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POVZETEK 

Igra pri pouku je priporočljiva dejavnost predvsem z vidika učencev, saj spodbuja zanimanje 

in vse vrste motivacije. Učenci skozi igro projicirajo svoje primanjkljaje in jih na ta način 

laţje premagujejo. Ni dovolj, da se učenci v šoli zgolj učijo, ampak naj bi se tam tudi dobro 

počutili, kar pripomore k boljšemu spremljanju pouka in trajnejšemu znanju. V teoretičnem 

delu magistrskega dela predstavimo kognitivni, čustveni in socialni razvoj otroka, razvoj 

otroške igre ter vlogo didaktične igre pri pouku. Oblikovali in predstavili smo učne 

pripomočke in gradiva za obravnavo učnega sklopa Sile in gibanje. Pri pripravi in izvedbi 

pouka smo poudarili metodo poučevanja z didaktičnimi igrami. Izbrano tematiko smo 

obravnavali pri predmetu Spoznavanje okolja, v okviru katerega smo samostojno izvedli šest 

učnih ur. Raziskavo in pouk smo opravili v 2. razredu s 23 učenci na Osnovni šoli Toma 

Brejca v Kamniku. Izvedli smo študijo primera, s katero smo raziskali pomen didaktičnih iger 

pri naravoslovju na kognitivnem, čustvenem in socialnem področju razvoja pri dveh učencih, 

ki obiskujeta omenjeni razred. Temeljni namen raziskovanja je bil ugotoviti, kako se na 

zasnovane didaktične igre, znotraj obravnavanega učnega sklopa, odzivata izbrana učenca. 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri učenca ob igri povezujeta obstoječe znanje in izkušnje v novi 

situaciji ter s tem gradita novo znanje. Poleg tega smo opazovali, ali se ob igri kaţejo razlike v 

izraţanju čustev ter v razredni interakciji. Učenca smo izbrali izhajajoč iz predhodnega 

poznavanja celotnega razreda, kjer se je izkazalo, da izstopata zaradi teţav s koncentracijo ter 

razredno interakcijo. Rezultati so pokazali pozitivno vlogo didaktičnih iger v procesu 

pridobivanja znanja in razumevanja naravoslovnih pojmov, na področju izraţanja čustev in 

pri vključevanju omenjenih učencev v razredno interakcijo. Rezultati raziskave in 

predstavljena gradiva so lahko v pomoč učiteljem v prvem in drugem triletju pri poučevanju 

izbranih vsebin. S pomočjo gradiv in rezultatov magistrskega dela smo razširili znanje o vlogi 

didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja, ki bodo zanimiva tako za učitelje, ki poučujejo 

omenjena učenca, kot tudi drugo zainteresirano strokovno javnost. 

KLJUČNE BESEDE: didaktične igre, študija primera, kognitivni razvoj, socialni razvoj, 

čustveni razvoj 
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SUMMARY 

Games during lessons are from the students’ point of view a recommended activity, because it 

excites an interest and all kinds of motivation. Through game, students project their deficits 

which helps overcoming them. It is not enough for students to just be learning in school, but 

they should also be feeling good, which helps them focusing on the lessons more and their 

lasting knowledge. In the theoretical part of my master’s degree thesis we present child’s 

cognitive, emotional and social development, the development of child games and the role of 

didactic game during class. We formed and presented teaching tools and material for 

discussion about the theme, named Sile in gibanje (Forces and movement). During 

preparations and performance of the lessons, we emphasized the method of teaching with the 

help of didactic games. The chosen theme was discussed in a subject, named Spoznavanje 

okolja (Enviroment study), during which we performed 6 hours of lessons. The study and 

lessons were carried out in the 2
nd

 grade with 23 students in Primary school Toma Brejca in 

Kamnik. We carried out a study of a subject, with which we explored the meaning of didactic 

games in natural science on cognitive, emotional and social field of child’s development on 2 

students, who are a part of the earlier mentioned class. The basic purpose of the research was 

to find out, how the formed didactic games, inside of discussed theme, affects the observed 

children. We were interested in how much the observed children were using the existing 

knowledge and experience in a new situation and with it gain new knowledge. Besides that, 

we were observing, whether there was any difference regarding emotions and the interaction 

with other students during the game. The students were selected after the first meeting with 

the whole class, where it was immediately noticed, that the selected students were standing 

out, because of the problems with concentration and class interaction. The results showed a 

positive point of didactic games in the process of learning and understanding environmental 

concepts, in the field of expressing emotions and interacting with the class. The results of the 

study and presented material can help teachers in the first and second triennial in teaching the 

selected themes. With the help of the teaching material and the results of the master’s degree 

thesis, we expanded the knowledge of role of didactic games in teaching environmental 

concepts, which will be interesting not only for teachers, who teach the selected children, but 

also for the other interested professional public. 

KEY WORDS: didactic games, case study, cognitive development, social development, 

emotional development 
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1 UVOD 

Igra je namerna, usmerjena dejavnost, ki izhaja iz notranje motivacije. Igra reprezentira otrokov 

kognitivni, socialni, emocionalni ter gibalni razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

Bognar (1987), Plestenjak (1992), Marjanovič Umek in Zupančič (2001) ugotavljajo, da naj bi se 

igra in učenje med seboj močno prepletala, zato je igro smiselno uporabljati pri pouku. Učni cilji, 

vsebine in metode morajo biti usmerjene v učence, kar laţje dosegamo s tako imenovanim 

odprtim poukom, med katerega sodi tudi metoda poučevanja z didaktičnimi igrami. Ob takem 

načinu poučevanja učenci ne napredujejo samo na kognitivnem področju, ampak se razvijajo tudi 

socialne in emocionalne zmoţnosti. Poleg tega igra povečuje motivacijo, izziva večjo pozornost 

in naredi učenje zanimivejše. V igri otroci laţje razumejo in poveţejo naučeno. Vse prej našteto 

je ključno za spodbujanje višjih oblik učenja ter vodi v kakovostnejše in trajnejše znanje 

(Bognar, 1987; Cencič, 2008; Juriševič 2012). 

V okviru magistrskega dela bomo raziskali pomen didaktičnih iger pri predmetu spoznavanje 

okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole, in sicer se bomo osredinili na kognitivni, čustveni in 

socialni razvoj pri dveh učencih. Ugotoviti ţelimo, kako se odzivata na zasnovane didaktične 

igre znotraj poučevanega sklopa Sile in gibanje. Zanimalo nas bo, kako bosta učenca ob igrah 

povezovala obstoječe znanje in izkušnje z novimi situacijami, kako bosta gradila novo znanje. 

Pri pregledovanju literature smo opazili, da je didaktična igra kot metoda redkeje uporabljena za 

poučevanje zahtevnejših tematskih sklopov, zato nam sklop Sile in gibanje predstavlja izziv. 

Ugotovili smo, da ima omenjeni sklop v Učnem načrtu za spoznavanje okolja najmanj priporočil 

za praktično delo.  

Poleg skrbno izbrane tematike smo se osredotočili tudi na izbrani vzorec. Raziskave so pogosto 

posplošene na celotne razrede, a ker so ti zelo raznoliki, smo se odločili, da za študijo primera 

izberemo učenca, ki odstopata zaradi teţav s koncentracijo in slabše interakcije s sošolci. A. 

Ţerovnik (2004) ugotavlja, da za učence, ki imajo teţave s pozornostjo, velja, da običajne 

metode večkrat odpovedo, zato je priporočljivo, da je pouk pester in razgiban, kar lahko 

doseţemo z metodo poučevanja z didaktičnimi igrami. Horvat (1982), Pogačnik-Toličič (1983), 

Bognar (1987) in Caf (2002) opisujejo igro kot psihoterapevtsko sredstvo, s katerim otrok 

izravnava različne primanjkljaje. Ugotavljajo, da z igro lahko pomagamo otrokom z različnimi 

specifičnimi učnimi teţavami, prav tako pozitivno vplivajo na klimo v razredu ter prispevajo k 

boljši razredni interakciji. Kljub naštetim pozitivnim učinkom moramo biti pozorni na izbiro pri 
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otrocih s posebnimi potrebami, saj moramo upoštevati otrokove zmoţnosti in razvojne 

posebnosti.  

Struktura magistrskega dela je naslednja: najprej podamo nekaj teoretičnih izhodišč (Poglavje 2), 

znotraj katerih opišemo razvoj otroka in otroške igre. Zapišemo pomen igre pri pouku ter 

nazadnje opredelimo predmet Spoznavanje okolja ter umeščenost poučevanega sklopa Sile in 

gibanje v učnem načrtu. V raziskovalnem delu (Poglavje 3) predstavimo raziskovalni problem 

ter cilje magistrskega dela.  Predstavimo raziskovalna vprašanja, metodo dela, osebe, vključene v 

raziskavo, in sam postopek zbiranja podatkov. Podrobneje opišemo potek pouka pred metodo 

poučevanja z didaktičnimi igrami ter pouk, ki je temeljil na obravnavani učni metodi. V 

nadaljevanju predstavimo rezultate, ki jih podrobneje interpretiramo. Nazadnje podamo v obliki 

strnjenih odgovorov na raziskovalna vprašanja sklepne ugotovitve. Zaključimo z refleksijo o 

ugotovitvah, ki smo jih pridobili ob raziskavi in navedemo ideje za nadaljnje delo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

Poglavje je namenjeno predstavitvi teoretičnih izhodišč, ki so nam v pomoč pri samem 

raziskovanju. Teoretični del zajema štiri podpoglavja, ki se nanašajo na razvoj otroka, 

predstavljen je razvoj otroške igre ter opisana pomen in raba igre pri pouku. Predstavljen je učni 

predmet Spoznavanje okolja in znotraj njega sklop Sile in gibanje.  

