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Povzetek 
 

Pedagoške raziskave v zadnjem desetletju temeljijo na preučevanju pomena in vloge 

aktivnih oblik pouka na znanje in razumevanje učencev. Ena od oblik aktivnega pouka 

je tudi pouk z uporabo metode didaktične igre. Na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani že četrto leto zapored posebno pozornost namenjamo tudi tej metodi 

poučevanja naravoslovja pri predmetu Didaktične igre v naravoslovju. Didaktične igre 

v naravoslovju so strokovni izbirni predmet za študente prve stopnje na študijskem 

programu Poučevanje na razredni stopnji. V okviru predmeta smo izvedli raziskavo o 

izkušnjah študentov z didaktičnimi igrami pri pouku naravoslovnih predmetov v času 

njihovega šolanja. V raziskavi je sodelovalo 18 študentov v študijskem letu 2015/2016. 

Podatki so bili zbrani na uvodnem srečanju z anketnim vprašalnikom tipa papir-

svinčnik. V raziskavi je uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja, 

prepletata se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. Raziskava je pokazala, 

da imajo študenti izkušnje z didaktičnimi igrami predvsem v osnovnošolskem in 

univerzitetnem izobraževanju. Rezultati raziskave neposredno prispevajo k oblikovanju 

in izvedbi vsebine predmeta Didaktične igre v naravoslovju. 

 

Ključne besede: didaktična igra, izbirni predmet Didaktične igre v naravoslovju, 

izkušnje, metoda poučevanja, naravoslovje, pričakovanja, predznanje. 

 

  

Abstract 
 

In last decades, the focus on pedagogical researches is based on active learning 

strategies. One of these learning strategies is game based learning. Didactic Games in 

Science is elective subject for pre-service primary school teachers on the Faculty of 

Education, University of Ljubljana. In this academic year, the fourth implementation of 

the course is taking place. The research about students’ experiences with didactic 

games during their educational process was performed on the beginning of this 

academic year. 18 pre-service primary school teachers filled in paper-pencil 

questionnaire with 11 items related to didactic games. The research included 

descriptive method and interlaced both qualitative and quantitative approaches. The 

results of the research show that students experienced the didactic games especially in 

primary and university education. The results directly contribute to the preparation 

and implementation of the course’s content.  

 

Key words: didactic game, elective subject Didactic games in Science, expectations, 

experiences, prior knowledge, science, teaching method. 

 

mailto:Jerneja.pavlin@pef.uni-lj.si
mailto:katarina.susman@pef.uni-lj.si


595 

 

 

Uvod  
 

V slovenskem prostoru večina literature o didaktičnih igrah datira v osemdeseta leta 

prejšnjega stoletja (Bognar, 1987; Kamenov, 1981; Kobal, 1988). Obenem ne gre zanemariti 

dejstva, da se je v zadnjih dveh desetletjih na področju didaktičnih iger pri pouku zgodil velik 

napredek in prodor računalniških iger in animacij (Cruickshank in Telfer, 1980; Giessen, 

2015; Jarvin, 2015). V tuji literaturi je postal termin didaktična igra skoraj sinonim za 

računalniške igre. Tudi število prispevkov in raziskav objavljenih v angleškem jeziku je na 

tem področju veliko (Backlund in Hendrix, 2013). V prispevkih avtorji poročajo o učinkih 

računalniških didaktičnih iger na znanje učencev, na motiviranost učencev za obravnavano 

tematiko, na doseganje učnih ciljev itd. Rezultati raziskav so pogosto različni in avtorji 

izpostavljajo, da so relevantni zgolj za izbrano skupino učencev in vezani na izbrano 

računalniško didaktično igro. Ker je v zadnjih letih na tržišču ogromno tovrstnih iger, je temu 

primerno tudi veliko število raziskav, ki pokažejo, da računalniške igre prispevajo k znanju, 

da so dosežki učencev, ki so bili poučevani z didaktično igro, boljši od učencev, ki so vsebine 

spoznavali na klasičen način. Spet druge raziskave pokažejo, da med skupinami poučevanimi 

na običajen način in skupinami poučevanimi z računalniško didaktično igro ni statistično 

pomembnih razlik. Vsem raziskavam pa je skupno, da je pri učencih, ki se učijo preko 

računalniških iger, motiviranost velika in kažejo pozitiven odnos do pouka (prav tam). Za 

razliko od prispevkov, ki opisujejo računalniške igre, pa je precej manj prispevkov o uporabi 

klasičnih didaktičnih iger pri pouku naravoslovja. To velja tako za tujo, kot domačo literaturo 

(Smith in Munro, 2009).  

