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POVZETEK 

V današnjih časih si težko predstavljamo življenje brez tehnologije, ki je prisotna povsod. Po 

drugi strani pa igra sodi k vsakemu otroku in že od nekdaj velja, da jo sleherni otrok pozna in 

ima rad. Igranje je za otroke življenjskega pomena, kajti preko igre otrok spoznava svet okoli 

sebe ter dobiva vpogled v dogodke in situacije. V diplomskem delu se ukvarjamo z igranjem 

predšolskih otrok s pomočjo tehnologije, natančneje preko osebnega in tabličnega računalnika. 

Posebno pozornost posvečamo premisleku, če je sploh primerno vključiti tehnologijo v 

izobraževanje predšolskih otrok in na kakšen način. V diplomskem delu smo na primer igranje 

računalniških iger vpeljali po izvedbi avtentične dejavnosti, ki se nanaša na temo igre. Skozi 

delo opisujemo pomen didaktičnih računalniških iger, ki so namenjene predšolskim otrokom. 

Raziskujemo njihove prednosti in slabosti. V izbranem vrtcu smo izvedli aktivnosti, kjer smo 

opazovali predšolske otroke pri igranju računalniških didaktičnih iger. Za posameznega otroka 

opazujemo njegovo obnašanje med igranjem. Namen raziskave je bil raziskati, ali se predšolski 

otroci z igranjem učijo prepoznavanja delov celote in povezovanja le-teh v celoto, postopke za 

razvrščanje predmetov v skupine, ali med igranjem uporabljajo osnove logičnega in kreativnega 

razmišljanja ter znajo povezovati objekte iz igrice z objekti v realnem svetu. Te veščine in 

načine razmišljanja bodo otroci pozneje potrebovali za razvoj sposobnosti za reševanje 

problemov, kar je temelj sodobnih kurikulumov. 

KLJUČNE BESEDE: računalniška didaktična igra, osebni računalnik, tablični računalnik, 

predšolski otroci.  
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ABSTRACT 

Nowadays it is hard to imagine life without technology that surrounds everywhere we go. The 

game belongs to every child’s life and all the children know how to play games and they love 

doing it. Playing games is crucial for children as it helps them getting familiar with the world 

around them and helps them understand different life situations. In my thesis we work with 

preschool children playing games with the help of technology, more exactly with computers and 

tablets. Our main goal is trying to understand if it would be worth introducing technology in 

preschool education and how to do that. In our research the children first played authentic 

games before introducing computer games. Through my work we try to describe the meaning of 

didactic computer games dedicated to preschool children and their advantages and 

disadvantages. We observed preschool children in kindergarten playing computer didactic 

games and we focused on their behaviour. The purpose of our research was to explore different 

things when children are playing computer games: the ability to recognise the components of 

the systems and how to form systems by combining components together, ability of classifying 

different kinds of objects regarding to specific property, to explore whether children use the 

foundations of logical and creative thinking and whether they could find relations between 

the objects in games with the objects in real life. This skills and ways of thinking will be later 

used by children to develop capabilities to help them solve problems, which is the fundamental 

part of today's curriculums. 

KEYWORDS: computer didactic game, personal computer, tablet computer, preschool children.  

ACM CLASSIFICATION 

K.3 Computers and Education 

 K.3.1 Computer Uses in Education 

 K.3.2 Computer and Information Education 

K.8 Personal computing 

 K.8.0 General − games 

 K.8.1 Application Packages 



 

 

KAZALO 

1 UVOD ................................................................................................................................... 1 

2 IGRA ..................................................................................................................................... 2 

2.1 Značilnosti igre .........................................................................................................................4 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na otrokovo igro ..................................................................................5 

2.2.1 Spol in igra ........................................................................................................................................... 6 

2.3 Pozornost otroka pri igranju ...................................................................................................9 

2.4 Vrste iger .................................................................................................................................11 

2.5 Didaktična igra .......................................................................................................................12 

2.6 Računalniška didaktična igra ...............................................................................................15 

2.6.1 Tehnologija ........................................................................................................................................ 16 

2.6.2 Prvi stik z računalnikom .................................................................................................................... 17 

2.6.3 Prelahka ali pretežka igra ................................................................................................................... 20 

2.6.4 Pomen računalniških didaktičnih iger za predšolske otroke .............................................................. 20 

2.6.5 Prednosti in slabosti ........................................................................................................................... 22 

2.6.6 Kritika dr. Ranka Rajovića ................................................................................................................ 26 

2.7 Igre in teorije učenja ..............................................................................................................28 

2.7.1 Kognitivna teorija .............................................................................................................................. 28 

2.7.2 Konstruktivna teorija ......................................................................................................................... 28 

3 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O UPORABI RAČUNALNIŠKIH DIDAKTIČNIH 

IGER V VRTCU PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH ................................................................. 30 

3.1 Namen in opredelitev problema ............................................................................................30 

3.2 Cilji raziskave .........................................................................................................................31 

3.3 Priprava učne ure in opis opazovalnega lista ......................................................................31 

3.3.1 Kratka priprava učne ure .................................................................................................................... 31 

3.3.2 Opis opazovalnega lista ..................................................................................................................... 33 

3.4 Predstavitev vzorca ................................................................................................................34 

3.5 Opis didaktičnih iger ..............................................................................................................34 

3.5.1 Didaktična igra 1: KUHANJE ........................................................................................................... 35 

3.5.2 Didaktična igra 2: UREJANJE PRIČESKE ....................................................................................... 36 



 

 

3.5.3 Didaktična igra 3: SESTAVLJANKA ............................................................................................... 37 

3.5.4 Didaktična igra 4: SPOMIN ............................................................................................................... 38 

3.6 Opis računalniških iger.......................................................................................................... 39 

3.6.1 Toca Kitchen ...................................................................................................................................... 39 

3.6.2 Toca Hair Salon ................................................................................................................................. 40 

3.6.3 Sestavljanka ....................................................................................................................................... 42 

3.6.4 Spomin ............................................................................................................................................... 44 

3.7 Rezultati in interpretacija ..................................................................................................... 45 

3.7.1 Splošna raba tehnologije, izbira naprave ter tipa igre ........................................................................ 45 

3.7.2 Spoznavanje in uporaba novih tehnologij .......................................................................................... 54 

3.7.3 Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja in intelektualni razvoj otroka .............................................. 60 

3.7.4 Čustveni odzivi otroka ....................................................................................................................... 68 

3.7.5 Dosega ciljev otrok pri vsaki od iger ................................................................................................. 75 

3.8 Povzetek ugotovitev ................................................................................................................ 78 

4 ZAKLJUČEK....................................................................................................................... 81 

5 VIRI IN LITERATURA ...................................................................................................... 83 

6 PRILOGE ............................................................................................................................ 86 

 

 

  



 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Diskusija z otroki ......................................................................................................................................... 32 

Slika 2: Igranje iger na osebnem ali tabličnem računalniku .................................................................................. 32 

Slika 3: Kuhanje ....................................................................................................................................................... 35 

Slika 4: Urejanje ....................................................................................................................................................... 36 

Slika 5: Sestavljanje .................................................................................................................................................. 37 

Slika 6: Spomin ......................................................................................................................................................... 38 

Slika 7: Začetek igranja (Toca Boca: Toca Kitchen, 2014) .................................................................................... 40 

Slika 8: Liki v igri (Toca Boca: Toca Kitchen, 2014) .............................................................................................. 40 

Slika 9: Živila v igri (Toca Boca: Toca Kitchen, 2014) ........................................................................................... 40 

Slika 10: Kuhinjski pripomočki v igri (Toca Boca: Toca Kitchen, 2014) ............................................................... 40 

Slika 11: Začetek igranja (Toca Boca: Toca Hair Salon 2, 2014) .......................................................................... 41 

Slika 12: Liki v igri (Toca Boca: Toca Hair Salon 2, 2014) ................................................................................... 41 

Slika 13: Primočki za urejanje pričeske (Toca Boca: Toca Hair Salon 2, 2014) ................................................... 42 

Slika 14: Začetek in navodila (Lek: Spletne igre, 2013).......................................................................................... 43 

Slika 15: Sestavljanka 1. stopnja (Lek: Spletne igre, 2013) .................................................................................... 44 

Slika 16: Spomin (Lek: Spletne igre, 2013) ............................................................................................................. 45 

Slika 17: Izdelki otrok (Toca Hair Salon) ................................................................................................................ 63 

Slika 18: Povratna informacija ................................................................................................................................ 74 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Spol ............................................................................................................................................................... 46 

Graf 2: Seznanjenost s tehnologijo tablica .............................................................................................................. 46 

Graf 3: Seznanjenost s tehnologijo računalnik ....................................................................................................... 47 

Graf 4: Izbira naprave .............................................................................................................................................. 47 

Graf 5: Prvi stik z napravo ....................................................................................................................................... 48 

Graf 6: Izbira tablice glede na spol .......................................................................................................................... 49 

Graf 7: Izbira računalnika glede na spol ................................................................................................................. 49 

Graf 8: Izbira igre ..................................................................................................................................................... 50 

Graf 9: Izbira igre Toca Kitchen glede na spol........................................................................................................ 51 

Graf 10: Izbira igre Toca Hair Salon glede na spol ................................................................................................ 52 

Graf 11: Izbira igre Sestavljanka glede na spol ....................................................................................................... 52 

Graf 12: Izbira igre Spomin glede na spol ............................................................................................................... 53 

Graf 13: Prvi klik ...................................................................................................................................................... 54 



 

 

Graf 14: Zagon igre .................................................................................................................................................. 55 

Graf 15: Izbrani lik pri igri Toca Kitchen ................................................................................................................ 56 

Graf 16: Izbrani lik pri igri Toca Hair Salon .......................................................................................................... 56 

Graf 17: Premikanje po zaslonu na dotik ................................................................................................................ 57 

Graf 18: Uporaba zaslona na dotik .......................................................................................................................... 58 

Graf 19: Uporaba računalniške miške ..................................................................................................................... 59 

Graf 20: Premikanje z miško po zaslonu ................................................................................................................. 60 

Graf 21: Primerna izbira živil in jedi pri igri Toca Kitchen .................................................................................... 61 

Graf 22: Primerno izbrana dejanja in logičen vrstni red pri igri Toca Hair Salon ................................................ 62 

Graf 23: Poslušanje navodil pri igrah na računalniku ........................................................................................... 64 

Graf 24: Funkcija sličice pri igrah na računalniku ................................................................................................ 65 

Graf 25: Zaključek prvega dela iger na računalniku .............................................................................................. 65 

Graf 26: Časovni interval za igro Sestavljanka ....................................................................................................... 66 

Graf 27: Časovni interval za igro Spomin ................................................................................................................ 66 

Graf 28: Stopnja, ki jo je otrok dosegel pri računalniških igrah ............................................................................ 67 

Graf 29: Fokusiranost na igro ................................................................................................................................. 68 

Graf 30: Razdražljivost otrok med igranjem igric ................................................................................................... 69 

Graf 31: Motivacija otroka med igranjem ............................................................................................................... 70 

Graf 32: Aktivnost otroka med igranjem ................................................................................................................. 70 

Graf 33: Interakcija med otroki ............................................................................................................................... 71 

Graf 34: Interakcija med otrokom in učiteljem ....................................................................................................... 71 

Graf 35: Interakcija otroka s tehnologijo ................................................................................................................ 72 

Graf 36: Obnašanje otrok ob koncu igre ................................................................................................................. 73 

Graf 37: Povratna informacija ................................................................................................................................. 74 

Graf 38: Dosega ciljev pri igri Toca Kitchen ........................................................................................................... 75 

Graf 39: Dosega ciljev pri igri Toca Hair Salon ...................................................................................................... 76 

Graf 40: Dosega ciljev pri igri Sestavljanka ............................................................................................................ 77 

Graf 41: Dosega ciljev pri igri Spomin .................................................................................................................... 78 

  



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

1 

1 UVOD 

Danes živimo v dobi računalnikov. Z različno tehnologijo se srečujemo na vsakem koraku, zato 

otroke le-ta spremlja že od rojstva. Učitelji se trudijo slediti trendom, hkrati pa poskrbeti za 

uspešno učno uro, zato je veliko govora o tem, koliko tehnologije vključiti v izobraževanje 

otrok. V skladu s tem uporabljajo računalniške didaktične igre ter raznovrstne tehnologije pri 

pouku. Preden otroci vstopijo v šolske klopi, je za njih pomembna predšolska doba in znanje ter 

veščine, ki so jih osvojili v vrtcu preko igranja in igre. Ravno igra je tista, ki zbuja otrokovo 

aktivnost, pozornost ter pozitivno vpliva na njegovo motivacijo. Poleg tega ima tudi vrsto 

dobrih izobraževalnih učinkov, zato menim, da je igra ena od ključnih temeljev uspešne vzgoje.  

 

V diplomskem delu bomo poskusili preveriti smiselnost uporabe določenih didaktičnih 

računalniških iger v šolstvu oz. v predšolski dobi ter opisati učinek le-teh na otroke. To bomo 

naredili z analizo obstoječe strokovne literature in z izvedbo učne ure v vrtcu. Sprašujemo se, 

ali predšolski otroci sploh poznajo lastnosti tehnologij in koliko so vešči pri uporabi naprav kot 

sta tablični in osebni računalnik. Jih bodo izbrane računalniške didaktične igre dovolj motivirale 

in kako se bodo »spopadli« z njimi? Zanima nas tudi, ali je možno računalniške didaktične igre 

umestiti v trenutni kurikulum za vrtce in katere cilje dosežemo z uporabo le-teh (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

V teoretičnem delu bomo sprva opisali igre na splošno, njihove značilnosti in vrste, dejavnike, 

ki vplivajo na otrokovo igro, na kratko definirali napravi, za kateri smo se odločili (osebni 

računalnik in tablični računalnik), kasneje pa se bomo podrobneje osredotočili na računalniške 

didaktične igre, njihov pomen, prednosti ter slabosti. V empiričnem delu pa bomo izvedli 

aktivnosti v vrtcu, kjer bomo opazovali predšolske otroke pri igranju računalniških didaktičnih 

iger. Skrbno smo izbrali štiri računalniške didaktične igre. Dve igri je moč igrati preko 

tabličnega računalnika, gre za igri Toca Kitchen (»kuhanje«) in Toca Hair Salon (»friziranje«), 

otrokom poznani dejavnosti iz vsakdanjega življenja. Drugi dve igri, ki se ju igra na osebnem 

računalniku, pa sta drugačnega tipa, otrokom pa sta poznani iz vrtčevskih igralnih kotičkov, in 

sicer gre za igri Spomin in Sestavljanka. Med igranjem iger na napravah bomo preko 

opazovalnih listov opazovali določene lastnosti obnašanja otrok, pa tudi doseganje zastavljenih 

ciljev in pri tem uporabili metodo strukturiranega opazovanja brez udeležbe.  
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2 IGRA 

V tekočem poglavju se bomo ukvarjali s splošnim opisom iger, s klasifikacijo iger in s 

psihološkimi dejavniki, ki vplivajo na otroka med igro. Opredelili bomo pojem poučnih ali 

didaktičnih iger. Obravnavali bomo razlike med spoloma, ki se kažejo med igranjem iger. 

Posebno pozornost pa bomo posvetili računalniškim didaktičnim igram, saj smo le-te v vrtcu pri 

raziskavi tudi uporabili. 

Opredelitev in definicij igre je toliko, kolikor je teorij o njenem izvoru, bistvu in namenu. V 

diplomskem delu bomo izpostavili le nekaj teh. Vrsta definicij govori o tem, kaj sploh igra je. 

Najpogosteje jo povezujemo z besedo otrok, vendar pa se v splošnem pojem igra nanaša na 

vsako aktivnost, ki se je loti posameznik zaradi nekega zadovoljstva ne glede na končni rezultat 

te aktivnosti. Posameznik se loti igralne aktivnosti brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za 

igro je zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi (Horvat, Magajna, 1989). Ravno v tem se igra tudi loči 

od dela, za katerega je značilen določen cilj, kjer vsak posameznik ne opravlja nečesa zaradi 

samega zadovoljstva, vendar zaradi tega, da ustvari končni rezultat. Igra je torej kompleksna 

aktivnost, ki jo obravnavamo na različne načine in poznamo kar nekaj skupin teorij, ki so si pri 

razlagi lahko v nasprotju, hkrati pa imajo avtorji tudi podobne kriterije, s pomočjo katerih 

opredeljujejo igro. 

Pellegrini in Saracho pravita, da je igra notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z 

zunanjimi zahtevami, da se otroci pri igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s cilji, da se 

igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane predmete, da so igralne dejavnosti lahko 

domišljijske in nerealne, da je igra svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki 

obstajajo otroci v igri sproti spreminjajo in da igra zahteva aktivno udeležbo (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2005). 

Podobno igro opredeljuje Fromberg, ki pravi, da je igra simbolna, pomenska (ker poveže ali 

spravi v odnos doživetje in izkušnje), užitkarska (v veselje), prostovoljna in notranje 

motivirana. Poleg tega trdi, da je igra doživljajska, ker se kaže skozi dejavnosti in cilje, ki jih 
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otroci razvijejo sami in opredeljena s pravili − izražena lahko implicitno ali eksplicitno 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2005). 

Izpostavili bi še opredelitev igre Horvata in L. Magajne, ki jo opišeta kot svoboden akt, ki ni 

povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in ki je omejen na svoj svet; potek in 

smisel igre sta v njej sami (Marjanovič Umek, Zupančič, 2005). 

Širša od te psihološke pa je sociološka opredelitev, ki pravi, da je igra svobodna, ločena 

(omejena na določen prostor in čas), nejasna (glede na potek in glede na izhod), neproduktivna 

(ne ustvarja dobrin), nepredpisana (zakoni v tej aktivnosti se stalno spreminjajo in prilagajajo 

potrebam) in fiktivna (glede na vsakdanje življenjske dogodke) aktivnost (Horvat, Magajna, 

1989). 

Igra je torej spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 

življenja, le ta pa je prevladujoča v predšolskem obdobju. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

Poleg zgoraj napisanih dejstev oz. teorij o igri lahko trdimo, da se otrok pravzaprav preko igre 

uči, prilagaja, giblje, razvija govor in se čustveno odziva. Igra je sredstvo, preko katere se lahko 

druži z ostalimi ali pa je s svojo igro le ob njih. Igračo predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v 

svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. Že zelo zgodaj pri dojenčku lahko kot »igračo« 

omenimo dele telesa, igra je vezana na lastno telo, ogleduje si rokice in prijema dlani. Malo 

kasneje igrače predstavljajo že predmeti iz njegovega okolja, kot so plenice, odeja, razni lončki. 

Pozneje sledijo »prave« igrače, ki jih izdelamo doma ali kupimo. Zato pravimo, da otrok odloča 

o tem, kateri predmet bo zanj igrača, in z njo spodbuja tako telesni kot miselni razvoj. Otrok že 

zgodaj, ko na primer igračo vrže na tla, stran od sebe spoznava razdaljo, neminljivost igrače in 

prostor, v katerem je igrača. Razmišlja o tem, ali mu bo kdo igračo prinesel nazaj ali pa se bo 

sam odpravil ponjo in si v mislih naredi načrt, ki vsebuje njegovo gibanje, spretnosti in 

sposobnosti orientacije v prostoru ter njegove izkušnje in spomin. Kasneje vzpostavlja ustrezna 
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razmerja − odnose med igračami, jih ureja, postavlja, niza in razvršča, lahko po velikosti, obliki, 

mehkobi, priljubljenosti, materialu, daje manjši lonček v večjega, predmete v lonček ali zaboj in 

spet nazaj ven. Nato sledi prehod iz zgoraj omenjene funkcijske igre v simbolno igro. Naslednja 

pojma bom podrobneje obrazložila v poglavju Vrste iger (Novak, 2013). 

2.1 Značilnosti igre 

 

Huizinga je navedel nekaj splošnih značilnosti igre, po njegove mnenju so te naslednje (Bognar, 

1987):  

– vsaka igra je predvsem prostovoljno dejanje, igra na ukaz ni več igra, 

– igra ima omejitev na kraj in čas (od vsakdanjega življenja se torej razlikuje tudi po kraju 

in trajanju), 

– igra vsebuje lastnosti, ki ju človek lahko zazna: ritem in harmonijo, 

– pri igri ima izredno pomembno vlogo prvina napetosti, 

– igra ima svoje predpise, ki določajo pravila (ta veljajo za začasni svet, ki je drugačen od 

resničnega), 

– igra je boj za nekaj ali prikazovanje nečesa (Huizing, 1970). 

 

V knjigi Razvojna psihologija pa Horvat in Magajna (1989) navajata značilnosti igre konkretno 

za predšolskega otroka:  

– v  ospredju pri otrocih je značilna igra v skupinah, 

– otroci izbirajo za soigralce enako stare otroke istega ali različnega spola, 

– značilna je funkcijska igra, ukvarjanje s športnimi dejavnostmi, 

– značilna močno zastopana dojemalna igra (rad posluša pravljice itd.), 

– zaradi ustvarjalnih iger je značilen upad domišljijskih iger (med temi pa vse bolj 

prevladujejo igre z vlogami), 

– ustvarjalne igre dobivajo vse izrazitejšo vlogo in predstavljajo naravni most k osnovnim 

oblikam dela, kot je učenje. 
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Kot opisuje članek Didaktične igre v izobraževanju, pa imajo igre svoje specifične lastnosti. So 

priljubljene in v veliki meri tudi pozitivno vplivajo na njihovo uporabnost pri učenju. Rugelj je 

izpostavil šest ključnih elementov iger, ki jih je identificiral Prensky (Rugelj, 2015): 

– igra je zasnovana na zgodbi, ki ji daje okvir in povezuje posamezne dele igre v 

prepoznavno celoto, 

– igralci v igri vedno dosegajo cilje, ki so povezani z zgodbo in izzivi, 

– igralci morajo pri tem upoštevati pravila, ki dajo igri neko strukturo, in dodajo igri še 

dodatne izzive, 

– igralec je v igri aktiven prek interakcije z drugimi osebami, ki nastopajo v igri ali z 

okoljem igre, z njimi lahko tekmuje ali pa je v konfliktnem odnosu, 

– interakcija v igri igralcu daje občutek nadzora nad dogajanjem in možnosti za vplivanje 

na potek igre, 

– povratna informacija igralcu v vsakem trenutku omogoča preverjanje ustreznosti 

njegovih akcij in uspešnosti njegovega napredovanja proti ciljem v igri (Prensky, 2001). 