2.1 RAZVOJ OTROKA 

Pri načrtovanju in izvajanju pouka je zelo pomembno, da učitelj dovolj dobro pozna otrokov 

razvoj, saj le tako lahko upošteva njegove zmoţnosti in sposobnosti. Poznavanje in zavedanje, na 

kakšen način otrok razmišlja, nam pomagata pri zastavljanju novih, celo teţjih nalog, ki 

omogočajo doseganje vedno višjih ciljev. V tem podpoglavju bomo opisali spoznavni, čustveni 

in socialni razvoj otroka.  

2.1.1 SPOZNAVNI RAZVOJ OTROKA 

»Kognitivne teorije se ukvarjajo s preučevanjem strukture in razvoja posameznih miselnih 

procesov ter z vplivom miselnih procesov na posameznikovo razumevanje in vedenje« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 40). 

Ena najbolj znanih teorij spoznavnega razvoja je Piagetova. Umeščamo jo med stopenjske teorije 

razvoja mišljenja. Zanimalo ga je, kako človek, predvsem otrok, razume svet, kako pride do 

znanja, ki je vedno bolj strukturirano in organizirano (prav tam). Razvoj mišljenja je opisal s 

štirimi stopnjami, za katere so značilne naslednje lastnosti (Miller, 1989; Thomas, 1992, po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009): 

 Univerzalnost: gre za razvoj enakih struktur, konceptov pri vseh ljudeh, ne glede na 

geografsko in kulturno okolje, z izjemno mentalno prizadetih oseb. 

 Invariantnost zaporedja: razvojne stopnje potekajo po stopnjah in nobene ni moč 

preskočiti, pri vseh poteka v enakem zaporedju. 

 Ravnoteţje: je praviloma končni izid posamezne razvojne stopnje. Otrok mora pred tem 

utrditi svoje miselne vzorce v koherentno celoto, kar mu omogoča dejavnosti in 

razumevanje sveta – s tem je dosegel stopnjo stabilnosti in uravnoteţenosti. 

 Transformacija (pretvorba) in ireverzibilnost (nepovratnost): ko otrok doseţe višjo 

stopnjo, se ne vrača na niţjo razvojno stopnjo.  
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 Postopnost v razvoju: gre za začetno obdobje priprave in zaključno obdobje, za katerega 

so značilne stabilne, splošne in močno organizirane miselne strukture. Vstop na višjo 

stopnjo se ne zgodi nenadoma in praviloma poteka preko predhodne stopnje v razvoju.  

Piaget razlaga razvoj mišljenja s pomočjo treh miselnih funkcij. Te so: 

 miselna organizacija, ki je medsebojna povezava spoznavnih struktur, integracija 

spoznanj v medsebojno povezane spoznavne strukture; 

 adaptacija/prilagajanje, pomeni vzdrţevanje ravnoteţja med miselno strukturo in 

okoljem. Adaptacijo sestavljata dva procesa: asimilacija (interpretacija novih izkušenj, 

spoznanj glede na obstoječe miselne strukture) in akomodacija (prilagajanje obstoječih 

miselnih struktur z namenom prilagoditve novim izkušnjam); 

 ekvilibracija je kognitivno stanje, v katerem sta asimilacija in akomodacija uravnoteţeni 

in se lahko posameznik prilagojeno odziva na draţljaje in okolja. Predstavlja nenehno 

interakcijo med otrokovim mišljenjem in realnostjo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). 

Kot smo ţe omenili, Piagetova teorija spoznavnega razvoja temelji na štirih stopnjah z vmesnimi 

podstopnjami (prav tam): 

(1.) Zaznavno-gibalna stopnja (0–2 let)  

(2.) Predoperativna stopnja (2– 6/7 let) 

(3.) Konkretno operativna stopnja (6/7–11/12 let)  

(4.) Formalno operativna stopnja (11/12–15 let)  

 

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene vse zgoraj naštete stopnje spoznavnega razvoja. 

Zaznavno-gibalna stopnja (0–2 let)  

Prva podstopnja je podstopnja refleksov. Novorojenček se z okoljem povezuje z enostavnimi, z 

rojstvom pridobljenimi refleksi in hkrati z novimi refleksi, pridobljenimi v stiku z novimi 

draţljaji. Druga podstopnja je podstopnja kroţnih reakcij (0–8 mesecev). V tej podstopnji 

dojenček sprva ponavlja dejavnosti na lastnem telesu, pozneje začne zaradi usklajevanja 

primarnih kroţnih reakcij ponavljati dejavnosti, s katerimi deluje na okolje zunaj sebe, pri tem ga 

zanimajo tudi posledice. V tem obdobju se začne razvijati stalnost predmetov, kar dojenček 
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pokaţe s seganjem po predmetu, ki je delno zakrit (ne pa, če je zakrit v celoti), ali s 

pogledovanjem za padlim predmetom. Malčki razvijajo kroţne reakcije s tem, da iščejo 

predmete na pravem mestu, če smo jih pred njim skrili najprej pod en predmet ter takoj zatem še 

pod drugega, tako da so sami to videli. Zaznavno-gibalna stopnja se zaključi s podstopnjo 

mentalnih kombinacij, in sicer s sposobnostjo reprezentacije. Malček zdaj na okolje ne deluje 

več neposredno (s poskusi in napakami), ampak je mentalno sposoben načrtovati svoja dejanja 

glede na predstave o realnosti. Stalnost predmeta je sedaj ţe polno razvita (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). 

Otrok v tej fazi prehaja od preprostih refleksov do bolj organiziranih shem in mentalnih 

reprezentacij. Kognitivne strukture postajajo vse bolj organizirane. Pridobljena spoznanja o 

objektih in odnosih otrok uporablja za razlage novih situacij. Vedenje otrok postaja vedno bolj 

namerno. Otrok razlikuje med sabo in okoljem ter razume, da se razlikuje od drugih pojavov v 

okolju (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Predoperativna stopnja (2–6/7 let) 

Za to fazo so značilni odsotnost miselnih operacij (logičnega mišljenja), egocentrizem in hiter 

razvoj simbolnih reprezentacijskih funkcij, ki se odraţajo v razvoju govora, simbolne igre, 

prostorske in slikovne reprezentacije. V tej fazi se lahko malček oddalji od dogajanja v 

trenutnem kontekstu. Kljub temu je še vedno značilen egocentrizem, kar pomeni, da še vedno 

misli, da drugi zaznavajo, razmišljajo in čustvujejo enako kot on. Njegovo mišljenje je 

osredinjeno na en vidik situacije ali problema, saj malček sklepa iz posameznega na posamezno 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Otrok se zaznavno in motorično prilagodi objektom in pogojem. Za predstavitev objektov in 

dogodkov uporablja simbole. Simbole uporablja na vedno bolj organiziran in logičen način. 

Mišljenje postaja vedno hitrejše. Otroci lahko operirajo s preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo. Egocentrizem se kaţe tudi pri razumevanju predmetnega sveta, pri čemer otrok 

upošteva eno samo značilnost objekta in ignorira druge. Posledica rigidnosti v mišljenju je tudi v 

pomanjkanju reverzibilnosti, kar pomeni, da je sposoben logično premisliti v eno smer 

»poskusa«, ne more pa miselno obrniti serije pogojev. Za to fazo je značilno tudi semilogično 

mišljenje, ki vključuje razlage o skrivnostnih naravnih pojavih vsakodnevnega ţivljenja, ki si jih 
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otrok razlaga v terminih človekovega vedenja, npr. sonce in luna sta ţiva tako kot ljudje. Otroci 

v tej fazi pogosto zamenjujejo vzroke in posledice nekega dejanja (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Konkretno operativna stopnja (6/7–11/12 let)  

Piaget je konkretnologične miselne operacije pojasnjeval s pomočjo logičnih in matematičnih 

pretvorb, kot so seštevanje, odštevanje, prehodnost, ohranjanje. Otrokovo mišljenje je logično in 

fleksibilno, saj lahko hkrati razmišlja in upošteva več vidikov istega problema, vendar pa si mora 

pri mišljenju pomagati s predstavljanjem konkretnih situacij. Otrok tako razume načelo 

konzervacije konkretnih predmetov, ima razvite miselne operacije seriacije, klasifikacije, 

razume osnovna pravila računanja (šteje »le v glavi«, sešteva, odšteva, mnoţi in deli naravna 

števila; rešuje enostavne matematične probleme) in verjetnosti (razume, da pri večkratnem 

metanju kovanca ne more vedno pasti na številko). Pri konzervaciji otrok problemov ne rešuje 

več na zaznavni, ampak na predstavni ravni. Pri tem niso pozorni samo na stanje pojavov pred 

spremembami in po njih, temveč so se sposobni osredotočati na sam proces spreminjanja, 

razumejo, da se količina snovi ne spremeni, če se spremeni njena oblika. Za razvoj konzervacije 

je potreben razvoj treh logičnih operacij: reverzibilnosti (operacija, s katero otrok potek 

dogodkov v mislih obrne v nasprotno smer), kompenzacije (operacija, s pomočjo katere razume, 

da ena lastnost predmeta lahko nadomesti neko drugo lastnost npr. v visokem in ozkem kozarcu 

je enako vode kot v širokem in nizkem) in identitete (je miselna operacija, s pomočjo katere 

otrok razume, da je neki predmet isti, čeprav se je spremenila njegova oblika). Naslednja miselna 

operacija je klasifikacija, pri kateri je otrok sposoben razvrščati predmete po več dimenzijah 

hkrati. Pri seriaciji otrok predmete pravilno razvrsti po velikosti. Otrok ima bolje razvito 

prostorsko mišljenje (pri orientaciji si pomaga z zemljevidom) (Marjanovič Umek in Svetina, 

2009). 

