smo v opravili preizkus znanja, pri katerem smo uporabili enak 

potest, isti kot pri preverjanju predznanja. Na potestu smo pričakovali višje rezultate pri 

ES oz. večje razlike v rezultatih med KS in ES. V povprečju so učenci ES dosegli 29,0 

točk (SD = 3,0), učenci KS pa 28,5 točk (SD = 2,5) od skupno 33 možnih. Iz tabele 9 

vidimo, da so učenci ES na predtestu dosegli v povprečju 0,7 točke več kot KS, na potestu 

pa v povprečju 0,5 točke več kot KS. Pričakovali smo, da bodo učenci ES dosegli boljše 
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rezultate na potestu, ker so sami preizkusili nekatere aktivnosti, učencem v KS pa smo 

enake aktivnosti nazorno predstavili oz. demonstrirali. 

 

Omenili bi razlike, ki so se pojavile pri rezultatih učencev v KS in ES. Učenci KS 

(tradicionalni pouk) v 1. razredu, so v povprečju dosegli nižje število točk kot v ES 

(didaktične igre) na potestu. V KS je bilo skupno 22 učencev, od tega je 10 učencev 

doseglo med 30 in 33 točk. V ES je bilo 20 učencev, od tega je 12 učencev doseglo med 

30 in 33 točk. Nihče ni dosegel vseh možnih točk. 

 

 

Tabela 9: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino 1. razredov v 

povprečnem številu točk od 33 možnih na predtestu in potestu 

 

TEST 
  

N M SD 

PREDTEST KS 22 22,8 2,9 

PREDTEST ES 20 23,5 2,6 

POTEST KS 22 28,5 2,5 

POTEST ES 20 29,0 3,0 

(opomba: z N je označeno število učencev) 

  

 

S potestom smo pri učencih obeh skupin preverjali stopnjo znanja in razumevanja 

naučene snovi o temi sile in gibanje. Na sliki 59 vidimo prikaz povprečnih deležev 

doseženih točk glede na posamezno nalogo. Najbolje so reševali 2. nalogo, pri kateri so 

morali gibanju na sliki določiti vrsto (ali gre za vlečenje, potiskanje ali oboje). V ES so 

pri tej nalogi povprečno dobili 93 % možnih točk, pri KS pa 97 %. Tudi 6. nalogo, kjer 

so med seboj povezovali podobna gibanja ljudi in živali, so reševali uspešno, v povprečju 

so v obeh skupinah dosegli 97 %. Najmanj točk so v obeh skupinah dobili pri 3. nalogi, 

ki je bila miselno bolj zahtevna. Šlo je za miselno predstavo, na kakšen način lahko 

avtomobilček spravimo v gibanje. Učenci so predvsem navajali naslednje odgovore: 

»Potisnil bi ga ali povlekel.«, » Premaknil bi ga naprej in nazaj.« Nekaj učencev je 

razmišljalo o dvigih in spustih, nekateri so razmišljali celo o spremembi smeri. Pri tej 

nalogi so v KS dobili povprečno 50 %, ES pa je bila pri tej nalogi bolj uspešna,  v 

povprečju so dosegli 71 %. 
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Slika 59: Povprečni delež doseženih točk na potestu z 1. razred 

 

Ali so obstajale statistično pomembne razlike4 med skupinama 1. razredov pri predznanju 

in znanju o gibanju, smo preverili s t-preizkusom. Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F= 0,143; p = 0,707) test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino prvih razredov v 

povprečnem številu doseženih točk na predtestu (t = 0,797; p = 0,430). Skupini sta si v 

predznanju podobni. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,032; p = 0,859) test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med kontrolno in 

eksperimentalno skupino prvih razredov v povprečnem številu doseženih točk na  potestu 

(t = 0,584; p = 0,563). Skupini sta, tako tradicionalno ali preko metode didaktične igre, 

usvojili učne cilje in pokazali podobno znanje na potestu. 

 

  

                                                 
4 Pri razlikovanju med primerjavami statističnih spremenljivk uporabljamo izraz značilne razlike, s katerim 

opisujemo razliko med izbranimi spremenljivkami. Uporabljamo ga takrat, kadar predvidevamo, da razlika 

med obema skupinama ni nastala slučajno. Pri tem lahko domnevamo, da so faktorji, ki vplivajo na razlike 

med obema skupinama, nadzorovani. Za primerjavo dosežkov uporabimo t-preizkus za neodvisne vzorce, 

ki je parametričen preizkus za ugotavljanje statistične značilnosti razlik med aritmetičnimi skupinami. 

Varianca govori o razpršenosti podatkov, je statistična vrednost, ki nam pove ali se večina odgovorov na 

vprašanje nahaja okoli povprečja ali pa so odgovori zelo razpršeni. Stopnja značilnosti pa je tveganje, s 

katerim lahko trdimo, ali lahko rezultate iz vzorca posplošimo na celotno populacijo. Tveganje oz. stopnjo 

tveganja, ki je v raziskavi povezana s tem, kar proučujemo, uporabljamo takrat, kadar nismo popolnoma 

prepričani v to, kar raziskujemo. V primeru, kadar je stopnja tveganja 0,05, pomeni, da je 5 % možnosti, 

da so razlike, do katerih smo tekom raziskave prišli, posledica nekih drugih, neznanih vzrokov, ne pa 

vzroka, za katerega smo domnevali mi sami. O statistično pomembni razliki govorimo, kadar je tveganje 5 

% ali manjše. Temelj za izvajanje t-preizkusa je Levene preizkus. Kadar imamo majhen vzorec podatkov, 

uporabimo t-test za neodvisne vzorce, pri tem pa  izračunamo vrednost iz vzorčnih podatkov (Bastič, 2006). 
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Pri obravnavi teme gibanje smo ob uporabi didaktičnih iger zaznali velik interes za 

sodelovanje, in sicer pri učencih iz obeh skupin. Opazili smo, da so se nekateri učenci, 

zaradi občutka »igranja med poukom«, spozabili pri primernem obnašanju. Končni 

dosežki učencev so pokazali, da je tradicionalna učna ura prav tako uspešna kot učna ura 

z uporabo didaktične igre. Pri ugotovitvah moramo omeniti, da izhajamo iz opažanj, ki 

smo jih zabeležili po izvedenih učnih urah. Na rezultate dosežkov učencev 1. razredov na 

potestu je lahko vplival prevelik obseg novo naučenih pojmov in tudi dejstvo, da tega na 

novo pridobljenega znanja niso utrdili, ponovili. Pred samim preverjanjem znanja bi 

morda morali izvesti kratek povzetek obravnavane snovi. Menimo, da bi v drugačnih 

pogojih v ES (več časa za predvidene aktivnosti, boljša organiziranost prostora in 

dejavnosti, razporeditev po skupinah in natančnejša podaja navodil) lahko dosegli boljše 

rezultate.  

V testu za preverjanje znanja bi prilagodili formulacijo 3. vprašanja, saj menimo, da 

učenci niso bili prepričani, kaj želimo zvedeti od njih. Za nadaljnje raziskovanje bi se 

odločili za drugačno izvedbo testa tako s časovnega vidika kot z vidika oblikovanja 

vprašanj. 

 

3.6.1.2 DOSEŽKI UČENCEV 4. RAZREDA NA PREDTESTU IN POTESTU 

 

Tako kot v 1. razredih, smo tudi v 4. razredih preverili predznanje učencev (priloga 5.1 

Pred- in potesti). Učenci so pri prvi nalogi, kjer so morali s kratkimi odgovori določiti 

vrsto gibanja, ki so jo videli na posameznih slikah, po pričakovanjih, v večini pravilno 

odgovorili. Pri drugi nalogi so morali izbrati enega izmed danih odgovorov, ki so se 

nanašala na vpliv teže na prepotovano pot tovornjaka in ga v kratki povedi utemeljiti. Ta 

naloga je večini delala težave, zato so tam dobili najmanj točk. Pri tretji nalogi so dokaj 

uspešno narisali predvideno posledico nekega dejanja, za to nalogo so v povprečju dobili 

polovico danih točk. Pri četrti nalogi so učenci morali na podlagi slike izbrati en odgovor 

in ga utemeljiti s kratko povedjo. Tu so v povprečju dobili polovico vseh možnih točk, 

saj so v večini obkrožili pravilen odgovor, vendar ga niso znali utemeljiti. Peta in šesta 

naloga jim nista povzročali težav. Pri peti so s kratkim odgovorom določili gibanje, ki so 

ga videli na sliki, pri šesti nalogi pa so morali odgovoriti na dve vprašanji. 

V povprečju so učenci ES na predtestu dosegli 15,2 točk od 20 možnih (SD = 1,9), učenci 

KS pa 13,7 točk (SD = 2,4). Po izvedenih učnih urah smo s potestom opravili preizkus 

znanja, pri katerem smo uporabili enak test kot pri preverjanju predznanja. Učenci so test 

rešili nekoliko hitreje, kot so reševali predtest, rezultati pa so predstavljeni v tabeli 10. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale v rezultatih na predtestu, kjer je ES dosegla 

boljše rezultate kot KS (povprečno za 1,5 točke). V ES je 8 učencev od 21 doseglo od 18 

do 20 točk, od tega so 3 učenci dosegli vse možne točke. V povprečju so na potestu 

dosegli 16,5 od 20 točk, učenka, ki ima odločbo za prilgojen program, pa je dosegla le 

minimalne standarde znanja. V KS so povprečno dobili 16,1 točk od 20 možnih točk, vsi 

učenci so dosegli določene standarde in učne cilje. Na potestu je 7 od 22 učencev doseglo 

med 18 in 20 točk, od tega je 1 učenec dosegel vseh možnih 20 točk. Na potestu smo 

pričakovali višje rezultate pri ES, po analizi odgovorov učencev so rezultati omenjene 

skupine v povprečju višji le za približno 0,5 točke, kar ni statistično pomembno. 
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Tabela 10: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino 4. razredov v 

povprečnem številu točk od 20 možnih na predtestu in potestu 

TEST  
 

N M SD 

PREDTEST KS 22 13,7 2,4 

PREDTEST ES 21 15,2 1,9 

POTEST KS 22 16,1 2,3 

POTEST ES 21 16,5 2,2 

(opomba: z N je označeno število učencev) 

 

Na sliki 60 vidimo prikaz povprečnega deleža doseženih točk po posamezni nalogi. 

Najboljši rezultati so bili doseženi pri 1. in 5. nalogi, kjer so učenci v povprečju dosegli 

med 93 % in 100 %. Največ napačnih predstav, ki so jih imeli učenci in posledično tudi 

najmanjši delež doseženih točk, smo opazili pri drugi nalogi, ki je bila povezana s 

predstavami o vzrokih za razlike prepotovane poti praznega in natovorjenega tovornjaka. 

Te so bile tudi po predstavitvi oz. demonstraciji še vedno napačne, zato lahko potrdimo 

ugotovitve, ki jih je po raziskavah povzel Pine (2001). Ugotovil je, da je napačne 

predstave, kljub eksperimentom in drugim demonstracijam v razredu, izjemno težko 

spremeniti. Pri 6. nalogi, ki zahteva višjo stopnjo mišljenja in miselnih operacij, je imela 

KS v povprečju le 67 % možnih točk. ES, kjer so tudi izvajali aktivnost, ki je povezana z 

omenjeno nalogo, pa je pri tej nalogi dosegla 14 % več. 

 

 

Slika 60: Povprečni delež doseženih točk na potestu z 4. razred 

 

 Ali so obstajale statistično pomembne razlike med skupinama 4. razredov pri predznanju 

in znanju o gibanju, smo preverili s t-preizkusom. Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F= 3,360; p = 0,074) je test za neodvisne vzorce pokazal statistično 

pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 4. razredov v povprečnem 
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številu doseženih točk na predtestu (t = -2,185; p = 0,035). Skupini se v predznanju 

razlikujeta, boljša je eksperimentalna skupina. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,108; p = 0,744), test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med kontrolno in 

eksperimentalno skupino prvih razredov v povprečnem številu doseženih točk na  potestu 

(t = -0,628; p = 0,533). Na potestu sta ES in KS usvojili učne cilje in pokazali podobno 

znanje na potestu. 

Vzrok za majhne razlike oziroma odstopanja v dobljenih rezultatih v največji meri 

pripisujemo prevelikemu obsegu izbranih dejavnosti za dani časovni okvir, t.j. 2 šolski 

uri (90 minut). Za boljše rezultate bi morali zmanjšati obseg dejavnosti ali podaljšati čas 

poučevanja (na primer izvajati dan dejavnosti na to temo ali poučevati celoten sklop po 

izbranih metodah dlje časa). Menimo, da bi se večje razlike v znanju pokazale, če bi KS 

poučevali z metodo didaktičnih iger, saj so bili učenci v tem razredu bolj zavzeti za 

sodelovanje in predvsem bolj umirjeni. Razlike v rezultatih so na pred- in potestu v obeh 

skupinah 4. razredov majhne. Vzrok za to je lahko tudi v preveliki časovni razliki med 

izvedbo učne ure in izvajanjem potesta. Ugotovili smo tudi, da so naši rezultati primerljivi 

z ugotovitvami, ki jih je v svoji raziskavi dobil Bognar (1987). Bognarjeve ugotovitve so 

pokazale, da je  učenje z uporabo metode didaktične igre enako ali celo nekoliko 

učinkovitejše kot učenje z drugimi prav tako ustreznimi metodami. To je razvidno iz 

dosežkov učencev na potestu, saj sta eksperimentalni skupini 1. in 4. razreda (razredi, 

kjer smo poučevali z metodo didaktičnih iger) imeli le pri posameznih nalogah večje 

število točk kot kontrolna skupina, statistika pa kaže, da med kontrolno in 

eksperimentalno skupino ni statistično pomembnih razlik v dosežkih na potestu.  

 

3.6.2 ANKETA Z UČITELJICAMI 

 

S štirimi učiteljicami razrednega pouka, ki poučujejo v razredih, kjer smo izvajali 

empirično raziskavo, smo izvedli kratek anketni vprašalnik (priloga 5.4) o njihovem 

poznavanju in uporabi didaktičnih iger pri pouku. Anketa je vsebovala 16 vprašanj, 

učiteljice pa so na vprašalnik odgovarjale anonimno in samostojno. Omenjen anketni 

vprašalnik bi za podrobnejše in nadaljnje raziskovanje lahko še razširili, a v tej fazi 

raziskovanja to ni bil naš namen. Rezultati in zbrani odgovori so predstavljeni v spodnjih 

odgovorih tabelarično in grafično. Učiteljice in njihovi odgovori so v tabelah označeni s 

številkami od U1 do U4. 

 

1. Kolikšna je vaš delovna doba?  (n = 4)  

Pri prvem vprašanju lahko glede na odgovore učiteljice razvrstimo v dve kategoriji. Dve 

učiteljici imata delovno dobo od 5 do 10 let, drugi dve pa 20 ali več let delovne dobe. 
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2. V katerem razredu poučujete?  

V magistrskem delu smo raziskovali vpliv didaktičnih iger pri poučevanju v 1. in 4. 

razredu. Od štirih učiteljic, ki so sodelovale pri raziskavi in so izpolnile anketni 

vprašalnik, 2 učiteljici poučujeta v prvem razredu, 2 pa v četrtem razredu. 

 

3. Kako bi vi opredelili didaktične igre? (Odgovorite v vsaj dveh povedih.)   

Glede na odgovore učiteljic (tabela 11) lahko povzamemo, da večina pozna didaktične 

igre in jih zna ustrezno opredeliti oz. znajo klasificirati njihovo uporabnost pri pouku. 