 

2.2  Dejavniki, ki vplivajo na otrokovo igro 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali dejavnike, ki vplivajo na otrokovo igro, kot jih je 

prikazala znana ameriška psihologinja E. Hurlock. 

Kot pomembne dejavnike pri vseh zadevah velja tudi pri igri izpostaviti zdravstveno stanje, 

gibalni razvoj in intelektualno razvitost. Povsem logično je, da se zdravi otroci veliko več 

igrajo kot bolni, seveda se gibalno bolj razviti otroci lahko bolje igrajo kot tisti z manj 

motoričnimi sposobnostmi in tudi intelektualna razvitost je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na 

otrokovo igro. Tu lahko omenimo, da nadarjeni otroci pogosteje izbirajo individualne igre kot 

pa skupinske. Zelo zanimiv dejavnik je spol, ki sprva ne kaže večjih razlik med dečki in 

deklicami, vendar so sčasoma te razlike vse večje in kmalu je čutiti vpliv okolja s socialnimi in 

kulturnimi stereotipi o ženski in moški vlogi. Med drugimi psihologinja Hurlock omeni tudi 

tradicijo, saj ima vsaka kultura svojo in prek vsakdanjega življenja se le-ta prenaša v otrokovo 

igro, letni čas, ki bolj vpliva na vsebino iger, okolje; mestni otroci imajo povsem drugačne 

pogoje za igro kot otroci s podeželja, družbenoekonomski status družine; otrok se ne more 
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vključiti v igro, če nima ustreznih igralnih rekvizitov in količino prostega časa, ki jo je pri 

večini šolskih otrok zaradi preobremenjenosti z raznimi obveznostmi vse manj. Kot zadnji 

pomemben dejavnik pa je »igračka« oz. sredstvo za igro«, pri čemer je treba poudariti ne 

samo prenasičenost z igračami vendar tudi kakšne so, torej ustreznost igrače (Horvat, Magajna, 

1989). 

Pri otrokovi igri se vsi dejavniki med seboj prepletajo in povezujejo, zato ne smemo poudarjati 

le enega izmed njih. Tudi sama se strinjam z dejavniki, kot jih je prikazala Hurlockova, ter 

menim, da ne le okolje in odrasli, vendar tudi značaj in spol vplivata tako na obliko kot vsebino 

otroške igre. Če bi opazovali skupino otrok pri igri, bi odkrili razlike med posameznimi otroki, 

in sicer predvsem zaradi njihovega značaja, na katerega ne vplivajo le zgoraj našteti dejavniki 

(kot na primer okolje), vendar je ta tudi prirojen. Različnost otroških individualnosti, ki jo 

opazimo pri igri, je pomembna in zanimiva. Upoštevati moramo, da je otrok lahko 

ekstravertiran, kar pomeni »živahen«, ter introvertiran, kar pomeni »pasiven«. Medtem ko prvi 

daje pobude in je poln domislic, je drugi bolj vase zaprt in miren, zato se igra obojih močno 

razlikuje. Poleg individualnosti pa ni nič manj očiten tudi vpliv spola (Horvat, Magajna, 1989). 

V nadaljevanju bomo več pozornosti posvetili dejavniku, kot je spol, saj smo bili nanj zelo 

pozorni pri opazovanju igranja igric otrok v vrtcu ter ga izpostavili v enem zadnjih poglavij, v 

empiričnem delu.  

2.2.1 Spol in igra 

Spol je pomemben dejavnik pri igri in pri raziskavi smo bili pozorni nanj. V tem poglavju bomo 

razlike med igranjem deklic in dečkov tudi na kratko opisali. Že zelo zgodaj se pojavljajo 

razlike v zanimanju in v načinu igre med dečki in deklicami. Stereotipni odnos družbe do 

spolov se kaže tudi v igranju igric. V nekaterih primerih deček kaže v svojem temperamentu 

stereotipno dekliške značilnosti in obratno, deklica deške značilnosti. Če se deček rad igra s 

punčkami, lahko obeta, da bo v prihodnosti kazal bolj stereotipne značilnosti ženskega 

obnašanja. Na drugi strani pa nič manj številne niso deklice, ki se rade igrajo divje igre, 

značilne za dečke, in opuščajo igre s punčkami ipd. Velikokrat slišimo, da »punčke« niso za 
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fante, vendar je mnenje, da takšna in drugačna igra ali igrača »ni za fante« oziroma »ni za 

dekleta«, družbeni predsodek oz. stereotip in velikokrat brez veljave. Starši se različno vedejo 

do deklic in dečkov že takoj po rojstvu, zato so v večini ravno oni tisti, ki nam te predsodke 

vcepljajo.   

Osredotočili se bomo na razlike, ki so prisotne pri igranju med deklicami in dečki. Prve značilne 

razlike nastopijo v konstrukcijski igri, saj je skladanje in zlaganje opaziti pri dečkih prej kot pri 

deklicah. V teh igrah so dečki časovno pred deklicami. Sestavljalne (konstrukcijske) igre se pri 

deklicah razvijejo okoli četrtega leta in tja do šestega, vendar dečkov ne dosežejo (Kuret, 1959). 

Izbira igre, vsebina igrač in njena vrsta so prvine igre, ki so odvisne od spola. 

Leverjeva je opredelila šest med seboj povezanih razlik v igri med deklicami in dečki 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2005): 

– dečki se več igrajo zunaj, 

– družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot družabne igre deklic, 

– deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot dečki dekliške, 

– dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre in za te potrebujejo veliko prostora (razne 

športne igre), deklice so v igri bolj sodelovalne, igrajo se na manjši površini (igranje 

gumitvista, skakanje čez kolebnico), 

– dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice, 

– družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic. 

Raziskovalci so preučevali vpliv spola ter obnašanje otrok med igranjem in nekatere izmed njih 

bom v nadaljevanju omenila. 

Poleg razlik med spoloma, ki jih je naštela Leverjeva, je zanimiva tudi Connorsova ugotovitev, 

da se dečki v primerjavi z deklicami pogosteje vključujejo v igre, za katere je značilna višja 

raven aktivnosti in za katere so potrebne večje mišične skupine, ter v igre prerivanja, v katerih 

je več igrive agresivnosti. V Sachsevi raziskavi se opazi, da dečki prevzemajo dominantno 
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vlogo ter so pri deležu rabe ukazovalnih predlogov dosti pred deklicami. Raziskovalci so 

primerjali deklice in dečke tudi glede prevzemanja vlog in ugotovili, da dečki pogosteje 

prevzemajo vloge in s tem značaj oseb, ki jih niso nikoli srečali (npr. Superman), medtem ko je 

pri deklicah ravno nasprotno in te prevzemajo vloge oseb iz domačega družinskega okolja 

(Marjanovič, Umek, Zupančič, 2005). Tudi dejstvo, da deklice večkrat posnemajo mame oz. 

»domačo sceno« (npr. nakupovanje, nega dojenčka ...), dečki pa redko posnemajo moške vloge 

− očeta, deda − ni nič novega. So pa dečki bolj dovzetni za posnemanje vlog iz knjig ali 

televizij kot na primer takrat, ko se igrajo policiste, gasilce, Supermana itd. Sanders in Harper 

ugotavljata, da se dečki bolj ukvarjajo z domišljijo kot deklice. Na splošno študije razlik med 

spoloma v značilnostih igralne interakcije kažejo tudi to, da je igra deklic v primerjavi z igro 

dečkov zapletenejša, trajnejša in usmerjena na socialno interakcijo. Poleg tega govor deklic 

pogosteje vključuje predloge za igralne teme in vloge igralnih partnerjev kot govor dečkov, za 

katerega je značilno zavračanje idej drugih ter bolj egocentrično obnašanje. Zgodnja samostojna 

igra deklic je razvojno zapletenejša od igre dečkov, zlasti simbolna, ki je pri deklicah pogostejša 

kot pri dečkih (Marjanovič Umek, Zupančič, 2005). 

Obstajajo razlike med dečki in deklicami kar se zadeva konstrukcijske igre, ki smo jih zasledili 

v knjigi Igra in igrače. Tako kot Kuret, je tudi Zupančičeva ugotovila, da je zgodnja igra dečkov 

v primerjavi z igro deklic bolj manipulativna, fizična in konstrukcijska (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2005). 

Kljub temu da ne prihaja do razlik med spoloma v celotni pozornosti na igračo, pa so deklice 

bolj pozorne na v kontekstu povezane prvine, medtem ko so dečki intenzivneje pozorni na 

detajle pri igračah (Marjanovič, Umek, Zupančič, 2005). 
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2.3  Pozornost otroka pri igranju 

Poleg spola se bomo v tekočem poglavju ukvarjali s pozornostjo, saj se nas je med raziskavo, ki 

je opisana v diplomskem delu, dotaknilo dejstvo, da so bili otroci v večini zelo fokusirani na 

igranje računalniških didaktičnih iger in jih ostale zadeve niso zlahka zmotile. Mnoge raziskave 

kažejo, da se pri igri otrok najbolj razodeva pazljivost. Predšolski otrok je lahko zelo dolgo (tudi 

do dve uri) zbran ob isti vsebini. Njegova pozornost pri igri vsebuje sestavljeni dve značilnosti, 

in sicer nenamerost in namernost. O nenamerni pazljivosti govorimo takrat kadar otroka ni treba 

prisiliti k njej oz. mu vanjo ni potrebno vložiti skoraj nikakršnih naporov volje, medtem ko pri 

namerni otrok pri igranju vodi svojo zbranost do zahtev in pravil igre (Furlan, 1972). 

Poleg nenamerne in namerne pazljivosti pa Furlan omenja tudi pozornost iz interesa, zato je 

pomembno, da govorimo o razvijanju interesov, o privlačnem pouku, uporabi avdio-vizualnih 

pripomočkov in o tem kako bi učence pripravili k pazljivosti. Najpogosteje je v našem interesu 

izzvati spontano in nenamerno pazljivost ali pa želimo doseči disciplino učencev tako, da se z 

lastno voljo prisilijo k ukvarjanju s tistim, kar ni povezano z njihovimi interesi ter potrebami 

(tudi kasneje v življenju se bodo srečevali in morali ukvarjati z marsičem, kar jih ne bo 

zanimalo). Pri igri pa lahko trdimo, da ugodno vpliva na pozornost učencev, povečuje 

motivacijo in interes ter usmerja pozornost (Boocock, 1971), da pazljivost, ki ob začetku 

šolanja ne traja dlje kot dvajset minut, lahko pri igri predšolskih otrok traja tudi uro ali dve 

(Furlan, 1972). Po opravljeni raziskavi in ugotovitvah v knjigi Igra pri pouku na začetku šolanja 

spoznamo, da igra ponuja maksimalno usmerjenost učencev k vsebini, brez vsakršne prisile in 

večjega napora volje učencev, za razliko frontalnega, predavateljskega pouka, ki te možnosti ne 

pozna. Igra je vsekakor ena izmed poti za premagovanje odtujenosti šole in nasprotovanju 

učitelj – učenec, hkrati pa sprošča učitelja za sodelovanje pri skupnih dejavnostih, kar veseli 

tako njega kot učence (Bognar, 1987). 

Veliko raziskav na temo pozornosti pa je opravila tudi E. Gibson (v knjigi Razvojna 

psihologija), ki navaja naslednja načela pozornosti: 
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Kot prvo omenja pasivno (neprostovoljno) in aktivno (prostovoljno, namensko) obliko 

pozornosti. O pasivni pozornosti govorimo predvsem takrat, ko gre za pozornost, ki je pod 

vplivom okolja (npr. otrokovo pozornost pritegne živobarven plakat ali glasen avto, ki prihrumi 

mimo). Pasivna oz. neprostovoljna pozornost je otroku dana, nasprotno pa mora aktivno oz. 

neprostovoljno pozornost šele razvijati (Horvat, Magajna, 1989). Izpostavi pa tudi sistematično 

in nesistematično iskanje, osredotočanje pozornosti od širokega k selektivnemu izbiranju 

informacij ter ignoriranje nebistvenih informacij. Zadnja je bistvenega pomena, saj ima lahko 

otrok, ki ne zna odmisliti nebistvenih stvari (kot so lahko ropot, šepetanje, let muhe itd.), v šoli 

težave (Horvat, Magajna, 1989). 

V kolikšni meri pa je igralec vključen v igro, je eden pomembnih vidikov igranja. Zanimiva je 

razlaga v članku Didaktične igre v izobraževanju, kjer Rugelj (2015) opisuje stanje 

zamaknjenosti, ki ga lahko povzroči dobra igra. Tako stanje ameriški psiholog Csikszentmihalyi 

imenuje »flow«, ki v splošnem predstavlja optimalno stopnjo sposobnosti delovanja, občutek 

užitka in nadzora, ujemanje akterjevih sposobnosti z izzivi pri trenutni aktivnosti, jasne cilje, 

povratne informacije in zamaknjenost z izgubo občutka za čas. Podobno se lahko pojavi pri 

športu ali prebiranju kakšne dobre knjige, kjer se enostavno predamo trenutni aktivnosti in 

izgubimo občutek za čas in prostor. Prensky je povezal definicijo s kontekstom igre in 

povzema, da so v stanju »flowa« predstavljeni izzivi in igralčeva sposobnost za njihovo 

reševanje skoraj popolnoma ujemajo. Igralec z veliko mero užitka pogosto opravi naloge, za 

katere sicer misli, da jih ne bi mogel. Kot pri delu in športu, lahko tako stanje dosežemo celo pri 

učenju, in sicer takrat, ko koncepti postanejo jasni, in načini, kako rešiti težave, očitni.  

Pri empiričnem delu smo del našega opazovanja namenili pozornosti in se osredotočili na to, 

kako pozorni so bili otroci pri igranju danih iger. 
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2.4  Vrste iger 

Podobno kot pri opredelitvi igre najdemo tudi pri vrstah iger v literaturi zelo različne 

klasifikacije, ki se od avtorja do avtorja razlikujejo. V nadaljevanju bom podrobneje opisala 

različne igre, saj je poznavanje le-teh bistveno za razumevanje igranja računalniških didaktičnih 

iger predšolskih otrok.  

Najbolj razširjena klasifikacija otroške igre pri nas je po zaslugi Tolčiča razdeljena v štiri 

skupine (Marjanovič Umek, Zupančič 2005): 

– FUNKCIJSKA IGRA: otipanje, prijemanje, metanje, tek, tipanje, vzpenjanje, torej 

preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih, 

– DOMIŠLJIJSKA IGRA: različne simbolne dejavnosti, igra vlog, 

– DOJEMALNA IGRA: poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje, 

– USTVARJALNA IGRA: pisanje, risanje, slikanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnjo. 

Tolčičeva klasifikacija je zanimiva, ker za razliko od drugih avtorjev kot eno izmed vrst iger 

predstavlja tudi dojemalno igro, ki je pri ostalih ne zasledimo. 

Poznamo še vrsto drugih klasifikacij, ena izmed njih je klasifikacija S. Smilansky, ki je ravno 

tako razdeljena v štiri skupine, vendar te predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2005): 

– FUNKCIJSKA IGRA: ponavljajoči se gibi mišic s predmeti ali brez njih, temelj je 

otrokova potreba po aktiviranju telesa, otrok ponavlja, posnema glasove − tako postavlja 

osnovo za jezikovno artikulacijo, vključuje tekanje, skakanje, nalaganje, podiranje, 

rokovanje s predmeti in materiali. 

– KONSTRUKCIJSKA IGRA: otrok uporablja predmete, materiale, da bi z njimi oz. iz 

njih nekaj naredil, sestavil ali ustvaril, otrok si je že sposoben nekatere stvari 

predstavljati, sposoben se je za krajši čas osredotočiti na bistvo svoje igre. 

– DRAMSKA IGRA: značilno pretvarjanje, igra vlog, spodbujanje k različnim gibalnim 

dejavnostim, ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti. 
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– IGRA S PRAVILI: otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom, sem sodijo igre z vodjo, igre petja, lovljenja, igre 

na igralnih ploščah, športne igre in igre posameznih spretnosti. 

Pri vseh kvalifikacijah, ki jih poznamo, je moč opaziti, kako avtorji prehajajo od razvojno nižjih 

k razvojno višjim ravnem igre. Vsaka vrsta igre je izrednega pomena za določeno starostno 

obdobje, kar pa ne pomeni, da se ena vrsta igre pojavlja samo v enem obdobju otroštva. Seveda 

pa v posameznih starostnih obdobjih prevladujejo določene vrste igre. 

2.5  Didaktična igra 

Vse igre ne moremo metati v isti koš, na spletu najdemo vrsto teh o katerih bi lahko razpredali v 

kolikšni meri so primerne za predšolske otroke. V raziskavi smo poskusili izbrati zelo zanimive 

igre, iz katerih se otrok nekaj nauči, poleg mora razmišljati s svojo glavo in ponekod izraziti oz. 

sprostiti tudi svojo kreativnost. Ravno zaradi vsega tega je dobro spoznati pojem »didaktičen«, 

kar določimo v tem podpoglavju. 

Vemo, da je igra učinkovit način za izobraževanje, saj pozitivno vpliva na motivacijo in zbuja 

pozornost učencev. Tudi aktivnost otrok pri igri ni enolična in otroke ne utruja. Vse skupaj 

predstavlja visok izobraževalni učinek igre, lahko rečemo, da je igra temelj uspešne vzgoje. Pri 

pouku pa je le-ta učinkovitejša, če je pod vodstvom dobrega strokovno podkovanega vzgojitelja 

oz. učitelja. Vsaka otroška igra ima določeno vzgojno izobraževalno nalogo, ki pa je več ali 

manj naključna in nehotena. Pouk pa moramo organizirati premišljeno, zato mora imeti igra pri 

pouku vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja. Potemtakem uporabljamo pri izobraževanju 

le posebne igre, tako imenovane didaktične igre, ki se močno razlikujejo od navadnih, otroških 

iger. Poudariti pa moramo, da didaktična igra ne sme biti nasprotje navadne igre, saj bi tako 

postala nekakšna nesvobodna igra, predpisana s prestrogimi pravili (Bognar, 1987). 

Didaktične igre so igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo duševne funkcije, aktivnosti 

in sposobnosti, ki so potrebne za dojemanje, doživljanje in ustvarjanje, z otrokom privlačno 
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vsebino in z bolj ali manj zahtevnimi pravili. Cilj didaktičnih iger je otroku ponuditi možnost, 

da preko igre osvoji določeno zmožnost in/ali znanje (Klemenčič, 1999). 

Z didaktično igro si otrok razvija: 

– govor (poskušanje govorečega, pripovedovanje, učenje glasov in besed), 

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

– čutila (vid, sluh, tip), 

– miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje, 

zaznavanje), 

– domišljijo (izmišljanje, nove igre, uvajanje novih pravil, izdelovanje načrtov), 

– ustvarjalnost (spreminja okoliščine dejavnosti v igri), 

– izkušnje in znanje (pridobiva nove izkušnje, novo znanje ali ga utrjuje), 

– spoznavanje med vrstniki (uči se v skupini, je del skupine v igralni situaciji, socialnih 

odnosov), 

– lastnosti značaja (samostojnost, pogum, vztrajnost). 

 

Mitrovič pravi, da vsaka didaktična igra vključuje (Hvastija 1999): 

– vsebine in naloge (seznanjanje otrok z nalogami), 

– vzgojno-izobraževalne cilje (kaj s pomočjo igre razvijamo oz. dosežemo, didaktična igra 

omogoča doseganje učnih ciljev na zabaven, privlačen in zanimiv način), 

– pravila (biti morajo natančna, jasna in kratka, lahko jih podamo ustno ali pisno), 

– potek igre (najpomembnejši del, saj igro naredi zabavno in privlačno). 

METODE IN FAZE PRI DIDAKTIČNI IGRI 

– Načrtovanje: potrebno je poznavanje otrokovih učnih potreb, zmožnosti, opredeliti 

cilje, načrtovati izkušnje, pripraviti prostor in gradivo. 

– Uvodna faza: treba je poskrbeti za dobro vzdušje, identificirati pričakovanja, otrokom 

predstaviti pravila in jim podati razumljiva navodila.  

– Faza aktivnosti: treba je razdeliti gradiva in spremljati dejavnost. 

– Faza analize: treba je urediti misli, osmišljanje izkušnje s pomočjo diskusije o vsebini 

in posploševanje. 
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– Faza povzetka, integracije, transfera: potrebna je navezava na obstoječo izkušnjo, na 

praktično življenjsko izkušnjo. 

– Faza evalvacije: potrebna je sprotna in končna evalvacija z aktivno vlogo vseh 

udeležencev, saj so rezultati pomembni za načrtovanje naslednjega novega primera 

(Marentič Požarnik 2000). 