Formalno operativna stopnja (11/12–15 let)  

Mladostnik postane sposoben reševati abstraktne probleme na logičen način. Miselne operacije 

niso več omejene na konkretne predstave. Izhajajo lahko iz besednih in logičnih trditev, ki so 

hipotetične. Rešitve niso vezane na realnost. Mladostnik formulira hipoteze o sedanjih ali 

potencialnih dogodkih in hipoteze preverja glede na realnost (Smrtnik Vitulić, 2009). »Pri 

reševanju intelektualnih problemov imajo večjo moč mišljenja in so hitrejši« (Zupančič in 

Svetina, 2009, str. 525). Z doseganjem te faze mladostniki zaključijo razvoj kognitivnih struktur, 
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sedaj je njihovo mišljenje logično, abstraktno, fleksibilno in deluje kot organiziran sistem misli 

(Smrtnik Vitulić, 2009). 

Novejše raziskave kaţejo, da so ţe predšolski otroci v večji meri presegali egocentrizem, mnogi 

med njimi naj bi bili zmoţni reševati naloge iz konzervacije števil in inkluzije razredov. 

Raziskovalci so ugotovili, da je zmoţnost reševanja miselnih nalog odvisna od njihove vrste, kar 

je povezano z otrokovimi izkušnjami, informiranostjo ter interesom. Vzrok za njegovo 

neuspešnost pri reševanju kompleksnejših problemov je bolj v pomanjkljivostih spomina kot v 

egocentrizmu (Batistič Zorec, 2000). 

2.1.2 ČUSTVENI RAZVOJ OTROKA 

Mnenja o razvoju čustev in o tem, kdaj naj bi se ta proces začel, so različna. Nekateri avtorji 

trdijo, da se razvoj čustev začne ţe zgodaj – ţe pri novorojenčkih, saj z jokom kaţejo svoje 

potrebe, drugi avtorji razlagajo, da se razvoj začne takrat, ko se otrok ţe bolj zaveda sebe in 

svoje okolice ter je ţe napredoval v kognitivnem razvoju. V naslednjih odstavkih bomo povzeli 

ključna strokovna spoznanja s področja čustev. 

Čustva ali emocije so procesi in stanja, ki izraţajo človekov vrednostni odnos do zunanjega sveta 

ali do samega sebe. Čustev ne doţivljamo neprestano, ampak v okoliščinah, ki jih ocenimo kot 

pomembne (Kompare, 2011). 

Za doumevanje in izraţanje čustev je pomembna vzgoja, s katero otroku privzgojimo mitologijo 

in ideologijo čustev. Čustva so druţbeno konstruirana. Ključna leta za otrokovo vzgojo in vzgojo 

čustev so zgodnja otroška leta. V najzgodnejšem otroštvu pri otrocih nastajata dve močni čustvi: 

sram in gnus, ki sta zelo pomembna pri nadaljnjem razvoju in ţivljenju posameznika v odrasli 

dobi (Majerhold, 2010).  

Otroci drugače gledajo na stvari kot odrasli, zato se tudi njihova čustva razlikujejo, jih doţivljajo 

v drugačnih situacijah in imajo manjše sposobnosti za upravljanje z njimi. Prav tako jih v večji 

meri izraţajo in hitro prehajajo iz enega intenzivnega doţivljanja čustev k drugemu. Z razvojem 

se spreminja tudi intenzivnost posameznih čustev (nekatera čustva postanejo intenzivnejša, druga 

pa manj). Otroci z razvojem bolje razumejo svoja in tuja čustva. Poleg enostavnejših, tj. 

situacijskih, vedenjskih in telesnih razlag, ki so pogostejše pri otrocih v zgodnjem otroštvu, 

začnejo šolski otroci postopno uporabljati zapletenejše, tj. razlage čustev kot miselnih procesov 
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in upoštevajo individualne lastnosti posameznika, ki so odločujoče pri nastanku, doţivljanju in 

izraţanju čustev (Smrtnik Vitulić, 2009). 

V nadaljevanju bomo opisali štiri osnovna čustva. 

Veselje 

Je pozitivno čustvo. Ljudje doţivljajo to čustvo, kadar zadovoljijo neko pomembno ţeljo 

(Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2009). Veselje je namenjeno utrjevanju 

posameznikovega vedenja. Socializacija otrok poteka v smeri odpovedovanja tistim ţeljam, ki 

jih odrasli vidijo kot nesprejemljiva. Otrok se nauči iskati zadovoljstvo tudi v socialno zaţelenih 

dejavnostih, ki primarno niso prijetna (Smrtnik Vitulic, 2009). Veselje je za posameznika 

prijetno čustvo in tako ga spodbuja k ponavljanju tistih aktivnosti, ki to čustvo sproţajo. 

Ponavljanje spodbuja procese novega učenja, vzpostavljanje novih moţganskih povezav in 

ustvarjanje novih mentalnih vzorcev. Veselje igra pomembno vlogo v medosebnih odnosih, saj 

nasmeh pritegne pozornost in ustvarja bliţino (Cvetek, 2014). 

Strah 

Strah uvrščamo med boleča in negativna čustva. Strah kot čustvo se v posamezniku sproţi kot 

obrambni mehanizem, ki opozori na zaznano nevarnost (Cvetek, 2014). Ne glede na starost 

otroka strah sproţajo nenadni, nepričakovani draţljaji. Premagovanje strahov pomaga pri 

odraščanju, doseganju identitete in obvladovanju strahu. Dojenčki na začetku občutijo najmanj 

strahu, ki pozneje s spoznavanjem in odkrivanjem okolja postaja pogosteje prisoten. Otrok se 

strahu nauči preko neposrednih povezav svojih izkušenj z draţljaji, ki vzbujajo strah 

(pogojevanje, poslušanje pravljic ipd.). Otroci se v zgodnjem otroštvu bojijo več stvari kot v 

srednjem, ker so bolj sposobni prepoznati nevarnost, manjkajo pa jim izkušnje za obvladovanje 

tega. V zgodnjem otroštvu so strahovi povezani z namišljenimi dogodki, temo, hudimi sanjami 

idr. Na začetku srednjega otroštva doţivljajo strah v povezavi s svojim poloţajem v skupini 

(neuspeh, osramočenostjo, drugačnostjo). To kaţejo z vzburjenostjo, agresivnostjo, umikom, 

namišljenim bolečinam. V tem obdobju je vse več socialnih strahov. Veča se tudi zaskrbljenost 

in anksioznost. Koliko je prisotnega strahu v otrokovem ţivljenju, je odvisno tudi od razmer 

doma, bolezni, odnosa z vrstniki, kaznovanja, uspeha v šoli, problemov v šoli/vrtcu (Smrtnik 

Vitulić, 2009). 
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Jeza  

Jezo praviloma prištevamo med neprijetna čustva. Po kontinuumu gre jeza od šibke stopnje 

vznemirjenja do zelo močne stopnje vznemirjenja ob doţivljanju tega čustva. Jezo v najvišji 

intenziteti poimenujemo bes. Jeza je v prvi vrsti čustvo samozaščite, saj posamezniku omogoči 

zaščito potreb, postavitev mej, umik pred neţelenim vedenjem ali zaustavitev tega (Cvetek, 

2014). To čustvo je močno povezano z zadovoljevanjem otrokovih potreb/ţelja. Dojenčka in 

malčka jezi, kadar ni deleţen pozornosti, ga oviramo pri telesnih dejavnostih, ţelimo prekiniti ali 

zamenjati igro ob telesnem neugodnem počutju ipd. Otrok se v zgodnjem otroštvu razjezi, kadar 

mu vzamemo lastnino, če igrače ne delujejo, ţelimo od njega nekaj, česar noče storiti. V 

srednjem otroštvu se jeza povezuje z omejevanjem otrokovih ţelja in načrtov, s pridiganjem, 

iskanjem njegovih napak, neuspehom, zasmehovanjem, zanemarjanjem, nepravičnostjo. Kako 

otrok reagira v jezi, je lahko zelo različno. Nekateri otroci se vedejo nasilno, drugi uporabljajo 

zbadljivke, dajanje vzdevkov, grozijo idr. Otrok naj bi praviloma z leti vedno bolj obvladoval 

jezo in se vedel v skladu s pravili o sprejemljivem vedenju in drugih načinih uveljavljanja volje 

(Smrtnik Vitulić, 2009). 

Ţalost 

Milivojević meni (po Smrtnik Vitulić, 2009), da ljudje doţivljajo ţalost, ko ocenijo, da so 

neupravičeno izgubili nekaj pomembnega. Bolj, kot je objekt za nas pomemben, večjo izgubo 

doţivljamo in intenzivnejša je ţalost. Oseba, ki ţaluje, predeluje in rekonstruira svoj vrednostni 

sistem, se ločuje od izgubljene osebe ali stvari s ciljem, da bi se ponovno lahko navezala. 

Posameznik z ţalostjo izraţa potrebo po sočutju. Otroci prav tako doţivljajo ţalost z izgubo 

osebe ali objekta. Bolj, kot je čustveno odvisen od osebe ali objekta, bolj bo ţaloval. Osamljeni 

otroci bodo ţalovali bolj kot zaposleni in v druţbi sprejeti otroci. Intenzivnost ţalovanja otroka z 

leti poraste. Po M. Cvetek (2014) je ţalost tudi čustvo, ki se posamezniku pomaga soočiti z 

ţeljami, cilji, ki jih ne more uresničiti, in hkrati izpostavlja zavedanje, kaj je res pomembno. 

Čustvo ţalost spodbudi jokanje, kar sprošča napetost v telesu. 



Ines Novak  Magistrsko delo 

 

10 

 

2.1.3 SOCIALNI RAZVOJ OTROKA  

Ţe novorojenček je socialno bitje. Raje posluša človeške glasove kot druge in najraje opazuje 

materin obraz. Dojenček se po nekaj tednih ţe nasmehne in s tem pritegne pozornost ljudi. 

Pozneje se ţe začne dejavneje vključevati v interakcijo, vzpostavlja stik z ljudmi (s spuščanjem 

glasov, metanjem igrač, smehom), začne se zavedati samega sebe, raziskuje svoje telo, prepozna 

se v ogledalu (Zupančič, 2009). 