Pred štirimi leti se je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pričela izvedba izbirnega 

predmeta Didaktične igre v naravoslovju, ki je namenjen študentom prve stopnje na študijski 

smeri Poučevanje na razredni stopnji. V štirih letih izvajanja predmeta so študenti pokazali 

velik interes in odprlo se je tudi novo raziskovalno področje. V okviru magistrskih nalog 

študenti pripravljajo nove didaktične igre, ki jih preizkušajo v skupinah otrok pri pouku 

naravoslovnih predmetov in izvajajo pedagoške raziskave (Klodič, 2015; Mesec, 2015). 

Vsebina predmeta temelji na klasičnih (ne računalniških) igrah, kjer je poudarjeno 

sodelovanje med učenci, njihova komunikacija, igre vlog, izražanje ustvarjalnosti,… Ker so 

računalniške igre postale otrokov vsakdan, je morda vloga šole v prihodnjem desetletju, da 

otrokom poleg računalniških iger ponudi tudi klasične oblike igre in didaktične igre. Klasične 

oblike iger so ključnega pomena za otrokov razvoj, spodbujajo in pripomorejo k primerni 

razredni interakciji (Razdevšek-Pučko, 1993). Pri klasičnih didaktičnih igrah je, za razliko od 

virtualne komunikacije, v ospredju pristna komunikacija med igralci, kjer so pomembni 

načini komunikacije v skupini, reševanje problemov, neskladij v argumentih posameznikov, 

usmerjenost k določenemu cilju, ki je oprijemljiv in resničen. Ob tovrstnih igrah se krepijo 

socialne spretnosti, učenci izražajo svoja čustva, ustvarja se skupinski duh in utrjuje 

skupinsko učenje in učenje od sovrstnikov. Močan izobraževalni vidik didaktične igre tako 

vedno spremlja tudi vse bolj pomemben vzgojni vidik.  

Pri predmetu Didaktične igre v naravoslovju je pomembno, da so vsebine, ki jih 

obravnavamo povezane z učnimi načrti naravoslovnih predmetov v prvih dveh triadah 

osnovne šole in prilagojene predznanju študentov. Ker so v skupini študenti od 2. do 4. 

letnika, pričakujemo, da je njihovo predznanje zato precej različno. Z vprašalnikom, ki so ga 

študenti rešili na uvodnem srečanju, smo študente povprašali o njihovih izkušnjah in 

predznanju o didaktičnih igrah. Izsledki raziskave so za predavatelje pomembni, saj 

pripomorejo k oblikovanju vsebin in aktivnosti pri predmetu.  
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Cilji raziskave so:  

 Ugotoviti, kakšno je predznanje študentov o didaktičnih igrah. 

 Ugotoviti, kakšne izkušnje imajo študenti z didaktičnimi igrami na vseh ravneh 

njihovega šolanja. 

 Ugotoviti, kaj študenti pričakujejo od predmeta Didaktične igre v naravoslovju. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Kakšno je predznanje študentov o didaktičnih igrah? 

 Kakšne izkušnje imajo študenti z didaktičnimi igrami? 

 Kaj študenti pričakujejo od predmeta Didaktične igre v naravoslovju? 

 

 

Metoda 

− Opis vzorca:  

V raziskavo je bilo vključenih 18 študentov prve stopnje študija na smeri Poučevanje na 

razredni stopnji, ki so si v študijskem letu 2015/2016 izbrali izbirni strokovni predmet 

Didaktične igre v naravoslovju. Zastopanost študentov po spolu je 17 žensk in 1 moški. 

Starostna sestava študentov je od 19 do 25 let. Vsi študenti so zaključili gimnazijski program. 