Vemo, da vsaka igra ni didaktična in ne ustreza pogojem. Če so v njej »skriti« učni cilji, 

pravimo, da je izobraževalna. Pomembno je, da kljub učnim ciljem igra ostane zabavna in 

ohrani tudi vse druge privlačne lastnosti igre (Rugelj, 2015). 

Vse didaktične igre pa so na nek način funkcionalne, ker razvijajo posamezne lastnosti, zato jih 

delimo na didaktične igre vlog, igre s pravili in konstruktorske igre, kot opisuje Bognar v knjigi 

Igra pri pouku na začetku šolanja. 

IGRE VLOG: Otrok se najpogosteje z igrami vlog igra medčloveške odnose, prevzame 

določeno vlogo ter se pretvarja, da je nekdo drug. Tako se otroci preoblačijo v osebe iz 

njihovega okolja ali pravljic, igrajo se trgovine, zdravnike, poroke in podobno. Primerne so za 

razvoj govora in poslušanje, najbolje pa je, da jih izvajamo v skupinah. Pomembna za uspeh 

igre vlog je motivacija, akcija − gre za igro v katero se ne smemo preveč vmešavati, vendar 

otrokom prepustiti, da se igrajo sami ter refleksija − učencem omogočimo, da povedo svoje 

vtise in predloge. Te igre spodbujajo otroke k različnim gibalnim dejavnostim, miselni 

aktivnosti, iskanju novih povezav in ustvarjalnosti (Bognar 1987). 

IGRE S PRAVILI: Značilnost iger s pravili je, da od otrok zahtevajo prepoznavanje, 

sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim in že vnaprej dogovorjenim pravilom. Pri igranju 

lahko pravila prilagajamo in spreminjamo. Gre za matematične, jezikovne, namizne ali gibalne 

igre. Otroci se s tovrstnimi igrami navajajo na upoštevanje pravil in na sodelovanje med 

soigralci (Bognar 1987). 
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KONSTRUKTORSKE IGRE: S konstruktorskimi igrami si otroci razvijajo motoriko, 

domišljijo in ustvarjalnost. S posameznim konstruktorjem ustvarjajo, gradijo in sestavljajo in ko 

nekaj sestavijo to predstavlja končni produkt njihovega dela. Pri ustvarjanju konstrukcije 

uporabljajo različne predmete in materiale (Bognar 1987). 

2.6  Računalniška didaktična igra 

V prejšnjem poglavju smo predstavili igre, še bolj podrobno didaktične igre in vrste le-teh. V 

naslednjih poglavjih pa se bomo najprej osredotočili na tehnologijo (osebni računalnik, tablični 

računalnik), ki je prisotna v vrtcih in doma pri predšolskih otrocih. Nato bomo opisali raziskave 

o uporabi računalniških didaktičnih iger, kar je tudi osrednji del diplomskega dela. Menim, da 

večina ugotovitev, ki se nanaša na didaktične igre v splošnem, velja tudi za računalniške 

didaktične igre, le da je računalniška igra realizirana s pomočjo računalniške tehnologije. 

Garris, Ahlers in Driskell so v svoji raziskavi izpostavili tri ključne faktorje za porast uporabe 

računalniških iger v izobraževanju. Prvi je pojav nove paradigme v izobraževanju, ki govori o 

odmiku frontalne oblike dela učitelja k večji osredotočenosti na učenca, na bolj eksperimentalen 

in aplikativen način poučevanja v primerjavi s pomnjenjem informacij. Drugič, razvoj 

interaktivnih tehnologij v zadnjem obdobju omogoča računalnikom podporo sodelovanja med 

igralci, ki igrajo igre v različnih prostorih, hkrati pa omogoča beleženje dejavnosti v zbirki 

podatkov za analizo Tretjič pa imajo igre v primeru, da so ustrezno oblikovane zmožnost, da 

ujamejo in zadržijo pozornost učencev dlje časa (Schifter, 2013). 

Računalnik je didaktično sredstvo, z njim uresničujemo splošne cilje predšolske vzgoje (Zore, 

2005): 

– oblikovanje širokega sistema miselnih operacij (konverzacija, grupiranje, razvrščanje, 

ohranitev, razvijanje predpojmovnih oblik prostora, časa in količine, razvijanje 

sposobnosti analize, sinteze in ustvarjalnega reševanja problemov ...), 

– razvijanje sposobnosti zapomnitve, 

– poglabljanje in utrjevanje znanja in razvijanja sposobnosti zaznavanja (razvijanje 

orientacije na ploskvi, vizualno spoznavanje likov, prepoznavanje barv), 

– jezikovni razvoj, razvijanje likovnega izražanja, 
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– razvijanje fine motorike in koordinacije oko-roka, 

– razvijanje sposobnosti sodelovanja in kooperativnega učenja. 

Pri raziskavi smo pri otrocih oz. njihovem igranju igric na osebnem ali tabličnem računalniku 

opazovali te cilje in še mnoge druge, kateri so bili po našem mnenju in v skladu s kurikulom 

pomembni za vsako izbrano igro posebej. 

Preden se podrobneje »spustimo« v teorijo, ki se zadeva didaktičnih računalniških iger, se bomo 

ukvarjali še s tehnologijo. Govorili bomo tako o igrah, ki jih otroci igrajo preko računalnika, kot 

o igrah oz. tako imenovanih aplikacijah, ki so jih otroci deležni s pomočjo tabličnih 

računalnikov (tablic). Dandanes je tehnologija zelo raznolika, vendar smo se pri diplomskem 

delu osredotočili zgolj na dve informacijski tehnologiji in otrokom dali možnost igranja le na 

osebnem in tabličnem računalniku. V nadaljevanju bomo podali opis teh dveh pojmov. 

2.6.1 Tehnologija 

Tehnologije je dandanes na tržišču zelo veliko, lahko bi celo rekli, da ogromno, zato se najde na 

tisoče različnih sredstev preko katerih se lahko otroci poslužujejo igranja igric. Osredotočili 

smo se le na dve napravi, ki smo ju testirali pri raziskavi v vrtcu. V nadaljevanju bomo opisali 

definicijo le-teh. Vedeti kaj je osebni računalnik in kaj tablični računalnik ter razlike med njima 

so pogoji za delo z njima. 

RAČUNALNIK 

Računalnik (angleško: computer) je naprava ali sistem, sposoben izvajati zaporedje operacij 

(algoritem). Pri tem procesira informacije, običajno v obliki numeričnih ali logičnih operacij, ali 

procesiranja podatkov, za kar uporablja vhodno-izhodne naprave. Ker se zaporedje izvajanja 

operacij s spremembo programa lahko spremeni, lahko računalnik uporabljamo za različne 

namene (Wikipedija: Računalnik, 2015). 
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TABLICA 

Tablični računalnik je majhen prenosni računalnik z zaslonom na dotik ali grafično tablico kot 

glavno vhodno napravo namesto miške in tipkovnice. Od podobnih dlančnikov se tablični 

računalniki ločijo po tem, da so po preostalih specifikacijah navadni osebni računalniki, na 

katere je možno namestiti vso programsko opremo, združljivo s standardom IBM PC 

(Wikipedija: Tablični računalnik, 2015). 

Glede na namen uporabe je pomembno tudi, kateri operacijski sistem izberemo. Poznamo 

sisteme, kot so Android, iOS, windows Phone. Za osnovno uporabo je najbolj praktičen 

Android oz. iOS, za poslovno uporabo pa je tablični računalnik s sistemom Windows najboljša 

izbira, saj je veliko bolj prilagodljiva z osebnimi računalniki PC (Wikipedija: Tablični 

računalnik, 2015). 

2.6.2 Prvi stik z računalnikom 

V članku Games in Learning, Deign and Motivation smo naleteli na del, ki se nam je zaradi 

zanimive »besedne igre« vtisnil v spomin. Govori o tem, kako so bili prvi mini računalniki v 

šolah v Ameriki predstavljeni že v 80. letih prejšnjega stoletja. Takrat so s tako imenovanim 

»otroškim softwarom« poizkušali premostiti prepad med izobraževanjem in »edutaimentom«. S 

tem izrazom gospa Mizuko Ito imenuje poizkus združitve izobraževanja (education) ter zabave 

(entertainment). Na ta način naj bi skozi zabavo lažje vzbodbudili otroke k uporabi domišljije, 

hkrati pa bi na ta način bilo učenje lažje v primerjavi s tradicionalnimi metodami poučevanja 

(Schifter, 2013). 

Če pogledamo otroke dandanes, se ti z računalnikom srečujejo vsak dan, spet drugi se morda 

sploh še niso srečali, zato smo bili na ta del pozorni pri raziskavi in otroke, še preden so se lotili 

igranja, povprašali, če so že imeli stik z izbrano napravo. Tu so bili odgovori zelo različni glede 

na napravo, saj je z računalnikom rokovala že večina otrok, medtem ko stika s tablico ni imela 

skoraj polovica otrok. Smiselno je vedeti, v kolikšni meri je pametno računalnik vpeljati v vrtec 

med otroke. Seveda je nujno, da je učitelj oz. vzgojitelj dobro ozaveščen, preden otroka »sreča« 
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z računalnikom. Vključevanje računalnika pri neposrednem delu z otroki ni lahka in preprosta 

naloga. Odločili smo se, da bo diplomsko delo temeljilo predvsem na opazovanju otrok in 

ugotavljanju v kolikšni meri dosegajo zastavljene učne cilje. Vključevanje naj bo postopno in 

premišljeno, le tak način lahko predšolskemu otroku koristi. Računalnik pa tako postane enako 

kakovostna »igrača«, kot so npr. lego kocke in enako kakovostno učilo za osvajanje prvih 

korakov v pot logike itd. Gre torej za podobno stališče kot pri tradicionalnih učilih, vendar 

drugačno zaradi narave tehnologije, ravno to drugačnost pa moramo razumeti in na nek način 

sprejeti tudi mi odrasli. S tem pa ne mislim, da bi računalnik zamenjal kocke, barvice ali 

plišaste igračke, temveč bi jih le dopolnjeval. Določena znanja in sposobnosti tako otroci lažje 

utrjujejo, saj jim računalnik nudi možnost samostojnosti, popravkov ter ga usmerja in takoj 

povrne povratno informacijo. Otrokom je omogočeno tudi preoblikovanje, shranjevanje, 

nadaljevanje, popravljanje, dodajanje, primerjanje, eksperimentiranje in ponovni priklic (Zore, 

2005). 

Pri delu z otroci vključevanje računalnika pomeni tudi uresničevanje nekaterih načel in ciljev 

kurikula za vrtce. Raba računalnika omogoča uporabo različnih metod in načinov dela s 

predšolskimi otroki ter ponuja pester izbor vsebin. Seveda je treba izpostaviti tudi želje, 

interese, sposobnosti ter razpoloženje otrok. Kot povsod je tudi pri delu z računalnikom opaziti 

individualne razlike v razvoju in učenju posameznih otrok. Nekateri otroci se z računalnikom 

sploh še niso srečali, spet drugim pa je ta že zelo blizu. Poskrbeti moramo tako za ene kot 

druge, in sicer prvim pomagati, da stopijo v stik z njim, drugim pa pomagati, da razvijejo tudi 

kritično distanco do tega medija. 

Naj omenimo osnovne principe vključevanja računalnika za predšolske otroke. Uporaba 

računalnika v vrtcu mora biti dobro načrtovana in pri delu s predšolskimi otroki moramo 

upoštevati dejstvo, da ima uporaba računalnika pomembne socialne učinke. Dobro je vedeti, da 

je treba omogočiti manjši kotiček in manjšo skupino otrok, ki bodo »deležni« uporabe 

računalnika. Pri tem je prisotnost odraslega zelo pomembna, saj so tako tudi otroci bolj pozorni 

in radovedni. Kot pri igrah oz. igračah je tudi pri računalniških igrah pomembna raznolikost, 

otrokom ponudimo različne igre, take, kjer lahko razvijajo kreativnost, in take, ki »zahtevajo« 

pravilno rešitev. Pri tem pa je seveda bolj kot pravilen odgovor pomemben proces učenja, v 
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katerem otrok razvija sposobnosti in strategije reševanja problemov. Poleg vsega naštetega pa je 

pri delu z računalnikom za izpostaviti tudi individualizacijo, saj ta omogoča, da vsak otrok dela 

v lastnem tempu ter stopnjuje težavnost v skladu s svojimi izkušnjami oz. predznanjem. Tako 

otrok »doživi« manj razočaranj ob neuspešnih rešitvah, tekmuje sam s seboj, uči se iz napak, 

preizkuša in išče nove poti ter rešitve. Računalnik otroka s takojšnjo povratno informacijo 

opozori na napačne oz. pravilne rešitve in tako otroku daje upanje, da poskusi znova in da mu 

bo drugič morda uspelo. Tudi vzgojitelj lahko pri takem delu vsakemu otroku takoj poda 

povratno informacijo ter se prilagodi značilnostim in potrebam posameznika. 

Kot učitelji oz. vzgojitelji se sprašujemo, ali bodo otroci sploh imeli zanimanje za delo z 

računalnikom oz. tablico, ali bodo znali ravnati z napravama, ali bodo le-te res doprinesle k 

bogatitvi dejavnosti ipd. Spraševali smo se vse to in še več, a s pomočjo empiričnega dela smo 

dobili odgovore na nekatera vprašanja. Vsekakor pa smo poskrbeli za to, da je bilo delo z 

računalnikom načrtovano in spremljano, da smo otroke postopoma seznanili z načinom dela ter 

navodili, da smo uporabili programe oz. računalniške igre, primerne za predšolske otroke, in da 

je delo z računalnikom potekalo v manjšem kotičku, kjer so veljala določena pravila. 

Pri opazovanju otrok smo prišli do ugotovitve, da se otrok za računalnik in tablico zanima kot 

za vsako drugo igračo oz. je v večini zanimanje za naprave še večje in da z lahkoto uporablja 

tovrstni napravi. Ni jim treba pripovedovati vseh podrobnosti naprav, vendar je za začetek 

dovolj, da ločijo med različnimi tehnologijami in vejo, čemu služijo tipkovnica, miška ter 

zaslon na dotik. S tem pa pridobivajo različne izkušnje, razvijajo sposobnost opazovanja, 

pozornost, hitrost, koncentracijo, svoje motorične sposobnosti ipd. 

Prvič se srečajo tudi s samim algoritmom, predšolskim otrokom predstavljajo izziv že na videz 

enostavne stvari, kot so: osvojiti in imeti sposobnost samostojnega reševanja problemov, 

logičnega razmišljanja, prepoznavanja enostavnih postopkov za razvrščanje predmetov v 

skupine, spoznati dele celote ipd. 
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2.6.3 Prelahka ali pretežka igra 

Mnogi strokovnjaki se ukvarjajo s tem, da izdelujejo igre, primerne starosti otroka. Na policah 

trgovin tako pri vsaki stvari, naj bo to bodisi plišasta igrača, lego kocke, družabna igra, knjiga 

ali kaj podobnega, zasledimo oznako, ki nam pove, za kakšno starost otroka je zadeva primerna. 

Paziti moramo, da mlajši otroci ne dobijo v roke igrače, ki niso ne primerne ne varne za njih. 

Tudi pri šolskih otrocih na primer pri pouku matematike so naloge sestavljene v skladu s 

starostjo otrok, te ne smejo biti ne prelahke, ne pretežke. Seveda vemo, da beseda »prelahka« 

oz. »pretežka« nima istega pomen pri vseh otrocih; kar je za nekoga prelahko, je morda za 

drugega pretežko, zato je nujno upoštevati diferenciacijo. Če se osredotočimo na računalniške 

didaktične igre za predšolske otroke, je pomembno ravno to, da so primerne njihovi starosti, da 

so takšne, ki ustrezajo večini, a še vedno ne prelahke, saj morajo otroci zraven razmišljati, 

napredovati in se iz njih tudi nekaj naučiti. Vse računalniške igre, ki so jih igrali otroci v vrtcu 

so bile skrbno izbrane, pri spominu in sestavljanki so si sledile od lažje k težji in tako so bolj 

napredni otroci prišli do višjih stopenj, medtem ko so tisti z manj sposobnostmi ostali na nižjih. 

Za najbolj napredne smo poskrbeli tudi tako, da smo imeli na razpolago vedno še kakšno 

dodatno igro. Učno šibkejšim otrokom pa smo nudili individualno pomoč, vendar ta v veliki 

večini ni bila potrebna, saj so bile igre res izbrane tako, da so primerne za njihov starost. 

2.6.4 Pomen računalniških didaktičnih iger za predšolske otroke 

Učencem so lahko pri pridobivanju in poglabljanju znanja in veščin v pomoč specifične 

računalniške didaktične igre. Le-te v veliki meri pomagajo pri urjenju in razvijanju številnih 

predstav in logičnih misli, slušnih in vidnih zaznavanj. Konkretni material kot primerne 

računalniške igre pomenijo pomembno osnovo za vstop v svet zaznavanja preko iger. Različne 

računalniške didaktične igre razvijajo učenčevo grafomotoriko pri delu s tipkovnico in miško, 

koordinacijo oko-roka pri uravnavanju premikov miške z roko in sledenju miškinem kazalcu ter 

motoriko oči, ko sledi premikom miške na zaslonu. Pri učencih, ki so uporabljali računalniške 

didaktične igre zaznavanja, je bil viden napredek, pri učnem delu so postali natančnejši, hitrejši, 

uspešnejši pri odkrivanju svojih napak in tudi njihovo pomnjenje se je izboljšalo (Kert, Erkoç, 

2015). 
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Tudi v članku Games in Learning, Deign and Motivation Huang opisuje pomen iger. Pravi, da 

računalniške igre pomagajo razvijati vrsto veščin, ki lahko pozitivno vplivajo na otrokov razvoj. 

Med drugim vzpodbujajo razvoj ciljne usmerjenosti, aktivnega reševanja  kompleksnih nalog, 

dela v skupini, hkrati pa vzpodbujajo interakcijo med igralci (Schifter, 2013). Veliko današnjih 

teoretikov iger verjame, da nas računalniške igre lahko naučijo tudi veliko več kot samo 

opravljanje enostavnih funkcij. Skozi igro se lahko naučimo večopravilnosti, zaznavnih 

sposobnosti in morda celo družbene zavesti. Pri diplomskem delu smo opazovali različne vrste 

interakcije, in sicer med otroki, med otrokom in učiteljem ter otrokom in napravo. Izpostavili bi 

predvsem visoko stopnjo interakcije med otrokom in napravo, kar dokazuje, da je tehnologija in 

s tem tudi računalniške didaktične igre primerna za popestritev učnih ur. 

Torej lahko računalniško tehnologijo in s tem računalniške didaktične igre uporabimo kot 

pripomoček pri učenju. Pomembno je, da delo z računalnikom otrokovo motivacijo za učenje 

poveča tako, da razvije pozitiven odnos do šole in učenja. Kot omenjeno računalniške igre same 

po sebi vzbujajo pri otrocih motivacijo in ravno zato imajo kot učni pripomoček še večjo 

vrednost, ker krepijo samopodobo, kar omogoča uspešno napredovanje tudi na drugih področjih 

učenja (Kert, Erkoç, 2015). Pri raziskavi smo bili pozorni na visoko motiviranost otrok za 

sodelovanje med učno uro, kar gre pripisati predvsem privlačni tehnologiji in dobro izbranim 

didaktičnim igram.  

Številne raziskave se ukvarjajo s pozitivnimi in negativnimi aspekti uporabe iger v predšolskem 

in zgodnjem šolskem obdobju. Pozitivne in negativne lastnosti iger podrobneje opišemo v 

naslednjem poglavju. 
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2.6.5 Prednosti in slabosti 

Vsaka stvar ima svoje prednosti in obenem tudi slabosti. Na »pluse« in »minuse« naletimo v 

našem vsakdanjiku velikokrat. Tudi pri uporabi računalnika oz. tablice in njima podobnim 

tehnologijam lahko govorimo o prednostih in slabostih, na kar se bomo v tem podpoglavju tudi 

osredotočili. Vključevanje računalnika pri neposrednem delu z otroki ni lahka in preprosta 

naloga. Odločili smo se, da bo naše delo temeljilo predvsem na opazovanju otrok in 

ugotavljanju v kolikšni meri dosegajo zastavljene učne cilje ter na kakšen način računalniške 

didaktične igre vplivajo nanj, bodisi pozitivno bodisi negativno. 

PREDNOSTI 

Igranje računalniških didaktičnih iger je lahko individualno ali skupinsko delo. Čeprav le en od 

otrok neposredno dela z računalnikom, ostali medtem sodelujejo z nasveti, z nakazovanjem 

rešitev in idej, s spodbujanjem in na splošno glasnim ter spontanim komentiranjem. Na videz 

mogoče izgleda, da so pasivni, vendar se aktivno vključujejo v igro. Tako lahko kot pozitivno 

lastnost izpostavimo skupinsko obliko dela, po drugi strani pa tudi individualizem, ki ga s 

pomočjo računalnika z lahkoto dosežemo. Otrok je individualno vpet v delo, igranje, 

razmišljanje s svojo glavo in tako lahko tudi mi lažje opazimo v kolikšni meri vsak posameznik 

dosega zastavljene učne cilje ter mu nudimo takojšnjo povratno informacijo. Le-to pa dobijo 

tudi preko računalniških didaktičnih iger, saj so zastavljene tako, da otroku takoj sporočajo o 

pravilnih in napačnih dejanjih, uspehih in neuspehih ter ga vodijo do rešitev. Tudi članek Why 

Kids Play and What They Learn potrjuje pomembnost povratne informacije in pozitiven vpliv 

lažjega doseganja rezultatov, zaradi takojšnega odziva (Olthouse, 2009). Pozitivno pri tem je 

tudi to, da tako doživijo manj razočaranj in sami prej ugotovijo ter pridejo do pravih rešitev. 