Otroci v obdobju zgodnjega otroštva (3–6 let) vse več časa preţivijo s svojimi vrstniki in manj z 

odraslimi. Med seboj komunicirajo in skupno rešujejo probleme ter so empatični. Pozitivno 

socialno vedenje postaja vedno celovitejše. Starejši predšolski otroci se več pogovarjajo z 

vrstniki kot mlajši in s tem tudi laţje dosegajo svoje cilje, redkejše je agresivno vedenje med 

prijateljskimi interakcijami. Pomembno vlogo v tem obdobju ima preseganje egocentrizma, ki se 

kaţe v razvoju čustvene in socialne empatije. Večina socialnih transferjev se kaţe v igri. Najbolj 

zastopana je simbolna oz. sociodramska igra, kjer poteka najbolj celovita oblika skupinske 

interakcije. Pri tem se učijo nadzorovati svoje vedenje in sprejemati npr. s pogajanjem, razpravo, 

dogovorom. Prijateljstvo v tem obdobju je povezano do tretjega leta s trenutno aktivnostjo, 

starejši predšolski otroci in otroci v srednjem in poznem otroštvu (6–11, 5 let) ga razumejo kot 

dlje trajajoč odnos, ki vzdrţi posamezne spore in konflikte. V obdobju srednjega in poznega 

otroštva se kaţe kot vzajemno razumevanje, lojalnost, zaupanje, skupni interesi ipd. V tem 

razvojnem obdobju otroci veliko časa preţivijo s svojimi vrstniki, ki imajo zelo pomembno 

vlogo. Začnejo nastajati vrstniške skupine, ki imajo velik vpliv (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Socialna funkcija je neločljivo povezana z razredno interakcijo. Ta označuje prepleteno 

razredno dogajanje, medsebojno delovanje učiteljev in učencev, ki se prepleta tako pozitivno kot 

včasih tudi negativno. Razredna interakcija vključuje besedno in nebesedno komunikacijo 

(Razdevšek-Pučko, 1993). Komunikacija in komunikacijske spretnosti so ključne, da 

posameznik zadovolji svoje potrebe in se vključuje v druţbo ter skupnost. Socialno kompetenco 

opredelimo kot sposobnost doseganja osebnih ciljev skozi interakcijo z drugimi ljudmi v 

različnih socialnih situacijah, recimo v šoli in doma. Socialne spretnosti so tako osnovni gradniki 

socialne kompetence, te pa sestavljajo verbalna, neverbalna in jezikovna vedenja, ki ustrezajo 

socialni percepciji, učinkovitemu prevajanju socialnih informacij iz okolja. »Socialno 

kompetenco razumemo kot konsistentno vedenje, ki posamezniku omogoča doţivljanje socialne 

vključenosti in socialne sprejetosti v vsakdanjem ţivljenju« (Rapuš Pavel, 2009, str. 361).  
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2.2 IGRA 

Otrokovo igro je treba razumeti kot resno dejavnost. Oropati otroka za igro je isto, kot če bi ga 

prikrajšali za odnos. Pri igri ne gre za potrato časa, temveč za otrokove nagonske impulze in 

naravo osebnih potreb, ki jih manifestira skozi igro (Praper, 1995). 

V tem poglavju bomo opisali, kako se razvija igra od obdobja dojenčka in malčka skozi zgodnje 

do srednjega otroštva. Ţe dlje je dokazano, da je igra eden ključnih dejavnikov zgodnjega učenja.  

Igra je dejavnost, ki se od drugih dejavnosti loči zlasti po tem, da je namerna, usmerjena na 

predmete in notranje motivirana, pogosto je odločilen kriterij zanjo prisotnost pretvarjanja. Igra 

je preteţno vezana na otroštvo. Neizkušeni opazovalci običajno prepoznajo neko dejavnost kot 

igro, če je ta fleksibilna in otroci v njej uţivajo ter ob tem izraţajo pozitivna čustva. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in 

ne vedeti, aktualnim in moţnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in 

realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med 

varnostjo in tveganjem. Značilnost igre je tudi, da so ob igranju odsotne posledice in da gre za 

oblikovanje alternativne stvarnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, po Kavčič, 2009; 

Papler, 1987, po Kavčič, 2009; Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

2.2.1 RAZVOJ OTROŠKE IGRE 

V nadaljevanju bomo opisali vrste iger, ki se pojavljajo v otrokovem razvoju. 

Igra dojenčka in malčka 

Spoznavne vrste iger 

V razvoju otroka se najprej pojavi funkcijska igra, ki je najpreprostejša vrsta igre. Piaget (po 

Kavčič, 2009) jo opisuje kot igro prakticiranja in meni, da otrok v njej preizkuša svoje 

razvijajoče se gibalne in zaznavne funkcije (zaznavno-gibalna igra), hkrati neposredno upravlja s 

predmeti in jih raziskuje (raziskovalna igra). Funkcijska igra se pojavi ţe v prvem mesecu 

dojenčkovega ţivljenja, z razvojem se začne nekoliko spreminjati. Dojenček začne igrače 

obračati, metati, odpirati pokrov, pozneje jih začne postavljati (najprej neustrezno, postopno 

ustrezno zvezo, npr. vstavlja kocko v napačno odprtino vlaganke). Funkcijska igra v drugem letu 

starosti začne upadati, a se nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje, le da se pojavlja v 

razvojno višjih oblikah. Ta vrsta igre pomembno vpliva na razvoj razumevanja vzročno-
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posledičnih odnosov (Kavčič, 2009). V drugem letu starosti se začnejo malčki vključevati v 

konstrukcijsko igro (Zupančič, 2000, po Kavčič, 2009). Takrat otrok iz prvin igrače nekaj 

gradi. Piaget jo uvršča med igro in delo ter med igro in imitacijo. Ta vrsta igre spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti, razumevanje prostorskih odnosov, odkrivanja vzročno-posledičnih odnosov, 

ohranjanja pozornosti ter sledenje nameri in pomenu, saj se mora otrok ves čas zavedati, kaj 

namerava sploh zgraditi (Kavčič, 2009). 

Simbolna igra  

V simbolni igri otrok reprezentira nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta. L. McCune 

Nicolich (po Kavčič, 2009) povzema šest kriterijev simbolne igre: otrok se do neţivih predmetov 

vede, kot da so ţivi; vsakodnevne dejavnosti izvaja v odsotnosti potrebnih materialov (npr. pije 

iz prazne skodelice); otrok izvaja dejavnosti, ki jih izvaja nekdo drug (npr. kuha); dejanj ne 

izvede do njihovega običajnega konca (npr. vzame torbico, pomaha v pozdrav, nato pa ne odide 

ven); predmet nadomesti z drugim (npr. škatla nadomešča mačko) ter njegovo čustveno in 

instrumentalno vedenje v simbolni igri izraţa namišljenost dejavnosti. Simbolna igra spodbuja 

zgodnji spoznavni razvoj, saj otrok v njej pripisuje in preoblikuje pomen predmetom in/ali 

dojemanje, uri ţe pridobljene simbolne sheme in utrjuje sprva šibke predstave ter prenaša 

simbolni potencial v nove situacije. Ta vrsta igre omogoča razvoj od osredotočenosti nase k 

osredotočenosti na druge; od osredotočenosti na trenutno dogajanje k osredotočenosti na 

oddaljeno dogajanje. Simbolna igra omogoča tudi razreševanje in predelavo konfliktov, ki jih 

otrok doţivlja v vsakdanjem ţivljenju (Kavčič, 2009). 

Dojemalna igra  

Dojemalna igra odraţa otrokovo razumevanje odnosov med predmeti in/ali med ljudmi ter 

odnosov med pomeni in simboli. Kaţe se kot otrokovo poimenovanje predmetov zunanje 

realnosti ali dogajanja, sledenje navodilom igralnega partnerja, dajanje navodil in kot dojemanje 

odnosov (Zupančič idr., 1999, po Kavčič, 2009). S. Toličič (po Kavčič, 2009) v to vrsto igre 

uvršča poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. V dojemalni igri otrok pridobiva nova 

spoznanja, ki jih povezuje z ţe pridobljenimi informacijami. Ta vrsta igre spodbuja razvoj 

govornega razumevanja in izraţanja, razumevanje vzročno-posledičnih odnosov ter usmerjanje 

pozornosti. Spodbuja tudi razvoj socialnih spretnosti, zlasti prilagajanja lastne dejavnosti 
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partnerjevi, zavedanja učinkov lastnih dejanj na soigralca in usklajevanje dejavnosti z igračami s 

socialnim kontekstom (Zupančič in Cecić Erpič, 1998, po Kavčič, 2009). 

Igra v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu 

Spoznavne vrste igre 

»Po tretjem letu otrokove starosti prihaja do upada pogostnosti funkcijske igre ter večjega deleţa 

simbolne igre in iger s pravili« (Takhvar in Smith, 1999, po Fekonja, 2009, str. 382). 

Otrokove gibalne spretnosti se še vedno razvijajo, otroci postajajo vse hitrejši in močnejši, gibi 

so vedno bolj usklajeni, kar jim omogoča vključevanje v igre, ki zahtevajo natančno in bolj 

povezano izvajanje dejavnosti npr. ţoganje, »med dvema ognjema« ipd. Število tovrstnih iger je 

največ v osmem letu starosti (Papalia idr., 2001, po Fekonja, 2009). V obdobju srednjega in 

poznega otroštva postaja vedno pogostejša oblika igralne dejavnosti, ki jo opazimo predvsem na 

igrišču – otroci se prerivajo, skačejo, kotalijo, lovijo drug drugega, pri tem se smejejo in kaţejo 

pozitivna čustva, po čemer lahko to funkcijsko obliko igre jasno ločimo od agresivnega vedenja. 

Tej vrsti igre pravimo igra prerivanja (prav tam). 

Konstrukcijska igra 

Konstrukcijska igra je v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva vedno celovitejša. 