12 od 18 študentov je na maturi opravljalo izpit iz enega od naravoslovnih predmetov. Kar 14 

študentov prihaja s podeželja in le 4 iz mestnega okolja. Vsi študenti so na petstopenjski 

lestvici označili njihov odnos do naravoslovja z ocenama 4 in 5, pri čemer ocena 5 pomeni 

»mi je zelo všeč«. 

− Inštrumenti: 

Rezultate smo zbirali z vprašalnikom tipa papir-svinčnik. Vprašalnik je bil sestavljen iz 

dveh delov, in sicer iz splošnega dela, ki je poizvedoval o spolu, starosti, izobraževanju, 

stratumu in o odnosu do naravoslovja študentov. Drugi del vprašalnika je imel 11 vprašanj, ki 

so se nanašala na izkušnje študentov z didaktičnimi igrami, na predznanje študentov o 

didaktičnih igrah in o pričakovanjih študentov pri predmetu Didaktične igre v naravoslovju. 

− Potek raziskave: 

Študenti so vprašalnik izpolnjevali na uvodnem srečanju pri predmetu Didaktične igre v 

naravoslovju v študijskem letu 2015/2016. Vprašalnik so izpolnjevali približno 20 minut. 

Podatke pridobljene s prvim delom vprašalnika smo obdelali z numerično analizo s 

programom SPSS, odgovore na vprašanja odprtega tipa pa s kvalitativno analizo podatkov. 

 

 

 

Rezultati 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate v treh sklopih. Prvi sklop predstavlja rezultate 

povezane z izkušnjami študentov z didaktičnimi igrami v času njihovega šolanja. Drugi sklop 

vključuje poznavanje in predznanje študentov o didaktičnih igrah. V tretjem sklopu so zbrani 

rezultati, ki so povezani s pričakovanji študentov pri predmetu Didaktične igre v 

naravoslovju. 

Prvi sklop: izkušnje študentov z didaktičnimi igrami med šolanjem 

− V času šolanja so didaktične igre izkusili vsi študenti. 

− Največ študentov (12) je navedlo, da so didaktične igre najpogosteje uporabljali za 

utrjevanje znanja, medtem ko je 8 študentov navedlo, da so didaktične igre uporabljali 

kot uvodno motivacijo, le dva študenta sta didaktične igre uporabljala tudi za 

usvajanje novega znanja.  
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− Devet študentov je navedlo, da so uporabljali didaktične igre pri naravoslovnih 

predmetih. Pogosto so jih uporabljali tudi pri matematiki (6 študentov), medtem ko je 

manj navedb za jezike (3) in družboslovne predmete (3). 

− Izjave študentov kažejo, da je bila pogostost uporabe didaktičnih iger v času njihovega 

šolanja zelo različna. 5 študentov je didaktične igre uporabljalo v povprečju nekajkrat 

letno, 8 nekajkrat mesečno in 4 nekajkrat tedensko.  

− Najpogosteje so pri pouku uporabljali igre s kartami (8), namizne igre (7), gibalne igre 

(2), igre vlog (2), računalniške igre (1). Kar 5 študentov ni naštelo primerov 

didaktičnih iger, ki so jih uporabljali.  

− Pri opisovanju izkušenj z didaktičnimi igrami pri naravoslovnih predmetih so študenti 

navedli, da so didaktične igre najpogosteje uporabljali pri bioloških vsebinah. Zasledili 

smo 18 navedb primerov didaktičnih iger na osnovnošolskem nivoju in 12 na 

univerzitetnem, medtem ko so navedli le 4 izkušnje z didaktičnimi igrami na 

srednješolskem nivoju.   

− 9 študentom je najbolj v spominu ostala izkušnja z didaktično igro, ki so jo igrali na 

fakulteti. Didaktična igra, ki se jim je zapisala v spomin na fakulteti, se je v 5 primerih 

nanašala na prehranjevalne verige. 4 študenti so navedli, da se jim najbolj vtisnila v 

spomin didaktična igra, ki so jo igrali v osnovni šoli. 