Kot lahko razberemo iz članka Childrens Motivations for Video GamePlay in the Context of 

Normal Development pa igranje iger otrokom pomaga tudi pri sprostitvi in spopadanju z jezo. 

Otroci se lažje spopadajo z osamljenostjo, hkrati igre zagotavljajo zabavo in spodbujajo 

pozitivno razpoloženje ter delujejo zelo motivacijsko. Olson v članku omenja, da je izziv eden 

izmed ključnih dejavnikov pri izbiri igre. Otrokom enostavna igra, ki ne zahteva veliko časa in 

osredotočanja za dosego ciljev ni tako zabavna, medtem ko igra z več stopnjami otrokom 
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predstavlja večji izziv, zato smo tudi mi pri izbiri iger za otroke v vrtcu izbrali igri Spomin in 

Sestavljanka z več stopnjami (Olson, 2010). Računalniške didaktične igre ponujajo 

raznolikost ter spodbujajo kreativnost pri otroku. Kot omenja Stevens, so lahko tudi majhni 

otroci z omejenimi finimi motoričnimi sposobnostmi skozi dobro osnovane računalniške igre 

pri igranju ustvarjalni ter kreativni (Olson, 2010). Enako potrjuje tudi Shaffer v članku Games 

in Learning, Deign and Motivation, ki pravi, da igre lahko naučijo igralce inovativnih in 

kreativnih načinov razmišljanja, dragocenih oblik realnih življenjskih spretnosti in imajo 

sposobnost prikazati bogat, kompleksen ter privlačen virtualni svet (Schifter, 2013). Sam 

računalnik ima tudi pozitiven vpliv na socialni razvoj otroka. Vse izkušnje kažejo na to, da 

otroka ne izolira, temveč celo spodbuja socialno interakcijo in komunikacijo. Opazovanja 

otrok ob računalniku so pokazala, da se otroci med seboj veliko pogovarjajo, saj programi in 

računalniške didaktične igre spodbujajo otrokovo socialno interakcijo in jezik, ki je čustveno 

bogat, humoren in fantazijski. Dejavnosti na računalniku pozitivno vplivajo na otroka, kar se 

tiče jezika, zatorej lahko omenimo, da ima računalnik stimulativno vlogo pri jezikovnem 

razvoju otrok. Celo kognitivno zahtevnejše igre se otroci pogosteje igrajo ob računalniku kot 

brez njega. Pozitivna lastnost je, da otroci, ki uporabljajo računalnik oz. njemu podobno 

tehnologijo ter se srečujejo z računalniškimi didaktičnimi igrami, razvijejo boljše sposobnosti 

učenja. Igre spodbujajo namreč reševanje problemov in hitro odločanje, hkrati pa 

vzpodbudijo otroka, da posveča pozornost tudi detajlom. Sprva je dobro, da so igre 

preproste in primerne za začetnike, nekatere zvrsti in tematiko igre pa moramo otroku 

predstaviti kot namišljen svet, kot nekaj nerealističnega. Osnove takšnih in drugačnih tehnologij 

pa je dobro spoznati prej, torej v predšolski in šolski dobi, saj se bodo v današnjem času 

srečevali z računalniki, tablicami in njim podobnimi programi ter igrami vsak dan. Poudarimo 

lahko tudi, da skoraj ni več poklica, ki ne bi vključeval osnovnega znanja rabe takšnih 

tehnologij. Še več: večja je stopnja tega znanja, večje so možnosti za uspeh na različnih 

področjih in hitrejše, neovirano delo. S pomočjo računalniških iger se lahko otroci v okolju 

hitreje sprostijo in hitreje navežejo stik, pravimo da igre vplivajo na razvoj socialnih 

interakcij. Vsekakor je pozitivna stran tudi to, da se s tem širi otrokova splošna razgledanost, 

razvijata fina motorika, koordinacija oko-roka (s čimer se otrok spopada pri vsakodnevnih 

aktivnostih), sposobnost logičnega mišljenja, načrtovanja in reševanja težav, postavljanje 

ciljev in doseganje le-teh ter krepitev spomina. Obenem pa pripomorejo tudi k zabavi, 
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boljši motivaciji in izboljšanju zaupanja vase. Ob pravilni izbiri didaktičnih računalniških 

iger otrok tako uporablja svojo domišljijo in logiko ter jo tudi izboljšuje ter postane bolj 

radoveden znanja (Bibaleze: Pozitivni vplivi računalnika, 2015). V primerjavi z ostalimi mediji, 

kot so knjige, filmi, radio, televizija, so računalniške igre nenavadno privlačne, zadovoljujejo 

presenetljivo veliko število naših potreb, kot na primer emocionalne, socialne in intelektualne. 

So kompleksnejši in raznolik medij, težko sploh razumemo, kaj naredi igre tako privlačne, 

vsekakor pa bi bilo zanimivo prav to raziskati in izkoristiti za resne pedagoške namene (Olson, 

2010). 

SLABOSTI 

Poleg pozitivnih učinkov prinaša tehnologija, natančneje računalnik, tablica in različne 

računalniške igre, v naše domove tudi mnogo negativnih posledic. Izpostavili bi tako imenovan 

fenomen »izgube dvorišča«. Za otroštva prejšnjih generacij je bilo značilno druženje z vrstniki 

na dvorišču, tako so se učili odnosov, socializacije, gradili so prijateljske vezi, se preizkušali, 

prilagajali en drugemu itd. Dandanes pa je tega vse manj, lahko bi celo rekli, da tega ni več. 

Otroci preveč časa preživijo pred televizorji, računalniki in njim podobnimi tehnologijami. 

Skriti in varni so za zidovi naših domov, vendar to ne pomeni, da so stran od vseh nevarnosti, 

nasprotno, nasilje na zaslonu jim je še bližje dosegljivo − že na en sam klik (Revija za starše 

Otroci: Otroci in digitalni mediji, 2015). Kot pravijo zgodnji nasprotniki računalniških iger, naj 

bi bile le-te zasvojljive, naj bi spodbujale agresivno in antisocialno vedenje ter zavirale 

domišljijo (Olthouse, 2009).  Sicer predšolski otroci dojemajo nasilje na zaslonu drugače kot 

odrasli. Kot primer navajamo risanke, ki jih kljub temu, da so morda na lestvici najbolj nasilnih 

programov, ne dojemajo tako. Če bi otrokom razložili pomen besede nasilje, za katerega še 

nimajo točno razdelanega znanja, bi dojeli, da se le-ta pojavlja v risankah in računalniških 

igricah, ki jih igrajo. Članek Childrens Motivations for Video Game Play in the Context of 

Normal Development pa nasprotno opisuje, da morda lahko nasilje v igrah otroke nauči 

moralnih lekcij, iz tega vidika gledano je to lahko celo pozitivno (Olson, 2010). Poleg 

napačnega razumevanja nasilja, s katerim se lahko srečajo otroci preko računalniških iger, je 

negativna stran tudi to, da velikokrat zaradi občudovanja junakov in verjetja v nadnaravno 

podobo zamenjujejo med tistim, kar se zdi, in tistim, kar dejansko je. Problem ločevanja 
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med realnostjo in fikcijo se pojavlja zlasti pri dečkih. Vsekakor pa se poleg negativnih 

psiholoških vidikov ne smem oddaljiti še od negativnih pogledov, ki se tičejo fizičnega razvoja 

otroka. Zaradi pretiranega »sedenja pred zasloni« lahko močno vplivamo na zdravje 

uporabnika, saj se pojavljajo razni glavoboli, težave z držo, hrbtom in očmi ter še mnoge 

druge nevšečnosti (Scotech: Strokovni članki, Poškodbe pri delu z računalnikom, 2015). 

Pomembno je, da si ergonomsko uredimo delovno okolje ter posamezne dele računalniške 

opreme. Ponavljajoče preobremenjevanje lahko povzroči različne poškodbe. Pojavi se lahko 

tudi slabša motorika in prožnost telesa, vse več je tudi težav z debelostjo, otroci se 

enostavno premalo gibljejo. Negativna lastnost je tudi elektromagnetno sevanje, o katerem se 

danes veliko govori. 

Vse negativne posledice, ki se pojavljajo ob stiku z računalniki, tablicami in igricami pa se 

največkrat pojavljajo predvsem zaradi neustrezne uporabe. Starši so tisti, ki morajo vedeti, da je 

bistvo starševske vzgoje pripravljenost in potrpežljivost, biti v aktivnem vzajemnem odnosu s 

svojim otrokom, mu prisluhniti, se z njim pogovarjati tudi ob televizijskih in računalniških 

vsebinah. Nikakor ne smejo biti digitalni mediji nadomestilo za aktivno preživljanje časa z 

našimi otroci, ker bodo takrat negativni učinki večji od pozitivnih. Če pa bomo digitalne medije 

uporabljali kot dopolnilo pri skupnem preživljanju časa in aktivnem učenju otrok skozi igro, bo 

učinek navdušujoč, saj ne smemo pozabiti, da je za otroke v predšolskem obdobju 

najpomembnejša igra. Dandanes, v dobi računalnikov, pa s tem tudi primerna računalniška 

didaktična igra. Tako lahko povzamemo, da se ob upoštevanju določenih pravil pri stiku s 

tehnologijo, časovni omejitvi in ergonomski ureditvi delovnega okolja lahko izognemo 

negativnim vplivom računalnika ter tako sprevidimo veliko več pozitivnih kot negativnih 

lastnosti didaktičnih računalniških iger. Kljub temu pa, kot že omenjeno, računalnik in 

računalniške igre ne smejo zamenjati pogovorov in druženja s starši, igre s sovrstniki, branja 

pravljic, pisanja, reševanja nalog, gibanja in sprehodov v naravo. Kot je povedala Andreja 

Pšeničny: »Računalnik naj postane del življenja, ne pa nadomestek zanj (Bibaleze: Pozitivni 

vplivi računalnika, 2015)!« 
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2.6.6 Kritika dr. Ranka Rajovića 

Med prebiranjem literature smo zasledili delo Ranka Rajovića, ki je učenju v predšolskem 

obdobju namenil veliko pozornosti. Ranko Rajović je predsednik Svetovnega odbora Mense za 

nadarjene otroke in tudi avtor programa NTC (Nikola Tesla Centra). Izvajajo ga vrtci in šole v 

Švici, na Norveškem, v Italiji, Romuniji, Makedoniji, na Slovaškem, Hrvaškem in tudi pri nas. 

Kot nevroendokrinolog vnaša najnovejša medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. 

Izpostavimo lahko tudi naslednji dve njegovi trditvi (MMC RTV Slovenija: Reproduktivno 

učenje je napaka, 2015).  

»Ankete so pokazale, da ima otrok že v tretjem razredu prve velike lekcije, odgovarjanje 

mu ustvari pritisk čez 120, srce mu bije, potijo se mu dlani. To so simptomi akutnega 

stresa. Začenja čutiti strah, to se dogaja vsaj dvakrat mesečno, šola pa postane prostor, kjer 

doživlja hud stres. Jan Komensky, velik reformator evropske pedagogike, je še pred 400 

leti rekel: šola je igra, šola mora biti igra. V treh državah smo naredili anketo in učence 

četrtih razredov vprašali: kaj je za vas šola? Nihče ni napisal igra!« (Rajović, 2014). 

 

»Glavno obdobje za učenje je pred sedmim letom. Ne govorim, da se mora otrok učiti 

matematike, ampak mora imeti igre, ki bodo pomirile te dele možganov. To je kot neke 

vrste računalnik: večje je ohišje do sedmega leta, lažje bo tja prišlo znanje.« (Rajović, 

2014) 

Dr. Rajović ne podpira reproduktivnega učenja. Lahko bi rekli, da se zavzema za učenje na 

višjem fiziološkem nivoju, s pomočjo asociacij in iger. Zgornja dva citata poudarjata pozitiven 

pomen igre. Zanimivo je njegovo mnenje in stališče o učenju z igro. Avtor spodbuja igro, a 

kritizira današnjo tehnologijo. Na enem od njegovih predavanj v biotehniškem izobraževalnem 

inštitutu v Ljubljani na katerem sem bila prisotna tudi sama, je igro izpostavil na tradicionalen 

način. Idealne igre zanj so na primer: frnikole, gumitvist, ristanc, ravbarji in žandarji ipd. Pri 

njih se razvijajo akomodacija, orientacija, ravnovesje, otrok mora razmišljati. Na drugi strani pa 

najbolj ne podpira prevelike rabe tehnologije, saj pravi, da dandanes otroci preveč časa preživijo 

pred računalnikom (MMC RTV Slovenija: Reproduktivno učenje je napaka, 2015). 
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Osebno se strinjam z njim, vendar ne povsem, saj je odvisno, na kakšen način, kako in koliko 

uporabljaš tehnologijo in s tem povezane računalniške igre. Poleg tega pa se tehnologiji v 

današnjem času ne moremo izogniti. 

Uporabo televizorjev, računalnikov in videoigric dr. Rajović kritizira. Pravi, da so predšolski 

otroci že spregovorili in spoznali svet okrog sebe, vendar ga želijo še bolje raziskovati. Pravi, da 

starši mislimo, da rešimo težave s tem, ko kupimo računalnik ali videoigrico oz. dovolimo imeti 

televizor v otroški sobi. Glede na to, da je milijone let otrok tekal in skakal naokoli ter razvijal 

impluze ter jih pošiljal v možgane ravno z gibanjem, danes otrok popolnoma nenaravno dnevno 

sedi tri do štiri ure in gleda v eno točko. V možgane prihajajo napačni impulzi, ki sporočajo, da 

odziv očesa ni več pomemben. Če otrok gleda v eno točko, ni več t. i. akomodacije. Gre pa za 

najkompleksnejši fiziološki proces: prilagoditev očesa predmetu, ki se približuje oziroma 

oddaljuje. Ko otrok gleda v eno točko tri do štiri ure, v možgane ne pošilja impulzov. V tem 

času pa so možgani naredili manj sinaps za akomodacijo. To bi pozneje lahko pripeljalo do 

težav v šoli. Medtem ko otrok sedi za računalnikom, tudi nič ne govori. Pri večurnem gledanju 

v zaslon ne izgovori niti ene besede. Center za govor zavzema veliko število sinaps. Kako naj 

otrok izoblikuje center za govor, če ne izgovori niti ene besede štiri ure na dan? Manjše število 

sinaps je opaziti pri motnjah govora. Danes ima 50 odstotkov otrok motnje govora. To je bilo 

20 do 30 let nazaj nepredstavljivega! Takrat ni bilo motenj akomodacije, govora in fine 

motorike. Da pa ne bi napačno razumeli dejstva dr. Rajovića, sam meni, da sta televizija in 

računalnik lahko zelo koristna, otroka je treba le na pravi način z njima seznaniti ter določiti 

meje oz. zmanjšati gledanje v zaslon na razumno mero (MMC RTV Slovenija: Reproduktivno 

učenje je napaka, 2015). 
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2.7 Igre in teorije učenja 

Računalniške didaktične igre odražajo tudi teorije učenja. Poznamo behavioristično, kognitivno 

in konstruktivistično. Behavioristične strategije lahko uporabimo pri učenju »kaj« (dejstev), 

kognitivne pri učenju »kako« (procesov in načel), konstruktivistične pri učenju »zakaj« (višji 

nivo razmišljanja, ki pospešuje osebno mišljenje ter miselno povezano učenje) (Šimnic, 2005). 

V nadaljevanju bomo na kratko namenili nekaj besed slednjima dvema, torej kognitivni in 

konstruktivni teoriji, saj se tudi ti dve nanašata na računalniške igre, ki smo jih izbrali.  

2.7.1 Kognitivna teorija 

Kognitivna psihologija trdi, da učenje vključuje uporabo spomina, motivacije in mišljenja.  

Učenje vidijo kot notranji proces in trdijo, da so posledice učenja odvisne  od učnih zmožnosti 

učenca,  vloženega truda med procesom učenja,  globine učenja in učenčevega obstoječega 

znanja. Kognitivisti vidijo učenje kot notranji proces, ki vključuje spomin, mišljenje, 

razmišljanje, abstrakcijo, motivacijo in metakognicijo. Poudarjajo pomen človekovih notranjih 

mentalnih, predvsem spoznavnih procesov pri učenju ter doseganje globljega razumevanja 

(Marentč Požarnik, 2000, str. 17).  Kognitivna psihologija gleda na učenje z vidika predelovanja 

informacij, pri čemer učenec med učenjem uporablja različne vrste spomina (dolgotrajni 

spomin, kratkotrajni spomin, čutni dražljaj, trenutni spomin). 

2.7.2 Konstruktivna teorija 

Zagovorniki konstruktivističnih teorij pa trdijo, da si učenci informacije in svet predstavljajo 

glede na lastne izkušnje, se učijo preko opazovanja (Anderson, T. in Elloumi, F., 2004), 

poskušanja, s postavljanjem in poskušanjem domen, s samostojnim miselnim delom, dialogom 

z drugimi in si tako zgradijo svoj pojem, spoznajo njegov pomen (Marentič, Požarnik, 2000, str. 

54) in ga spremenijo v osebno znanje. Učenje je najuspešnejše takrat, ko osmislijo, kar so se 

naučili skozi neposredno uporabo, s samostojnim miselnim delom. Konstruktivisti vidijo učence 

bolj aktivne kot pasivne. Znanja ne moremo sprejeti od zunaj oz. od nekoga drugega, ampak ga 
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mora vsakdo z lastno miselno aktivnostjo ponovno zgraditi. Učenec je center učenja, učitelj ima 

vlogo svetovalca in nudenja podpore. Učencem je treba dovoliti, da gradijo znanje, namesto da 

jim ga posredujejo učitelji. Glavni poudarek je na učenju, ki vidi učenje kot ponotranjenje 

svojih izkušenj. Učne dejavnosti, ki učencem dovoljujejo ponotranjenje informacij, morajo biti 

uporabljene tudi pri spletnem poučevanju. Če je informacija uporabna v različnih kontekstih, 

potem morajo biti učne strategije, ki pospešujejo večpomensko učenje, uporabljene tako, da 

učencem zares zagotavljajo široko uporabo informacij. Učenje se odmika od enosmernega 

poučevanja, h graditvi in raziskovanju znanja. 

V članku Didaktične igre v izobraževanju je poudarjeno, da kakovostne igre vedno vključujejo 

konstrukcijo, sintezo in uporabo znanja, kar pomeni, da z igranjem iger pravzaprav izvajamo 

aktivnosti, ki so ključne v konstruktivističnih teorijah o učenju (Rugelj, 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O UPORABI 

RAČUNALNIŠKIH DIDAKTIČNIH IGER V VRTCU PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 

3.1   Namen in opredelitev problema 

V diplomskem delu raziskujemo, ali predšolski otroci sploh poznajo lastnosti tehnologij, koliko 

so vešči uporabe naprav, kot sta tablični in osebni računalnik, koliko so vešči uporabe 

programske opreme in igranja računalniških igric, koliko jih računalniške didaktične igre 

motivirajo ter ali so razlike med načinom uporabe različnih tehnologij in preferencami različnih 

tipov igric med spoloma. Namen diplomskega dela je bil pravzaprav ugotoviti, v kolikšni meri 

so otroci že seznanjeni z računalnikom in tablico in koliko že posegajo po igricah na dani 

napravi ter kako so spretni pri uporabi le-teh. Kaj jih motivira, kako se vedejo med igranjem, 

kako razmišljajo, kaj jim predstavlja izziv in kje se lahko pojavljajo težave. Igranje smo 

povezali s cilji iz Kurikuluma za vrtce in s specifičnimi cilji posamezne igre. 

V ta namen smo pripravili učno pripravo za vrtec, skrbno izbrali štiri različne računalniške 

didaktične igre (dve se igrata s pomočjo tabličnega in dve s pomočjo osebnega računalnika) in 

za vsako od iger prilagojen opazovalni list. Slednji je namenjen izključno otrokom, ki so igrali 

računalniške didaktične igre. Torej imamo na razpolago štiri opazovalne liste, in sicer za igro 

Toca Kitchen, Toca Hair Salon, Sestavljanka in Spomin. Učno uro z vsemi elementi smo izvedli 

v izbranem vrtcu s skupino dvajsetih predšolskih otrok. Uporabili smo metodo strukturiranega 

opazovanja brez udeležbe. Za vsakega posameznega otroka smo opazovali določene lastnosti 

obnašanja med igranjem in jih strukturirano zapisovali. Opazovalne liste smo izpolnjevali preko 

opazovanja otrok in odgovorov, ki so jih podali otroci. Na koncu smo imeli 20 izpolnjenih 

opazovalnih listov, od tega jih je bilo 6 za igro Toca Kitchen, 5 za igro Toca Hair Salon, 3 za 

igro Sestavljanka in 6 za igro Spomin. 
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3.2 Cilji raziskave 

Cilj diplomskega dela je z izvedbo učne ure v vrtcu ugotoviti smiselnost in učinkovitost 

uporabe izbranih računalniških didaktičnih iger za predšolske otroke, v kolikšni meri predšolski 

otroci dosegajo zastavljene učne cilje pri igranju računalniških didaktičnih iger, kakšne so 

prednosti ter slabosti le-teh ter kako primerne so računalniške didaktične igre za učenje ali 

sprostitev. 