Otroci imajo vse bolj razvite spretnosti drobnih gibov, kar omogoča natančnejše in bolj usklajene 

gibe in ustvarjanje zahtevnejših konstrukcij (tridimenzionalne, vsebujejo tudi simbole ipd.). 

Otroci imajo ţe bolje razvito prostorsko predstavljivost in so natančnejši ter vztrajnejši. 

Predšolski otrok lahko ţe vnaprej pove, kaj in kako bo zgradil ţeleno konstrukcijo. Otrok vedno 

bolj razume načine povezovanja, razporejanja in kombiniranja (Fekonja, 2009). 

Dojemalna igra 

V tem obdobju se močno poveča pogostost dojemalne igre. Otrok ima vse bolj razvito 

sposobnost razumevanja odnosov ter večjo govorno kompetentnost. V obdobju med tretjim in 

sedmim letom je sposoben slediti navodilom, odgovarjati na vprašanja, dajati navodila, 

verbalizirati svoje pobude ali zahteve ter zastavljati vprašanja (Zupančič idr., 1999, po Fekonja, 

2009). 
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Igra s pravili  

Igra s pravili se pojavlja od otrokovega tretjega leta starosti naprej. Bistvena značilnost teh iger 

je, da od otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, po Fekonja, 2009). Igre 

s pravili predstavljajo prevladujočo igralno dejavnost v obdobju od 6. oz. od 7. leta dalje (Berk, 

1991 in Smith, 1995, po Fekonja, 2009).  

Igra vlog in sociodramska igra 

V obdobju zgodnjega otroštva stalno narašča tudi pogostnost višjih razvojnih ravni simbolne 

igre. S. Smilansky in L. Shefatya (po Fekonja, 2009) razlikujeta med igro vlog in sociodramsko 

igro, saj otrok pri igri vlog prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, pri tem pa 

posnema vedenje in govor te osebe ter uporablja različne realne ali namišljene predmete. Ko ta 

dejavnost vključuje vsaj dva otroka in igra poteka na osnovni interakciji med igralci, ki igrajo 

vsak svojo vlogo tako s pomočjo govora kot s pomočjo različnih dejanj, ta vrsta igre predstavlja 

sociodramsko igro. Določa jo predvsem razumevanje resničnih odnosov med osebami, to nato 

opredeljuje odnose med vlogami, ki so jih otroci prevzeli, hkrati mora biti v igri med soigralci 

usklajeno razumevanje odnosov med posameznimi vlogami (prav tam). 

Socialne vrste igre 

Otroci se v tem obdobju vključujejo v vse socialne oblike igre. Samostojna igra postaja vse 

redkejša, samostojna konstrukcijska igra ostaja zelo pogosta oblika igre predšolskega otroka. 

Opazovalna in vzporedna igra omogočata otroku interakcijo z drugimi vrstniki. Katero igro bodo 

otroci izbrali v tem obdobju, je odvisno od posameznega otroka, saj se nekateri raje igrajo 

samostojno, drugi pa raje v skupini (Fekonja, 2009). 
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2.2.2 DELITEV RAZVOJA OTROŠKE IGRE PO PIAGETU 

Piaget je podal svoj pogled na razvoj otrokove igre. Menil je, da otrok ob tem razvija svoje 

miselne sposobnosti, ob tem se spreminja in napreduje tudi njegova igra. Otrok pridobiva vedno 

več znanj in izkušenj, ki vplivajo na njegov kognitivni razvoj. Loči tri tipe iger, ki v veliki meri 

slonijo na njegovi teoriji o kognitivnem razvoju (Singer, 1994). 

1. tip: SENZOMOTORNA IGRA 

 IMITACIJA (0–2 let): uporaba refleksov, ponavljanje glasov in gibov, začetki 

simbolne imitacije. 

 PRAKTICIRANJE IN IZPOPOLNJEVANJE (0–2 let): senzorna igra (okušanje, 

vonjanje, dotikanje …), rutinska, ponavljajoča se igra, enostavna fantazijska igra. 

2. tip: SIMBOLNA IGRA (2–5 let): igra, ki prerašča realnost; otrok skuša svoje izkušnje 

prenesti v simbole; moţnost mentalne predstave o odsotnem objektu; zmoţnost preklica 

podobe dogodka v spomin; začne se igrati s simboli, pojav simbolne igre; igra postane 

kompenzatorna. 

3. tip: IGRA S PRAVILI (7 in več let): otrok začne razumevati določene socialne koncepte, 

kot sta sodelovanje in tekmovanje, začne upoštevati določene meje in pravila v igri. 

2.2.3 SOCIALNE VRSTE IGER 

M. Parten (po Kavčič, 2009) je na podlagi opazovanja socialnega vidika proste igre predšolskih 

otrok opredelil šest vrst igre: igra brez udeleţbe, opazovalna igra, samostojna igra, vzporedna 

igra, asociativna igra ter sodelovalna igra. Vse naštete oblike iger bodo predstavljene v 

nadaljevanju.  

Igra brez udeleţbe je prisotna takrat, ko je otrok prisoten v neki igralni situaciji, vendar se ne 

igra, kljub temu opazuje dogajanje v svoji okolici.  

Opazovalna igra se pojavi, kadar otrok opazuje igro drugih, se z njimi morda igra ali jim 

postavlja vprašanja, sam pa se v igro dejavno ne vključi. 

Samostojna igra pomeni, da se otrok igra sam z igračami, ki so različne od igrač, s katerimi se 

igrajo drugi otroci in/ali odrasli, drugi niso vključeni v njegovo igro, otrok pa jih tudi ne vabi. 
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Vzporedna (paralelna) igra je močno povezana s samostojno igro, ki poteka v bliţini drugih 

otrok, otroci se igrajo s podobnimi igračami, ni nujno, da tudi na podoben način, pri tem ne 

vplivajo drug na drugega. 

Asociativna igra je prisotna, ko se otrok igra z drugimi, z njimi se pogovarja, posojajo si igrače, 

posnemajo drug drugega, njihova igra je lahko podobna ali celo enaka, vendar si ne razdelijo 

dela in se ne organizirajo z namenom doseganja skupnega cilja. 

Sodelovalna (kooperativna) igra pomeni, da se otroci igrajo v skupini, njihova igra ima skupen 

cilj, navadno en ali dva otroka določata, kdo pripada skupini, in usmerjata dejavnosti. V igri si 

otroci razdelijo delo in prevzamejo različne vloge ter se tako v svojih dejavnostih dopolnjujejo.  

Spoznanje, kako pomembna je igra za otroka ţe zelo zgodaj, nam pove veliko o tem, zakaj naj bi 

pravzaprav vpeljali igro tudi v pouk. Igra je otrokova primarna dejavnost, skozi katero se je, vse 

do obdobja šolanja in tudi preko šolanja, učil, celostno razvijal in zorel. Pomembno je, da se tega 

zavemo tudi učitelji in to dejavnost vpeljemo v pouk, ne ravno preko otroške igre, vendar 

pribliţajmo učno vsebino s pomočjo didaktičnih iger.  

2.2.4 VLOGA ODRASLEGA V OTROKOVI IGRI 

Vključevanje odraslih v otrokovo igro ima pomembno vlogo. Otroci namreč eno izmed 

optimalnih spodbud za razvoj dobijo v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem 

(MRP). V igralnih interakcijah z MRP otrok pridobiva izvorne podatke o ljudeh ter lastnem 

delovanju, ki je primerno v posameznih poloţajih in s posameznimi predmeti. S pomočjo 

partnerjevega tolmačenja (besednega in čustveno znakovnega) si razvija lastno tolmačenje sveta 

in svojega delovanja v njem. MRP mu sluţi tudi kot neposredni model za posnemanje 

dejavnosti, ki jih sam še ne more izvesti, pomaga mu analizirati predmete in dejavnosti, jih 

označuje, kategorizira dejavnosti s predmeti (Rogoff, 1990, po Zupančič, 2001). »Tako 

delovanje igralnih partnerjev otroku zagotavlja okvir, znotraj katerega organizira svoje 

zaznavanje in razumevanje sveta« (Lock idr., 1989, po Zupančič, 2001. str. 107). 

2.2.5 IGRA IN OTROKOV RAZVOJ 

Igra pomembno vpliva na celosten razvoj otroka, z zorenjem se igra tudi spreminja. Wood 

(2010) je povzel nekaj splošnih značilnosti in lastnosti igre. Utemeljuje, da igra zagotavlja 

razvijanje otrokove osebne pozornosti in temelji na osebni vpletenosti, saj je zanjo motiviran in 
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skozi igro pogosteje izraţa svoja čustva. Ker poteka tudi v skupini, se razvijajo odnosni 

potencial, komunikacijske zmoţnosti in sposobnosti. Ob igri se pojavljajo problemske situacije 

različnih vrst. Problemi, ki naj bi jih otroci reševali, so v duhu igre povsem drugačni in pogosto 

laţje rešljivi. 

Igra in spoznavni razvoj 

Znanstveniki so ugotovili, da na otrokovo inteligentnost in počutje vpliva predvsem 

njegovo okolje. Za otroke, ki prihajajo iz stimulativnega okolja velja, da če se starši veliko 

ukvarjajo z otrokom, se pogovarjajo z njim, mu dajejo igrače, ustrezne njegovi starosti, imajo 

veliko več sinaps oziroma povezav med nevroni. Če sinapse odmrejo, se jih ne da več obnoviti, 

zato je prvo leto bistveno za razvoj moţganov malčka (Ruth Rice, 2011). 

Didaktične igre predstavljajo večjo storilnostno učinkovitost v šoli. Zavedamo se, da smo v 

situacijah, ko smo sproščeni in optimistično naravnani tudi uspešnejši. Krapše (1998) meni, da je 

učiteljeva vloga pri pouku, kjer prevladuje didaktična igra, manjša. Piaget zagovarja socialno 

kognitivni konflikt v razvoju otrokovega pojmovnega mišljenja, ki nastane pri skupinskem, 

sodelovalnem učenju, kar je moţno doseči tudi skozi didaktično igro in to ima veliko večjo 

vrednost kot samo učiteljevo posredovanje informacij (prav tam). 