Učiteljice so jih opredelile predvsem kot hiter in ustvarjalen način učenja, ki učence 

motivira in pripomore k razumevanju ter doseganju zastavljenih ciljev. Nobena od 

učiteljic didaktične igre ni opredelila po kateri od klasifikacij, ki smo jih navedli v 

teoretičnem delu, vse pa uvrščajo didaktično igro k motivacijskim in poučnim 

aktivnostim. 

 

Tabela 11: Odgovori učiteljic o opredelitvi didaktičnih iger 

UČITELJICA ODGOVOR UČITELJICE 

U1 
  So najhitrejši način učenja. Skozi igro si učenci najbolje zapomnijo 

dejstva. 

U2 
  Igre, s katerimi se spodbuja učenje na ustvarjalen način. Igre so 

otrokom zabavne in jih lažje motivirajo. 

U3 

  To so poučne igre, ki pripomorejo k razumevanju vsebin in doseganju 

zastavljenih ciljev. Omogočajo eksperimentiranje, razmišljanje, 

opazovanje... 

U4 

  Je metoda, kjer se preko igre motivira učence za določeno snov. Hkrati 

prispevajo k nazornemu  prikazu in s tem konkretizaciji določenih 

pojmov. 

 

 

4. Kako pogosto (v urah na mesec) uporabljate didaktične igre pri pouku?  

Zanimalo nas je, koliko ur na mesec učiteljice uporabljajo metodo didaktičnih iger pri 

poučevanju. Vse učiteljice uporabljajo omenjeno metodo, razlike pa se kažejo v številu 

ur, ki jih namenijo temu načinu oz. pristopu poučevanja. Polovica anketiranih učiteljic 

(dve učiteljici) pri pouku nameni 4 do 6 ur na mesec za izvedbo didaktičnih iger. 1 

učiteljica pravi, da za didaktične igre nameni 7 do 9 ur, ena pa kar 10 ur in več. 

 

5. Koliko od teh ur na mesec, namenite za SPO oziroma NIT?  

Pri 5. vprašanju, koliko ur na mesec, od tistih ur, ki jih namenijo poučevanju z 

didaktičnimi igrami, namenijo poučevanju pri SPO ali NIT, sta 2 učiteljici (50 %) 

odgovorili, da namenita 1 do 3 ure,  drugi 2 učiteljici pa 4 do 6 ur na mesec. Iz teh 

podatkov lahko povzamemo, da učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, didaktičnim igram 

pri naravoslovju (SPO in NIT) povprečno namenijo 1 uro na teden. 
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6. Pri katerih naravoslovnih vsebinah najpogosteje uporabljate didaktične igre?  

Učitelji za različne učne sklope oz. vsebine izberejo in uporabijo različne pristope in 

metode poučevanja. Učiteljice, ki smo jih anketirali, so se v večini (75 %) opredelile, da 

najpogosteje uporabljajo didaktične igre pri fizikalnih vsebinah, ena (25 %) pa se je 

odločila, da v večini uporablja metodo didaktičnih iger za kemijske vsebine. 

 

7. Pri katerih tematskih sklopih pri naravoslovnih vsebinah največ uporabljate 

didaktične igre?  

Glede naravoslovnih tematskih sklopov, ki jih razdelimo na snovi, sile in gibanje, 

pojavi, človek, čas, živa bitja, okoljska vzgoja na sliki 61 vidimo, kje učiteljice 

najpogosteje uporabljajo didaktične igre. Vse 4 učiteljice jih uporabljajo pri sklopu 

snovi in tudi pri sklopu sile in gibanje. Po dve učiteljici (50 %) jih uporabljata še pri 

sklopu pojavi in sklopu človek, ena od štirih učiteljic (25 %) pa jih uporablja tudi pri 

sklopu čas. Nobena od učiteljic ne uporablja didaktičnih iger pri sklopu živa bitja in pri 

okoljski vzgoji. 

 

 

Slika 61: Uporaba didaktičnih iger pri posameznih tematskih sklopih 

 

8. V katerem delu učne ure pri pouku naravoslovja (SPO/NIT) najpogosteje 

uporabite didaktične igre? 

Učiteljice so v anketnem vprašalniku odgovarjale, da didaktične igre najpogosteje 

uporabljajo pri uvodni motivaciji ter pri uvajanju nove učne snovi. Iz rezultatov smo 

razbrali, da nobena od učiteljic ne uporablja metode didaktičnih iger pri utrjevanju 

znanja, pri preverjanju znanja ali pri katerem drugem delu učne ure. 
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9. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju didaktična igra pri pouku SPO in NIT?   

 

Po mnenju učiteljic imajo didaktične igre pomembno vlogo pri motivaciji. Poročajo, da 

so opazile predvsem pozitivne vplive, med drugim menijo, da ima didaktična igra 

predvsem motivacijsko vlogo, poleg tega pa ji pripisujejo poučno, spoznavno in 

demonastracijsko vlogo. Odgovori učiteljic so prikazani v tabeli 12. 

 

 

Tabela 12: Mnenja učiteljev o vlogi metode didaktičnih iger 

UČITELJICA ODGOVOR UČITELJICE 

U1 
 Motivira učence za delo in hkrati konkretizira vsebino oz. pojme, ki 

so težje razumljivi. 

U2  Poučno, spoznavno, doseganje višjih nivojev znanja. 

U3  Demonstracijsko vlogo, vlogo poskusa. 

U4 
 Motivacija, učencem da vpogled v temo in jim da smiselnost učenja 

snovi. 

 

 

10. Ali opazite katere od navedenih učinkov pri učencih, kot posledico izvajanja 

didaktičnih iger?  

Med izvedbo učnih ur smo lahko potrdili pozitivne učinke didaktične igre, katere so 

omenjali tudi različni avtorji (Klemenčič, 1999; Bognar, 1987; Martinčič idr. 1989; 

Vankuš, 2008 idr.) v svoji literaturi in raziskavah. Pred izvedbo učnih ur so tudi vse 

učiteljice v anketnem vprašalniku navedle katere pozitivne vplive didaktične igre same 

opažajo (slika 62). Pravijo, da pri učencih ob uporabi didaktičnih iger opažajo predvsem 

večjo motivacijo (100 %), 3 učiteljice (75 %) navajajo učinek boljše koncentracije in 

boljšega razumevanja snovi. Dve učiteljici (50 %) sta kot učinek didaktične igre opazili 

tudi trajnejšo zapomnitev obravnavane snovi. 

 

Slika 62: Učinki didaktičnih iger 
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11. Katere učne metode običajno uporabljate pri obravnavi teme gibanje?  

Izbira učne metode je prepuščena učitelju, zato je od vsakega posameznika odvisno, 

katero uporabi pri določenih temah. V raziskavi nas je zanimalo, katere učne metode 

običajno uporabljajo anketirani učitelji pri obravnavi teme gibanje. Na sliki 63 vidimo, 

da učiteljice pri poučevanju v 100 % uporabljajo metodo pogovora. Med ostalimi učnimi 

metodami, ki jih tudi uporabljajo, je tudi didaktična igra (75 %), metoda praktičnih del 

(75 %), metoda demonstracije (75 %), sledita jim še metoda razlage (50 %) in metoda z 

uporabo IKT (50 %). Učiteljice ne navajajo uporabe metode dela z besedilom in 

eksperimentalne metode. 

 

Slika 63: Učne metode pri obravnavi gibanja 

 

 

12. Ali po vašem mnenju tematika učne snovi vpliva na izbor učne metode z 

uporabo didaktične igre?   

Pri pripravi in izvedbi učnih ur za temo sile in gibanje smo se ukvarjali s tematiko in 

povezavo didaktičnih iger, ki bi bile primerne in zanimive za vse učence. Učiteljice so se 

v 100 % strinjale, da ima tema obravnavane snovi velik vpliv na to, ali bodo izbrale 

metodo didaktične igre pri poučevanju ali ne. 

 

13. Ali se vam zdijo fizikalne vsebine zahtevne?  

Nekateri avtorji (Pine idr., 2001; Harlen, 1997; Kikas, 2004) so v svojih raziskavah 

ugotovili težavo oz. vzrok napačnih predstav in nizke samozavesti učiteljev na področju 

naravoslovja. Učiteljice, ki so odgovarjale na anketni vprašalnik, so deljenega mnenja 

glede zahtevnosti fizikalnih vsebin v povezavi s samim poučevanjem in posledično z 

učenjem s strani učencev. Dve učiteljici (50 %) sta mnenja, da so fizikalne vsebine težke 

za poučevanje, medtem ko ena od učiteljic meni, da niso težke. Četrta učiteljica meni, da 

je to odvisno od tematike. Glede težavnosti fizikalnih vsebin za razumevanje pa zopet 

dve učiteljici menita, da so zahtevne za učence, tretja meni da niso zahtevne, četrta pa 

ponovno meni, da je odvisno od tematike. 

0

1

2

3

4

ŠT
EV

IL
O

 O
D

G
O

V
O

R
O

V

UČNA METODA PRI OBRAVNAVI GIBANJA



88 

 

14. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z Da,  prosim, da na kratko 

utemeljite vaš odgovor.   

V tabeli 13 so zbrani utemeljeni odgovori učiteljic na vprašanje, ali se jim zdijo fizikalne 

vsebine zahtevne. Od štirih učiteljic so tri podale svoje mnenje, da so fizikalne vsebine 

težke predvsem zaradi abstraktnih tematik in nerazumljivih pojmov ter težavah pri 

poenostavljanju zapletenih pojavov. Ena od štirih učiteljic je pri prejšnjem vprašanju 

odgovorila, da fizikalne vsebine niso težke, zato pri tem vprašanju nimamo njenega 

odgovora. 

 

Tabela 13: Utemeljitev težavnosti fizikalnih vsebin 

UČITELJICA ODGOVOR UČITELJICE 

U1   / 

U2 Težko je poenostaviti zapletene pojave. 

U3 
Težko je razložiti določene pojme in tudi učencem so nekateri pojmi 

nerazumljivi na tej razvojni  oz. starostni stopnji. 

U4 Zaradi abstraktnih tematik. 

 

 

15. Naštejte tematike, ki so po vašem mnenju zahtevne za poučevanje pri 

predmetu spoznavanje okolja oziroma pri naravoslovju in tehniki.  

Učiteljice smo vprašali, katere tematike pri spoznavanju okolja in predmetu naravoslovje 

in tehnika se jim zdijo zahtevene za poučevanje, pri tem pa smo dobili kar podobne 

odgovore. Učiteljice menijo, da je v večini tematika povezana z gibanjem, časom, 

spremembe agregatnih stanj in podobno. V tabeli 14 lahko pregledamo, katere težavne 

tematike pri predmetu spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika učiteljice navajajo. 

Tematike lahko umestimo v naslednje tematske sklope: sile in gibanja, snovi, čas in 

prostor. 

 

Tabela 14: Težavne tematike pri predmetu spoznavanju okolja ter naravoslovje in tehnika 

po mnenju učiteljic 

UČITELJICA ODGOVOR UČITELJICE 

U1  Gibanje teles (zemlja), smeri neba, čas-ura. 

U2  Fizikalne vsebine; gibanje, hitrost. 

U3 
 Centralna kurjava, vozila na notranji in zunanji pogon, spreminjanje 

stanja snovi. 

U4  Pretakanje, premikanje, prenašanje, prevažanje. 
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16. Kako bi načrtovali uro z igro za obravnavo teme gibanje  v 1. razredu in kako 

v 4. razredu?  

V zadnjem vprašanju smo učiteljice prosili, da napišejo en primer poučevanja za izbrano 

tematiko. Opozorili smo jih, da naj upoštevajo, da gre za 1. ali 4. razred. V tabeli 15 

vidimo predloge oz. ideje za izvedbo učne ure oz. obravnavo teme gibanje. 3 učiteljice bi 

v svojo učno uro dodale didaktični material kot so avtomobilčki in klančine, ena učiteljica 

navaja še uporabo metode s tekstom oz. besedilom. Glede na navedene predloge lahko 

sklepamo, da bi vse anketirane učiteljice za obravnavo teme gibanje uporabile nek 

konkretni material in izvedle prikaz, demonstracijo ali eksperiment. 

Tabela 15: Predlogi učiteljic za izvedbo učne ure z uporabo didaktičnih iger 

UČITELJICA ODGOVOR UČITELJICE 

U1 
 Za 1. razred bi uporabila nekaj konkretnega materiala s klančinami in 

avtomobili, z valji - za kotaljenje. 

U2 
 V 1. razredu s pomočjo avtomobilčkov, v 4. razredu bi delala s 

tekstom. 

U3 
 Načrtovala bi uro s pomočjo pripomočkov - naredila bi eksperiment s 

kolesi, mlinčkom, lego kockami, na koncu bi dala učni list. 

U4 
 V 1. razredu z avtomobilčki in različnimi klančinami, v 4. razredu z 

uporabo IKT  in konkretnim ponazorilom (avtomobilčki). 

 

 

 

3.7 SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 
 

V poglavju 3.6 smo predstavili dosežke učencev 1. in 4. razreda osnovne šole na pred- in 

potestu o gibanju in silah in odgovore učiteljic o uporabi didaktičnih iger. Zbrani rezultati 

nam omogočajo oblikovanje odgovorov na raziskovalna vprašanja povezanih z uporabo 

didaktičnih iger in obravnavo gibanja. Odgovori na raziskovalna vprašanja so 

predstavljeni po sklopih. 

 

Prvi sklop raziskovalnih vprašanj: 

Kako didaktične igre vodijo učence do novih znanj o gibanju? V kolikšni meri 

učenci usvojijo pojme v povezavi z gibanjem preko didaktičnih iger? Kakšni so 

dosežki učencev poučevanih na tradicionalni način v primerjavi s tistimi, ki se učijo 

preko didaktičnih iger na testu znanja o gibanju? 

Didaktične igre so učence vodile do novih spoznanj o gibanju na zanimiv in poučen način 

hkrati. Učenci, ki so bili poučevani preko iger, so dosegli zastavljene učne cilje. Njihovi 

dosežki na testu znanja o gibanju so primerljivi z dosežki učencev poučevanih na 

tradicionalni način, rezultati obeh skupin se na potestih ne razlikujejo statistično 

pomembno.  
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Didaktična igra spodbuja učence, da se učijo na zabaven in sproščen način, saj je igra 

otrokova primarna dejavnost. Kot navaja Lowe (1988), tako didaktični material kot 

didaktična igra pripomoreta, da učenci spremenijo napačne ideje oz. predstave. 

Največkrat se to zgodi takrat, ko so pri odkrivanju aktivni in v delo vložijo svoj trud. 

Takrat nastanejo spremembe v mišljenju, učenci uvidijo, da morajo nekatere pojme 

spremeniti, dopolniti ali preoblikovati. Že med poučevanjem in po analizi dosežkov se je 

nakazovalo, da metoda didaktičnih iger, predvsem učno šibkejše učence, pripelje do 

boljših rezultatov, medtem ko v naši raziskavi učenec s prilagojenim učnim programom 

(v nadaljevanju PP) pri tradicionalnem pouku ni dosegel minimalnih standardov znanja. 