V splošnem smo s cilji, kot so pridobivanje sposobnosti samostojnega reševanja problemov, 

razvijanje logičnega sklepanja, spoznavanje (enostavnih) postopkov za razvrščanje podatkov 

ipd. pri mladih igralcih razvijali zmožnost algoritmičnega razmišljanja. Drugi učni cilji se 

nanašajo na spoznavanje in uporabo novih tehnologij: poznavanje delov računalnika, pravilna 

uporabe miške itd. Nekateri učni cilji pa se nanašajo na intelektualni razvoj otroka v zgodnjem 

šolskem obdobju (spomin, koncentracija, prostorska orientacija, fina motorika …). Pomembni 

so tudi učni cilji, ki se nanašajo na spoznavanje objektov iz navideznega sveta, spoznavanje 

njihovih omejitev, spoznavanje načinov za rokovanje z njimi ter povezovanje le-teh z objekti iz 

realnega sveta. 

3.3 Priprava učne ure in opis opazovalnega lista 

3.3.1 Kratka priprava učne ure 

Preden smo se lotili opazovalnih listov smo otrokom želeli približati računalniške didaktične 

igre z njim že znanimi igrami, ki so del njihovega vsakdana − kuhanje in friziranje v igralnih 

kotičkih, sestavljanje sestavljank ter igranje spomina. V učilnici/igralnici smo pripravili 

pripomočke in štiri večje mize okoli katerih so se odvijale posamezne igre. Na začetku smo 

učence posedli ob steno ter se z njimi pogovorili o poteku današnjega dne, povprašali smo jih, 

na kakšne načine se igrajo doma in vrtcu, kaj se najraje igrajo, pokazali smo jim tablico in 

računalnik ter se z njimi pomenili, čemu sta namenjeni napravi. Presenečeni smo bili nad 

odzivom; sprva je bilo zaznati, da so otroci dobro vedeli, kaj sta omenjeni napravi in za kaj ju 

uporabljamo. Zanimalo nas je tudi, koliko in če sploh so že imeli stik s tovrstno tehnologijo ter s 

kakšno od računalniških iger.  
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Slika 1: Diskusija z otroki 

Nato smo se lotili individualnega igranja računalniških didaktičnih iger na napravah. Z žrebom 

smo določili igralce, ki so se lotili igranja računalniških didaktičnih iger, ostali pa so medtem 

nadaljevali z igranjem tovrstnih iger v igralnici ter čakali, da je prišel njihov red. 

 

Slika 2: Igranje iger na osebnem ali tabličnem računalniku 
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3.3.2 Opis opazovalnega lista 

Lotili smo se individualnega igranja računalniških didaktičnih iger na napravah, kjer smo začeli 

z izpolnjevanjem opazovalnih listov za posameznega otroka. 

Opazovalni list, ki je bil namenjen vsem predšolskim otrokom v vrtcu, je obsegal opredelitev o 

spolu in štiri vprašanja, s katerimi smo izvedeli, če je otrok že kdaj uporabljal bodisi tablični 

bodisi osebni računalnik, za katero napravo se je odločil in katero od iger je izbral za igranje. 

Vezano na izbiro igre smo nato izbrali še enega od štirih opazovalnih listov. Med seboj so bili 

podobni, a še vedno prilagojeni vsaki računalniški didaktični igri posebej. Veliko vprašanj je 

bilo skupnih vsem igram in na koncu vsakega opazovalnega lista so bili zapisani cilji, ki bi jih 

otrok lahko dosegel. Vsak opazovalni list je vseboval 14 vprašanj, le pri listu za igro 

Sestavljanka jih je bilo nekoliko več (16). 

 

Vprašanja smo pri obdelavi podatkov razdelili na sklope, in sicer: 

− na začetku splošna raba naprav, izbira naprave ter tipa igre, 

− nato vprašanja, ki se nanašajo na spoznavanje in uporabo novih tehnologij (pravilna 

uporaba miške in zaslona na dotik ipd.), 

− sledila so vprašanja o zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri otrocih (samostojno 

reševanje problemov, razvijanje logičnega sklepanja, spoznavanje enostavnih postopkov 

za razvrščanje podatkov ipd.) in intelektualni razvoj otroka (spomin, koncentracija, 

prostorska orientacija ipd.), 

− vprašanja, s katerimi opisujemo čustvene odzive otroka (osredotočenost, razdražljivost, 

motivacijo, interakcijo, aktivnost ipd.), 

− na koncu pa še prikaz doseženih ciljev otrok pri vsaki od iger. 

Obrazec za pripravo učne ure in opazovalni listi so strnjeno dodani na koncu kot priloga k 

diplomskemu delu. 
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3.4  Predstavitev vzorca 

V raziskavo je vključena skupina 20 predšolskih otrok, od tega je bilo 12 dečkov in 8 deklic. 

Raziskavo smo izvedli v Vrtcu Mojca, enoti Kekec, skupini Pastirčki. Otroci so bili stari od 5 

do 6 let. Sodelovali so vsi otroci, sprva v skupinah, kasneje individualno na izbrani tehnologiji 

(osebnem ali tabličnem računalniku). Pri izvedbi učne ure sta bila prisotna vzgojiteljica Blažka 

Stoilovski in pomočnik vzgojitelja Sašo Keber. Za sodelovanje in anonimno uporabo materialov 

smo predhodno pridobili soglasje staršev.  

3.5  Opis didaktičnih iger 

V tem poglavju bomo predstavili igre, ki smo se jih igrali z otroki, še preden smo se lotili 

igranja iger na računalniku. Namen je bil predstaviti igre v realnem življenju in jih povezati z 

računalniškimi igrami. 

S pomočjo štetja od 1 do 4 smo izbrali naključne štiri skupine. Skupino 1 so tvorili otroci, ki so 

bili nagovorjeni s številko 1, skupino 2 otroci, ki so bili nagovorjeni s številko 2, skupino 3 

otroci, ki so bili nagovorjeni s številko 3, in skupino 4 otroci, ki so bili nagovorjeni s številko 4. 

Že s tem smo začeli z neke vrste igranjem, otroke pa je to takoj pritegnilo, način izštevanja s 

števili jim je bil poznan. Nato smo se z otroki odpravili do pripravljenih miz, ki smo jih omenili 

v poglavju 3.3.1. (kratka priprava učne ure). Pri vsaki mizi smo se pogovorili o dogajanju okoli 

določene mize ter igri, ki se bo odvijala na njej. Preko vprašanj smo jih poskušali voditi do 

ugotovitve, za kakšno igro gre in kako se dano igro lahko v kotičku igramo. Odgovarjali so 

skoraj vsi otroci, saj so to igre, ki so prisotne vsak dan v njihovem življenju in se jih pravzaprav 

pogosto igrajo; kuhanje ali friziranje v igralnih kotičkih ter sestavljanje sestavljank in igranje 

spomina. Čeprav so igre večini otrok že dobro poznane, smo tako skupaj ugotovili, kaj se bomo 

igrali in ponovili pravila vsake igre posebej. Ta del je pomemben za otroka preden se loti 

igranja (podobnih iger) s pomočjo izobraževalne tehnologije, kot sta tablica in računalnik, saj 

jim je pri razumevanju ravno to najbolj v pomoč – stik z realnimi in njim vsakdanjimi stvarmi iz 

življenja. Vsaka skupina je začela z igranjem pri eni od miz, na določen časovni interval pa so 

se skupine zamenjale. Tako so imeli vsi otroci možnost igrati vse štiri izbrane igre. 



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

35 

3.5.1 Didaktična igra 1: KUHANJE 

Igranje v igralnem kotičku (miza 1): Na mizi 1 so otroke čakale različne stvari/živila, kot so: 

korenček, limona, topi nož, ponev, deska, posoda, sadje, slikanice živil, ki se pojavljajo v igrah. 

Sprva smo prepoznavali in poimenovali vsa živila, ki so bila na mizi, nato pa ugotavljali, kaj 

vse je mogoče z njimi početi. Vprašali smo jih, na katere načine lahko iz živil pripravimo jedi. 

Začeli smo se pogovarjati o kuhanju, pečenju, gretju hrane, pravzaprav na splošno o pripravi 

hrane. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o tem, kaj jemo mi ljudje in kaj živali (saj je v igri 

Toca Kitchen možnost izbire med npr. deklico, ki bo kuhala in uživala hrano ali mačkom). 

Otroci so se tako spomnili vsakdanjih stvari (kot je kuhanje), ki jih počnejo doma s starši. Nato 

pa smo se dotaknili teme, kako bi lahko kuhali s pomočjo tablic, kar smo kasneje z igranjem 

igre Toca Kitchen tudi počeli. 

 

 

Slika 3: Kuhanje 
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3.5.2 Didaktična igra 2: UREJANJE PRIČESKE 

Igranje v igralnem kotičku (miza 2): Na mizi 2 so otroke čakale različne stvari/pripomočki, kot 

so: glavnik za lase, fen, krtača, lak za lase, šal, kapa ipd. 

Zopet smo se srečali s stvarmi, ki so prisotne v njihovem vsakdanu. Gre za urejanje pričeske, 

oblačenje, ustvarjanje ipd. Skupaj smo ugotavljali, kaj kam sodi, kaj vse lahko s predmeti 

naredimo, na kakšne načine se lahko uredimo in kako ustvarjalni smo lahko. Vse to nam ponudi 

tudi igra Toca Hair Salon na tablici, katero so otroci preizkusili v nadaljevanju. 

 

Slika 4: Urejanje 
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3.5.3 Didaktična igra 3: SESTAVLJANKA 

Igranje v igralnem kotičku (miza 3): Izbrali smo tri prostovoljce in vsakemu od teh v roke 

položili del sestavljanke (večje velikosti), ki sem jo izdelala predhodno doma. Ostali otroci so 

poskušali prostovoljce postaviti tako, da je nastala smiselna slika. Povprašali smo jih, kaj 

menijo, katero igro smo se sedaj igrali. Skupaj smo prišli do imena igre Sestavljanka, nato pa 

smo jim na mizo dali možnost izbire različnih sestavljank (različne zahtevnosti). Pogovorili smo 

se o tem, na kakšne načine lahko sestavljamo, in tudi tu smo jih vodili do možnosti 

»sestavljanja« oz. igranja igre Sestavljanka na računalniku, kar smo kasneje tudi počeli. 

 

Slika 5: Sestavljanje 
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3.5.4 Didaktična igra 4: SPOMIN 

Igranje v igralnem kotičku (miza 4): Zopet smo izbirali prostovoljce, tokrat smo jih potrebovali 

šest, in vsakemu od teh v roke položili kartonček (večje velikosti), na katerem je bila slika. Po 

dva kartončka sta imela skupaj enako sliko, torej smo imeli tri pare. Kartončke sem že 

predhodno izdelala doma, in na njih so bile slike otrokom priljubljenih likov, kot so Hello Kitty, 

Spiderman ipd. Tako smo še bolj pritegnili njihovo pozornost in zanimanje za igranje. 

Prostovoljci so stali frontalno pred ostalimi otroki in v rokah imeli narobe obrnjen kartonček, 

dokler nismo katerega od njih izbrali. Ko je izbran prostovoljec pokazal sliko kartončka, so si 

otroci morali to dobro zapomniti, nato pa so nadaljevali z odkrivanjem kartončkov, ki so se 

skrivali za prostovoljci. Prišli smo do ugotovitve, da se slike ponavljajo, in tako na koncu našli 

tri pare. Otroke smo popeljali do imena igre Spomin, nato pa smo ponudili možnost igranja igre 

Spomin pri mizi 4 (več parov kot so izbrali, večjo težavnost so imeli). Tudi tukaj smo se kasneje 

dotaknili možnosti igranja igre Spomin na računalniku. 

 

Slika 6: Spomin 
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Tako so vsi otroci spoznali igre, ki so v njihovem življenju prisotne vsak dan in se jih 

pravzaprav pogosto igrajo. Čeprav so večini otrok igre že dobro poznane, smo tako skupaj 

ugotovili, kaj se bomo igrali, in ponovili pravila vsake igre posebej. Ta del je pomemben za 

otroka preden se loti igranja (podobnih iger) s pomočjo izobraževalne tehnologije, kot sta 

tablica in računalnik, saj jim je pri razumevanju ravno to najbolj v pomoč – stik z realnimi in 

njim vsakdanjimi stvarmi.  

Nato smo izžrebali po dva otroka, ki sta se z menoj odpravila v del učilnice, kjer je bilo vse 

pripravljeno za »uro igranja« na izbrani tehnologiji. 

3.6  Opis računalniških iger 

3.6.1 Toca Kitchen 

Navdih za igro Toca Kitchen so avtorji dobili pri tipičnem otroškem igranju, kjer se otroci zelo 

radi pretvarjajo, da kuhajo. Vsak starš je bil skoraj sigurno že kdaj »potisnjen« v vlogo 

pokuševalca hrane in je »okušal« sendviče iz lesa ali različna peciva, okrašena z listi in travo. 

Čeprav vse skupaj dejansko ni užitno, je vsekakor »kuhanje« zelo dobra igra za otroke. Avtorji 

so želeli ustvariti tudi digitalno različico te vrste igranja, kjer se otroci  prosto odločajo in 

svobodno raziskujejo. Ravno zato pri igri Toca Kitchen ni kuhanje določeno v zaporednih 

korakih, ampak lahko otroci »obdelujejo« hrano v poljubnem vrstnem redu in tolikokrat, kot jim 

je všeč. Igra je tako barvno kot zvočno zelo dobro obarvana in otroka pritegne k igranju (Jens 

Peter de Pedro, 2014). 

Kljub svobodi, ki jo ima pri igranju otrok, pa v igri nastopajo liki (deklica, deček, mačka, bik), 

ki imajo različne preference. Na primer priprava jedi kot je riba ni enaka, če jo pripravljaš za 

deklico ali mačko. Pri tem je potrebno pripraviti hrano namenjeno različnim likom. Tako lahko 

otroku med »kuhanjem« zastavljamo različna vprašanja, kot so na primer: Kaj mačka rada je? 

Kaj je všeč dečku? Zakaj nekateri liki zavračajo določeno hrano? Dekle na primer ne poje ribe, 

če ta ni kuhana ali pečena. Torej sledi vprašanje, a bi sam pojedel surovo ribo. Na neki točki 

dobimo priložnost, da se z otrokom pogovorimo o njegovih lastnih preferencah za hrano ipd. 
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Dobro je, da otrok pozna vsa živila, ki so pri igri na voljo v hladilniku, in vse načine priprave 

hrane, ki so na voljo (pečenje, kuhanje, gretje, sekljanje), nato pa se lahko loti »kuhanja« po 

lastni izbiri (Jens Peter de Pedro, 2014). 

 

Slika 7: Začetek igranja (Toca Boca: Toca 

Kitchen, 2014) 

 

 

Slika 8: Liki v igri (Toca Boca: Toca Kitchen, 

2014) 

 

 

Slika 9: Živila v igri (Toca Boca: Toca Kitchen, 

2014) 

 

 

Slika 10: Kuhinjski pripomočki v igri (Toca Boca: 

Toca Kitchen, 2014) 

 

3.6.2 Toca Hair Salon 

Toca Hair Salon je igra, ki je zelo odprta za različne rešitve oz. igralcu omogoča veliko načinov 

igranja. Njen namen je vzpodbuditi kreativnost pri otroku. Glavni namen avtorjev je bil ustvariti 

igro, ki bi urejanje oz. izkušnjo v frizerskem salonu prikazala čim bolj realistično. Igra vsebuje 
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široko paleto realističnih možnosti urejanja pričeske in nima nobenih določenih pravil igranja, 

zato lahko igralec svobodno izbira svoje cilje. Otrok pri tem ni omejen in lahko pokaže svojo 

ustvarjalnost ter kreativno razmišljanje. Igra je tako barvno kot zvočno zelo pestro obarvana in 

otroka pritegne k igranju (Mårten Brϋggemann, 2014). 

V igri je možnost izbire med šestimi različnimi liki tako ženskega kot moškega spola. Medtem 

ko je pri moških morda več ustvarjanja z obdelovanjem brade, je pri ženskah več možnosti 

uporabe raznolikih lasnic, ki krasijo njihove lase. Še vedno pa je kljub prosti izbiri igralca v 

določenem trenutku zabavno in spodbudno začeti igrati igro z nekim jasno zastavljenim ciljem 

in na primer ustvariti točno določeno pričesko, ki jo ima tvoj prijatelj. Tako mora otrok ločiti 

med striženjem, britjem, česanjem, umivanjem, sušenjem ali barvanjem las. Igra vsebuje 

različna orodja za eksperimentiranje in več delov salona med katerimi je moč prehajati. Otrok 

izbere orodje, ki ga želi uporabiti in začne z »izdelovanjem« pričeske. Na koncu lahko svojo 

ustvarjalnost tudi »ovekoveči« in izbran lik, s katerim je ustvarjal, fotografira (slika se shrani v 

galerijo naprave). 

   

Slika 11: Začetek igranja (Toca Boca: Toca Hair 

Salon 2, 2014) 

  

 

Slika 12: Liki v igri (Toca Boca: Toca Hair Salon 

2, 2014) 
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Slika 13: Primočki za urejanje pričeske (Toca Boca: Toca Hair Salon 2, 2014) 

 

 

3.6.3 Sestavljanka 

Spletna igra je poučna in zanimiva igra, ki ponuja različne možnosti igranja. Otrok jo igra na 

računalniku s pomočjo miške. V igri je prisotna podoba otroške kače, ki igralca vseskozi 

spremlja in vodi, hkrati pa opiše posamezen del igre ter poda jasna navodila za igranje. Loči več 

didaktičnih in poučnih iger, in sicer štetje, sestavljanje, spomin, prepoznavanje likov, 

prepoznavanje barv in skrivalnice. Igri, ki sem jih pri uri uporabila, sta Sestavljanka in Spomin. 

Sledi opis spletne igre Sestavljanka. 

Sestavljanka je igra, ki je večini otrok že dobro poznana. Gre za manjše ali večje število delov 

sestavljanke, ki jih mora otrok pravilno združiti/sestaviti, da na koncu dobi smiselno celoto 

(sliko). S tem otrok razvija sposobnost opazovanja, spomina in logičnega razmišljanja ter 

prepoznava različne smeri (levo, desno). Pri Lekovi spletni igri »Kača«, kot smo jo 

poimenovali, na enostaven način otroku razloži navodila in nato se igranje prične. Sestavljanka 

vsebuje tri stopnje, ki si sledijo od lažje k težji. Sprva mora otrok sestaviti sestavljanko (dečka), 
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ki zajema 9 delov. Ko to zaključi, nadaljuje z višjo stopnjo, kjer mora sestaviti sestavljanko 

(opica), ki zajema 16 nekoliko manjših delov, in na koncu še sestavljanko (žirafa), ki zajema 25 

še manjših delov. Na začetku vsake stopnje ima možnost dobro pogledati sliko, ki jo bo 

sestavljal, če med igro potrebuje dodatno pomoč, pa lahko v vsakem trenutku prikliče sliko v 

spomin. Med sestavljanjem sestavljank »Kača« za pravilno postavljen del otroka pohvali in se z 

njem veseli; tako je otrok vseskozi deležen povratne informacije in pozitivno motiviran za 

igranje naprej. 

 

Slika 14: Začetek in navodila (Lek: Spletne igre, 2013) 
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Slika 15: Sestavljanka 1. stopnja (Lek: Spletne igre, 2013) 

 

3.6.4 Spomin 

Poleg sestavljanke smo pri uri uporabili še eno izmed spletnih iger, in sicer Spomin, ki jo v 

nadaljevanju opišemo. 

Spomin je igra, kjer otrok odkriva zakrite kartončke in si pri tem poskuša dobro zapomniti, 

kakšna slika se skriva pod njimi. Ko odkrije dve enaki sliki je s tem pridobil en par in igra se 

zaključi, ko so vsi pari odkriti oz. poiskani. S tem otroci razvijajo (kratkoročni) spomin, 

pozornost, hitrost, sposobnost koncentracije ter prepoznavajo prostorsko orientacijo. Pred 

pričetkom igre Spomin »Kača« na kratko poda navodila, nato pa otroka spremlja in za vsak 

pravilno odkrit par bodri z različnimi komentarji, kot so: »Bravo!«, »Jeeeeee!«, »Odlično!«, 

»Pravilno!« itd. 

Tudi ostalih možnosti, ki jih ponuja zgoraj omenjena spletna igra, nismo izključili, saj so bile 

zelo uporabne za tiste hitre in bolj nadarjene otroke, ki so med »čakanjem« drugih tako 

preganjali dolgčas. 
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Slika 16: Spomin (Lek: Spletne igre, 2013) 

 

 

3.7 Rezultati in interpretacija 

Za vsako od iger smo pripravili opazovalni list z vprašanji, ki so nam bila v pomoč pri 

opazovanju otrok med igranjem računalniških didaktičnih iger. Ko smo ugotovili, za katero od 

iger se je otrok odločil, smo pripravili primeren opazovalni list z vprašanji ter vseskozi 

označevali ter sproti za vsakega otroka (igralca) posebej zapisovali opažanja in odgovarjali na 

raziskovalna vprašanja. Nekatera vprašanja so za vsako od iger enaka, saj smo jih želeli 

primerjati med seboj glede na vpliv dane igre ter naprave. Medtem ko so druga vprašanja 

specifična za vsako igro posebej. Analizo odgovorov smo torej prilagodili tipu vprašanja. 