Igra in čustveni razvoj 

Največ k čustvenemu razvoju prispevata prav simbolna igra ter igra s pravili. Simbolna igra 

otroku omogoča, da posnema nekoga drugega in na ta način razvija empatijo. Pomembna je tudi 

z vidika razreševanja konfliktov, tako notranjih kot v sami skupini. S simbolno igro otrok 

razrešuje tudi svoje frustracije. Igra s pravili pomaga pri nadzorovanju lastnega vedenja in pri 

obvladovanju čustev (pri izgubljanju). 

Poleg dispozicij in dejanskih moţnosti za razvoj, ki jih nudi okolje, je otrokova dejavnost 

pomemben dejavnik, ki omogoča, da otrok svoje moţnosti za duševni razvoj do kraja razvije. V 

tej zvezi dojamemo nenadomestljivo vlogo otroške igre za otrokov celostni osebnostni razvoj. Če 

se otrok ne ţeli igrati, je to navadno znak za teţave v njegovem telesnem in duševnem razvoju. V 

duševnem razvoju so tako prikrajšani tisti otroci, ki jim starši ne dajejo prilike za igro. To se 

dogaja tudi v druţinah, kjer so starši prezaposleni. Tudi šolski otrok mora imeti čas za igro. 

Izkušnje so pokazale, da so v kasnejšem ţivljenju odpornejši in osebno uravnovešeni tisti, ki so 

se ustrezno razţiveli v igri (Juvan, 2002). 
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Didaktična igra pri pouku je največkrat usmerjena k sodelovalnemu učenju, kjer si morajo vsi 

člani prizadevati za uspešnost skupine, tako sta manj izpostavljena posameznik in njegove šibke 

točke. Pozitivna notranja motivacija je nekakšno vodilo vključenih v igro. V starosti 7–10 let je 

močno povečano samopotrjevanje, samozaupanje in oblikovanje pozitivne samopodobe, zato 

moramo pri tem upoštevati vidik didaktične igre, kjer učenci med seboj tekmujejo (Krapše, 

1998). 

Igra in socialni razvoj 

Simbolna igra ima velik vpliv na socialno interakcijo. Ravno preko te igre se poveţe večji del 

otrok, saj je nujno, da se otroci med seboj pogovarjajo, dogovarjajo, rešujejo konflikte ter 

razvijajo sposobnost empatije. K socialnemu razvoju mnogo pripomore tudi spoznavna vrsta 

igre, kjer je najbolj poznana igra prerivanja/moči. Sociodramska igra ima velik vpliv na 

razumevanje odnosov med vlogami, ki jih otroci prevzamejo. 

Ena najbolj izstopajočih funkcij didaktične igre je prav socialna funkcija. Močno prisotna je igra 

vlog, ki je primerna za vse starosti in v zelo različnih situacijah. Igralcu omogoča natančno 

prepoznavanje lastne vloge, ki je kot zunanji opazovalci v vsakodnevnih dejavnostih pogosto ne 

zaznamo. Socialni psihologi pripisujejo velik pomen za oblikovanje vedenjskih modelov mlade 

osebnosti in odraslega skozi igro vlog, saj človek po navadi povzema tiste vedenjske vzorce, ki 

so v skladu z določeno vlogo. Ob danih moţnostih prehoda skozi različne, vnaprej določene 

vloge lahko človek oblikuje kritičnejši pogled na svet in da večjo moţnost prepoznavanja, 

upoštevanja in sprejemanja različnosti med ljudmi. S tem človek laţje presega zgolj eno 

določeno vlogo (Krapše, 1998). Igra med poukom krepi odnose učitelj–učenec in učenec–

učenec. Ugotavljajo, da je to posledica tega, da učenec dojema igro kot zabavo in učenje hkrati. 

Igra pomaga graditi zaupanje učencev v svoje znanje ter pomaga pri reševanju druţbenih in 

ostalih problemov (Teaching with games, 2015).  
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2.3 IGRA PRI POUKU 

Zadnja leta je veliko govora o tem, kakšen naj bi bil sodoben način učenja in poučevanja. 

Učitelji naj bi presegli stare »tradicionalne« metode poučevanja in uporabljali sodobnejše 

metode, saj naj bi te, po mnenju strokovnjakov, vplivale na boljše in dolgotrajnejše znanje. 

»Učitelj ni več le prenašalec znanja, temveč moderator, animator, organizator spodbudnega 

učnega okolja, mentor in spodbujevalec samostojnega učenja« (Zelena knjiga o izobraţevanju 

učiteljev v Evropi, 2001, po Cencič idr., 2008, str. 9). Klasično učenje, prej navadno znotraj 

razreda, lahko danes poteka v različnih učnih okoljih, recimo v muzeju. V otrocih naj bi 

prebudilo čustva ter spodbudilo njihovo domišljijo. Različne strategije pouka vodijo v odprt 

pouk, za katerega je značilno, da učni cilji, vsebine in metode niso predpisani, da je usmerjen v 

učence, da je diferenciran in individualiziran. Take učne metode so npr. raziskovalni pouk, 

problemski pouk, projektni pouk, pouk s pomočjo računalnika, izkustveni pouk, delovno 

usmerjeni pouk (Strmčnik, 2003, po Cencič idr., 2008). Učenci pri takem načinu poučevanja ne 

napredujejo samo na kognitivnem področju, ampak se razvijajo tudi na socialnem in 

emocionalnem področju (Cencič idr., 2008).  

V zadnjih desetletjih se je povečalo tudi zanimanje za igro pri pouku. Ta je močno povezana z 

igro v otroštvu. Med igro in delom, zlasti svobodnim, ustvarjalnim delom, obstaja povezava. Igra 

z otrokovim razvojem postopno prerašča v delo. Potrditev pedagoške funkcije igre je ena izmed 

pomembnih zaslug predšolske pedagogike (Bognar, 1987).  

Ugotovitve o učinkovitosti in pomenu igre pri pouku so zelo različne, kljub temu veliko avtorjev 

ugotavlja smiselnost uporabe igre pri pouku. Boocock (po Bognar, 1987) je z raziskavami v 

ZDA ugotovil, da igra povečuje učenčevo motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi 

učenje zanimivejše v primerjavi z drugimi metodami. Motiviranost za učenje, ki se brez nje 

sploh ne more zgoditi, je ključna, saj spodbuja višje oblike učenja in kakovostnejše znanje 

(Juriševič, 2012). Igre simulacije ugodno vplivajo na občutek učenčevega samostojnega 

nadzorovanja okolja in lastne usode, saj pridobiva izkušnje in opazuje učinek svojega vedenja, 

česar sicer ne more. Igre sprejemajo učenci različnih starosti in različnih sposobnosti, čeprav se 

je izkazalo, da so predvsem primerne za otroke, ki se ne znajo izkazati, kot na primer za tiste iz 

odrinjenega socialnega okolja, ali za tiste, ki imajo kake druge teţave (Bognar, 1987). 
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Bognar (1987) se sprašuje tudi o drugih dejavnikih, ki vplivajo na pouk. Med njimi je vprašanje 

stroškov takšnega pouka, vprašanje tekmovalnosti in njegovih vrednot glede na sodelovanje. 

Zavedati se moramo tudi vloge naključja, ki je pogosto prisotna pri igri, in posledično 

učinkovitosti igre pri pouku, na katero opozarjajo različne raziskave. Igra je ali pa ni učinkovita 

pri uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih nalog. Uspešnost je odvisna od mnogih dejavnikov, 

eden ključnih je, kako je igra sestavljena. Avtor pravi, da bi bilo zato nujno vsako izobraţevalno 

igro prej preizkusiti in ugotoviti, ali ima sploh kak vzgojno izobraţevalni učinek. 

2.3.1 ODNOS MED IGRO IN UČENJEM 

Učenje in igra naj bi se med seboj prepletala, saj je bilo ugotovljenih kar nekaj pozitivnih 

učinkov na učenčevo znanje in trajnost tega. 

T. Bruce (po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) ugotavlja, da igra koordinira učenje in ta v 

mreţo povezuje različne vrste učenja. V igri je učenje najbolj poglobljeno, saj otrokom omogoča 

razumevanje in osmišljanje tega, kar so se naučili skozi svoje ideje, občutke in odnose z drugimi. 

V igri otroci laţje razumejo in poveţejo naučeno. 

Kadar učenje ni razumljeno zgolj kot učenje v šolskem smislu, ga razumemo kot proces, ki je 

zavestno usmerjen k pridobivanju, razumevanju in usvajanju dejstev, pojmov, stališč in k 

posploševanju. V procesu učenja otrok pridobiva izkušnje, uvideva, odkriva, se poglablja v 

bistvo pojavov, preoblikuje ţe usvojena znanja, vzpostavlja zveze med njimi. Ena izmed 

raziskav je pokazala, da je z igro, v katero je otrok dejavno vključil svoje ideje iz nove izkušnje, 

pridobil več, kot če bi ga pustili samega v njegovih vtisih in ne bi dali nobenih spodbud za 

njihovo obnavljanje (Plestenjak, 1992). Eden od razlogov, zakaj je igra pri pouku pomembna, je 

tudi, da učenec »pobegne iz realnega sveta« in posledice igre niso tako hude. Učenec ve, da je to 

samo igra – kadar izgubi, lahko poskusi znova in pri tem uporablja pridobljeno znanje (Why use 

games to teach, 2015).  

Raziskave, ki so jih opravljali Ladislav Bognar in njegovi sodelavci, in so opisane v knjigi Igra 

pri pouku na začetku šolanja (1987), kaţejo naslednje ugotovitve o uspešnosti igre, pri 

sprejemanju in trajnosti znanja, v primerjavi z delovnimi listi: 

 Učenje z igro je enako učinkovito kot učenje z delovnimi listi. Rezultat prikazuje sicer 

nekoliko večjo učinkovitost igre. Rezultati so si podobni v različnih drţavah. 