 

Drugi sklop: poznavanje in predznanje študentov o didaktičnih igrah 

− Pri opredelitvi pojma »didaktična igra« s svojimi besedami je 15 študentov pojem 

povezalo s poukom in učenjem, 8 s ponavljanjem učne snovi in 7 z doseganjem 

zastavljenih učnih ciljev. 4 študenti so izpostavili, da je pri didaktični igri pomembno 

dobro počutje igralcev. Da lahko didaktične igre uporabimo za posredovanje nove 

učne snovi, so zapisali 3 študenti. Prav toliko študentov je omenilo, da didaktične igre 

uporabljamo za preverjanje naučenega.  

− Študenti klasifikacij didaktičnih iger ne poznajo. Študenti so primere didaktičnih iger 

le našteli. 8 študentov je naštelo didaktične igre glede na namen uporabe, kot so: igre 

za ponavljanje, motivacijske igre, igre za obravnavanje nove učne snovi. 4 študenti so 

igre opredelili glede na uporabo pripomočkov, kot so: kartončki, žoga, igralne plošče, 

modelčki. 

 

Tretji sklop: Pričakovanja študentov 

− Največ študentov se je za izbiro predmeta odločilo, ker menijo, da bodo pridobljena 

znanja in spretnosti, ki jih bodo razvijali pri predmetu, koristila njihovemu 

profesionalnemu razvoju in kasnejšemu delu v razredu. Običajno so poleg tega 

navajali, da si želijo pri predmetu spoznati veliko novih iger in pridobiti nove ideje za 

delo v razredu. Nekaj študentov si pri predmetu želi dobro delovno vzdušje, izražanje 

ustvarjalnosti in popestritev svojega učnega procesa ob pridobivanju novega znanja. 

 

Diskusija 

Iz rezultatov lahko oblikujemo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Odgovori so 

v nadaljevanju sistematično predstavljeni. 

 

 Kakšno je predznanje študentov o didaktičnih igrah? 

 

Iz odgovorov študentov lahko zaključimo, da imajo študenti določene smiselne predstave o 

vlogi didaktične igre pri pouku, medtem ko natančnejše opredelitve didaktične igre ne 

poznajo. Nihče namreč ni podal opisa didaktične igre v smislu igre, ki ima točno določeno 

vsebino, pravila in nalogo, ki izhaja iz učnih ciljev (Pečjak, 2009). Študenti niso v nobenem 
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zapisu pokazali poznavanja različnih vrst iger oz. klasifikacij. Poleg tega je bilo v več 

primerih zaslediti težave pri pojmovanju didaktične igre. Posamezniki ne razlikujejo med 

običajno aktivnostjo, kot je eksperiment in didaktično igro. Ločnica je včasih res težko 

določljiva, a iz odgovorov študentov je razvidno, da so pogosto atraktivnejše eksperimente pri 

kemiji doživljali kot igro. Da študenti nimajo teoretičnega znanja in ne poznajo prvin 

didaktične igre, je povsem pričakovano. Na podlagi tovrstnega izsledka smo za predmet 

Didaktične igre v naravoslovju oblikovali vsebine, pri katerih smo posebno pozornost 

namenili razlagi pojma didaktična igra in pripravili aktivnosti za spoznavanje različnih 

klasifikacij didaktičnih iger: Piagetove, Cehove klasifikacija iger, klasifikacije po 

Kamenovem in Bognarjeve klasifikacije iger (Bognar, 1987; Mrak Merhar, 2013; Kamenov, 

1981).  

 

 Kakšne izkušnje imajo študenti z didaktičnimi igrami? 

 

Vsi študenti so v času šolanja igrali igre pri pouku. Iz navedenih primerov iger in 

pripomočkov težko sklepamo, ali je v vseh primerih šlo za didaktične igre. Če povzamemo 

vse zapise študentov, lahko razberemo, da so bile igre uporabljene v različnih fazah učne ure. 

Posamezniki pa so po večini prepoznavali zgolj motivacijski del ure in utrjevanje znanja. 