3.7.1 Splošna raba tehnologije, izbira naprave ter tipa igre 

Spodnji grafi prikazujejo splošne stvari, in sicer natančno opredeljujejo, koliko otrok je 

sodelovalo, za katero napravo so se odločili, za katero igro so se odločili ter različne odnose 

izbire glede na tip igre in spol. 
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Graf 1: Spol 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 60 % (12) dečkov in 40 % (8) 

deklic. Vseh otrok je bilo 20. 

 

Graf 2: Seznanjenost s tehnologijo tablica 

Več kot polovica otrok (natančneje 11 otrok), kar je 55 %, je tablico že uporabljalo, medtem ko 

9 otrok, kar predstavlja 45 %, s tabličnim računalnikom še ni imelo stikov. 
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Moški Ženski 
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Graf 3: Seznanjenost s tehnologijo računalnik 

Večina otrok, torej 15 otrok od 20 anketirancev (kar je 75 %), je že uporabljala računalnik, le 5 

otrok (25 %) pa računalnika še ni imelo priložnost uporabljati. 

 

Graf 4: Izbira naprave 

Med razpoložljivima napravama, torej tablico in računalnikom, se je skoraj polovica otrok 

odločila za računalnik in polovica za tablico. Vendar se je kljub temu, da je imelo manj otrok 

stik s tablico kot računalnikom, 55 % otrok odločilo za tablico in 45 % otrok za računalnik. 
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Ali je otrok že kdaj uporabljal računalnik? 

Da Ne 

55 % 

45 % 

Tablica Računalnik 



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

48 

 

 

Graf 5: Prvi stik z napravo 

Če primerjamo napravi lahko trdimo, da je računalnik naprava, ki je bolj prisotna v domovih 

otrok, saj je 75 % otrok že imelo stik z njim, medtem ko je s tablico rokovalo nekoliko manj 

otrok, in sicer 55 % (kar prikazuje zgornji graf). 

Kljub temu da je več otrok že uporabljalo računalnik in manj tablico, si je kot napravo za 

igranje izbralo več otrok tablico. Tu predvidevamo, da gre verjetno za otroško radovednost in 

bolj privlačno tehnologijo. Med tistimi, ki so odgovorili, da tablice še niso uporabljali (9 otrok), 

so si štirje otroci izbrali tablico, 5 pa jih je izbralo računalnik, skoraj polovica se je odločila za 

tablico, čeprav z njo še niso rokovali. Zanimivo je tudi to, da tisti, ki so obe napravi že 

uporabljali (11 otrok), vseeno raje uporabljalo tablico (7 otrok). 

Spodnja dva grafa prikazujeta izbiro naprave glede na spol. 

55 % 

75 % 

Tablica Računalnik 

Koliko otrok je napravo že uporabljalo? 
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Graf 6: Izbira tablice glede na spol 

Tablico je izbralo 11 otrok, izmed teh 6 dečkov (55 %) in 5 deklic (45 %). Opazimo, da ne gre 

za večjo razliko med spoloma, saj so tako eni kot drugi izbrali tovrstno napravo. 

 

Graf 7: Izbira računalnika glede na spol 

Računalnik je izbralo 9 otrok, izmed teh 6 dečkov (67 %) in 3 deklice (33 %). Tu je moč 

opaziti, da je računalnik naprava, ki je nekoliko ljubša dečkom. 
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67 % 
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Graf 8: Izbira igre 

Iz grafa je razvidno, da so otrokom vse igre blizu, saj so se odločali za vse in nobena med 

igrami ni bila izpuščena. Med najbolj priljubljenima sta bili očitno igra Toca Kitchen 

(»kuhanje«) in njim že dobro znana didaktična igra za urjenje spomina Spomin, saj se je za 

vsako od njiju odločilo 30 % otrok (torej 12 otrok je izbralo eno izmed omenjenih iger). Na 

drugem mestu je bila prevladujoča igra Toca Hair Salon (od preostalih 8 otrok se je za njo 

odločilo 5 otrok, kar predstavlja 25 %) in kot zadnja na seznamu je bila Sestavljanka, ki jo je 

igralo 15 % otrok (oz. trije otroci). 

Spodnji grafi prikazujejo izbiro igre glede na spol. 
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Graf 9: Izbira igre Toca Kitchen glede na spol 

Za igro Toca Kitchen se je odločilo 6 otrok, 5 dečkov (83 %) in 1 deklica (17 %), kar me 

preseneča, saj sem bila mnenja, da se »kuharijo« raje igrajo deklice, vendar v novodobnem 

svetu vedno več kuhajo tudi predstavniki moškega spola. Že današnji mediji in oddaje 

potrjujejo, da je dandanes moški lahko odličen kuhar, in to počne z velikim veseljem. Kot sem 

omenila v teoriji v poglavju 2.2.1 (spol in igra), gre tako pri deklicah kot dečkih za prevzemanje 

vlog, vendar v večini osebe iz družinskega okolja posnemajo deklice, medtem ko dečki raje 

posnemajo osebe, ki jih še nikoli niso srečali (npr. Supermana); redko posnamejo moške vloge 

v »domači sceni«. Tokrat pa raziskava in odgovori kažejo drugače, vedno so lahko izjeme, ki 

potrjujejo pravilo. In naj posnemajo deklice ali dečki, menim da vse kar počnemo starši hote ali 

nehote prenesemo na naše otroke, saj so otroci odraz svojih staršev in le kaj je bolje od 

posnemanja mame pri lakiranju nohtov in očeta pri menjavi žarnice. Iz zgornjega grafa lahko 

razberemo ravno to, da so posneli vlogo očetov – kuharjev bolje in v veliki večini kar dečki. 
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Graf 10: Izbira igre Toca Hair Salon glede na spol 

Za igro Toca Hair Salon se je odločilo 5 otrok, 4 deklice (80 %) in 1 deček (20 %), kar je bilo 

predvidljivo, saj se ličijo in urejajo v večini predstavnice ženskega spola, vendar tudi tu ne 

smemo izključiti moškega spola. Če zopet pogledamo širše in se osredotočimo na poklic 

frizerja, dandanes srečamo mnogo moških stilistov in frizerjev, kar tudi pri izbiri igre Toca Hair 

Salon potrjuje deček, ki se je odločil za tovrstno igro. 

 

Graf 11: Izbira igre Sestavljanka glede na spol 
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Za igro Sestavljanka so se odločili trije otroci, 2 deklici (67 %) in 1 deček (33 %). 

Konstrukcijske igre navadno bolj pripisujemo dečkom, kot sem zapisala v teoriji: »Tako kot 

Kuret, je tudi Zupančičeva ugotovila, da je zgodnja igra dečkov v primerjavi z igro deklic bolj 

manipulativna, fizična in konstrukcijska.« Kot je razvidno iz zgornjega grafa, pa se za igro 

Sestavljanka na splošno ni odločilo veliko otrok, od tega pa vseeno več deklic. Ko smo jih 

opazovali pri sestavljanju sestavljank v igralnem kotičku (ne na računalniku), so se v večini 

temu delu izogibali oz. bolje rečeno so skoraj komaj čakali, da pride čas in se skupine 

zamenjajo. Glede na pogovor z vzgojiteljico in vsa opažanja smo dorekli, da so sestavljanke del 

njihovega vsakdana v vrtcu in se jih velikokrat »lotijo«, kot na primer risanja ipd., zato jim je ta 

igra mogoče že predobro poznana. Čeprav so bile tokrat čisto druge sestavljanke, jih že v osnovi 

veliko manj motivira kot na primer »kuhanje«, ki so se ga vsi odkrito veselili.  

 

Graf 12: Izbira igre Spomin glede na spol 

Za igro Spomin se je odločilo 6 otrok, 5 dečkov (83 %) in 1 deklica (17 %), kar očitno 

prikazuje, da je tovrstna igra bolj zanimiva moškemu delu skupine. 

V nadaljevanju bomo analizirali vprašanja, ki so bila enaka za vsako izmed iger, in primerjali, 

kako so se odzivali otroci oz. igralci glede na izbrani napravi, tablico ali računalnik. 
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3.7.2 Spoznavanje in uporaba novih tehnologij 

V tem podpoglavju bomo prikazali, kako dobro otroci poznajo dele računalnika in kako so se 

odrezali pri uporabi miške ter zaslona na dotik. 

TABLICA IN RAČUNALNIK 

 

Graf 13: Prvi klik 

Kot razberemo iz zgornjega grafa, je bila tista prva reakcija otrok pri obeh napravah podobna. 

Večina jih je takoj zagnala izbrano igro, ne pa vsi. Pri tablici je 6 otrok takoj izbralo gumb 

»Play«, ravno tako 5 otrok gumb »Igraj« pri računalniku. Pri obeh napravah 2 otroka nista 

izbrala ničesar in sta čakala na pomoč. Tako pri stiku s tablico kot tudi z računalnikom eden od 

otrok ni izbral ničesar in je kar gledal naokoli. Ostali trije otroci so kliknili kar nekam na zaslon, 

in sicer sta dva otroka pri stiku s tablico »kliknila« na škarje, en otrok pa pri stiku z 

računalnikom na orodno vrstico. Z malo pomoči so se otroci v splošnem kar dobro znašli. 
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Graf 14: Zagon igre 

Zgornji graf prikazuje, koliko otrok je znalo samo zagnati igro in koliko jih je potrebovalo 

pomoč bodisi pri igranju iger na tablici bodisi na računalniku. Glede na to, da je od vseh 20 

otrok  bilo 11 tistih, ki so igrali igri na tablici in 9 tistih, ki so igrali igri na računalniku lahko 

trdim, da ni večjih razlik med napravama. Pri igrah na tablici je 8 od 11 otrok takoj »kliknilo« 

na gumb »Igraj/Play« in uspelo zagnati igro, pri igrah na računalniku je 6 od 9 otrok ravno tako 

takoj ugotovilo funkcijo gumba »Igray/Play«. Ostalih 6 otrok je pri zagonu iger potrebovalo 

pomoč, in sicer takih je bilo enako število pri tablici kot računalniku (trije otroci). Opazimo, da 

so se otroci podobno odrezali pri igrah na obeh napravah in jim zagon iger v večini ni povzročal 

težav ter so hitro ugotovili funkcijo gumba. Torej imajo vse štiri igre dobro viden gumb, ki 

sproži igranje. 
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TABLICA 

 

Graf 15: Izbrani lik pri igri Toca Kitchen 

 

Pri zgornjem grafu stolpci prikazujejo za kakšne like so se odločale deklice in dečki. Pri igri 

Toca Kitchen opazimo, da so dečki izbrali v večini lik, ki predstavlja dečka ali pa živali (mačka, 

bik). Nihče od dečkov ni izbral lik deklice. Eno dekle, ki je igralo igro Toca Kitchen pa se je 

odločilo za lik, ki predstavlja deklico. Dotik zaslona oz. izbira lika jim ni povzročala težav. 

 

 

Graf 16: Izbrani lik pri igri Toca Hair Salon 
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Graf prikazuje podobno kot zgornji graf, le da gre tu za izbiro likov pri igri Toca Hair Salon. 

Deček se je odločil za moški lik, deklice pa so se v večini odločale za ženske like (kar tri 

deklice od štirih), le ena pa je izbrala moški lik. Torej lahko izpostavimo, da dečke v večini 

»privlačijo« moški liki in deklice v večini ženski liki, ki nastopajo v igrah. Tudi tu jim dotik 

zaslona oz. izbira lika ni povzročala težav. 

 

Graf 17: Premikanje po zaslonu na dotik 

Otroci so pri igri Toca Kitchen takoj ali pa v manj kot pol minute ugotovili, da s premikanjem 

levo in desno po zaslonu pridemo do hladilnika, kjer je možnost izbire različnih živil in 

možnost priprave hrane na različne načine, medtem ko so pri igri Toca Hair Salon nekateri 

otroci imeli nekaj težav. Eden od otrok je takoj ugotovil, da je pri igri moč prehajati iz enega 

dela salona v drugega, drugi je bil pri tem počasnejši in je potreboval več kot pol minute, ostali 

trije pa so potrebovali celo pomoč. Sami niso ugotovili, da pri igri obstaja več opcij za urejanje 

pričeske. Sklepamo lahko, da so pri igri Toca Kitchen bolj opazne in logične možnosti igranja 

(puščici levo in desno), zato otrokom premikanje po zaslonu tu ni delalo večjih težav. Pri igri 

Toca Hair Salon pa so bile »pikice« na dnu ekrana otrokom manj opazne in nepoznane, niso 

vedeli, da prikazujejo prehajanje med okni in s tem deli salona. Ko so ugotovili, da se je moč 

premikati desno in levo jim to ni delalo večjih težav. Lahko rečemo, da večina otrok pozna 

osnovna pravila za premikanje po zaslonu na dotik. 
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Graf 18: Uporaba zaslona na dotik 

Pri tem, kako uporabiti izbran predmet na zaslonu, pa je bilo potrebne že več motorike. Tu je 

bilo ravno obratno, večje težave so se pojavljale pri igri Toca Kitchen, saj so trije otroci zelo 

počasi prišli do ugotovitve, kako »nahranimo izbrani lik«. Eden od njih je pri tem potreboval 

celo pomoč, ostala dva pa sta to ugotovila takoj. Pri igri Toca Hair Salon je bilo otrokom očitno 

bolj logično, kako danemu liku na različne načine urejati pričesko, saj sta dva otroka to 

ugotovila v manj kot pol minute (srednje hitro), vsi ostali (3) pa so to ugotovili takoj. 
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RAČUNALNIK 

 

Graf 19: Uporaba računalniške miške 

Miška otrokom ni delala težav, izjema je bil eden od devetih otrok, ki je vseskozi zamenjeval 

desni in levi klik na miški. Presenečeni smo bili nad tem, kako dobro so rokovali z njo. Ko smo 

otroke opazovali, so se nekateri rokovanja z miško lotili manj spretno in jim je pri klikanju 

uhajala izpod nadzora, vendar so kmalu ugotovili, da je najlažje tako, da dlan sloni na miški in 

ob klikanju premikaš le prst. Njihove ročice so se kar »prilepile« na miško, kar je bil verjetno 

tudi eden od razlogov, da niso zamenjevali med levim in desnim klikom na miški. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SESTAVLJANKA SPOMIN 

št
e

vi
lo

 o
tr

o
k 

Je otrok zamenjeval desni in levi klik na miški? 

NE 

DA 



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

60 

 

Graf 20: Premikanje z miško po zaslonu 

Pri igri Sestavljanka se je opazilo, da jim tudi prenašanje z miško ni delalo večjih težav. Čeprav 

so se sestavljanja lotili le trije od 20 otrok, nobeden od teh ni potreboval pomoči. Dva sta kar 

hitro (manj kot v pol minute) ugotovila, kako prenašati dele sestavljanke, eden pa se je zadeve 

lotil takoj. 

3.7.3 Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja in intelektualni razvoj 

otroka 

V nadaljevanju bomo glede na izbrano igro preko grafov analizirali, kako so otroci vešči pri 

samostojnem reševanju problemov, razvijanju logičnega sklepanja, spoznavanju enostavnih 

postopkov za razvrščanje podatkov ipd., poleg tega pa tudi intelektualni razvoj otroka v 

zgodnjem šolskem obdobju (spomin, koncentracija, prostorska orientacija, fina motorika ipd). 
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TABLICA 

 

 

Graf 21: Primerna izbira živil in jedi pri igri Toca Kitchen 

Trije otroci so primerno izbrali živila glede na izbranega pokuševalca, medtem ko ostalim trem 

to ni uspelo. Težave so se pojavile takrat, ko je eden od otrok liku deček ponudil slamo, ki je 

seveda ni pojedel, in liku bik klobaso oz. meso. Predvidevamo lahko, da ti otroci niso logično 

sklepali ali pa bili seznanjeni z dejstvom, da bik ni mesojeda žival. Na desni strani grafa pa 

lahko opazimo, da prevladuje moder stolpec, torej so otroci v veliki večini (5 otrok) primerno 

pripravili jedi glede na izbranega pokuševalca. Eden izmed njih je surovo jajce sesekljal in ga 

ponudil liku deček, zato sem sklepala, da živila ni pripravil na primeren način, saj ljudje ne 

jemo surovih jajc. Po drugi strani pa je razmišljal logično, saj jajca res sesekljamo s pomočjo 

mešalnika pri peki različnih dobrot, na primer palačink. 
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Graf 22: Primerno izbrana dejanja in logičen vrstni red pri igri Toca Hair Salon 

Zgornji graf »govori« o tem, kako so skoraj vsi otroci (4) znali primerno izbrati dejanja glede na 

izbran lik oz. spol. Pri enem od otrok smo opazili, da je predmete v igrici uporabljal brez 

razmišljanja in pri tem ni uporabil logičnega vrstnega reda opravil (primer: najprej je lase 

šamponiral in pobarval, potem pa je brez spiranja (uporabe tuša) že dodajal dodatke za lase), 

vendar smo kasneje ugotovili, da je le preizkušal, kaj vse ponuja igra. Tudi britje ženskega 

spola po obrazu naj ne bi bilo označeno kot primerno dejanje, vendar smo po dolgem 

razmisleku vseeno tukaj »stopili korak nazaj«, saj dandanes ni več »prav« in »narobe«, če 

moški natikajo uhane, nosijo ženska oblačila ali pa na primer ženske uporabljajo brivnik na 

obrazu. Predsodkov smo se znebili in otrokom pustili, da so bili čim bolj ustvarjalni in so v 

danem času preizkusili čim več od ponujenega v igrici. Nastajale so spodaj prikazane slike. 
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Slika 17: Izdelki otrok (Toca Hair Salon) 
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RAČUNALNIK 

 

Graf 23: Poslušanje navodil pri igrah na računalniku 

Od devetih otrok so bili trije taki, ki so preslišali navodila in samostojno nadaljevali oz. 

»klikali« naprej (eden pri igranju igre Sestavljanka in dva pri igranju igre Spomin). Ostalih 6 

otrok je pozorno poslušalo navodila in jim sledilo. Moje mnenje je, da otroci večinoma kar 

dobro poslušajo navodila, ponavljajo za vzgojiteljem ipd., vedno pa so tudi takšni, ki so »v 

svojem svetu« in občasno razmišljajo čisto o drugih stvareh, »odplavajo« in se ne znajo 

skoncentrirati na bistvo. Navodila, ki jih je v igrici podajala »Kača«, so bila jasna in glasna, 

otroke so lepo vodila do igranja po korakih, bodisi sestavljanja sestavljanke ali odkrivanja parov 

pri igri Spomin. 
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Graf 24: Funkcija sličice pri igrah na računalniku 

Otroci so pri igri Sestavljanka takoj (2 otroka) ali srednje hitro (1 otrok) »odkrili«, da imajo 

vseskozi med sestavljanjem prisotno pomoč, in sicer sličico, ki je prikazovala končno sliko 

sestavljanke. Pri tem je eden od otrok to pomoč med sestavljanjem uporabil le enkrat, ostala dva 

pa nista potrebovala dodatne sličice in sta sestavljala kar po logičnem sklepanju. Tudi pri igri 

Spomin jim je bilo v večini logično, da se sličice skrivajo za kvadratkom oz. odprejo s klikom 

nanj. To je počasi odkril eden otrok, srednje hitro dva otroka in takoj trije otroci. 

 

Graf 25: Zaključek prvega dela iger na računalniku 
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Vseh 9 otrok, torej vsi tisti, ki so igrali igro Sestavljanka (3), in tisti, ki so igrali igro Spomin 

(6), je prišlo do konca prvega dela igre. Torej so sestavili prvo sestavljanko (dečka, ki ima 9 

delov) oz. so enkrat odigrali igro Spomin in odkrili vse pare. Spodnja grafa prikazujeta, koliko 

časa so za to potrebovali. 

 

Graf 26: Časovni interval za igro Sestavljanka 

 

 

Graf 27: Časovni interval za igro Spomin 
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Otroci so za dokončanje igre potrebovali različno dolžino časa. Pri Sestavljanki sta dva otroka 

sestavila dečka v času intervala od 1 do 2 min, eden pa celo v manj kot eni minuti. Pri Spominu 

pa sta dva otroka odkrivala pare nekoliko počasneje, zato sta za to potrebovala 4 min. Nekoliko 

boljši spomin pa so imeli vsi ostali otroci (4) in so vse pare odkrili v intervalu od 2 do 4 min. Tu 

ne smemo zanemariti dejstva, da smo že po naravi nekateri pri različnih opravilih hitrejši, drugi 

počasnejši. Torej je na čas igranja igre vplivalo več dejavnikov: kako dobro imajo otroci razvito 

hitrost, pozornost, sposobnost koncentracije in opazovanja, prostorsko orientacijo in kratkoročni 

spomin. 

 

Graf 28: Stopnja, ki jo je otrok dosegel pri računalniških igrah 

Stolpci na levem delu grafa prikazujejo, kakšno stopnjo so otroci dosegali pri igranju igre 

Sestavljanka. Od treh otrok sta dva otroka dosegla kar 3. stopnjo, to pomeni, da sta sestavila vse 

tri sestavljanke (dečka − 9 delov, opico − 16 delov in žirafo − 25 delov) in nato potrebovala še 

dodatno igro. Eden izmed otrok pa je dosegel 1. stopnjo in do konca sestavil le prvo 

sestavljanko (dečka − 9 delov). Stolpci na desni strani grafa pa nam povedo, da je 1. stopnjo 

dosegel eden od otrok, kar pomeni, da je spomin odigral le enkrat, 2. stopnjo so dosegli štirje 

otroci, kar pomeni, da so igro spomin odigrali dvakrat. Igro Spomin pa je trikrat odigral in s tem 

dosegel 3. stopnjo le eden od otrok.  
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3.7.4 Čustveni odzivi otroka 

Otroci med igranjem izražajo svoja čustva, karakter ter vedenjske vzorce. Posebno pozornost 

smo namenili opazovanju njihovih čustvenih odzivov med igranjem igric, in ravno te bomo v 

tem delu tudi interpretirali. Zanimalo nas je, koliko so otroci osredotočeni in razdražljivi med 

igranjem ter kako se obnašajo po končanem igranju izbranih igric. Osredotočili pa smo se tudi 

na njihovo motivacijo, aktivnost ter interakcijo (med otroki, otok – učitelj, otrok – naprava). 