Ines Novak  Magistrsko delo 

 

21 

 

 Znanje, pridobljeno z igro, je trajnejše od znanja, pridobljenega z delovnimi listi. 

Čeprav so učinki igre pri pouku pozitivni, je Bognar ugotovil, da so porabili precej več časa za 

ustvarjanje, preverjanje, dodelovanje in izdelavo igre. Opozoril je, da so učitelji, ki imajo manj 

izkušenj z izdelavo igre, bolj utrujeni, teţje delajo in jim vzame precej več časa kot izdelava 

delovnega lista. Medtem ko se zdi učiteljem, ki imajo bogatejše izkušnje s pripravo igre, takšno 

delo laţje, ker je bolj prilagojeno otroku in imajo manj teţav z discipliniranjem. Pogoj za to je, 

da uporabljajo igre, ki so strokovno sestavljene in imajo ţe preverjen izobraţevalni učinek. 

Prizadevanje in napori učencev so bili po oceni manjši pri poskusni skupini, čeprav so bili 

dejavnejši od učencev v primerjalnem razredu (Bognar, 1987). 

Učitelj mora biti pri poučevanju z didaktično igro pozoren na številne dejavnike, predvsem na to, 

da je učna metoda povezana z učnimi cilji in izbrano tematiko (Lowe, 1988 in Why use games to 

teach, 2015). Igra mora biti zanimiva, poučna, kratka, da je otrokom razumljiva. Vključenost 

celotnega razreda v igro deloma zagotovimo z izbiro modela sodelovalnega učenja, pri čemer si 

morajo vsi člani prizadevati za uspešnost skupine. Didaktične igre morajo biti pravilno 

zastavljene in prilagojene učenčevim sposobnostim. Preden učenci začnejo igro, mora učitelj 

dobro pojasniti pravila ter poskrbeti, da so vsi pripomočki na dosegu rok. Pri skupinskih igrah 

mora učitelj nameniti pozornost razporeditvi učencev in poskrbeti za enakovredne heterogene 

skupine. Po obdelanem učnem sklopu je nujno preveriti, ali so z didaktično igro usvojili učne 

cilje (Lowe, 1988). Pri takšni obliki pouka je potrebna velika mera vztrajnosti in iznajdljivosti, 

tako s strani učitelja kot učencev, da igra poteka tekoče. 

2.3.2 IGRA ZA RAZLIČNE SKUPINE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 

Razred predstavlja skupino otrok, ki so med seboj zelo različni. Po Zakonu o osnovni šoli (2006) 

se izobraţevanje učencev s posebnimi potrebami izvaja tako, da se jim prilagodijo metode in 

oblike dela. Šola jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Ob tem se poraja vprašanje, kako uspešni smo lahko z metodo igre. 

V nadaljevanju bomo po A. Ţerovnik (2004) povzeli nekaj bistvenih značilnosti posameznih 

skupin otrok s posebnimi potrebami, ki so najpogosteje vključeni v redne osnovne šole.  
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Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Pri teh otrocih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega ţivčnega sistema 

pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, 

komunikacijo, zaostanki pri razvoju socialnih spretnosti in pri emocionalnem dozorevanju, pri 

čemer se kaţejo izrazite teţave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem (Ţerovnik, 

2004).  

Otroci s specifičnimi učnimi teţavami 

V osnovni šoli so običajno med neuspešnimi učenci. Ti otroci imajo sicer ob normalni 

inteligentnosti motnje v enem ali več osnovnih duševnih procesih. Otroci imajo teţave pri 

poslušanju, zbranosti, pozornosti, pri mišljenju in se neugodno odraţajo pri branju, pisanju, 

računanju in govornem izraţanju ţe v prvih letih šolanja. Značilno za večino teh otrok je, da 

nimajo teţav pri vseh predmetih. Na splošno ti otroci teţje oziroma slabo prenašajo frustracije 

(prav tam).  

Otroci z motnjami pozornosti 

Med otroki s specifičnimi učnimi teţavami v razredu pogosto naletimo na učence, ki imajo 

teţave s pozornostjo. Za te učence velja, da je teţko pritegniti njihovo pozornost in tu običajne 

metode pouka večkrat odpovedo, zato naj bi učitelj večkrat uporabljal kombinacijo »draţljajev« 

in ukrepov, da pritegne pozornost (slike, besede, spodbude, dotik …). Njihova pozornost je 

kratkotrajna, zato je pomembno, da je pouk pester in razgiban ter da se pogosto menjajo 

dejavnosti. Njihovo pozornost velikokrat prekine ţe navaden šum, vzporedno dogajanje ipd. Ker 

niso toliko pozorni, se ne poglabljajo v samo učno snov, manjka jim tudi vztrajnosti, včasih so 

povsem odsotni (prav tam).  

Nemirni otroci 

Druga najpogostejša skupina otrok v razredu so tudi nemirni otroci. Nemir je lahko zelo izrazit, z 

nenehno potrebo po gibanju, ali pa manj viden, z drobnim premikanjem rok, nog in glave. 

Nemirni otroci se veliko gibajo prosto po prostoru, stalno nekaj počno z rokami, se presedajo na 

stolu, »bingljajo« z nogami, brkljajo po torbi. Neprilagojeno vedenje zaradi nemira povzroči, da 

so ti otroci zaznamovani kot neubogljivi, nagajivi, včasih deţurni krivci za dogajanje v razredu. 

Ta otrok potrebuje veliko varnosti, ljubezni, iskati moramo primerne metode poučevanja (npr. 

več gibanja pri pouku), pri njem moramo poiskati močna področja, kjer uspeva, se uveljavi, 
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potrjuje. Zaničevanje in poniţevanje ter kaznovanje škodijo njegovemu osebnostnemu razvoju 

(Ţerovnik, 2004). 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

To so otroci z asocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče se in trajnejše. Kaţe se tudi v 

neuspešni socialni vključitvi. Različni neustrezni vedenjski odzivi in vedenjske motnje se 

pogostokrat pojavljajo ob učnih teţavah, so posledica nekaterih vzgojnih stilov, ki vodijo v 

vedenjske in osebnostne teţave, in sodijo v neko blago obliko »teţavnega vedenjskega odzivanja 

in načina ţivljenja« in se v nekaterih situacijah pojavljajo v skupini otrok s posebnimi potrebami. 

Agresija v šoli se kaţe zlasti kot napadalnost, nasilnost, bojevitost. Pogosto se agresivno vedenje 

v šoli kaţe tudi kot zmerjanje, prepiranje, ţaljenje, odgovarjanje, preklinjanje. Kaţe se tudi v 

brezobzirni tekmovalnosti, ko mladostniki kaţejo svoje junaštvo z izzivanji, pretepi in trpinčenju 

slabotnih (prav tam).  

2.3.4 IGRA KOT PSIHOTERAPEVTSKO SREDSTVO 

Otrok v igri doţivlja uspehe, poraze in izravnava razne primanjkljaje. Igra ima zato pomembno 

psihoterapevtsko vlogo, za katero je značilen močan otrokov interes, pogosto ponavljanje, 

predvsem pa močno vţivetje v igro, kjer otrok pozabi na vse okoli sebe. Igra pomaga otroku, da 

se laţje prilagaja ţivljenju. Prav tako pomaga odraslim, pri spoznavanju otrokovih motenj. Otrok 

ne zmore premagati strahu, napetosti, če o tem pripoveduje, lahko pa mu pomaga igra. Preko te 

projicira svoje teţave, probleme in notranje napetosti. Otrok hitreje pozabi na doţivljanja, ki so 

ga močno prizadela. Z igro lahko premaguje strah, npr. če se otrok boji psa, mu igrača (mehek 

kuţa) lahko pomaga (Pogačnik-Toličič, 1983). 

Bognar (1987) se sprašuje, ali je igra enako sprejemljiva za vse učence, ali se vsi z različnimi 

teţavami lahko normalno vključijo v igralne dejavnosti, ali je igra za nadarjene učence prelahka, 

celo nekoristna. Vajeni smo, da z igro lahko pomagamo učencem z različnimi specifičnimi in 

učnimi teţavami. Avtor na splošno ugotavlja, da igra ugodno deluje na povprečne in 

podpovprečne učence glede trajnosti znanja. V raziskavah Ladislav Bognar in sodelavci niso 

ugotovili učinka na nadpovprečne učence. To jih je navajalo k misli, da tem učencem ustrezajo 

teţji in resnejši učni postopki (Bognar, 1987). 

B. Caf (2002) v svojem članku opisuje vpliv socialnih, gibno-plesnih, sprostitvenih in 

kooperativnih iger na socialno integracijo oseb s posebnimi potrebami. Raziskave so pokazale, 
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da so predšolski otroci s pomočjo gibalno kooperativnih iger intelektualno, čustveno in socialno 

napredovali, če so njihove igre preteţno sociodramske. Pri tem se je bolje razvijala ustvarjalnost. 

Predšolski otroci so kazali več empatije, kontrolirali impulzivnosti, s tem pa se je preprečila ali 

vsaj zmanjšala agresivnost. Avtorica opisuje tudi vpliv socialnih iger. Pri socialnih igrah se 

skupina med seboj spoznava, učijo se poslušati drug drugega, vţivljati v druge, graditi odnose 

sodelovanja in ne tekmovanja. Socialne igre v razredu, kjer so prisotne osebe s posebnimi 

potrebami, pripomorejo k boljši sprejemljivosti do kakršnekoli drugačnosti, strpnosti in 

prilagodljivosti ter pripravljenosti do skupinskega reševanja problemov. Pri gibalnih, 

sprostitvenih in drugih igrah se kaţe velika mera ustvarjalnosti in izvirnosti. Na splošno vse 

naštete igre pozitivno vplivajo na samo klimo v razredu ter pozitiven odnos do integriranih oseb 

(prav tam). 