Rezultatov učencev s PP sicer nismo posebej izpostavljali v rezultatih, smo pa omenili, 

da imajo odločbo za t. i. prilagojen program ter ali so dosegli minimalne standarde. Pojmi 

in nova znanja o gibanju so jim bili predstavljeni na njim najbližji način, skozi igro. Kot 

opozarja Bognar (1987), smo tudi mi prišli do zaključka, da učenci, ki so povprečno ali 

podpovprečno uspešni, dosegajo boljše rezultate pri poučevanju skozi igro kot pri kateri 

drugi metodi.  Ugotovitve naše raziskave so med drugim pokazale, da so učenci v ES, ki 

so na predtestih imeli slabše predznanje o temi sile in gibanje, preko didaktičnih iger 

dosegli zelo dober uspeh na potestih. Menimo, da je ta metoda zelo primerna za 

poučevanje učencev, ki potrebujejo prilagojen program za poučevanje. 

Zavedamo se, da ni mogoče vsakega vzgojno-izobraževalnega cilja doseči z uporabo 

didaktičnih iger, tudi značaj učencev in klima razreda vplivata na uspešnost izbrane 

metode. Cilji, ki smo si jih zadali, so bili doseženi, raven znanja učencev v ES pa bi bila 

lahko kljub temu višja. V primeru, da bi predhodno poznali učence, bi jim učne ure ter 

aktivnosti prilagodili. Do teh ugotovitev smo prišli pri oz. po izvedbi pouka v 

eksperimentalni skupini četrtih razredov, kjer se metoda didaktične igre zaradi nemirnega 

razreda ni najbolje obnesla glede na naša pričakovanja. Njihovi dosežki na potestu so 

primerljivi z dosežki učencev, ki smo jih poučevali na tradicionalni način. 

Iz tabele 10 (v poglavju 3.6.1) je razvidno, da so učenci 4. razredov v ES na potestu 

dosegli povprečno 0,5 točke več, a kljub temu naše ugotovitve kažejo, da med KS in ES 

ni statistično pomembnih razlik v znanju. S tem smo potrdili ugotovitve oz. spoznanja 

avtorja knjige Igra pri pouku na začetku šolanja, Ladislava Bognarja. Tako njegova kot 

naša raziskava je pokazala, da je učenje z uporabo metode didaktične igre enako ali celo 

nekoliko učinkovitejše kot učenje z drugimi, prav tako ustreznimi metodami. V razredih, 

kjer smo poučevali z metodo didaktičnih iger, so učenci dosegli povprečno enako število 

točk kot učenci, kjer smo poučevali na tradicionalni način. Primerjavo dosežkov smo 

izvedli po opravljenem potestu, glede na rezultate pa smo ocenili, da je tradicionalni pouk 

dosegel enake cilje, kot smo jih dosegli z metodo didaktičnih iger. Po izvedbi testiranja 

učencev smo lahko potrdili še eno trditev, ki jo Bognar (1987) navaja v svojem delu, in 

sicer da igra pri pouku ni nujno vedno učinkovita metoda. Iz izkušenj, ki smo jih pridobili 

tekom izvajanja raziskave, lahko potrdimo, da je njena uspešnost odvisna od mnogih 

dejavnikov (sestava igre, njeni cilji, pravila, razredna klima, predznanje učencev, 

poznavanje pravil iger itd.). Učenci so imeli nekaj težav z razumevanjem prilagojenih 

pravil za igre, ki so jih sicer že poznali, zato smo za ponovno razlago in demonstracijo 
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izgubili kar nekaj časa. Kljub dobljenim rezultatom smo mnenja, da takšen sodoben način 

poučevanja učencem in učitelju mnogo doprinese na širini znanja in razumevanja kot tudi 

prijetnemu učnemu okolju. Menimo tudi, da bi ob ponovnem izvajanju, kjer bi spremenili 

nekatere pogoje poučevanja, prišli do boljših rezultatov. Opazili smo tudi razlike v 

predznanju med posameznimi skupinami, zato menimo, da bi morali raziskavo s ciljem 

vrednotenja vpliva didaktičnih iger na znanje v primerjavi s tradicionalnim pristopom 

poučevanja ponoviti. Pri tem bi morali upoštevati vse predloge za izboljšave, ki smo jih 

navedli. 

 

Drugi sklop raziskovalnih vprašanj:  

Kakšna je povezava med starostjo učencev in izbiro metode poučevanja? Ali je vpliv 

metode poučevanja na dosežke na testih znanja pri starejših učencih manjši? 

Izbira učne metode ni neposredno povezana s starostjo učencev. Enako motivirani so bili 

tako učenci 1. razredov kot 4. razredov, dosežki na potestih tako mlajših in starejših 

učencev poučevanih tradicionalno in preko igre so podobni.  

Tekom raziskave smo potrdili naše domneve o vplivu didaktične igre na različno stare 

učence. Med poučevanjem in tudi tekom predhodnih izkušenj pri delu z učenci smo 

opazili, da metoda didaktične igre motivira tako starejše kot mlajše učence, učinek 

poučevanja s to metodo ne upada s starostjo učencev. Rezultati ankete z učiteljicami 

kažejo, da so mnenja učiteljic podobna. Ugotovili smo tudi, da je izbor učne metode 

pogosto pogojen oz. odvisen od tematskega sklopa obravnavane učne snovi, kar 

potrjujejo anketirane učiteljice. Te so odgovorile, da npr. metodo didaktične igre 

uporabljajo predvsem pri temi snovi ter temi sile in gibanje, pri drugi temah pa manj ali 

sploh ne. Z raziskavo smo ugotovili, da je povezava med starostjo učencev in izbiro 

metode poučevanja pomembna, vendar lahko iz primerjave med dosežki učencev po 

razredih povzamemo, da pri uporabi didaktične igre starost učencev nima negativnega 

vpliva na njihove dosežke na testih znanja. Njeni učinki so prej pozitivni, saj so bili 

rezultati na preverjanju znanja visoki, tako pri mlajših kot pri starejših učencih. Kot je 

ugotovila Horvatova (1997), lahko igre uporabljamo tudi pri starejših učencih, vendar 

morajo biti zasnovane na zahtevnejšem nivoju. V višjih razredih (druga in tretja triada), 

jih učitelji lahko kombinirajo z drugimi metodami, igro pa dodajo kot popestritev. Tudi 

Boocock (1971; V: Bognar, 1987, str. 43) je v svojih raziskavah ugotovil, da so didaktične 

igre primerne in uspešne pri otrocih različnih starosti in sposobnosti. 

 

Tretji sklop raziskovalnih vprašanj: 

Kdaj in koliko učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju spoznavanja 

okolja in naravoslovja in tehnike? Katere učne metode priporočajo učitelji pri 

obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole? 
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Anketirane učiteljice pri poučevanju SPO in NIT uporabljajo didaktične igre okoli 4-krat 

na mesec. Vse 4 anketirane učiteljice uporabljajo igre pri vsebinskih sklopih snovi in sile 

in gibanje, najpogosteje za poučevanje te teme uporabljajo metodo pogovora. 

Ugotovili smo, da učiteljice, ki so izpolnile anketni vprašalnik, najraje poučujejo z 

uporabo klasičnih učnih metod, občasno, predvsem v nižjih razredih, pa uporabijo tudi 

sodobnejše pristope, kot je didaktična igra (slika 63). Le-to uporabljajo predvsem na 

začetku ure, kot uvodno motivacijo. Didaktičnim igram pri poučevanju naravoslovnih 

tem namenijo okvirno med 3 in 5 ur na mesec. Učiteljice izbirajo način poučevanja 

predvsem glede na tematske sklope, saj je didaktične igre na določene teme težko 

pripraviti in izvajati. Glede na rezultate lahko predvidevamo, da učiteljice metodo 

didaktične igre pri spoznavanju okolja ali predmetu naravoslovje in tehnika izbirajo 

predvsem zato, ker želijo učencem vzbuditi zanimanje za pouk in obravnavano tematiko. 

Posledica takšnega načina učenja je tudi trajnejša zapomnitev in večja motivacija za delo, 

kar smo lahko potrdili tekom naše raziskave. Iz prakse in po pregledu različnih raziskav, 

ki so jih izvajali predvsem študentje za svoje raziskave pri diplomskih delih, smo razbrali 

nekaj ugotovitev in spoznanj, s katerimi lahko potrdimo naše ugotovitve. Zupančič (2011) 

v svojem delu navaja rezultate raziskave, in sicer je ugotovila, da učitelji pogosto 

uporabljajo didaktične igre, razlika je predvsem v količini uporabe glede na razred in 

predmet. Najpogosteje jih uporabljajo v prvi triadi, največkrat pri jeziku - za 

opismenjevanje, pri začetnem naravoslovju, torej pri predmetu spoznavanje okolja, ter pri 

matematiki. Učitelji pri spoznavanju okolja največkrat uporabijo didaktične igre za 

uvodni del in utrjevanje znanja. V višjih razredih uporabljajo igre v manjši meri ter zopet 

glede na tematiko.  

Med odgovori, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, lahko povzamemo, da 

anketirane učiteljice pri poučevanju teme sile in gibanje  najpogosteje uporabljajo metodo 

pogovora (slika 36). Druga metoda, ki jo izbirajo za obravnavo te teme, je didaktična igra, 

sledita ji metoda praktičnih del in metoda demonstracije. Redko se učiteljice odločijo za 

metodo razlage in uporabo IKT. Ugotovili smo tudi, da temo, ki zadeva našo magistrsko 

nalogo, učiteljice poučujejo zelo splošno in ji ne namenjajo večje pozornosti, kljub temu, 

da se jim zdi težka za razumevanje in abstraktna (anketni vprašalnik – priloga 5.4;  

vprašanje št. 13 in tabela 13). Avtorji med drugim poudarjajo, da mora učitelj za določeno 

učno snov izbrati ustrezne učne metode ter imeti pozitiven odnos do učne teme. Pri 

naravoslovnih vsebinah je izbor primernih metod lahko težji, saj gre pogosto za 

obravnavanje abstraktnih pojmov. Učitelj se mora zavedati, da je on tisti, ki »odpira poti 

k iskanju znanja, razvijanju spretnosti in stališč, ko skupaj z učencem išče, načrtuje, 

raziskuje, analizira, vrednoti in kritično ocenjuje.« (Jazbec in Perenič, 1992; V: Kobal 

idr., 1992, str. 20).   
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4 ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo skušali ovrednotiti vpliv uporabe didaktičnih iger na poznavanje 

pojmov povezanih z gibanjem v primerjavi s tradicionalnim poukom ter ugotoviti, kako 

didaktična igra vodi učence do novih (spo)znanj o gibanju. Naša raziskava je preučevala 

tudi povezavo med starostjo učencev in vplivom izbrane metode. Med in po izvedbi učnih 

ur smo primerjali aktivnost učencev (obeh starosti) ter njihovo znanje po sami obravnavi 

snovi. Ugotavljali smo tudi, kako pogosto in pri katerih temah učitelji običajno 

uporabljajo metodo didaktične igre.  

Za vzorec 20 učencev 1. razreda poučevanih preko didaktičnih iger o gibanju in silah smo 

ugotovili sledeče: 

 Učenci 1. razredov so pri pouku z didaktičnimi igrami v povprečju dosegli 

 80 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali ugotoviti, na kakšen način lahko 

predmet premaknemo. 

 93 % možnih točk pri nalogi o prepoznavanju način gibanja (vlečenje, potiskanje, 

oboje). 

 71 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali ugotoviti, na kakšne načine lahko v 

gibanje spravimo voziček. 

 93 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali prepoznati način gibanja. 

 86 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali prešteti osebe na sliki, ki hodijo, 

skačejo, tečejo in stojijo.  

 97 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali prepoznati žival in osebo, ki se gibljeta 

podobno.  

 Učenci 1. razredov poučevani z metodo didaktične igre so dosegli zastavljene učne 

cilje (poglavje 3.5.1).  

 V dosežkih znanja na potestu med učenci poučenih tradicionalno in preko iger ni 

statistično pomembnih razlik (tabela 9). 

 

Za vzorec 21 učencev 4. razreda poučevanih preko didaktičnih iger o gibanju in silah smo 

ugotovili sledeče: 

 Učenci 4. razredov so pri pouku z didaktičnimi igrami v povprečju dosegli 

 94 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali poimenovati gibanje živali ali človeka. 

 0 % možnih točk pri nalogi o oceni prepotovane poti praznega in natovorjenega 

tovornjaka, ki ga spustimo po klancu. 

 67 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali narisati primer dejanja, ki povzroči 

gibanje. 

 91 % možnih točk pri nalogi, kjer so sklepali, da naklon klanca vpliva na gibanja 

telesa na ravnini. 

 100 % možnih točk pri nalogi, kjer so morali poimenovati način gibanja. 

 81 % možnih točk pri nalogi s ciljem, da ločijo med nošenjem, vlečenjem in 

potiskanjem. 

 Učenci 4. razredov poučevani z metodo didaktične igre so dosegli zastavljene učne 

cilje (poglavje 3.5.3).  

 V dosežkih znanja na potestu med učenci poučenih tradicionalno in preko iger ni 

statistično pomembnih razlik (tabela 10). 
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Na podlagi dobljenih rezultatov s testov in anketnih vprašalnikov za učitelje smo 

ugotovili še sledeče: 

 Didaktične igre motivirajo za delo učence 1. in 4. razreda. 

 Učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju spoznavanja okolja in naravoslovja 

in tehnike od 3 do 5 ur na mesec (poglavje 3.6.2; vprašanje št. 5). 

 Učitelji gibanje najpogosteje obravnavajo s klasičnimi učnimi metodami, največkrat z 

metodo pogovora (slika 64). 

 Pri obravnavi gibanja didaktične igre uporabljajo vse učiteljice, ki so bile anketirane 

(slika 62). 

 

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti zaradi majhnosti, v raziskavo vključenega, 

vzorca učencev 1. in 4. razreda in učiteljic. Obenem smo tudi ugotovili, da nekatera 

vprašanja na inštrumentih niso bila najbolje formulirana in bi jih bilo potrebno 

preoblikovati. Tudi nekatere predstavljene igre niso imele najboljših navodil. Hkrati je 

delo z učenci potekali le 2 šolski uri, za kar menimo, da je premalo. Pouk je tudi vodila 

oseba, ki je učenci niso prej poznali. 

 

Ideje za nadaljnje delo 

Glede na samorefleksijo po izvedenih učnih urah in glede na dobljene rezultate našega 

eksperimentalnega dela, smo prišli do ugotovitev, da bi ob ponovni izvedbi naredili 

marsikatero izboljšavo in spremembo. V nadaljevanju bomo podali nekaj predlogov.   