TABLICA IN RAČUNALNIK 

 

Graf 29: Fokusiranost na igro 

Opazimo, da je bila večina otrok skozi igranje osredotočena na igro, in sicer kar 13 otrok od 

dvajsetih, med temi sta jih očitno bolj pritegnili igri na tablici, saj je iz grafa razvidno, da je bilo 

9 otrok zelo osredotočenih pri igranju iger na tablici in štirje pri igranju iger na računalniku. 

Delno osredotočeni so bili pri računalniku trije otroci, in sicer je enega izmed teh zmotil gumb 

»Domov«, druga sva pa igranje igre drugega otroka. Le en otrok pa je bil delno osredotočen pri 

igranju iger na tablici, zmotilo ga je glasno komentiranje sošolca. Trije otroci so med igranjem 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TABLICA RAČUNALNIK 

št
e

vi
lo

 o
tr

o
k 

Otrok je bil zelo fokusiran na igro. 

Otrok je bil delno fokusiran, zmotilo ga je glasno komentiranje 
sošolca, igranje igre drugega otroka ali gumb domov. 

Otrok je zapustil igro in začel z "brskanjem" po tablici. 



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

69 

kar zapustili igro in začeli z »brskanjem«, od tega eden pri igrah na tablici in 2 pri igrah na 

računalniku. 

 

Graf 30: Razdražljivost otrok med igranjem igric 

 

Veliko otrok je bilo med igranjem iger umirjenih, kar 8 pri igranju iger na tablici Toca Kitchen 

ali Toca Hair Salon in trije pri igranju iger na računalniku Sestavljanka ali Spomin. Ravno tako 

je bilo 8 otrok pri igranju nekoliko nestrpnih, pri tem so gledali naokoli ali mahali z rokami, več 

od teh, in sicer kar 6, je bilo nekoliko nestrpnih pri igrah z računalnikom, 2 pa pri igrah na 

tablici. Le eden od otrok je bil zelo razdražljiv, tako da je vstajal s stola in glasno komentiral; 

igral je igro Toca Kitchen. 

 

Spodnji grafi prikazujejo opažanja pri vsakemu otroku, in sicer kako dobra je njihova 

MOTIVACIJA ali AKTIVNOST med igranjem igre, INTERAKCIJA med otroci, ki so igrali 

različne igre, med otrokom in učiteljem ter otrokom in tehnologijo. Opazovano smo ovrednotili 

z DOBRO, SREDNJE DOBRO ali SLABO. 
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Graf 31: Motivacija otroka med igranjem 

Iz grafa je očitno, da povsod prevladuje moder stolpec, kar pomeni, da je bila motivacija pri 

vseh igrah zelo dobra. Največjo motivacijo so dosegli otroci, ki so igre igrali na tablici (8 otrok 

je bilo dobro motiviranih). Le eden od otrok je bil označen kot slabo motiviran, in sicer pri 

igranju igre Toca Kitchen. Srednje dobro motiviranih otrok je bilo največ pri igranju igre 

Spomin (trije otroci), drugod le po en otrok. Torej lahko razberemo, da je bila motivacija v 

večini dobro ovrednotena. 

 

Graf 32: Aktivnost otroka med igranjem 
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Iz grafa vidimo, da pa aktivnost ni tako enotna (kot motivacija zgoraj), in sicer je bila pri 

igranju iger na tablici aktivnost dobra pri osmih otrocih, medtem ko pri igranju iger na 

računalniku le pri štirih. bila Pri igri Toca Kitchen sta bila slabo aktivna dva otroka, pri igrah 

Sestavljanka in Spomin le en in pri igri Toca Hair Salon celo nihče. Srednje dobro aktivnost pa 

je največ otrok (trije) doseglo pri igro Spomin, eden pa tudi pri igri Toca Hair Salon. 

 

 

Graf 33: Interakcija med otroki 

 

 

Graf 34: Interakcija med otrokom in učiteljem 
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Graf 35: Interakcija otroka s tehnologijo 

Iz zgornjih grafov lahko razberemo interakcijo, ki smo jo opazovali pri otrocih, in sicer iz treh 

različnih vidikov. Prvi je interakcija med otroki, ki so igrali različne igre, drugi je interakcija 

otrok-učitelj in tretji je interakcija otroka s tehnologijo (tablico ali računalnikom). Na splošno 

povedano opazimo, da je bila interakcija med otroki zelo mešana, ponekod dobra, drugod slaba, 

medtem ko je bila interakcija otrok-učitelj v večini dobra ali srednje dobra. Le pri dveh otrocih 

je bil odnos med učiteljem in otrokom pomanjkljiv, zato tudi interakcija označena kot slaba. 

Graf, ki prikazuje interakcijo otroka s tehnologijo pa ne vsebuje nobenega zelenega stolpca, kar 

pomeni, da noben od otrok ni dosegel slabe interakcije s tehnologijo. Še več, večina otrok je 

doseglo ravno s tehnologijo dobro interakcijo (13 od 20 otrok), 7 otrok pa srednje dobro. 
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Graf 36: Obnašanje otrok ob koncu igre 

Obnašanje otrok ob koncu igre je bilo pri otrocih zelo različno, če primerjamo napravi, pa kar 

podobno. Res, da je bilo več otrok takih, ki ni želelo ali pa so se obotavljali pri tem, da bi 

»zapustili« igro in prenehali z igranjem ravno pri igranju iger na tablici (9 otrok). Vendar nič 

kaj dosti manj ni bilo takih tudi pri igranju iger na računalniku (7 otrok), zato tu ne moremo 

izpostaviti nobene od naprav. Pri obeh, tako tablici kot računalniku, pa sta bila dva otroka taka, 

ki sta takoj prenehala z igranjem igrice, zato lahko poudarim, da so bili izmed vseh 20 otrok le 

štirje taki, ki se niso pretirano »navezali« na katerekoli izmed iger oz. naprav. Vseh ostalih 16 

otrok pa sta tablica in računalnik kar močno pritegnila, tako da so si želeli še več igranja 

računalniških didaktičnih iger. 
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Graf 37: Povratna informacija 

Skoraj vsi otroci so bili pozorni na zvoke in komentarje pri igricah (18 otrok od 20), z izjemo 

dveh otrok. Pri igrah na tablici so dobro opazovali in poslušali, kaj jim sporočajo liki, če jim je 

hrana všeč ali ne − s komentarji in mimiko (kot so na primer »Mmmm.«, »Bljek.«, nasmešek na 

obrazu ...). Pri igrah na računalniku pa jih je vseskozi vodila »Kača«; poleg podajanja navodil in 

takojšnje povratne informacije o tem, kaj je pravilno oz. kdaj je treba poskusiti ponovno, jih je 

ves čas tudi spodbujala s komentarji, kot so »Bravo!«, »Odlično!« ipd. Kot smo že v 

teoretičnem delu omenili, je povratna informacija ena od prednosti, ki »nastopajo« v 

računalniških didaktičnih igrah. Menim, da so povratne informacije v igrah zelo dobro 

zastavljene, saj sporočajo o pravilnih in napačnih dejanjih, uspehih in neuspehih ter vodijo 

igralca do rešitev. Zaradi takojšnega odziva so vplivale tudi na lažje doseganje rezultatov otrok. 

Otroci so tako doživeli manj razočaranj in sami prej prišli do pravih rešitev. 

 

Slika 18: Povratna informacija 
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3.7.5 Dosega ciljev otrok pri vsaki od iger 

Spodnji štirje grafi za vsako od iger prikazujejo dosego ciljev pri otrocih. Natančno pokažejo, 

koliko otrok je določen cilj doseglo, koliko jih cilja ni doseglo v celoti in koliko otrok cilja 

sploh ni doseglo. 

 

Graf 38: Dosega ciljev pri igri Toca Kitchen 
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Graf 39: Dosega ciljev pri igri Toca Hair Salon 
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Graf 40: Dosega ciljev pri igri Sestavljanka 
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Graf 41: Dosega ciljev pri igri Spomin 

 

3.8 Povzetek ugotovitev 

Povzamemo lahko, da so imeli otroci kar nekaj predznanja o sami tehnologiji, torej o osebnem 

in tabličnem računalniku, in tudi računalniške igrice jim niso bile tuje. Vsi otroci so se že kdaj 

igrali igre, kot so: kuhanje in urejanje v igralnih kotičkih, sestavljanje sestavljanke ali 

odkrivanje parov pri igri Spomin. Tokrat pa so didaktične igre v realnem življenju povezali z 

dano tehnologijo in prav dobro jim je šlo. Prvi stik z računalnikom je imela večina otrok, malo 

manj ga je bilo pri tabličnem računalniku. Kljub temu pa so se pri izbiri naprave nekoliko bolj 

odločali za tablico. Menim, da je tablični računalnik še privlačnejša naprava kot osebni 

računalnik. Otrokom še vedno ni toliko dosegljiva, ravno zato so pri uporabi le-te še bolj 

radovedni. Analizirali smo tudi izbiro naprave glede na spol in ugotovili, da se je za tablični 
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računalnik odločalo več deklic, medtem ko so dečki v večini raje izbrali osebni računalnik. Tudi 

pri izbiri igre nas je zanimalo, kaj raje izberejo dečki in kaj deklice. Kot smo predvidevali, so se 

deklice odločale za igro Toca Hair Salon, kar je bilo pričakovano, saj se tudi v realnem življenju 

prepisuje ženskemu spolu veliko več urejanja pričeske ipd. Presenetilo pa nas je, da sta se od 

treh otrok dve deklici odločili za igro Sestavljanka. Konstruktorske igre navadno pripisujemo 

dečkom, vendar moramo glede na rezultate deklet reči, da sta se odrezali odločno, saj sta 

dosegli najvišjo stopnjo pri igri in nato potrebovali še dodatno igro. Vse skozi smo upoštevali 

diferenciacijo otrok in prilagajali načine od lažjih k težjim ter vedno imeli na razpolago še 

dodatne igre za tiste, ki so hitrejši in bi se lahko dolgočasili. Doseganje rezultatov otroke še 

toliko bolj motivira, kar se je videlo pri igranju teh dveh deklic, ki sta želeli sta prej preiti v 

stopnjo višje in sestavljati zahtevnejše sestavljanke. Presenetilo me je tudi to, da so se za igro 

Toca Kitchen – kuhanje v večini odločali dečki, prav tako tudi za igro Spomin, kar smo sicer 

pričakovali. Dečki so že v igralnici pokazali svojo tekmovalnost in so zelo vznemirjeno 

odkrivali in iskali pare. Pri igrah na tabličnem računalniku smo ugotavljali, za kakšne like so se 

odločali. Raziskava je pokazala, da se dečki odločajo bolj za moške like ter deklice bolj za 

ženske. 

Presenetljivo je bilo tudi poznavanje in uporaba tehnologije, konkretno zaslona na dotik in 

računalniške miške. Predšolski otroci so že kar vešči obeh, v večini poznajo osnovna pravila za 

premikanje po zaslonu na dotik oz. premikanje po zaslonu z računalniško miško in znajo 

uporabljati zaslon na dotik oz. miško pri računalniku. Bolj spretni pa so bili vseeno v večini z 

miško, zaslon na dotik je nekaterim povzročal težave. 

Otroci imajo zelo dobro razvito tudi sposobnost samostojnega reševanja problemov in logičnega 

sklepanja. Pri igri Toca Kitchen so se dobro odrezali pri izbiri živil in pripravi hrane na 

primeren način, tudi pri igri Toca Hair Salon jim urejanje pričeske ni delalo težav, nasprotno, 

bili so zelo kreativni. Sama sem uživala ob opazovanju in si po tihem mislila, kako ustvarjalnost 

otrok res nima meja. Vseeno pa je ponekod razvidno, kako otroci le sklepajo in še nimajo dobro 

razčiščenih dejstev, saj je eden od otrok pri igri Toca Kitchen človeškemu liku za jesti ponudil 

slamo oz. biku mesne izdelke. Vendar predvidevamo, da so lahko otroci le preizkušali like in 

pri tem opazovali dogajanje, mimiko, zvoke; ni nujno, da niso imeli tega znanja. Tudi pri igrah, 
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kot sta Sestavljanka in Spomin, so pokazali svoje intelektualne sposobnosti, imajo dober 

spomin, sposobnost sestavljanja delov v celoto in kar dobro razvito prostorsko orientacijo ter 

fino motoriko. 

Če se osredotočimo še na čustvene odzive otrok, lahko povzamemo, da so bili otroci v veliki 

večini zelo fokusirani na igro, motivacija je bila zelo vidna, bili so aktivni, dobro so sodelovali z 

učiteljem ter bili še v boljši interakciji z napravo. To se je dobro videlo tudi pri tem, kako so s 

težavo prenehali z igranjem in računalniških didaktičnih iger. Literatura pravi in tudi študija je 

pokazala, kako pomembna je takojšnja povratna informacija. Otrokom dobro dene pohvala in 

jih še bolj spodbudi za igranje naprej, po drugi strani pa jih opozarja na napake, zaradi katerih 

hitro razmišljajo v pravo smer in tako dosegajo boljše rezultate. 

Cilje so otroci različno dosegali pri vsaki od iger kot prikazujejo grafi v podpoglavju 3.7.5 

(dosega ciljev otrok pri vsaki od oger). V splošnem pa lahko zaključimo, da so otroci v večini 

cilje ali dosegli ali pa ne čisto v celoti. Zelo malo je bilo takih, ki kakšnega od ciljev sploh ne bi 

dosegli. Pri igrah na tabličnem računalniku je za izpostaviti cilj, ki ga je doseglo največ otrok, in 

sicer opazovanje bitij in predmetov v igri, njihovo premikanje ter mimiko, ki jo ustvarjajo. 

Najmanj otrok pa je doseglo cilj poznavanja osnovnih pravil za premikanje po zaslonu na dotik. 

Pri osebnem računalniku pa so se za razliko od tabličnega računalnika najbolje odrezali ravno 

pri osnovnih pravilih za premikanje z miško po zaslonu in uporabi le-te. Otroci pa so imeli 

težavo s koncentracijo, in ravno sposobnost koncentracije je bil eden izmed ciljev, ki ga je 

doseglo najmanj otrok. 
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4 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati možnosti uvedbe računalniških didaktičnih iger med 

izbrano skupino predšolskih otrok. Strokovna javnost prepozna v njihovi uporabi v šolstvu 

veliko pozitivnih, hkrati pa tudi negativnih lastnosti. Izpostavili bi predvsem visoko raven 

motivacije ob igranju. Poleg tega imajo računalniške didaktične igre tudi več pozitivnih vplivov 

na otrokov razvoj, med drugim ponujajo raznolikost in  spodbujajo kreativnost. Kot negativno 

lastnost pa bi predvsem izpostavili dejstvo, da prekomerna raba tehnologij lahko vodi v 

potencialno odvisnost in posledično socialno izolacijo posameznika. Hkrati pa je lahko 

povezana tudi s fizičnimi deformacijami, kot posledica prekomernega sedenja in monotonih 

gibov ob upravljanju z računalnikom. Negativnim učinkom pa se lahko s primerno uporabo 

tehnologije izognemo ali jih vsaj zmanjšamo. Do danes še ni dokončnega strokovnega mnenja, 

ki bi govoril v prid ali proti večji uporabi didaktičnih iger v šolstvu. Zaenkrat je ta odločitev še 

vedno v domeni posamezne šole oz. institucije oz. učitelja in starša. Ti se odločijo, kako na 

najbolj učinkovit način združiti rabo iger z učnim načrtom oz. vzgojno-izobraževalnimi cilji. 

Prvi stik s tehnologijo pa se ne pojavi šele v šoli, vendar mnogo prej, največkrat že doma. 

Danes se otroci soočajo s tehnologijo že v zelo rani mladosti, saj nas v to silita okolje in družba. 

Do obdobja predšolske vzgoje je večina otrok tako že vsaj seznanja s tehnologijo, če je že ne 

uporablja relativno redno. Potrditev opazovanja najdemo v empiričnem delu diplome, saj so vsi 

otroci brez večjih težav uporabljali ponujeni napravi ter izbrane igre. Hkrati lahko potrdimo, da 

so bili otroci navdušeni in visoko motivirani, kar je seveda tudi olajšalo izvedbo učne ure in 

ustvarilo pozitivno vzdušje med samo uro. Menim, da s pomočjo igre lažje dosežemo večjo 

angažiranost otrok, kar pozitivno vpliva na vzdušje v razredu, hkrati pa ustvarja tudi večjo 

povezanost otrok in učiteljev. Najboljše doseženi cilji se nanašajo na prepoznavanje in 

zaznavanje objektov v igricah, otroke pritegne dinamika slike in zvoka, znajo dobro opazovati 

in poslušati ter razumno sprejeti povratno informacijo likov v igri. To lastnost otroci pozneje 

uporabijo pri samostojnem reševanju problemov, ki je temelj sodobnih načinov poučevanja. 

Izsledki raziskave veljajo le za omenjeni vzorec, ki je bil vključen v raziskavo in jih ni moč 

posploševati na celotno populacijo predšolskih otrok. 
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Pri študiju literature in izvedbi prakse uporabe računalniških didaktičnih iger v predšolski dobi 

smo dobili pozitivno povratno informacijo, ki govori v prid potencialni rabi iger v predšolski 

vzgoji ter kasneje v šolstvu. Moje mnenje je, da so otroci v tej fazi otroštva že dovolj zreli, 

izkušeni in predvsem radovedni. Menim, da znajo uporabljati tehnologijo in računalniške igre 

dovolj dobro, da bi lahko to izkoristili tudi kot del učne ure. Tudi rezultati projektnega dela s 

študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so pokazali, da so izobraževalne igre zelo 

učinkovita učna tehnologija. Če so ustrezno zasnovane in izdelane ter je v razredu uporabljen 

ustrezen didaktičen pristop, lahko njihovo uporabo »utemeljimo« z vsemi relevantnimi 

teorijami o učenju. Prav tako pa jih lahko uporabljamo za vse starostne stopnje in v vseh 

oblikah izobraževanja in tako omogočimo učinkovito učenje (Rugelj, 2015). Ključnega pomena 

pa je, da se skrbno izbrane didaktične igre ujemajo z učnim načrtom in ima tudi učitelj sam 

voljo ter željo uvesti tehnologijo kot popestritev in del svojega učnega načrta. Velja omeniti tudi 

zadržke, ki jih podajo kritiki računalniških iger, na primer dr. Rajović, ki nasprotuje prezgodnji 

in pretirani rabi tehnologije, ki lahko zavira razvoj fine motorike. Kot bodoča učiteljica pa sem 

mnenja: »Učitelji vendar moramo slediti trendom in vsej današnji tehnologiji ter se truditi v 

smeri, da otroke naučimo čim več na najbolj sproščen način, kakor to lahko ponuja igra.« 
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6 PRILOGE 

UČNA PRIPRAVA – OBRAZEC 

Šola: Vrtec Kekec – enota Mojca 

Skupina: Pastirčki (predšolski otroci od 5-6 let)  

Datum: 5.1.2014 

Predmet: Računalništvo 

Učna tema:   Didaktične igre za zgodnje obdobje 

Učna enota:  Računalniške didaktične igre za predšolske 
otroke 

Učne oblike:  

 Individualna oblika 

 Frontalna oblika 

 Delo v dvojicah in skupinah 

Učne metode: 

 Metoda razlage 

 Metoda pogovora 

 Metoda besedne, slikovne demonstracije 

 Metoda opazovanja 

 Metoda igre 

 Metoda spobujanja 

 Metoda reševanja problemov 

 Metoda dela z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo  

Učne tehnike: 

 Asociacija 

Operativni učni cilji: 
Ob koncu učne ure učenec:  

 ima sposobnost poslušanja (navodil) 

 prepozna in loči med različnimi info. 

tehnologijami (računalnik, tablica) 

 ima sposobnost samostojnega reševanja 

problemov 

 ima sposobnost logičnega razmišljanja 

 ima motorične sposobnosti 

 prepoznava (enostavne) postopke za 

razvrščanje predmetov v supine 

 zna pravilno uporabljati zaslon na dotik 

 pozna osnovna pravila za premikanje po 

zaslonu na dotik 

 zna pravilno uporabljati levi klik na miški 

 pozna osnovna pravila za premikanje z miško 

po zaslonu 

 opazuje bitja/predmete in njihovo premikanje 

 zaznava in prepoznava zvoke, ki jih ustvarjajo 

predmeti (v igri) 

 zaznava in prepoznava mimiko, ki jo ustvarjajo 

predmeti (v igri) 

 povezuje predstavitev objektov v igrici z objekti 

realnega sveta 

 loči med pravilnimi in napačnimi dejanji 

Specifični učni cilji glede na igro: 
Ob koncu učne ure učenec:  

 prepozna in loči različna živila 

 loči med kuhanjem, pečenjem, gretjem ali 

sekljanjem živil 

 loči med jedmi, ki so primerne za ljudi ali živali 

 zna na primeren način pripraviti hrano 

 prepozna in loči različne pripomočke za 

urejanje (glavnik, škarje, sušilec…) 

 loči med frizerskimi opravili: česanje, striženje, 

britje, likanje, kodranje, sušenje, barvanje 

pričeske 

 prepozna modne dodatke in jih zna na 

primeren način namestiti liku (klobuk na glavo, 

očala na nos, lasnica na lase...) 

 kreira in je ustvarjalen 

 razvija sposobnost opazovanja in spomina 

 spoznava različne oblike 

 ima sposobnost spoznati dele celote 

 ima sposobnost spoznati sestavljanje delov v 

celoto 

 ima razvit kratkoročni spomin 

 ima razvito pozornost 

 ima razvito hitrost 

 ima sposobnost koncentracije  

 ima razvito prostorsko orientacijo 

 ima razvito fino motoriko 

Učna sredstva: 

 učila: Spletni brskalnik 

 učni pripomočki: računalnik, tablica, različni 
materiali 

Didaktične etape učnega procesa: 
1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE. 
2. OBRAVNAVANJE  NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE. 
3. URJENJE ALI VADENJE. 
4. PONAVLJANJE. 