Didaktične igre kot močno orodje za motiviranje so opredeljene v več virih tako tuje kot 

slovenske literature (Foster, 2008; Lujan in DiCarlo, 2005; Cruickshank in Telfer, 1980, 

Pečjak, 2009; Bognar, 1987). Didaktične igre so študenti najpogosteje srečevali pri 

naravoslovnih predmetih in matematiki. Pri čemer pa se je močno razlikovala pogostost 

uporabe didaktične igre pri pouku. Posamezniki so se z njo srečevali nekajkrat letno, spet 

drugi nekajkrat tedensko. Tisti, ki so se z igrami srečevali tedensko, so študenti višjih 

letnikov. Predvsem slednji so navajali igre, ki so jih spoznavali tudi pri različnih predmetih na 

fakulteti. Predavanja in vaje na študijskem programu poučevanje na razredni stopnji so ciljno 

usmerjena k izobraževanju bodočih učiteljev, zato je tudi spoznavanje iger verjetno 

pogostejše kot npr. pri srednješolskem izobraževanju. Študenti, ki so opisovali igre in 

spomine na igre v osnovni šoli pa so navajali pogostost izvajanja iger kot nekajkrat letno.  

Študenti so kot primere iger, ki so jih igrali v osnovni in srednji šoli izpostavili igre s kartami, 

igr z žogo, spomin, konstrukcijo skeleta in poskuse. Vsi našteti primeri spominjajo na 

običajne igre, za katere ni nujno, da so povsem didaktične. Našteti primeri obenem potrjujejo 

našo trditev v diskusiji pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, da študenti ne poznajo prvin 

didaktične igre. Učitelji se v večini poslužujejo uporabe že izdelanih, kupljenih didaktičnih 

iger in pripomočkov. Samostojna priprava didaktične igre od učitelja zahteva veliko časa tako 

za kreiranje, izdelavo, pripravo in preverjanje delovanja didaktične igre (Bognar, 1987).  

 

 Kaj študenti pričakujejo od predmeta Didaktične igre v naravoslovju? 

 

Študenti od predmeta pričakujejo predvsem uporabno znanje za direktno aplikacijo v 

razredu. Želijo si izražati svojo kreativnost, soustvarjati prijetno delovno vzdušje in deliti 

ideje v skupini. Vsa našteta pričakovanja so pravzaprav tudi prednosti metode poučevanja z 

didaktičnimi igrami, ki jo bodo skozi predavanja, vaje in seminar študenti spoznali in 

sooblikovali. 

 

Zaključek  
 

V prispevku smo predstavili strokovni izbirni predmet Didaktične igre v naravoslovju, ki 

ga obiskujejo študenti od 2. do 4. letnika študijske smeri Poučevanje na razredni stopnji. Z 

raziskavo smo želeli ugotoviti kakšne so predstave študentov o didaktičnih igrah, kakšne so 
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njihove izkušnje in pričakovanja od predmeta samega. Ugotovili smo, da imajo študenti 

izkušnje z didaktičnimi igrami na vseh ravneh izobraževanja, najbolj sveži pa so spomini na 

igre, ki so jih srečali v času študija. Najpogosteje so jih srečevali pri naravoslovnih predmetih 

in matematiki. Nekaterim študentom pa so v trajnem spominu ostale igre iz osnovnošolskih 

let. Igre, ki jih navajajo kot primere, so precej klasične, pogosto enačene z eksperimenti. 

Pričakovanja študentov od predmeta Didaktične igre v naravoslovju temeljijo na pridobivanju 

novega znanja in idej v prijetnem vzdušju. Izsledki raziskave so pripomogli k oblikovanju 

poudarkov pri obravnavi vsebin in realizaciji učnih ciljev predmeta. Na podlagi rezultatov so 

že bile in so še v pripravi aktivnosti, preko katerih bodo študenti spoznavali in samostojno 

oblikovali različne vrste didaktičnih iger. Ker je raziskava pokazala, da študenti ne poznajo in 

niso navedli izkušenj s kompleksnejšimi oblikami didaktičnih iger, bodo v okviru predmeta 

samostojno zasnovali, izdelali, preverili in predstavili kompleksnejšo didaktično igro na 

izbrano tematiko iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov v prvi in drugi triadi osnovne 

šole. 
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