Kot predlog za nadaljnje delo bi najprej omenili to, da mora imeti učitelj dobro 

razjasnjeno fizikalno ozadje/terminologijo, da lahko poučuje zahtevno temo, kot je 

gibanje. Pred izvedbo učnih ur smo se tudi sami ukvarjali s problematiko, ali obstajajo 

razlike v prepotovani poti natovorjenega in praznega tovornjaka. Težave smo imeli tudi 

z zasnovo poskusa, saj nas je skrbelo, kako bomo izvedli poskus s tovornjakom, ki bo 

pokazal ustrezne rešitve. Prva stvar, ki bi jo spremenili v naši raziskavi je, da bi nabor 

iger oz. dejavnosti izvajali več časa, npr. v obliki dneva dejavnosti na to temo. Tako bi 

lahko ob vsaki dejavnosti bolj podrobno razložili navodila, nato vzroke in posledice ter 

na koncu njihove ugotovitve izpostavili kot napačne predstave. S tem, ko bi imeli na voljo 

več časa, bi imeli možnost za izvajanje še kakšne dodatne dejavnosti. Kot drugo možnost 

za izvajanje dejavnosti bi predlagali obravnavo celotnega tematskega sklopa po metodi 

didaktične igre skozi daljše časovno obdobje (npr. skozi cel mesec). Pri tem bi snov 

nadgrajevali in dodajali število dejavnosti, na koncu pa bi lahko naredili tudi preizkus 

znanja na način, kjer bi učenci delno praktično prikazali določene vsebine. Kot idejo za 

spremembo bi dodali še, da bi ob ponovnem izvajanju dodelali tudi instrumente, s 

katerimi smo preverjali znanje učencev 1. razredov. Veliko časa nam je vzelo samo 

izvajanje testov saj so učenci, zaradi zmanjšane zmožnosti zapisovanja odgovorov, 

večino testa odgovarjali ustno. Vprašanje, ki jim je bilo najbolj težavno, je bilo pri 3. 

nalogi, kjer so morali povedati, na kakšne načine bi spravili igračo avtomobilček v 

gibanje. Tej nalogi bi v prihodnje dodali konkretni material, dejansko igračo, s katero bi 

lahko to gibanje pokazali, nato pa bi dodali še opis tega gibanja. Pri eksperimentalni 

skupini v 1. razredu, bi kot slabost izpostavili prevelik obseg igralnih kartic, saj je igra 

zamudna z vidika prilagojenih pravil, učenci potrebujejo več časa, da najdejo ustrezni 

par.  
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Kar se tiče izvedbe učnih ur v četrtih razredih in možnih sprememb v izvajanju, bi 

spremenili celotno izvedbo učne ure v 4. razredu pri eksperimentalni skupini. Učna ura 

se nam ni zdela najboljša, tako z organizacijskega vidika, kot z vidika usmerjanja učencev 

pri dejavnosti. Igra, ki bi jo spremenili, je Možgani in mišice na delu, saj so bila napisana 

navodila za delo, ki je bilo razdeljeno na dve enoti, učencem nekoliko nejasna. Pri tej igri 

bi se v prihodnje osredotočili na ustno podajanje navodil oz. preprostejšo razlago. 

Predlagali bi tudi spremembo v povezavi s prisotnostjo raziskovalca kot nove osebe v 

razredu. Učenci se drugače vedejo ob prisotnosti tuje osebe, verjetno bi učne ure potekale 

drugače, če bi jih poučevala njihova primarna učiteljica ali, če bi se z učenci večkrat 

srečali pred samo izvedbo učnih ur. Menimo, da se je v raziskavah potrebno izogniti 

vplivu nove osebe v razredu, zato je potrebno, da raziskovalec predhodno deluje v razredu 

ali ure izvaja učitelj po raziskovalčevih navodilih. 

Za konec povejmo, da se nam vsa spoznanja, ki smo jih pridobili tekom izdelave 

magistrskega dela in zavedanje, kako lahko samo način poučevanja spremeni vzdušje v 

razredu in pripomore k boljši motivaciji učencev, zdijo pomembna za poklic učitelja. 

Spoznali smo, da lahko z uporabo metode didaktične igre popestrimo učno uro, učno 

šibkejšim ponudimo možnost, da znanje usvojijo in pokažejo razumevanje snovi na 

drugačen način in predvsem, da na tak način stopimo izza okvirjev klasičnih načinov 

poučevanja. Menimo, da bi vsem učiteljem razrednega pouka koristilo znanje o uporabi 

in učinkih didaktičnih iger, saj bi na tak način lahko pouk naredili učencem bolj privlačen, 

zanimiv in hkrati tudi učenje enostavnejše. Veliko učiteljev se ne zaveda, da lahko 

marsikatero didaktično igro izdelajo sami ali pa priredijo pravila neki drugi igri, cilje, ki 

bi jih želeli uresničiti tekom igre, pa lahko nadgrajujejo in prilagajajo razvojni stopnji 

učencev. Z uporabo metode didaktičnih iger spodbujajo medsebojno sodelovanje učencev 

ter spodbujajo dobro razredno klimo, vse to pa pozitivno vpliva na učne dosežke. Na 

internetu najdemo veliko idej za izdelavo didaktičnih iger, omogočeni so tudi dostopi do 

nekaterih brezplačnih didaktičnih računalniških iger, ki učiteljem omogočajo dopolnitev 

k učni uri, učenci pa lahko s pomočjo takšnih iger na spontan način pridobivajo nova 

znanja in preverjajo svoje znanje. Menimo, da učitelj lahko z uporabo didaktičnih iger in 

igrač uspešno ponazori določene pojme in učencem olajša razumevanje snovi tako pri 

fizikalnih temah kot na drugih področjih, saj so primerne za razlago marsikatere snovi ne 

glede na starost učencev. V današnjem času, ki je nasičen z mnogimi informacijami in 

vsakodnevnimi novostmi na različnih področjih, so tudi otroci bolj vedoželjni. Za 

zadostitev njihovih potreb po znanju mora imeti učitelj pripravljen pester program, 

pripravljene mora imeti raznolike pristope in metode poučevanja, vsekakor pa mora vse 

prilagajati glede na učence, temo in ostale pogoje.  
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5 PRILOGE 
 

5.1 PRED- IN POTESTI 
 

5.1.1 PRED- IN POTEST ZA 1. RAZRED 

 

Vprašanja, ki smo jih postavili ustno s pomočjo intervjuja, so označena z (I), ostala 

vprašanja, ki so jih reševali pisno oz. v anketi, so označena z (A). 

 

1. KAKO LAHKO PREMAKNEŠ NASLEDNJE PREDMETE? (I) 

IME UČENCA PREDMET POTISKANJE VLEČENJE OBOJE 

 TIPKA NA TIPKOVNICI                       

VRATA    

VRV     

SANI    

GUGALNICA    

PEDALA KOLESA    

PREDAL    

 

 

2. KAJ SE DOGAJA NA SPODNJIH SLIKAH? ALI JE POTREBNO POTISKANJE (P), VLEČENJE 

(V) ALI OBOJE (O)? (I) 
IME 

UČENCA 

GUMB VOZIČEK ROLKA PTIČ RIBIČ GOBA 

 P V O P V O P V O P V O P V O P V O 
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3. NA KAKŠNE NAČINE BI LAHKO PREMAKNIL IGRAČO AVTOMOBILČEK? (I) 

 
IME UČENCA NAČINI GIBANJA 

  

 

 

4. GIBANJE LJUDI IN ŽIVALI OPIŠEMO Z RAZLIČNIMI IZRAZI. NA KAKŠEN NAČIN SE 

GIBLJEJO NASLEDNJE ŽIVALI? DODAJ ŠE SVOJ PRIMER ŽIVALI IN POIMENUJ NJEN 

NAČIN GIBANJA. (I) 

 

 

 

 

  

IME UČENCA ŽIVAL NAČIN GIBANJA 

 POLŽ  

KOBILICA  

NETOPIR  

DELFIN  

KUŠČAR  

OPICA  
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5. NA SLIKI SE OSEBE GIBAJO NA RAZLIČNE NAČINE. KOLIKO OSEB TEČE, HODI, SKAČE, STOJI?. 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IME UČENCA NAČIN GIBANJA ŠTEVILO OSEB 

 HODI  

SKAČE  

TEČE  

STOJI  
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6. ŽIVALI IN LJUDJE SE LAHKO PODOBNO GIBAMO. MED SEBOJ POVEŽI SLIKE S 

PODOBNIM GIBANJEM. ENA OD SLIČIC NIMA PARA. KATERA ŽIVAL JE TO? NA KAKŠEN 

NAČIN SE PREMIKA? (A) 

 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

IME UČENCA PRAVILNO POVEZANI 

SLIKI 

SLIKA BREZ PARA 

(IME ŽIVALI) 

NAČIN GIBANJA 

 /4   
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5.1.2  PRED- IN POTEST ZA 4. RAZRED 

 

IME UČENCA:__________________ 
RAZRED:__________________ 

 

1 Poimenuj gibanje živali ali oseb na slikah in ga zapiši na črto pod sliko. 

 
          1                                              2                                            3                                                4                                

 

 

 _________________        _______________            ________________       ________________ 

 

 

   5                                                6                                             7                                                  8 

 

 

 

_______________        _______________            ________________             ______________ 

 

2 Natovorjen in prazen tovornjak hkrati spustimo po klancu. Kolikšno pot prepotujeta 

tovornjaka po ravnini, v katero se izteče klanec? Obkroži pravilen odgovor. 

 
Natovorjen tovornjak naredi 

a) daljšo pot kot prazen. 

b) krajšo pot kot prazen. 

c) enako pot kot prazen.  
Pojasni, zakaj si se tako odločil/a. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3 Če brcnemo žogo, bo posledica dejanja to, da se žoga premakne. Nariši svoj primer 

dejanja, ki povzroči gibanje nekega predmeta.   

 

 

 

 

4 Primerjaj sliki. Po kateri klančini bo avtomobil potoval hitreje? Obkroži črko nad sličico. 

 

A                                                                                         B 
 
 

 

 

 

 

 

Zakaj tako misliš? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



111 

 

5 V okenci napiši, kaj počneta osebi na sliki z zabojem. 

 

 

 

 

 

6 Na saneh sedita Metka in Janko. V sani sta vprežena dva psa in jih premikata.  

a) Na kakšen način psa premikata sani? 

_____________________________________________________________________________ 

Metka in Janko sta težka, zato psa sani premikata počasi. 

b) Kaj bi lahko spremenili, da bi se sani premikale hitreje?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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5.2 UČNE URE 
 

5.2.1 UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO V 1. RAZREDU 

 

Študentka: Katja Klodič Datum: 8. 4. 2015 

Razred: 1. C Zaporedna ura: 1. in 2. 

Predmet: spoznavanje okolja Število ur: 2 

Prevladujoči tip ure: obravnavanje nove učne snovi 

Učna enota: Kako se giblje? Učna tema: Sile in gibanje 

Učni cilji 

Učenci: 

– Razlikujejo in prikažejo različne oblike gibanja.  

– Znajo napovedati posledico (svojega) ravnanja v povezavi z gibanjem. 

– Vedo, da na nekatera gibanja lahko vplivamo. 

– Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje 

živali in igrač na zunanji pogon. 

– Razlikujejo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in 

gibanjem človeka. 

– Ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo 

primere iz vsakdanjega življenja. 

 

Ključne besede: gibanje, igrače, vlečenje, potiskanje, sila človeka, dejanje, posledica. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, delo v paru, individualna. 

Učne metode: didaktična igra, pogovor, razlaga, demonstracija. 

Pripomočki: sličice z različnimi živalmi, listi z imeni postaj, lepilni trak, različne 

igrače na zunanji pogon (kljunobračka, blatotačka, kobilica na vrvici itd.), štirje stoli, 

dve daljši vrvi, 2 papirnati vrečki, lahki manjši in lahki predmeti (npr. 

papirnate/stiroporne žogice), spomin - kartice s sličicami, domine - kartice s sličicami 

(vzrok-posledica), lističi s slikami živali v gibanju, lističi z napisi različnih oblik 

gibanja, kartončki s polji (sličice), flomastri, računalnik, projektor. 

Viri in literatura: 

– Učni načrt za naravoslovje in tehniko: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj

eni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (pridobljeno: 12. 2. 2015) 

– Viri slik in fotografij: v poglavju 5. 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL (10 minut) 

Učiteljica Učenci  Pripomočki  

Igra pantomima: Ugani kdo? 

Učence razdelim v 2 skupini oz. 

so razdeljeni v pare. K tabli 

pokličem prvi par in enemu izmed 

učencev na hrbet nalepim eno 

sličico živali. Drugi učenec ne 

sme povedati, katera žival je na 

sliki. Njegova naloga je, da 

svojemu paru z določenim 

načinom gibanja in brez besed 

poskuša pokazati, za katero žival 

gre. Drugi učenec ugiba ime 

živali.  

Povzamemo, na kakšen način so 

se premikali in povežemo 

podobnost premikanja živali in 

človeka.  

 

Učenci se razporedijo v 

pare. En učenec v paru na 

hrbtu nosi sliko živali, 

drug mu skuša samo z 

gibanjem pokazati za 

katero žival gre. 

Učenci uporabljajo 

različne oblike gibanja.  

 

 

Listi s slikami živali, 

lepilni trak. 

OSREDNJI DEL (40 minut) 

Učenci so razdeljeni v 4 skupine, 

v vsaki skupini po 5 učencev. 

Razložim jim navodila za 

posamezne postaje. 

Delo po postajah je razdeljeno na 

5 dejavnosti (zadnja dejavnost je 

v zaključnem delu in je 

skupinska).  

 

1. Postaja: GIBrače  

Na začetku povem celotnemu 

razredu, da bom povedala zgodbo, 

ki jo bodo morali kot po 

»telefončkih« povedati naprej. 

Nato izberem tri učence, ki 

morajo stopiti iz razreda, da ne 

slišijo prvotne zgodbe. Učencem 

ob pripovedovanju zgodbe kažem 

načine premikanja različnih igrač 

na zunanji pogon. Nato izberem 

enega od učencev, ki je poslušal 

Učenci poslušajo 

navodila. Razdelijo se po 

postajah, nato pa 

samostojno/v skupini 

izvajajo aktivnosti. 

 

 

 

 

Učenci poslušajo zgodbo 

in ugotavljajo, katera 

igrača nastopa v 

določenem delu zgodbe.  

Preizkušajo, na kakšen 

način lahko igrače 

spravijo v gibanje in jih 

glede na vrsto gibanja 

razvrstijo v ustrezno 

skupino (vlečenje, 

Listki z imeni vsake 

postaje. 

 

 

 

 

 

Različne igrače na 

zunanji pogon 

(kljunobračka, 

blatotačka, kobilica 

na vrvici itd.) 
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in gledal celotno zgodbo. Njegova 

naloga je, da naslednjemu učencu, 

ki je bil zunaj razreda, obnovi 

zgodbo z uporabo (premikanjem) 

igrač. Učenec, ki je poslušal, nato 

pokliče naslednjega v razred in 

mu obnovi zgodbo in tako do 

zadnjega učenca.   

Na koncu celotnemu razredu 

ponovim prvotno zgodbo.  

Razdelim jih v dve skupini (10 v 

eni) in jim razdelim lističe z 

napisi, imeni igrač, ki so 

nastopale v zgodbi. Njihova 

naloga je, da se ustrezno in čim 

hitreje razvrstijo v kroge (iz vrvi), 

glede na način premikanja igrače 

(vlečenje, potiskanje, oboje).  

 

2. Postaja: Potujoča vrečka. 

Učenci v parih tekmujejo med 

seboj, kateri par bo hitreje z 

žogicami napolnil papirnato 

vrečko, ki je obešena na vrvi (vrv 

je napeta med dvema stoloma). 

Vsak par ima ob stolu košarico z 

žogicami. Vrv premikata in 

vsakič, ko vrečka pripotuje do 

enega tekmovalca, le-ta vanjo 

položi eno žogico. 

Cilj igre je, da učenci ugotovijo, 

na kakšen način bodo premikali 

vrečko s pomočjo vrvi in jo 

najhitreje napolnili. Eden izmed 

učencev v skupini (brez para) 

kontrolira, da tekmovalci v 

vrečko dajejo po eno žogico.  

Zmaga tisti par, ki najhitreje 

napolni vrečko. 