Medpredmetne povezave:  
Povezuje se z / s: 

 Slovenščino, Gospodinjstvom 
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SPLOŠNI OPAZOVALNI LIST 

 
 

1. SPOL:  M Ž 

 

2. Ali je otrok že kdaj uporabljal tablico? 

a) DA 

b) NE 

 

3. Ali je otrok že kdaj uporabljal računalnik? 

a) DA 

b) NE 

 

4. Katero napravo je otrok izbral? 

a) Tablica 

b) Računalnik 

 

5. Katero igro je otrok izbral? 

a) Toca Kitchen 

b) Toca Hair Salon 

c) Sestavljanka 

d) Spomin 

(nadaljuj z opazovalnim listom, ki je ustrezen glede na izbrano igro) 
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OPAZOVALNI LIST  – IGRA TOCA KITCHEN 

1. Kaj je prva stvar, ki jo je otrok izbral? 
   

2. Je otrok igro uspel zagnati sam? 
a) Otrok je igro zagnal sam. 
b) Potrebna je bila pomoč. 

 
3. Kateri lik je izbral? 

a) Mačka 
b) Deklica 
c) Deček 
d) Bik 

 

4. Kako hitro je otrok ugotovil kje je izbira različnih živil 
(hladilnik) in kje možnost izbire za pripravo hrane? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

5. Kako hitro je otrok ugotovil, da pripravljeno hrano 
pokuševalcu nesemo v usta? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

6. V tabeli označi možnosti, ki jih je otrok v času igranja 
izbral. 

 
 

7. Je bil otrok pozoren na mimiko likov in zvoke, ki so 
pristorni v igri ter preko teh ugotovil kaj je pravilno in kaj 
napačno dejanje – povratna informacija? 
a) DA 
b) NE 

 

8. Je primerno izbral živilo glede na izbranega pokuševalca 
(izbran lik)? 
a) DA 
b) NE 
c) DELNO 

 

9. Je primerno pripravil jed glede na izbranega pokuševalca 
(izbran lik)? 
a) DA 
b) NE 
c) DELNO 

 

10. Ali je bil otrok med igranjem fokusiran na igro ali je zašel 
kam izven nje? 
a) Otrok je bil zelo fokusiran na igro. 
b) Otrok je bil delno fokusiran, zmotilo ga je ......... 
c) Otrok je zapustil igro in začel z »brskanjem« po 

tablici. 

11. Kakšna je bila stopnja razdražljivosti otroka med 
igranjem igrice? 
a) Otrok je bil umirjen med igranjem. 
b) Otrok je bil nekoliko nestrpen (med igranjem je 

gledal naokoli, mahal z rokami…) 
c) Otrok je bil zelo razdražljiv (med igranjem je vstajal iz 

stola, glasno komentiral…) 
 

12. Pred vsakim vprašanjem napiši število od 1 – 5 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 5 največ).  
5 – zelo dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
4 – dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
3 – srednje dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
2 – slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
1 – zelo slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
 

 Kakšna je bila motivacija otroka med igranjem gre 

 Kakšna je bila interakcija med otroci, ki so igrali različne 
igre 

 Kakšna je bila interakcija otrok – učitelj  

 Kakšna je bila interakcija s tehnologijo (tablico) 

 Kakšnaje bila aktivnost otroka med igranjem igre 
 

13. Kakšno je bilo obnašanje otroka, ko se je iztekel čas in je 
moral prenehati z igranjem? 
a) Otrok ni želel dati tablico iz rok in prenehati z 

igranjem igrice. 
b) Otrok se je nekoliko obotavljal in sprva ni želel 

odložiti tablico ter prenehati z igranjem igrice. 
c) Otrok je takoj odložil tablico in prenehal z igranjem 

igrice. 
 

14. Pred vsakim ciljem napiši število od 1 – 3 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 3 največ).  
3 – cilj je dosegel 
2 – cilja ni dosegel v celoti  
1 – cilj ni dosegel   
 

 Otrok ima sposobnost poslušanja (navodil) 

 Otrok prepoznava in loči med različnimi info. 
tehnologijami (računalnik, tablica)  

 Otrok ima sposobnost samostojnega reševanja problemov  

 Otrok ima sposobnost logičnega sklepanja  

 Otrok ima motorične sposobnosti 

 Otrok prepoznava (enostavne) postopke za razvrščanje 
predmetov v skupine  

 Otrok zna pravilno uporabljati zaslon na dotik 

 Otrok pozna osnovna pravila za premikanje po zaslonu na 
dotik  

 Otrok opazuje bitja/predmete in njihovo premikanje  

 Otrok zaznava in prepoznava zvoke, ki jih ustvarjajo 
predmeti (v igri)  

 Otrok zaznava in prepoznava mimiko, ki jo ustvarjajo 
predmeti (v igri)  

 Otrok povezuje predstavitev objektov v igrici z objekti 
realnega sveta 

 Otrok loči med pravilnimi in napačnimi dejanji 
 

Specifični cilji glede na igro: 

 Otrok prepozna in loči različna živila 

 Otrok loči med kuhanjem, pečenjem, gretjem ali 
sekljanjem živil 

 Otrok zna na primeren način pripraviti hrano 

 Otrok loči med jedmi, ki so primerne za ljudi ali živali 
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OPAZOVALNI LIST  – IGRA TOCA HAIR SALON 

1. Kaj je prva stvar, ki jo je otrok izbral?  
  

2. Je otrok igro uspel zagnati sam? 
a) Otrok je igro zagnal sam. 
b) Potrebna je bila pomoč. 

 

3. Kateri lik je izbral? 
a) Lik 1 
b) Lik 2 
c) Lik 3 
d) Lik 4 
e) Lik 5 
f) Lik 6 

 

4. Kako hitro je otrok ugotovil, da lahko izbira med 
različnimi načini urejanja pričeske? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

5. Kako hitro je otrok ugotovil, da lahko prehaja iz enega 
dela salona v drugega? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

6. Kako hitro je otrok ugotovil kako uporabiš izbran 
predmet na pričeski? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

7. Obkroži možnosti, ki jih je otrok v času igranja izbral. 

 
 

8. Je bil otrok pozoren na mimiko likov in zvoke, ki so 
pristorni v igri ter preko teh ugotovil kaj je pravilno in kaj 
napačno dejanje – povratna informacija? 
a) DA 
b) NE 
 

9. Je primerno izbral dejanja glede na izbran spol? 
a) DA 
b) NE 
c) DELNO 

 

10. Je želel na kocu svojo ustvarjalnost ovekovečiti s sliko? 
a) DA 
b) NE 
 

11. Ali je bil otrok med igranjem fokusiran na igro ali je zašel 
kam izven nje? 
a) Otrok je bil zelo fokusiran na igro. 
b) Otrok je bil delno fokusiran, zmotilo ga je ......... 
c) Otrok je zapustil igro in začel z »brskanjem« po 

tablici. 

12. Kakšna je bila stopnja razdražljivosti otroka med 
igranjem igrice? 
a) Otrok je bil umirjen med igranjem. 
b) Otrok je bil nekoliko nestrpen (med igranjem je 

gledal naokoli, mahal z rokami…) 
c) Otrok je bil zelo razdražljiv (med igranjem je vstajal iz 

stola, glasno komentiral…) 
 

13. Pred vsakim vprašanjem napiši število od 1 – 5 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 5 največ).  
5 – zelo dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
4 – dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
3 – srednje dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
2 – slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
1 – zelo slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
 

 Kakšna je bila motivacija otroka med igranjem igre? 

 Kakšna je bila interakcija med otroci, ki so igrali različne 
igre? 

 Kakšna je bila interakcija otrok – učitelj? 

 Kakšna je bila interakcija s tehnologijo (tablico)? 

 Kakšnaje bila aktivnost otroka med igranjem igre? 
 

14. Kakšno je bilo obnašanje otroka, ko se je iztekel čas in je 
moral prenehati z igranjem? 
a) Otrok ni želel dati tablico iz rok in prenehati z 

igranjem igrice. 
b) Otrok se je nekoliko obotavljal in sprva ni želel 

odložiti tablico ter prenehati z igranjem igrice. 
c) Otrok je takoj odložil tablico in prenehal z igranjem 

igrice. 
 

15. Pred vsakim ciljem napiši število od 1 – 3 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 3 največ).  
3 – cilj je dosegel 
2 – cilja ni dosegel v celoti  
1 – cilj ni dosegel   
 

 Otrok ima sposobnost poslušanja (navodil) 

 Otrok prepoznava in loči med različnimi info. 
tehnologijami (računalnik, tablica) 

 Otrok ima sposobnost samostojnega reševanja problemov 

 Otrok ima sposobnost logičnega razmišljanja 

 Otrok ima motorične sposobnosti 

 Otrok prepoznava (enostavne) postopke za razvrščanje 
predmetov v supine 

 Otrok zna pravilno uporabljati zaslon na dotik 

 Otrok pozna osnovna pravila za premikanje po zaslonu na 
dotik 

 Otrok opazuje bitja/predmete in njihovo premikanje 

 Otrok zaznava in prepoznava zvoke, ki jih ustvarjajo 
predmeti (v igri) 

 Otrok zaznava in prepoznava mimiko, ki jo ustvarjajo 
predmeti (v igri) 

 Otrok povezuje predstavitev objektov v igrici z objekti 
realnega sveta 

 Otrok loči med pravilnimi in napačnimi dejanji 
 

Specifični cilji glede na igro: 

 Otrok prepozna in loči različne pripomočke za urejanje 
(glavnik, škarje, sušilec…) 

 Otrok loči med frizerskimi opravili: česanje, striženje, 
britje, likanje, kodranje, sušenje, barvanje pričeske 

 Otrok prepozna modne dodatke in jih zna na primeren 
način namestiti liku (klobuk na glavo, očala na nos, lasnica 
na lase...) 

 Otrok kreira in je ustvarjalen 
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OPAZOVALNI LIST – IGRA SESTAVLJANKA 

1. Kaj je prva stvar, ki jo je otrok kliknil?   
 

2. Je otrok pozorno poslušal navodila, ki mu jih je podala 
»Kača« in jim sledil ali jih je preslišal? 
a) Otrok je pozorno poslušal navodila in jim sledil. 
b) Otrok je preslišal navodila in samostojno nadaljeval 

(»klikal«) naprej. 
 

3. Je otrok ugotovil funkcijo gumba »Igraj«? 
a) Otrok je ugotovil funkcijo gumba »Igraj« in ga takoj 

kliknil. 
b) Potrebna je bila pomoč. 

 

4. Kako hitro je otrok ugotovil kje lahko pogleda sličico, ki jo je 
potrebno sestaviti? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

5. Kako hitro je otrok ugotovil kako z miško prenašati dele 
sestavljanke na polje? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 

6. Je otrok zamenjeval desni in levi klik na miški? 
a) DA 
b) NE  

 
7. Je otrok med sestavljanjem sestavljanke potreboval pomoč 

slike (spodaj levo)? 
a) Otrok med igro ni potreboval dodatno prikazati sličico. 
b) Otrok je med igro potreboval pomoč sličice in jo prikazal 

enkrat. 
c) Otrok je med igro potreboval pomoč sličice in jo prikazal 

večkrat. 
 

8. Je bil otrok pozoren na zvoke in komentarje (povratne 
informacije »Kače«) ter se na njih odzval? 
a) DA 
b) NE 

 

9. Je otrok prišel do konca prvega dela igre in sestavil prvo 
sestavljanko? 
a) DA 
b) NE 
[Če je odgovor devetega vprašanja DA, nadaljuj z vprašnji, sicer preskoči vprašanje 

10 in nadaljuj z vprašanjem  11]. 

10. Koliko časa je otrok potreboval, da je sestavil prvo 
sestavljanko (dečka, ki ima 9 delov sestavljanke)? 
a) 0 min – 1 min. 
b) 1 min – 2 min. 
c) 2 min in več. Koliko? __________ 

 

11. Katero stopnjo je otrok pri igri dosegel? 
a) Otrok ni dosegel nobene stopnje. 
b) Otrok je dosegel 1.stopnjo, do konca je sestavil 

1.sestavljanko (dečka, ki ima 9 delov sestavljanke). 
c) Otrok je dosegel 2.stopnjo, do konca je sestavil 

2.sestavljanko (opico, ki ima 16 delov sestavljanke). 
d) Otrok je dosegel 3.stopnjo, do konca je sestavil 

3.sestavljanko (žirafo, ki ima 25 delov sestavljanke). 
e) Otrok je potreboval dodatno igro. 

 

12. Ali je bil otrok med igranjem fokusiran na igro ali je zašel kam 
izven nje? 
a) Otrok je bil zelo fokusiran na igro. 
b) Otrok je bil delno fokusiran, zmotilo ga je ......... 
c) Otrok je zapustil igro in začel z »brskanjem« po zaslonu 

računalnika. 
 

13. Kakšna je bila stopnja razdražljivosti otroka med igranjem 
igrice? 
a) Otrok je bil umirjen med igranjem. 
b) Otrok je bil nekoliko nestrpen (med igranjem je gledal 

naokoli, mahal z rokami…) 
c) Otrok je bil zelo razdražljiv (med igranjem je vstajal iz 

stola, glasno komentiral…) 
 

14. Pred vsakim vprašanjem napiši število od 1 – 5 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 5 največ).  
5 – zelo dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
4 – dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
3 – srednje dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
2 – slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
1 – zelo slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 

   

 Kakšna je bila motivacija otroka med igranjem igre? 

 Kakšna je bila interakcija med otroci, ki so igrali različne igre? 

 Kakšna je bila interakcija otrok – učitelj? 

 Kakšna je bila interakcija s tehnologijo (računalnikom)? 

 Kakšnaje bila aktivnost otroka med igranjem igre? 
 

15. Kakšno je bilo obnašanje otrok, ko se je iztekel čas in je moral 
prenehati z igranjem? 
a) Otrok ni želel »zapustiti« računalnik in prenehati z 

igranjem igrice. 
b) Otrok se je nekoliko obotavljal in sprva ni želel 

»zapustiti« rač. ter prenehati z igranjem igrice. 
c) Otrok je takoj »zapustil« računalnik in prenehal z 

igranjem igrice. 
 

16. Pred vsakim ciljem napiši število od 1 – 3 (pri tem 1 pomeni 
najmanj in 3 največ).  
3 – cilj je dosegel 
2 – cilja ni dosegel v celoti  
1 – cilj ni dosegel   

 

 Otrok ima sposobnost poslušanja (navodil) 

 Otrok prepoznava in loči med različnimi info. tehnologijami 
(računalnik, tablica) 

 Otrok ima sposobnost samostojnega reševanja problemov 

 Otrok ima sposobnost logičnega razmišljanja 

 Otrok ima motorične sposobnosti 

 Otrok prepoznava (enostavne) postopke za razvrščanje 
predmetov v skupine 

 Otrok zna pravilno uporabljati levi klik na miški 

 Otrok pozna osnovna pravila za premikanje z miško po zaslonu 

 Otrok zaznava in prepoznava zvoke v igri 

 Otrok loči med pravilnimi in napačnimi dejanji 
 
Specifični cilji glede na igro: 

 Otrok razvija sposobnost opazovanja in spomina 

 Otrok spoznava različne oblike 

 Otrok ima sposobnost spoznati dele celote 

 Otrok ima sposobnost sestavljanje delov v celoto 

 Otrok ima razvito pozornost in hitrost 

 Otrok ima sposobnost koncentracije  

 Otrok ima razvito prostorsko orientacijo 

 Otrok ima razvito fino motoriko 



 Taleski Gržinič, N.: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke 

 

OPAZOVALNI LIST – IGRA SPOMIN 

1. Kaj je prva stvar, ki jo je otrok kliknil?  
 

2. Je otrok pozorno poslušal navodila, ki mu jih je 
podala »Kača« in jim sledil ali jih je preslišal? 
a) Otrok je pozorno poslušal navodila in jim sledil. 
b) Otrok je preslišal navodila in samostojno 

nadaljeval (»klikal«) naprej. 
 

3. Je otrok ugotovil funkcijo gumba »Igraj«? 
a) Otrok je ugotovil funkcijo gumba »Igraj« in ga 

takoj kliknil. 
b) Potrebna je bila pomoč. 
 

4. Kako hitro je otrok ugotovil, da je potrebno klikniti 
na kvadratek za katerim se skriva sličica? 
a) Takoj 
b) Srednje hitro (manj kot pol minute) 
c) Počasi (več kot pol minute) 
d) Potrebna je bila pomoč 

 
5. Je otrok zamenjeval desni in levi klik na miški? 

a) DA 
b) NE  

 
6. Je otrok prišel do konca igre Spomin in odkril vse 

pare? 
a) DA 
b) NE 

[Če je odgovor šestega vprašanja DA, nadaljuj z vprašnji, sicer preskoči 
vprašanji 7 in 8 ter nadaljuj z vprašanjem 9]. 

7. Koliko časa je otrok potreboval, da je odkril vse pare 
in prvič dokončal igro Spomin. 
a) 0 min – 2 min. 
b) 2 min – 4 min. 
c) 4 min in več. Koliko? __________ 

 
8. Kolikokrat je otrok odigral igro Spomin? 

a) enkrat 
b) dvakrat 
c) trikrat 
d) Igro je odigral že trikrat in potreboval je dodatno 

igro. 
 

9. Je bil otrok pozoren na zvoke in komentarje 
(povratne informacije »Kače«) ter se na njih odzval? 
a) DA 
b) NE 

 
10. Ali je bil otrok med igranjem fokusiran na igro ali je 

zašel kam izven nje? 
a) Otrok je bil zelo fokusiran na igro. 
b) Otrok je bil delno fokusiran, zmotilo ga je ......... 
c) Otrok je zapustil igro in začel z »brskanjem« po 

zaslonu računalnika. 
 

11. Kakšna je bila stopnja razdražljivosti otroka med 
igranjem igrice? 
a) Otrok je bil umirjen med igranjem. 
b) Otrok je bil nekoliko nestrpen (med igranjem je 

gledal naokoli, mahal z rokami…) 
c) Otrok je bil zelo razdražljiv (med igranjem je 

vstajal iz stola, glasno komentiral…) 
 

12. Pred vsakim vprašanjem napiši število od 1 – 5 (pri 
tem 1 pomeni najmanj in 5 največ).  
5 – zelo dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
4 – dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija / aktivnost) 
3 – srednje dobra (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
2 – slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
1 – zelo slaba (motiviranost/ komunikacija/ interakcija /aktivnost) 
 

 Kakšna je bila motivacija otroka med igranjem igre? 

 Kakšna je bila interakcija med otroci, ki so igrali 
različne igre? 

 Kakšna je bila interakcija otrok – učitelj? 

 Kakšna je bila interakcija s tehnologijo (računalnikom)? 

 Kakšnaje bila aktivnost otroka med igranjem igre? 
 

13. Kakšno je bilo obnašanje otroka, ko se je iztekel čas 
in je moral prenehati z igranjem? 
a) Otrok ni želel »zapustiti« računalnik in prenehati 

z igranjem igrice. 
b) Otrok se je nekoliko obotavljal in sprva ni želel 

»zapustiti« računalnik ter prenehati z igranjem 
igrice. 

c) Otrok je takoj »zapustil« računalnik in prenehal z 
igranjem igrice. 

14. Pred vsakim ciljem napiši število od 1 – 3 (pri tem 1 
pomeni najmanj in 3 največ).  
3 – cilj je dosegel 
2 – cilja ni dosegel v celoti  
1 – cilj ni dosegel   

 

 Otrok ima sposobnost poslušanja (navodil) 

 Otrok prepoznava in loči med različnimi info. 
tehnologijami (računalnik, tablica) 

 Otrok ima sposobnost samostojnega reševanja 
problemov 

 Otrok ima sposobnost logičnega razmišljanja 

 Otrok ima motorične sposobnosti 

 Otrok prepoznava (enostavne) postopke za razvrščanje 
predmetov v skupine 

 Otrok zna pravilno uporabljati levi klik na miški 

 Otrok pozna osnovna pravila za premikanje z miško po 
zaslonu 

 Otrok zaznava in prepoznava zvoke, ki so prisotni v igri 

 Otrok loči med pravilnimi in napačnimi dejanji 
 
Specifični cilji glede na igro: 

 Otrok razvija sposobnost opazovanja in spomina 

 Otrok ima razvit kratkoročni spomin 

 Otrok ima razvito pozornost 

 Otrok ima razvito hitrost 

 Otrok ima sposobnost koncentracije  

 Otrok ima razvito prostorsko orinetacijo 

 