 

3. Postaja: Spomin 

Kartice s sličicami gibanj (človek-

žival) premešajo in iščejo pare. 

potiskanje, vlečenje in 

potiskanje). 

Ugotovijo, da se igrače 

na zunanji pogon 

gibljejo, kadar jih 

potiskamo, vlečemo, 

spuščamo po klancu in 

podobno. Spoznajo, da 

sila, ki je potrebna, da se 

igrača prične gibati, pride 

od zunaj. 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak par oz. učenec sedi 

na stolu, učenca sta 

obrnjena drug proti 

drugemu. Na sredini je 

napeta vrv sredi katere 

visi papirnata vrečka. 

Učenca skušata ugotoviti, 

kako bosta premikala 

vrečko z vlečenjem vrvi. 

 

 

 

 

 

 

 

Igrajo namizno igro in 

iščejo ustrezne pare 

(povezava podobnega 

gibanja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štirje stoli, dve daljši 

vrvi, 2 papirnati 

vrečki, lahki manjši 

in lahki predmeti 

(npr. 

papirnate/stiroporne 

žogice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomin - kartice s 

sličicami. 
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4. Postaja: Domine. 

Učenci imajo pripravljeno 

namizno igro domine, kjer morajo 

poiskati ustrezne pare s slikami 

(vzrok-posledica).  

Zmaga tisti, ki prvi pravilno 

uporabi vse domine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Igra Gibanje 

Učenci imajo na mizi razvrščene 

lističe, na katerih so napisane 

različne oblike gibanja. 

Vsak učenec dobi 4 slike živali, ki 

jih mora čim hitreje ustrezno 

razvrstiti k določeni obliki 

gibanja. Tisti, ki to opravi 

najhitreje, zmaga. Igro lahko 

ponovno začnejo, sličice 

pomešajo med seboj in ponovno 

razvrstijo.  

 

 

 

Na mizo položijo 

domine, tako da ne vidijo 

sličic. Vsak tekmovalec 

na začetku igre vzame po 

3 domine, eno pa obrnejo 

na sredini inz njo začnejo 

igro.  

Njihova naloga je, da 

iščejo ustrezne pare 

domin (npr. vzrok: met 

žoge; posledica: žoga leti 

po zraku). Kadar je eden 

izmed učencev na vrsti, v 

rokah pa nima ustrezne 

domine, mora vleči 

domine na mizi toliko 

časa, dokler ne dobi 

ustrezne domine, ki jo 

lahko položi k 

ustreznemu paru. 

 

 

 

 

Razvrščajo slike živali k 

ustreznim oblikam 

gibanja.  

 

 

Domine - kartice s 

sličicami (vzrok-

posledica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lističi s slikami 

živali v gibanju, 

lističi z napisi 

različnih oblik 

gibanja. 

ZAKLJUČNI DEL (10 minut) 
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Po dejavnostih imajo učenci na 

voljo nekaj minut, da pospravimo 

vse postaje in pripomočke. Nato 

se usedejo na tla ali za mize. 

Razložim jim, da je zaključna 

postaja skupina.  

Vprašam jih, ali poznajo igro 

tombola. Po potrebi razložim 

navodila in nato razdelim 

kartončke in flomastre.  

6. Tombola. 

Učencem razdelim kartončke, na 

katerih so polja s sličicami, ki 

prikazujejo različne oblike 

gibanja (plazenje, skakanje, 

plavanje itd.) in različne načine 

premikanja predmetov/teles 

(vlečenje, potiskanje).  

Na tabli jim s pomočjo ppt 

projekcije prikazujem različne 

slike (živali, ljudi), ki so v gibanju 

ali na določen način premikajo 

predmete. Učenci na svojih 

kartončki poiščejo, ali imajo 

ustrezno sliko. Nato jih vprašam, 

kaj je prikazano (kakšna oblika 

gibanja, kateri način premikanja 

itd.).  

Na koncu povzamemo, kaj so 

počeli na posameznih postajah in 

kaj so ugotovili.  

Pospravijo postaje in 

pripomočke. Poslušajo 

navodila. 

 

 

 

 

Poslušajo opise gibanj ali 

opise načinov premikanja 

določenih predmetov ter 

poiščejo ustrezno sliko 

na kartončku. Če je slika 

na njihovem kartončku, 

jo prečrtajo. Tisti, ki prvi 

prečrta vse slike 

(pravilno), zmaga. 

Učenci poročajo o 

dejavnostih na postajah, 

kaj so pri posamezni 

nalogi ugotovili.  

Sodelujejo v pogovoru in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

Kartončki s polji 

(sličice), flomastri, 

računalnik, 

projektor. 
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PRILOGE  

1. Spomin 

 

Slika 64: Igra Spomin 

 

2. Igrače na zunanji pogon 

 

Slika 65: Tovornjaki 

 

Slika 66: Potiskanje in vlečenje 
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Slika 67: Vlečenje 

 

3. Domine  

 

Slika 68: Igra domine 

 

4. Zgodba GIBrače 

Po cesti se je sprehajal leseni Cingljavček. Naprej je potiskal svoje utrujene noge in si 

cingljal s čepico. Bil je osamljen, ker nihče ni maral poslušati njegovega cingljanja. Nato 

pa mu je nasproti prišel Vrtavček. Pozdravil ga je in dejal: »Kako lepo cingljaš. Se te sliši 

do naslednjega ovinka. Kam si namenjen?« Cingljavček je bil tako presenečen nad tem, 

da je nekomu všeč njegovo cingljanje, da je ostal kar brez besed. »Pridi, greva skupaj do 

moje prijateljice Kljunobračke.« je dejal Vrtavček. Cingljavček je srečen pokimal in 

skupaj sta potisnila svoje nožice naprej po cesti. »Cingljavček sem.« je še pripomnil. 

Prišla sta do Kljunobračke, ki se je ravno vlekla po travi ob potoku. Namenjena je bila k 

sosedi Gosenici, da bi skupaj spili čaj. »O, Vrtavček! Dober dan. Kdo pa je tvoj novi 

prijatelj?« ga je pozdravila Kljunobračka. »To je Cingljavček. K tebi sem bil namenjen, 

ko sem zaslišal njegovo čudovito cingljanje.« ga je predstavil. »Pridita z menoj, ravno 

sem namenjena h Gosenici.« je predlagala Kljunobračka. 

Vrtavček in Cingljavček sta potiskala svoje noge pred seboj, Kljunobračka pa se je vlekla 

takoj za njima. Prišli so do Gosenice, ki je že imela obiske. Tam so bili še gospa Lesenka, 

Frfotačka in Račka. Vsi so bili navdušeni nad Cingljavčkom. Spili so čaj in se zabavali. 

Gosenica je proti večeru poklicala taksi službo, saj so bili njeni gostje preutrujeni za 

vlečenje in potiskanje do doma. Prišli so Tovornjak, Rdeče kolo in Avtomobilček. Vsi 

gostje so se zahvalili Gosenici za čaj in se razporedili na vozila. Tovornjak je močno 
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potisnil naprej po cesti, da je lahko do doma pripeljal Vrtavčka, Frfotačko in gospo 

Lesenko. Na Rdeče kolo se je usedla Račka, na Avtomobilček pa Cingljavček. 

Kljunobračka se je odločila, da ji bo večerni sprehod dobro del, zato se je do doma kar 

odvlekla.  

Cingljavček je bil tisti večer najsrečnejša igrača na svetu.  

 

5. Tombola 

Primer enega lističa (kombinacije) za igro. 
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5.2.2 TRADICIONALNA UČNA URA V 1. RAZREDU 

 

Študentka: Katja Klodič Datum: 8. 4. 2015 

Razred: 1. C Zaporedna ura: 1. in 2. 

Predmet: spoznavanje okolja Število ur: 2 

Prevladujoči tip ure: obravnavanje nove učne snovi 

Učna enota: Kako se giblje?  Učna tema: Sile in gibanje 

Učni cilji 

 

Učenci: 

– Razlikujejo in prikažejo različne oblike gibanja. 

– Znajo napovedati posledico (svojega) ravnanja v povezavi z gibanjem. 

– Vedo, da na nekatera gibanja lahko vplivamo. 

– Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje 

živali in igrač na zunanji pogon. 

– Razlikujejo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in 

gibanjem človeka. 

– Ločijo premikanje teles z vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo primere iz 

vsakdanjega življenja. 

Ključne besede: gibanje, igrače, vlečenje, potiskanje, sila človeka, dejanje, posledica. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija.  

Pripomočki: sličice z različnimi živalmi, lepilni trak, magneti, tabla, sličice z 

različnimi oblikami gibanja oz. dejanj, računalnik, projektor. 

Viri in literatura: 

- Učni načrt za naravoslovje in tehniko: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (pridobljeno: 12. 2. 2015) 

 

Viri slik in fotografij: v poglavju 5. 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL (10–15 minut) 

Učiteljica Učenci  Pripomočki  

Učence pozdravim in povabim k 

sodelovanju med šolsko uro. 

Razložim navodila za uvodno 

dejavnost.   

Vsak učenec posamično 

pride do table, kjer dobi 

sličico. Razvrsti jo glede 

na način dejanja, ki je 

potrebno, da se nek 

predmet premakne/deluje. 

Magneti, tabla, 

sličice z različnimi 

oblikami gibanja 

oz. dejanj 

(vlečenje, 

potiskanje, oboje). 

OSREDNJI DEL (40–45 minut) 

1. Pogovorimo se o tem, kje 

lahko srečamo takšne vrste 

gibanja. Vprašam jih, kako bi 

razložili besedo gibanje.  

 

2. Nato prižgem projektor in jim 

s pomočjo ppt predstavitve 

prikažem nekaj slik z 

različnimi oblikami gibanja. 

(10 min) 

 

Po predstavitvi oblik gibanja, se 

pogovorimo o podobnostih in 

razlikah.  

Nato napeljem pogovor na  

predstavitev igrač na zunanji 

pogon in jim pokažem na kakšen 

način jih premikamo in 

razvrščamo. (15 min) 

 

 

3. Pokažem nekaj primerov, kjer 

lahko opazujejo posledice 

mojih dejanj (spustim svinčnik 

– pade na tla; potisnem žogo – 

žoga se zakotali…). 

Predstavim jim ppt 

predstavitev s slikami, ki 

predstavljajo vzrok – 

posledico. Skušajo ugotoviti, 

katera posledica bo sledila 

določenemu dejanju. 

 

 

Med uro postavljam vprašanja kot 

so npr.: 

Kako bi opisali telo, ki se ne 

premika? 

Učenci naštevajo 

vsakodnevne življenjske 

situacije, kjer se srečujejo 

z različnimi oblikami 

gibanja.  

 

Sodelujejo v pogovoru o 

podobnostih in razlikah 

gibanja živali in človeka.  

 

 

Ogledajo si igrače, jih po 

želji preizkusijo, nato pa 

pomagajo pri razvrščanju 

le-teh glede na način 

premikanja (ali se jo 

vleče, potiska, ali celo 

oboje). 

 

 

 

Opazujejo slike na tabli in 

predvidevajo o posledici 

nekega dejanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja 

in sodelujejo pri 

pogovoru. 
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S katerimi besedami opišeš, da se 

nekaj premika? 

Katere predmete lahko premakneš 

in katerih ne moreš? V čem je 

razlika? 

Kaj je povzročilo, da se je žoga 

premaknila? Kaj jo je ustavilo? 

Kaj se je zgodilo, ko si žogo brcnil 

močneje? 

Kaj se je zgodilo z žogo, ko se je 

zaletela v steno? 

Kako bi spremenil smer gibanja 

žoge? Na kakšen način bi to 

storil? Opiši. 

Zakaj meniš, da se je žoga gibala 

proti tlom, ko si jo spustil iz rok?  

 

Razdelim jim delovne liste. 

Preberem vprašanja in razložim 

potek reševanja nalog. 

Skupaj rešujemo naloge na 

delovnih listih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešujejo delovni list. 

ZAKLJUČNI DEL (10 minut) 

Povzamemo, o čem smo govorili 

in kaj novega spoznali. Delovne 

liste nalepijo v zvezke in napišejo 

naslov učne ure. 
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5.2.3 UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO V 4. RAZREDU 

 

Študentka: Katja Klodič Datum: 31. 3. 2015 

Razred: 4. A Zaporedna ura: 3. in 4. 

Predmet: naravoslovje in tehnika Število ur: 2 

Prevladujoči tip ure: obravnavanje nove učne snovi 

 

Učna enota: Sile in gibanje  Učna tema: Sile in gibanje 

Učni cilji 

Učenci: 

– Ugotovijo in prikažejo, da teža tovora vpliva na gibanje in ustavljanje. 

– Razumejo in prikažejo, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile). 

– Razlikujejo in prikažejo različne načine premikanja teles. 

– Ločijo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanja 

človeka. 

– Ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo 

primere iz vsakdanjega življenja. 

– Znajo napovedati posledico svojega ravnanja v povezavi z gibanjem. 

– Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja. 

 

Ključne besede: gibanje, vlečenje, potiskanje, sila, teža, klanec, voziček. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, delo v paru, individualna. 

Učne metode: didaktična igra, pogovor, razlaga, demonstracija. 

Pripomočki: sličice z različnimi živalmi, lepilni trak, dva zaboja, lesene okrogle palice, 

težke knjige, vrvi/kolebnice, 4 igrače tovornjaki, 4 lesene deske, manjše uteži (kamni), 

4 lesene klade, 4 tračni metri, igralna kocka, namizna igra, figurice, zbirni kartončki. 

Viri in literatura: 

– Učni načrt za naravoslovje in tehniko: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj

eni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (pridobljeno: 12. 2. 2015) 

– Kolman, A. (2006). Naravoslovje in tehnika 4: 4. razred devetletke. Priročnik za 

učitelje. Ljubljana: Rokus.   

– Viri slik in fotografij: v poglavju 5. 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL (5–10 minut) 

Učiteljica Učenci  Pripomočki  

Igra pantomima: Ugani kdo? 

Učence razdelim v 2 skupini oz. so 

razdeljeni v pare. Prva skupina 

učencev se obrne stran, na hrbte pa 

jim prilepim liste s slikami živali. 

Druga skupina oz. ostali učenci ne 

smejo povedati, kaj je na slikah. 

Njihova naloga je, da vsak 

svojemu paru z določenim 

načinom gibanja poskuša pokazati, 

za katero žival gre. Tisti, ki imajo 

prilepljen list, ugibajo ime živali.  

Če hitro uganejo, se zamenjajo 

(druga skupina dobi list s sliko 

druge živali). 

Povzamemo, na kakšen način so se 

premikali in povežemo podobnost 

premikanja živali in človeka.  

 

Učenci se razporedijo po 

učilnici. En učenec v paru 

na hrbtu nosi sliko živali, 

drug mu skuša samo z 

gibanjem pokazati za 

katero žival gre. 

Učenci uporabljajo 

različne oblike gibanja.  

 

 

Listi s slikami 

živali in lepilni 

trak.  

OSREDNJI DEL (40 minut) 

Učenci so razdeljeni v 4 skupine. 

V dveh skupinah po 5 in v 2 

skupinah po 6 učencev. Razdelim 

jim zbirne kartončke, katere bodo 

ob posamezni postaji izpolnjevali 

in razložim navodila za posamezne 

postaje. 

Delo po postajah je razdeljeno na 4 

dejavnosti.  

 

1. Postaja: Mišice in možgani 

na delu. 

Učenci imajo na postaji pripravljen 

listek, na katerem je napisana 

krajša zgodba. 

Mihec je želel pomagati očku 

pospraviti podstrešje. Očka mu je 

dal nalogo, da premakne zaboj s 

knjigami iz ene sobe v drugo.  

Učenci poslušajo 

navodila. Razdelijo se po 

postajah, nato pa 

samostojno/v skupini 

izvajajo aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirni kartončki, 

listki z imeni vsake 

postaje. 

 

 

 

 

 

Dva zaboja, težke 

knjige, 4 kolebnice, 

6 okroglih palic. 
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Mihec je še majhen, zaboj pa je 

poln knjig in zato zelo težek.  

Pomagaj Mihcu najti način, da bo 

zaboj premaknil v drugo sobo, z 

najmanjšim naporom. 

 

Učencem je podan miselni izziv, 

kako premakniti poln zaboj od 

točke A do točke B (označeni na 

tleh), ne da bi ga dvigali ali nesli. 

Najprej morajo premakniti 

praznega, opazovati morajo, kako 

ga lahko premikajo.  

 

a) Premakni prazen zaboj. S 

kolikšno silo moraš delovati nanj? 

Na kakšen način ga lahko 

premakneš?  

 

b) Premakni zaboj s knjigami.  

- Brez pripomočkov.  

Ali je potrebna večja sila, kot pri 

praznem zaboju, ali manjša?  

- S pripomočki (okrogle palice 

in kolebnice).  

Igra nima zmagovalca, cilj je, da 

zaboj premaknejo do točke B na 

izviren način. Ko jim to uspe, so 

igro zaključili oziroma miselni 

izziv usvojili. 

 

2. Postaja: TEŽAški 

tovornjaki.  
 

Skupina določi enega učenca (ali 

se sam javi), da bo imel vlogo 

moderatorja. Ta nosi nalepko M. 

Njegova naloga je, da spremlja 

ostale učence, ki med seboj 

tekmujejo, kateri bo obtežil 

tovornjak tako, da bo ta prepotoval 

najdaljšo pot na ravnini. Opozori 

jih na pravila igre, spreminjajo 

lahko le število kamnov na 

 

 

 

 

Preizkušajo, kako lahko 

na različne načine 

premaknejo prazen zaboj, 

v katere smeri ga lahko 

premikajo in kolikšna sila 

je potrebna, da se bo 

premaknil 

(velika/majhna). 

Enako storijo s polnim 

zabojem. Najprej ga 

premikajo brez 

pripomočkov (zaboj 

potiskajo pred sabo, 

vlečejo), nato pa lahko 

izbirajo med kolebnicami 

in palicami.  

Ugotovijo, da je pri 

premikanju praznega 

zaboja potrebna manjša 

sila kot pri premikanju 

polnega zaboja. 

Ugotovijo, da lažje 

premaknejo poln zaboj, če 

uporabljajo ustrezne 

pripomočke.  

 

 

 

Spreminjajo količino 

kamnov (s tem maso 

tovornjaka). Merijo in 

beležijo ugotovitve 

Moderator spremlja igro 

in  šteje število poskusov. 

Najprej tekmujeta dva 

učenca, druga dva imata 

čas za razmislek in 

opazovanje. Moderatorju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 igrači tovornjaka, 

2 leseni deski, uteži 

(kamni), 2 leseni 

kladi, 2 tračna 

metra, barvni 

lepilni trakovi za 

označbo 

prepotovane poti. 



126 

 

tovornjaku. V primeru, da 

uporabijo katero drugo spremembo 

(naklon klanca, druga podlaga), se 

jim pri rezultatu odšteje dodatnih 

10 cm. Vsak tekmovalec ima na 

voljo 4 poskuse. 

Pripravljeno imajo deske in lesene 

klade za klančine, 2 tovornjaka, 

kamne (uteži) in tračne metre.  

Zmaga tisti, katerega tovornjak 

prepotuje najdaljšo pot. Na koncu 

primerjamo rezultate posameznih 

merjenj, da ugotovimo, ali so 

razlike v prepotovani poti 

natovorjenega in praznega 

tovornjaka minimalne. 

 

3. Postaja: Hitri kot strele. 
 

Učenci raziskujejo, ali naklon 

klanca vpliva na prepotovano pot 

tovornjaka. Razdelijo se v pare  

(oziroma po 2 in 3 v eni skupini). 

Ugotavljajo, kdaj tovornjak opravi 

najdaljšo pot.   

Rezultati tekme se preverijo na 

koncu. Zmaga tisti par, katerega 

tovornjak je prepotoval najdaljšo 

pot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Postaja: Izgubljeno kolo. 

 

lahko pomagata pri 

meritvah poti (odvisna 

spremenljivka). Ko prva 

dva učenca končata, si 

zabeležita opravljene 

meritve in neodvisno 

spremenljivko (teža – 

število kamnov). Tekmo 

nadaljujeta druga dva 

učenca. Tako izmenično 

po dva in dva preizkušajo, 

kdaj bo njihov tovornjak 

prepotoval najdaljšo pot. 

Ugotovitve sproti 

zapisujejo na zbirni 

kartonček. 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo spremembo 

prepotovane poti 

(spreminjajo naklon 

klanca in po njem 

spuščajo vedno isti 

tovornjak). 

 

Njihova naloga je, da 

sestavijo progo, ki bo 

tovornjaku omogočila 

najdaljšo prepotovano 

pot. Izmenično sodelujejo 

pri konstrukciji proge in 

pri meritvah. Najprej en 

sestavi progo in zabeleži, 

do kam je tovornjak 

pripotoval. Nato ima 

drugi možnost, da izboljša 

progo. Vsak par ima 

omejeno število 

poskusov, 6 poskusov na 

par. Ugotovitve 

zapisujejo na zbirni 

kartonček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tovornjaka, 2 

leseni kladi, 2 

leseni deski, 2 

tračna metra, 

barvni lepilni 

trakovi za označbo 

prepotovane poti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igralna plošča, 

kocka, figurice, 

kartončki z 
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Učenci imajo pripravljeno igralno 

ploščo, kartončke z vprašanji, 

kocko in figure. Mečejo kocko in 

se premikajo po poljih. Njihova 

naloga je, da pridejo do 

izgubljenega kolesa na koncu poti. 

Vsakič, ko nekdo pride na rumeno 

ali zeleno obarvano polje, mora 

vzeti kartonček iz kupčka. Na 

njem je zapisano vprašanje ali 

podana slika, pod katero je 

vprašanje, na katerega mora 

odgovoriti. Hkrati je na kartončku 

z lističem prekrit odgovor. Tega 

preveri sotekmovalec. Če je 

odgovor pravilen, lahko nadaljuje 

igro, če pa odgovori napačno, 

naslednji krog ne meče kocke. Na 

igralni plošči je kot bližnjica 

označen most. Če tekmovalec 

pride na to polje, se most podre in 

vrniti se mora na začetek igre. 

Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja.  

Primer vprašanj: Ali tipko na 

tipkovnici vlečemo ali potiskamo?  

Kaj se zgodi, če pritisnemo zavoro 

na kolesu? 

 

 

 

Sodelujejo pri dejavnosti 

in odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

vprašanji (in 

odgovori). 

 

ZAKLJUČNI DEL (10 minut) 

Po dejavnostih imajo učenci na 

voljo nekaj minut, da se v skupini 

pogovorijo o dejavnostih, ki so jih 

izvajali na postajah. Sledi 

poročanje in odzivi učencev na 

igre. Učence spodbujam, usmerjam 

z vprašanji in podvprašanji, npr.: 

S katerimi vrstami gibanja ste se 

srečali pri dejavnostih? Kako ste se 

gibali pri igri Ugani kdo? 

Kako spravimo predmete, telesa v 

gibanje? 

Kako si lahko pomagamo, da 

premaknemo težke predmete?  

Na  kakšen način ste si z majhnim 

številom palic pomagali 

(prestavljali od zadaj naprej), da 

Pogovor v skupinah, 

poročanje o dejavnostih 

na postajah (kaj so pri 

posamezni nalogi 

ugotovili).  

Sodelujejo v pogovoru in 

odgovarjajo na vprašanja. 
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ste z lahkoto premaknili težek 

zaboj? 

Kakšna je razlika med potiskanjem 

in vlečenjem?  

V katero smer se giblje predmet, 

če ga vlečemo/potiskamo? 

 

 

PRILOGE:  

 

1. Vprašanja (in odgovori) za igro Izgubljeno kolo 

 

1. Če žogo spustimo iz rok, se bo dvignila v zrak. Drži ali ne drži? Ne drži. Padla bo na 

tla. 

2. Ali svinčnik lahko spravimo v letenje? Kako? Lahko. Vržemo ga v zrak in nekaj 

časa bo letel. 

3. Kaj se zgodi, če se žoga, ki leti po zraku, nenadoma dotakne okna? Okno se razbije. 

4. Ali natovorjene sani potujejo z enako hitrostjo kot nenatovorjene, če jih vleče enako 

število vlečnih psov? Ne. Natovorjene potujejo z manjšo hitrostjo./Nenatovorjene 

potujejo z večjo hitrostjo. 

5. Ali se deček, ki vleče težek voziček, premika hitro ali počasi? Počasi.  

6. Ali tipko na tipkovnici vlečemo ali potiskamo? Potiskamo. 

7. Kaj se zgodi, če pritiskaš zavoro, medtem ko voziš kolo? Sčasoma se ustavim. 

8. Ali trditev drži? Gugalnico lahko vlečemo in potiskamo. Drži. 

9. Ali masa tovornjaka vpliva na prevoženo pot na ravnini, če ga spustimo po klancu 

navzdol? Ne vpliva. 

10. Na kakšen način odpreš predal? Povlečem ga k sebi.  

11. V katero smer se giblje predmet, ki ga VLEČEMO? Proti nam. 

12. Kaj je lažje, potiskati prazno gugalnico ali gugalnico, na kateri sedi otrok? Potiskati 

prazno gugalnico. 

13. Ali vrv lahko tudi potiskamo? Ne, vrv lahko samo vlečemo. 

14. Voziš kolo. Za seboj imaš majhno prikolico na kolesih, v njej sedi psiček. Kdo 

potiska in kdo vleče? Ti potiskaš pedala, za seboj pa vlečeš prikolico. 

15. Kdo na sliki vleče sani? Odrasla oseba/mama 
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16. Tovornjak, ki ga spustimo po strmem klancu, ima na dnu klanca višjo hitrost kot 

tovornjak, ki ga spustimo po položnem klancu. Drži ali ne drži? Drži. 

17. Na kakšen način se premika polž? Leze. 

18. Ali je sedenje tudi način gibanja? Ne, takrat miruješ. 

19. Ali trditev drži? Po vseh štirih se plazijo tudi otroci. Drži. 

20. Kateri je vsiljivec? Ptica, netopir, kokoš. Kokoš. 

21. Ali se kača plazi ali leze? Plazi se. 

22. Katera žival ne teče? Noj, pajek ali zebra? Pajek. 

23. Ali človek lahko leti? Lahko, s pripomočki (npr. padalo). 

24. Po vseh štirih lezemo / plazimo? Plazimo. 

25. Kateri del telesa ljudje uporabljamo za skakanje? Noge. 

26. Preštej, koliko oseb na sliki potiska? Ena oseba. 

27. Kaj počne oseba na sliki? Vleče gugalnico. 

28. Kateri način gibanja je prikazan na sliki? Plazenje.  
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5.2.4 TRADICIONALNA UČNA URA V 4. RAZREDU 

 

Študentka: Katja Klodič Datum: 31. 3. 2015 

Razred: 4. B Zaporedna ura: 1. in 2. 

Predmet: naravoslovje in tehnika Število ur: 2 

 Prevladujoči tip ure: obravnavanje nove učne snovi 

Učna enota: Sile in gibanje  Učna tema: Sile in gibanje 

Učni cilji 

Učenci: 

– Ugotovijo in prikažejo, da teža tovora vpliva na gibanje in ustavljanje. 

– Razumejo in prikažejo, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile). 

– Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja. 

– Ločijo med podobnostmi in razlikami gibanja nekaterih živali in gibanja 

človeka. 

– Razlikujejo in prikažejo različne načine premikanja teles. 

– Ločijo premikanje teles z nošenjem, vlečenjem in potiskanjem ter poiščejo 

primere iz vsakdanjega življenja. 

– Znajo napovedati posledico svojega ravnanja v povezavi z gibanjem. 

Ključne besede: gibanje, vlečenje, potiskanje, sila, teža, klanec, voziček. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija. 

Pripomočki: igrača tovornjak, lesena deska, kamni (uteži), lesena klada, voziček, 

zaboj, knjige, računalnik, projektor, delovni listi. 

Viri in literatura: 

– Učni načrt za naravoslovje in tehniko: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (pridobljeno: 12. 2. 2015) 

 

– Kolman, A. (2006). Naravoslovje in tehnika 4: 4. razred devetletke. Priročnik 

za učitelje. Ljubljana: Rokus.   

 

– Repa velikanka. Aleksej Tolstoj, 1999. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

– Viri slik in fotografij: v poglavju 5. 

 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL (5–7 minut) 

Učiteljica Učenci  Pripomočki  

Učence pozdravim in jim podam 

navodila za učno uro. 

Preberem krajši odlomek iz knjige 

Repa velikanka. 

Po prebranem odlomku jim 

postavim vprašanja.  

Kaj so delale osebe in živali v 

zgodbi? 

Pogovorimo se o razliki, ki je med 

potiskanjem, vlečenjem in 

prenašanjem. 

Učence spodbudim, da pomislijo, 

kje v vsakdanjem življenju morajo 

uporabiti takšno gibanje.  

 

 

Poslušajo zgodbo. 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

Sodelujejo pri pogovoru, 

naštevajo primere iz 

vsakdanjega življenja. 

 

 

Odlomek iz 

knjige. 

OSREDNJI DEL (40 minut) 

Razdelim delovne liste, ki jih 

učenci rešujejo sproti ob izvajanju 

dejavnosti. 

 

1. Ali naklon klanca vpliva na 

prepotovano pot? 

Poskus prikažem tako, da uporabim 

tovornjak in klančino, ki ji 

spreminjam naklon.  

Tovornjak spuščam po klancih z 

različnimi nakloni. Označimo 

dolžino poti, ki jo je prepotoval. 

Kaj je povzročilo spremembo 

hitrosti tovornjaka ob vznožju 

klanca? Ali sprememba naklona 

vpliva tudi na prepotovano pot, ki jo 

naredi tovornjak, ko pride na 

ravnino? 

 

 

 

 

Dva učenca pomagata pri 

meritvah, zabeležita 

razdaljo od vznožja klanca 

do mesta, kjer se je 

tovornjak ustavil, za vse 3 

primere naklonov klanca.  

Opazujejo in odgovarjajo 

na vprašanja. 

Tovornjak, ki smo ga 

spustili z višje klančine, je 

potoval dlje. 

Sprememba višine klanca 

je povzročila, da je 

tovornjak opravil daljšo 

pot. 

Rešujejo naloge na 

delovnem listu. 

Delovni listi. 

 

 

Tovornjak, 

lesena deska, 

lesena klada, 

tračni meter, 

barvni izolirni 

trakovi za 

označbo meritev. 
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2. Ali masa telesa vpliva na 

prepotovano pot? 

 

Prikažem s poskusom, kjer po 

vedno enaki klančini večkrat 

zaporedoma spuščam isti tovornjak, 

kateremu spreminjam maso 

(dodajam uteži, brez da bi 

spreminjala prečni presek).  

 

 

 

 

 

V katerem primeru je tovornjak 

naredil daljšo pot? Ali masa 

tovornjaka vpliva na prepotovano 

pot?  

 

 

 

 

Primerjamo razdalje in naredimo 

grafični prikaz na tablo. 

Skupaj naredimo povzetek 

ugotovitev, da masa ne vpliva na 

prepotovano pot tovornjaka.   

 

3. Povezanost med maso in silo. 

Z vozičkom in zabojem, v katerega 

nalagam težke knjige, prikažemo 

povezanost med maso vozička in 

silo pri potiskanju na ravni površini. 

Skušamo ugotoviti, kaj moramo 

spremeniti, da bomo voziček 

potiskali hitreje. 

Najprej namestim prazen zaboj na 

voziček in ga potiskam naprej. Nato 

prosim enega izmed učencev, da 

tudi on poskusi potiskati voziček. 

 

Opazujejo poskus in 

sodelujejo pri pogovoru. 

Dva učenca opravljata 

meritve. 

Z barvnim izolirnim 

trakom označita mesto, 

kjer se je ustavil. Izmerita, 

za koliko centimetrov se je 

tovornjak premaknil ob 

vsakem spustu s 

spremenjeno maso. 

Meritve zapisujeta na tablo 

v tabelo.  

Odgovarjajo na vprašanja. 

Težji tovornjak lahko pride 

dlje, vendar ne vedno. 

Tovornjak s tovorom ali 

brez opravi približno 

enako pot po ravnini.  

Masa tovornjaka ne vpliva 

na prepotovano pot. 

 

Druga dva učenca s 

pomočjo učitelja narišeta 

grafični prikaz na tabli. 

Rešujejo naloge na 

delovnem listu. 

 

 

Učenci sodelujejo pri 

poskusu, opazujejo 

izvedbo in predlagajo 

možne rešitve. 

Da bomo voziček potiskali 

hitreje, mora biti na 

vozičku čim manj knjig. 

Če želimo, da bomo 

voziček potiskali, mora pri 

tem pomagati še eden 

izmed učencev. 

Tovornjak, 

klančina, klada, 

uteži (npr. 

kamni), tračni 

meter, barvni 

izolirni trakovi 

za označbo 

meritev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voziček za 

prevažanje 

manjšega tovora, 

zaboj, knjige.  
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Nato v zaboj najprej položim npr. 3 

knjige. Ponovno ga prosim, naj 

potiska voziček. Vprašam ga, ali je 

kakšna razlika v potiskanju (predno 

smo v zaboj položili knjige in po 

tem). 

Voziček nato potiskava skupaj. 

Zopet ga vprašam, če je kakšna 

razlika v potiskanju (ko je potiskal 

voziček sam in ko sva ga potiskala 

skupaj).  

Nato mu predlagam, da v zaboj 

položiva še nekaj dodatnih knjig. 

Najprej voziček potiska sam, nato 

mu pomagam tudi jaz. Takrat ostale 

učence spodbudim, da predlagajo, 

kaj bi lahko spremenili, da bi 

voziček lahko potiskali z manjšo 

potisno silo. Pokličem še enega 

izmed učencev, da pomaga potiskati 

voziček. Prvega učenca ponovno 

vprašam, če so kakšne razlike 

(glede na število oseb, ki potiska 

voziček in maso tovora na vozičku). 

Ali bi morala za zaboj, poln knjig, 

uporabiti več ali manj potisne sile? 

 

4. Gibanje. 

Učencem na tabli prikažem različne 

slike ljudi in živali v gibanju. 

Vprašam jih, če imajo kaj skupnega 

v načinu premikanja? 

Spodbujam jih, da poimenujejo 

različna gibanja. 

 

Podam navodila za reševanje naloge 

na delovnem listu. 

 

 

Učencem na tablo projeciram 

besedilo z manjkajočimi besedami, 

da preverijo ustreznost odgovorov. 

Z večjo silo morate 

potisniti voziček, če je na 

njem težek zaboj (večje 

število knjig). 

Da bi z vozičkom 

premaknili zaboj poln 

knjig, bi morali uporabiti 

večjo silo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo slike in 

naštevajo različne oblike 

gibanja.  

Polž leze, veverica skače, 

deklica hodi, slon tudi hodi 

itd. 

 

Samostojno rešujejo 

nalogo na delovnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računalnik, 

projektor, slike 

ljudi in živali. 

 

 

 

 

 

Računalnik, 

projektor, 

besedilo. 
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ZAKLJUČNI DEL (10 minut) 

Pogovorimo se o dejavnostih, ki so 

jih videli, in o nalogah na delovnih 

listih. 

Omenim silo upora in silo trenja, ki 

sta delovali na tovornjak. Vprašam 

jih, kje vse lahko čutijo zračni upor 

(npr. kadar se vozijo s kolesom, pri 

smučanju, kadar se vozijo v 

avtomobilu in skozi okno potisnejo 

roko ...). Povzamemo tudi, da se je 

tovornjak navzdol premikal zaradi 

sile teže, ki kaže proti središču 

Zemlje.  

Sodelujejo v pogovoru in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

1. Odlomek iz knjige Repa velikanka 

... Ostala je samo še ena repa na koncu grede. Bila je zelo velika. Še več, bila je 

velikanska. »Čas bo, da izpuliva tudi tole repo«. Dedek je poprijel in vlekel, potegnil in 

pulil, toda repa se ni  premaknila. Stekel je po babico. »Babica, pomagaj mi izpuliti tole 

repo«. Babica prime dedka okoli pasu, skupaj vlečeta. »Ne gre. Repa velikanka se še 

premakne ne.« »Poskusiva še enkrat«. »Horuk, horuk. Ne gre. Tako velika repa, pa ne 

moreva do nje. Nič ne bova imela od nje.« »Veš kaj, poiščiva pomoč.« ...  Pomagale so 

vse živali na kmetiji, krava, prašiček, gosi, mačka in pes, še kanarčki. Zadnjo so poklicali 

še miško. Vlekli so in pulili ... Pok! Repa velikanka je zletela iz zemlje in vsi so se 

prevrnili. Kanarčki so padli na miško, goske so padle na kanarčke, putke so padle na 

goske, muce so padle na putke, prašička sta padla na muce, krava je padla na prašička, 

babica je padla na kravo in dedek je padel na babico. Vsi so ležali na tleh in se smejali. ... 

 

2. Besedilo – 4. naloga na delovnem listu 

Peter in Miha sta se odpravila na nedeljski izlet. Z avtom sta se pripeljala do konca gozdne 

poti. Od tam naprej sta hodila proti znameniti plezalni steni. Na poti sta videla veverico, 

ki je plezala po deblu smreke. Prispela sta do stene, pripravila vso potrebno opremo in 

začela plezati proti vrhu. Peter je na vrhu potreboval počitek, zato se je usedel na tla. 

Pogledal je v nebo in mimo njega je letel pisan metulj. Tudi Miha je priplezal do vrha, 

nato sta se spustila po hribu navzdol. Na tej poti je bilo veliko podrtih dreves, zato sta se 

morala pod debli plaziti po vseh štirih, da sta lahko nadaljevala pot. Prišla sta do ribnika, 

v katerem so plavale majhne ribe. Opazila sta tudi žabo, ki je skočila na kamen. Hodila 

sta naprej po poti in kar naenkrat se je čez pot splazila kača. Tako sta se je ustrašila, da 

sta kar skočila. Stekla sta do avta in se hitro odpeljala proti domu. 
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5.3 DELOVNI LISTI 
 

5.3.1 DELOVNI LIST ZA 1. RAZRED (TRADICIONALNI POUK) 

 

DELOVNI LIST 

IME: ___________________ 

 

1. ALI SLIKE PRIKAZUJEJO VLEČENJE ALI POTISKANJE?  

 

             P = potiskanje           V = vlečenje 

 

   _______________       _______________ 

  __________________            ________________ 

  ___________________              ________________ 

  ___________________       __________________ 

  ___________________                   ________________ 

 

  

http://bodybalance4you.wordpress.com/2013/01/29/push-and-pull/
http://bodybalance4you.files.wordpress.com/2013/01/11.gif
http://www.eslsite.com/esl_images/beginners_verbs/slides/slides_html/35.push.html
http://www.stmary.ws/highschool/physics/home/marys_java/regents/mc_reg_rev_q1_2.htm
http://www.contenthook.com/online-customers-are-like-toddlers-they-dont-like-getting-pushed/
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/dictionary/Force.html
http://www.business2community.com/marketing/inbound-marketing-vs-outbound-marketing-the-difference-is-friction-0307971
http://www.arthritisselfmanagement.com/health/exercise-and-physical-therapy/exercise-for-painful-shoulders-shoulder-exercises/
http://blog.gembaacademy.com/2008/01/24/should-we-push-or-pull-in-schools/
http://calgaryisawesome.com/2009/10/02/triple-threat-acoustics/
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2. DOPOLNI.  ALI VLEČE ALI POTISKA? 

 

          PRST ________________________ TIPKO. 

      OSEBA ______________________ VOZIČEK. 

        OTROCI  ______________________ AVTOMOBIL. 

               

 

       DEČEK ________________________ VRV. 

           

 

             

          PES __________________________ POVODEC. 

 

  

http://community.allhiphop.com/discussion/475793/and-the-faggottry-of-the-year-award-goes-to/p2
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-covered-wagon-image4977396
http://www.business2community.com/marketing/inbound-marketing-vs-outbound-marketing-the-difference-is-friction-0307971
http://blog.gembaacademy.com/2008/01/24/should-we-push-or-pull-in-schools/
http://www.alop.org/2011/10/dog-walking-tips/
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3. ŽIVALI IN LJUDJE  SE PREMIKAMO NA RAZLIČNE NAČINE: TEČEMO, 

SKAČEMO, HODIMO, SE PLAZIMO, PLEZAMO ...  

 

POVEŽI ČLOVEKA IN ŽIVAL, KI SE GIBATA NA PODOBEN NAČIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir slike: MK; Dotik okolja za 1. razred 
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5.3.2 DELOVNI LISTI (zbirni kartončki) ZA 4. RAZRED (DIDAKTIČNE IGRE) 

 

1. Možgani in mišice na delu 

Z dejavnostjo smo želeli ugotoviti, kako lahko na različne načine premaknemo 

prazen zaboj in kolikšna sila je potrebna, da se bo premaknil v primerjavi s polnim 

zabojem. 

Zapiši ugotovitve. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Izgubljeno kolo 

V igri Izgubljeno kolo smo se preizkušali v znanju o silah in gibanju.  

Zapiši, kaj novega si spoznal skozi igro. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Hitri kot strele 

V igri ste tekmovali in ugotavljali, ali naklon klanca vpliva na prepotovano pot 

tovornjaka, ki ga spustimo po njem in se izteče v ravnino.  

 Kaj ste spreminjali? ________________________________________________ 

 Kaj ste merili, opazovali? ___________________________________________ 

 Kaj se ni smelo spreminjati? ________________________________________ 

Zapiši ugotovitve. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Dopolnite skico poskusa.            

(1 = najmanj strm klanec; 2 = srednje strm klanec; 3 = najbolj strm klanec) 
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4. TEŽAški tovornjaki 

Pri tej igri ste se ukvarjali s tovorom tovornjaka in prepotovano potjo, ki jo je 

naredil. Želeli smo ugotoviti, ali teža tovornjaka vpliva na prepotovano pot 

tovornjaka.  

 Kaj ste pri poskusu spreminjali?  _________________________________________ 

 Kaj ste merili, opazovali? ______________________________________________ 

 Kaj se ni smelo spreminjati? ________________________________________ 

Zapiši ugotovitve. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. Prva dejavnost je bila pantomima. Naštej, s katerimi oblikami gibanja si se 

srečal/a. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5.3.3 DELOVNI LIST ZA 4. RAZRED (TRADICIONALNI POUK) 

 

1. Tovornjaki in klanci 

S poskusom želimo ugotoviti, ali naklon klanca vpliva na prepotovano pot tovornjaka, 

ki ga spustimo po njem in se izteče v ravnino.  

 Kaj bomo pri poskusu spreminjali? _______________________________________ 

 Kaj bomo merili, opazovali? ____________________________________________ 

 Kaj se pri poskusu ne sme spreminjati? ____________________________________ 

Zapiši ugotovitve. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Ali je sprememba naklona vplivala na dolžino prepotovane poti tovornjaka? 

_____________________________________________________________________ 

 

 Kolikšna je bila hitrost tovornjaka na vznožju klanca v posameznem primeru? Kaj je 

vplivalo na hitrost tovornjaka na vznožju klanca?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Dopolnite skico poskusa.            

 (1 = najmanj strm klanec; 2 = srednje strm klanec; 3 = najbolj strm klanec) 
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2. Tovornjaki in teža tovora 

S poskusom želimo ugotoviti, ali teža tovornjaka vpliva na prepotovano pot tovornjaka. 

Tovornjak spuščamo po istem klancu. 

 Kaj bomo pri poskusu spreminjali? _____________________________________ 

 Kaj bomo merili, opazovali? __________________________________________ 

 Kaj se pri poskusu ne sme spreminjati? __________________________________ 

Zapiši ugotovitve. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Ali teža tovora na tovornjaku vpliva na dolžino poti, ki jo prepotuje tovornjak po 

ravnini?  

______________________________________________________________________ 

 

3. Voziček 

S poskusom želimo ugotoviti, kaj vpliva na potisno silo, s katero premikamo voziček. 

 Zapišite trditve. Uporabite besedi ČIM, TEM. 

- Glede na število knjig v zaboju. 

ČIM__________________________________________________________________,  

TEM ________________________________________________________________. 

 

- Glede na število oseb, ki potiska voziček. 

ČIM_________________________________________________________________, 

TEM_________________________________________________________________. 

 

 Ali bi morala za zaboj, poln knjig, uporabiti večjo ali manjšo potisno silo? 

_____________________________________________________________________ 

 Ovrednotite trditve. Obkroži ustrezno besedo. 

- Čim več knjig je v zaboju, tem večja/manjša/enaka je potisna sila. 

- Čim več učencev potiska voziček, tem manjša/večja/enaka je sila, s katero 

potiska voziček posamezen učenec. 
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4. Dopolni manjkajoče besede. Nekatere besede imajo že podano prvo črko. 

Peter in Miha sta se odpravila na nedeljski izlet. Z avtom sta se ______________do 

konca gozdne poti. Od tam naprej sta ____________ proti znameniti plezalni steni. Na 

poti sta videla veverico, ki je s______________ po deblu smreke. Prispela sta do stene, 

pripravila vso potrebno opremo in začela _______________ proti vrhu. Peter je na vrhu 

potreboval počitek, zato se je u_______________ na tla. Pogledal je v nebo in mimo 

njega je __________ pisan metulj. Tudi Miha je __________________ do vrha, nato sta 

se spustila po hribu navzdol. Na tej poti je bilo veliko podrtih dreves, zato sta se morala 

pod debli____________ po vseh štirih, da sta lahko nadaljevala pot. Prišla sta do 

ribnika, v katerem so _____________  majhne ribe. Opazila sta tudi žabo, ki je 

_____________ na kamen. Hodila sta naprej po poti in kar naenkrat se je čez pot 

________________ kača. Tako sta se je ustrašila, da sta kar  s_______________.    

_______________ sta do avta in se hitro odpeljala proti domu. 
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5. Zaradi delovanja sil se telesa pričnejo gibati. Poveži slike, ena od slik nima 

para. 
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5.4 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJICE 
 

ANKETA: DIDAKTIČNE IGRE 

 

Spoštovani. 

Sem študentka druge stopnje študijskega programa Poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru magistrskega dela bom raziskovala 

vlogo in pomen didaktičnih iger pri pouku na razredni stopnji. Zanima me, kdaj in koliko 

učitelji dejansko uporabljajo didaktične igre pri poučevanju spoznavanja okolja in 

naravoslovja in tehnike. Obenem bi rada izvedela, katere učne metode priporočajo učitelji 

pri obravnavanju gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Naprošam Vas, če bi mi lahko 

pisno odgovorili na spodaj zastavljena vprašanja. Vprašalnik je anonimen, zato prosim za 

resničnost odgovorov.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Katja Klodič 

 

 

1. V KATEREM RAZREDU POUČUJETE? 

 

A. 1. razred  

B. 2. razred 

C. 3. razred 

D. 4. razred 

E. 5. razred 

 

2. KAKO BI VI OPREDELILI DIDAKTIČNE IGRE? (Odgovorite v vsaj dveh 

povedih.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. KAKO POGOSTO (V URAH NA MESEC) UPORABLJATE DIDAKTIČNE 

IGRE PRI POUKU?  

 

A. 0 ur na mesec 

B. 1–3 ur na mesec 

C. 4–6 ur na mesec 

D. 7–9 ur na mesec 

E. 10 in več ur na mesec 

F. Več:_________ (Zapišite okvirno število ur na mesec.) 
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4. KOLIKO OD TEH UR NA MESEC NAMENITE ZA SPO OZIROMA NIT? 

 

A. 0 ur na mesec 

B. 1–3 ur na mesec 

C. 4–6 ur na mesec 

D. 7–9 ur na mesec 

E. 10 in več ur na mesec  

F. Več:_________ (Zapišite okvirno število ur na mesec.) 

 

5. PRI KATERIH NARAVOSLOVNIH VSEBINAH NAJPOGOSTEJE 

UPORABLJATE DIDAKTIČNE IGRE? 

 

A. kemijskih 

B. fizikalnih 

C. bioloških 

 

6. PRI KATERIH TEMATSKIH SKLOPIH PRI NARAVOSLOVNIH VSEBINAH 

NAJVEČ UPORABLJATE DIDAKTIČNE IGRE? (Možnih je več odgovorov.)  

 

a) čas 

b) snovi 

c) sile in gibanje 

d) pojavi 

e) živa bitja 

f) človek 

g) okoljska vzgoja 

 

7. V KATEREM DELU UČNE URE PRI POUKU NARAVOSLOVJA (SPO/NIT) 

NAJPOGOSTEJE UPORABITE DIDAKTIČNE IGRE? 

 

A. uvodna motivacija 

B. svajanje nove učne snovi 

C. utrjevanje znanja 

D. preverjanje znanja 

E. drugo:_______________________ 
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8. KAKŠNO VLOGO IMA PO VAŠEM MNENJU DIDAKTIČNA IGRA PRI 

POUKU SPO IN NIT?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. ALI OPAZITE KATERE OD NAVEDENIH POSEBNOSTI PRI UČENCIH, KOT 

POSLEDICO IZVAJANJA DIDAKTIČNIH IGER? (Možnih je več odgovorov.) 

 

a) večja motivacija 

b) boljša koncentracija 

c) boljše razumevanje snovi 

d) trajnejša zapomnitev naučenega 

e) nič od naštetega 

f) drugo:____________________ 

 

10. KATERE UČNE METODE OBIČAJNO UPORABLJATE PRI OBRAVNAVI 

TEME GIBANJE? (Možnih je več odgovorov.) 

 

a) razgovor 

b) razlaga 

c) demonstracija 

d) didaktična igra 

e) pogovor 

f) metoda dela z besedilom 

g) eksperimentalna metoda 

h) metoda praktičnih del 

i) metoda z uporabo IKT 

 

11. ALI PO VAŠEM MNENJU TEMATIKA UČNE SNOVI VPLIVA NA IZBOR 

UČNE METODE DIDAKTIČNE IGRE? 

 

A. DA 

B. NE 
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12. ALI SE VAM ZDIJO FIZIKALNE VSEBINE ZAHTEVNE ? 

 

ZA RAZUMEVANJE (učenci) ZA POUČEVANJE (učitelji) 

A. Da . 

Zakaj? Na kratko utemeljite. 

_____________________________________ 

B. Ne. 

C. Odvisno od tematike. 

A. Da.  

Zakaj? Na kratko utemeljite. 

_____________________________________ 

B. Ne. 

C. Odvisno od tematike. 

 

 

13. NAŠTEJTE TEMATIKE, KI SO PO VAŠEM MNENJU ZAHTEVNE ZA 

POUČEVANJE PRI SPO OZ. NIT.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. KAKO BI NAČRTOVALI URO Z IGRO ZA OBRAVNAVO TEME GIBANJE V 

1. RAZREDU IN KAKO V 4. RAZREDU? (Odgovorite v vsaj dveh povedih.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.5 VIRI SLIK IN FOTOGRAFIJ 
 

Za potrebe priprave inštrumentov in učnih gradiv so bile uporabljene slike, ki smo jih 

pridobili na svetovnem spletu spleta od 1. 1. 2015 do 20. 3. 2015. Viri slik so navedeni 

po abecednem vrstnem redu, slike najdete v tabeli na koncu seznama. 

 

1. Bolha: http://pixshark.com/cute-flea-clipart.htm 

2. Keglanje 1: http://imgarcade.com/1/girl-bowling-silhouette/  

3. Keglanje 2: http://sport-kid.net/bowling-ball-and-pins-black-and-white.html  

4. Črv: http://www.ento.csiro.au/education/allies/annelida.html  

5. Delfin: http://www.clipartlord.com/category/animals-clip-art/sea-creatures-clip-

art/page/8/ 

6. Domine_posledica: http://www.shutterstock.com/video/clip-5646632-stock-

footage-hand-pushing-dominoes-causing-chain-reaction-finger-pushing-the-first-

domino-block-in-a-row-very.html  

7. Domine_vzrok: http://www.dreamstime.com/stock-photo-person-pushing-

domino-blocks-image6973660  

8. Figura s psom: https://www.pinterest.com/jordan62388/stick-figures/  

9. Gepard 1: http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/png/png.html  

10. Gepard 2: http://www.wikihow.com/Draw-a-Bengali-Tiger  

11. Golf 1: http://galleryhip.com/golfer-clipart.html  

12. Golf 2: http://sport-kid.net/flying-golf-ball-clipart.html  

13. Gosenica: http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/VSILJIVEC_1G/G.htm 

14. Hoja 1: http://www.detaildesignonline.com/image_library/1805#.VRSbK-Hvlgs  

15. Hoja 2: http://www.clipartpanda.com/clipart_images/exercise-clip-art-2358833  

16. Kača: http://motor-kid.com/cartoon-snake.html 

17. Kenguru: http://www.fxdirectory.info/kangaroo-which-has-advantages-in-

jumping-410.htm  

18. Kobilica: http://www.clipartpanda.com/categories/grasshopper-clipart-black-

and-white 

19. Konj: http://www.thehorse.com/articles/31854/normal-horse-vitals-signs-and-

health-indicators 

20. Krokodil: http://www.dreamstime.com/photos-images/crocodile-clipart.html 
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21. Kuščar 1: http://m-y-d-s.com/rept/grass_lizard/ 

22. Kuščar 2: http://www.canstockphoto.com/lizard-sketch-1989100.html  

23. Lazenje človek: 

https://computing.ece.vt.edu/~santol/projects/zsl_via_visual_abstraction/interact/int

eract_illustration_instance_dataset/html/interact_dataset_gallery_is_crawling_with.

html  

24. Letenje:  http://www.mycutegraphics.com/graphics/airplane/little-girl-flying-a-

plane.html  

25. Lev: 

http://www.polyvore.com/free_african_lion_clipart_pictures/thing?id=30243412 

26. Medved: http://www.animal.dke-

encyc.com/clipart/mammal/image_mammal062.htm 

27. Met žoge_vzrok_posledica: http://styling.over.net/i842/  

28. Metulj: http://www.deviantart.com/morelikethis/106545400 

29. Miš_vzrok_posledica: http://printablekidstuff.com/cause-and-effect-activity-set/  

30. Močerad: http://www.anatomicalproducts.com/striped-fire-salamander-

male.html 

31. Muha: http://all-free-download.com/free-vector/fly-bug-insect-clip-art.html 

32. Opica: http://www.123rf.com/stock-photo/grabing.html 

33. Orka: http://animal-kid.com/orca-whale-clipart.html 

34. Padalec: http://vecto.rs/designs/pull-cart 

35. Pajek: http://pixshark.com/spider-clip-art.htm 

36. Plavalec: http://www.swimgraphics.com/fly2.htm  

37. Plavalka: http://www.underwateraudio.com/blog/swim-better-2015/  

38. Plavanje: 

http://www.picturesofhawaii.com/hawaii_images/clip_art_of_a_young_boy_snorkel

ing_0515-1102-2022-0141.html  

39. Plazenje 1: http://www.clker.com/clipart-crawling-baby-boy-outline.html  

40. Plazenje 2: http://theworkingparent.com/family-articles/when-will-my-baby-

crawl/#.VRSYZuHvlgs  

41. Plazenje 3: http://pixshark.com/crawling-person.htm   

42. Plezalka: https://www.pinterest.com/climbaddict/inside-climbing-home-walls-

and-commercial-gyms/  
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43. Plezanje 1: http://www.picgifs.com/clip-art/climbing/clip-art-climbing-147073-

694490/  

44. Plezanje 2: http://www.fotosearch.com/CSP992/k14660212/  

45. Polž 1: http://www.clipartlord.com/tag/snail-clip-art/ 

46. Polž 2: http://www.torange.us/animals/insects-and-spiders/snail-crawling-on-

stone-27485.html  

47. Potisk_gumb: http://hotinfb.com/post/push/ 

48. Potisk_kamen: https://drawception.com/viewgame/Qm7eBLy8Os/atlas-trial/ 

49. Potisk_košnja: http://thegraphicsfairy.com/vintage-summer-clip-art-boy-with-

lawn-mower/ 

50. Potisk_voziček: http://pixshark.com/man-pushing-cart-clip-art.htm 

51. Ptica 1: http://photographyblogger.net/20-fantastic-pictures-of-birds-flying/  

52. Ptica 2: http://colopage.asia/free-printable-flying-bird-coloring-pages  

53. Ptica 3: http://laptopclipart.com/bird-clip-art/ 

54. Riba 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Amphiprioninae  

55. Riba 2: http://www.clipartpanda.com/clipart_images/ocean-fish-clip-art-ocean-

fish-22204119  

56. Skakanje 1: http://www.visualphotos.com/image/2x4297312/girls-jumping-in-

garden  

57. Skakanje 2: http://pixshark.com/track-and-field-shot-put-clipart.htm 

58. Skakanje s kolebnico: http://www.primoclipart.com/view-clipart/girl-child-

jumping-rope 

59. Slon: http://www.clipartpanda.com/categories/elephant-clipart-silhouette-free 

60. Stisk_goba:  http://www.garyhyman.com/how-to-generate-more-conversions-

with-solid-squeeze-page-design/ 

61. Stisk_limona: http://icolorpages.com/new-pg9 

62. Tek: http://www.clipartpanda.com/clipart_images/cross-country-running-clip-

art-5089515  

63. Tiger: http://www.treehugger.com/slideshows/natural-sciences/lions-tigers-and-

cheetahs-oh-my-big-cats-in-trees/  

64. Vaza_vzrok_posledica: http://www.sciencea-

z.com/scienceweb/resource/FOCUS%20Books?categoryId=10  

65. Veverica 1: http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Animals-

PNG/Squirrel_Clipart 



151 

 

66. Veverica 2: http://www.clipartof.com/portfolio/prawny-

vintage/illustration/retro-vintage-black-and-white-scared-squirrel-1146550.html 

67. Vlečenje in potiskanje: http://got-crossfit.com/pushing-pulling/ 

68. Vlek_papir: http://printablecolouringpages.co.uk/?s=or+pull  

69. Vlek_voz: http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-mano-que-exprime-

la-esponja-image13660334 

70. Vlek_vrv: http://blog.gembaacademy.com/2008/01/24/should-we-push-or-pull-

in-schools/  

71. Vrata_vzrok_posledica: http://www.passreac.com/doors-self-closing-

hardware.html  

72. Vsiljivec: http://www.getpaidtowriteonline.com/kick-start-your-freelance-

writing-career-by-writing-for-yourself/  

73. Zajec 1: http://www.wildlife-animals.com/clipart/rabbit-16.jpg 

74. Zajec 2: http://www.wildlife-animals.com/rabbit/rabbit-clipart.php  

75. Žaba: http://www.homemade-preschool.com/frog-clipart.html 

76. Želva: http://en.wikipedia.org/wiki/Turtle  

77. Žirafa: http://www.clipartpanda.com/categories/giraffe-clip-art 

 

 

RIBA 2 

 

RIBA 1  

 

ŽIRAFA 

MEDVED  PADALEC 

 

PLEZALKA 

http://www.clipartpanda.com/categories/giraffe-clip-art
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POLŽ 1 KROKODIL KAČA 

 

POLŽ 2 

 

KENGURU 

 

 

PTICA 1 

  

ČRV 

ŽABA 

 

BOLHA 

VEVERICA 1 

 

 

 

 

 

PTICA 3 MUHA 

SLON 

 

KONJ GOSENICA 
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DELFIN LEV MOČERAD 

 

ZAJEC 1 METULJ OPICA 

 

 

 

 

KOBILICA 

 

PAJEK KUŠČAR 1 

 

KUŠČAR 2 ŽELVA 

 

PLAZENJE 1 

 

ORKA 

 

PTICA 3 

 

SKAKANJE S 

KOLEBNICO 
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ZAJEC 2 

 

FIGURA S PSOM 

 

VEVERICA 2 

TIGER 

 

 

VLEČENJE IN POTISKANJE 

 

 

GEPARD 2 

 

 

GEPARD 1 

 

POTISK_GUMB 

 

POTISK_KOŠNJA 

 

 

POTISK_VOZIČEK 

 

 

POTISK_KAMEN 
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STISK_LIMONA 

 

      

STISK_GOBA 

 

VLEK_VOZ 

 

VLEK_PAPIR 

 

 

VLEK_VRV 

 

 

PLEZANJE 1 

 

PLEZANJE 2 

 

TEK 

 

PLAVANJE 

 

SKAKANJE 2 

 

HOJA 2 

 

LETENJE 
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SKAKANJE 1 

 

PLAVALEC 

 

 

PLAVALKA 

PLAZENJE 3 

 

PLAZENJE 2

 

LAZENJE_ČLOVEK 

 

HOJA 1 

 

DOMINE_VZROK 

 

DOMINE_POSLEDICA 

 

 

KEGLANJE 1 

 

KEGLANJE 2 VSILJIVEC 
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MIŠ_VZROK_POSLEDICA 

 

VRATA_VZROK_POSLEDICA 

 

VAZA_VZROK 

 

 

 

 

 

 

VAZA_POSLEDICA 
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MET ŽOGE_VZROK_POSLEDICA 

            

GOLF 1 

 

 

 

 

 

GOLF 2 

 