Za otroke s posebnimi potrebami je pomembna tudi izbira igrač, ki naj bi zagotavljale ublaţitev 

in odpravljanje posledic motnje. Dati jim moramo igrače, ki ustrezajo njegovi duševni starosti in 

posebnosti njegove motnje. Igrače in igre moramo izbirati predvsem z vidika otrokove 

zmogljivosti in razvojnih posebnosti (Horvat idr., 1982). 

2.3.5 UPORABA IGRE PRI POUKU 

Pouk mora temeljiti na aktivnosti učencev, kar lahko doseţemo z igro, ki je bistvena in 

neizogibna otroška dejavnost. Igra je učinkovit način izobraţevanja, ker vzbuja pozornost 

učencev in jih motivira k dejavnosti. Igra otroka ne utruja, saj ni enolična, in zmanjšuje 

neprimerne dejavnosti. Je tudi temelj uspešne vzgoje, kot je bilo ţe ugotovljeno, in pozitivno 

vpliva na socialne stike. V širšem pomenu ima vsaka igra neko vzgojno-izobraţevalno nalogo, ta 

pa je bolj ali manj nehotena in naključna (Bognar, 1987). 

Whitebread (po Stroh, Robinson in Proctor, 2014) meni, da je pomembna povezava med 

učenjem in igro kakovost otroške igre. Pravi, da lahko iz opazovanja otrok pri igri sklepamo, 

zakaj bi lahko bila igra tako močan pripomoček za učenje. Med igro so otroci popolnoma 

prevzeti s tem, kar počnejo, se ponavljajo in uporabijo veliko elementov prakse. Otroci med igro 

sami določijo svoje stopnje izzivov, kar je vedno primerno njihovemu razvoju. Pogosto določijo 

stopnjo, ki jim je odrasli ne bi nikoli postavili. Igra je spontana, saj si jo otroci sami izmislijo in 

se na ta način učijo.  
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Pouk je vendarle nekoliko drugačen od vsakdanje otroške igre, čeprav vse igre učijo in vodijo do 

nekega znanja. Igra pri pouku je uspešna le pod vodstvom dobrega in strokovnega učitelja, poleg 

tega mora biti pouk premišljen in dobro organiziran. S prosto igro ne bi mogli doseči vseh 

vzgojno-izobraţevalnih ciljev, zato uporabljamo didaktične igre. Didaktična igra ima pravila, 

vendar je pomembno, da jo otroci doţivljajo kot prosto igro. Pravila lahko spreminjamo, kar 

učencem omogoča različne izvedbe igre. Številne didaktične igre nimajo pravil in se opirajo na 

spontano aktivnost in ustvarjalnost otrok. (Bognar, 1987). Avtor deli didaktične igre na igre vlog, 

igre s pravili in na konstrukcijske igre (prav tam). 

Didaktične igre se ločijo od prostih, s čimer pa se nekateri avtorji ne strinjajo. T. Bruce (po 

Fekonja, 2001) pravi, da naj bi didaktične igre spodbujale razvoj otrokovega mišljenja, branja, 

pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije, zato naj bodo visoko strukturirane. Avtorica 

opozarja, da te vrste igrač lahko v določenih situacijah celo zavirajo otrokovo učenje, saj so 

oblikovane tako, da jih otrok uporablja na zelo specifičen in vnaprej določen način, kar pogosto 

omejuje otrokovo igralno aktivnost 

B. Almqvist (po Fekonja, 2001) opozarja na ime »didaktične« igre. Sprašuje se, ali 

»nedidaktične« igre zavirajo učenje in so torej le za zabavo. Ob tem trdi, da predmet ali igrača 

sama po sebi ne more poučevati ali spodbujati otrokove ustvarjalnosti. Podobno meni tudi Dixon 

(po Fekonja, 2001). Po njegovem naj bi vse igrače otroku omogočale učenje, saj mu prinašajo 

različna sporočila in spodbujajo specifične spretnosti. Meni, da bi morali igrače obravnavati kot 

celoto, kot skupino predmetov preko katerih otrok razvija svoje kognitivne in socialne spretnosti 

ter samopodobo. 

Kamenov (po Fekonja, 2001) poudarja, da pravilno vključevanje igre in igrač v vzgojni proces 

pomeni, da vzgojni pomen igre pozna le učitelj, medtem ko se ga otrok, ki se z igračami igra, niti 

ne zaveda, saj to ni njegov poglavitni cilj. Prav tako meni, da je uporaba didaktičnih igrač 

optimalna le, če jih otroku ponudimo v ustreznem didaktičnem sistemu, in ne le naključno. 

Razvoj otroške igre smo predstavili v Podpoglavju 2.2.1. V nadaljevanju bomo predstavili, 

katere vrste iger so najpogosteje uporabljene pri pouku. 

Igra vlog je pri pouku pogosto prisotna. Z igro vlog se učenci najpogosteje učijo ustrezne 

komunikacije v vsakdanjih okoliščinah, npr. kako prositi za pomoč, kako se opravičiti, kako se 
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odzvati v kritičnih situacijah ipd. Te igre veliko pripomorejo k razvoju govora. Pri igrah vlog pa 

lahko tudi pojejo, plešejo, računajo, slikajo (Bognar, 1987).  

Igre s pravili ponujajo zelo raznoliko uporabo pri pouku, mednje štejemo matematične igre, 

jezikovne igre, igre s stvarno vsebino iz narave in druţbe. Temeljna značilnost vseh teh iger so 

pravila, ki jih kljub vsemu lahko spreminjamo, prilagodimo razvojnim in drugim značilnostim 

otroka in različnim potrebam pouka. Pravila lahko sestavijo tudi učenci sami. Pedagogi se 

ukvarjajo tudi z vprašanjem tekmovalnosti. Pogosto menijo, da tekmovanje ni nujno škodljivo, 

če ga previdno in razumno uporabimo, če poteka po skupinah, kjer se hkrati razvijajo različne 

oblike sodelovanja, ter če vsem učencem omogoča doţivetje zmage in poraza. Nekatere učence 

lahko tekmovanje zelo motivira, medtem ko slabše deluje na učence, ki v igri izgubljajo, ter 

učence s slabšimi zmoţnostmi (prav tam). 

V šolskem obdobju otroka privlačijo igre s pravili, ki zahtevajo veliko razmišljanja, in take, iz 

katerih se da nekaj ustvariti. Te igre ga spodbujajo in navajajo k natančnosti in vztrajnosti, kar je 

pomemben vidik za razvoj delovnih navad (Horvat, Marjanovič Umek, Morel in Pogačnik-

Toličič, 1982). 

Konstrukcijske igre poleg motorike rok razvijajo tudi domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalne 

sposobnosti. Te igre imajo konkretno gradivo, ki ga otrok oblikuje po svoje. Pri tem ustvarijo 

končni izdelek, ki ima lahko uporabno vrednost, najpogosteje kot pripomoček v igri, npr. majhno 

vozilo, mlinček, hišico (Bognar, 1987).  

Virtualne/izobraţevalne računalniške igre so učencem vedno zanimivejše. V zadnjih 

desetletjih se video igre in simulacije vse bolj vpeljujejo v področje izobraţevanja. Igre 

pokrivajo velik del učnih ciljev. Nekateri avtorji so bili v 90-tih letih, ko so začeli promovirati 

zabavno učenje, zelo skeptični, kako povezati igro in učenje. Igre in simulacije naj bi 

predstavljale nov učinkovit pedagoški pristop. Učinkovitost naj bi se merila glede na učne cilje 

in metode, izbrane v razmerju do potreb učencev. Virtualne igre so odlične za zagotavljanje 

motivacije za učenje, saj nemotiviran učenec preprosto ne more biti sposoben graditi znanja. Od 

teh iger, ki zgolj spodbujajo motivacijo, so prišli na igre, ki bi izboljšali moţnosti za učenje 

(Galarneau, 2014). Marc Prensky (po Galarneau, 2014) poleg iger priznava tudi 

konstruktivističen pristop učenja, ki temelji na aktivni vlogi učenca in omogoča doseganje višjih 

taksonomskih ravni. Učenje mora biti zasnovano problemsko in naj bi potekalo v avtentičnem 
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okolju (Rugelj, 2015). Rešitev so našli v igrah in simulacijah. Učencu preko simulacij 

predstavimo problem in ga spodbujamo, da prevzame aktivno vlogo (Galarneau, 2014). Učenec 

pri tem lahko doţivi tudi neuspeh, kar je po mnenju Rogerja Schanka (po Galarneau, 2014) 

pomemben vidik učenja. Clark Aldrich (po Galarneau, 2014) meni, da obstajajo tri pomembne 

strukture z vidika idealne učne izkušnje: pedagoški, simulacijski in igralni elementi. Pedagoški 

elementi predstavljajo učni okvir, kot so teoretična osnova, ocenjevanje in priloţnosti za 

razmislek. Simulacijski elementi vsebujejo simulacijske dele, ki predstavljajo neko virtualno 

okolje, ki posnema realni svet. Elementi igre so zabava, prilagojeni izzivi, aktivnost igralca in 

povratna informacija za igralca. Igre so po navadi narejene tako, da učenec sam določi raven 

zahtevnosti, v bolj dovršenih igrah pa mehanizmi, ki so vgrajeni v okolje igre, iz aktivnosti 

igralca sami ocenijo znanje in sposobnosti učenca ter mu prilagodijo zahtevnost. Učenec v igri 

lahko zahteva tudi pomoč ali podporo, a mora biti nenehno dejaven pri reševanju problemov v 

igri. Za to je potrebna interaktivnost, ki igralcu omogoča, da posredno ali neposredno vpliva na 

dogajanje v igri. Učenec ob koncu igre dobi povratno informacijo o uspešno izvedeni aktivnosti. 

Ključno je, da je povratna informacija takojšna in prek nje igralec vrednosti svoje aktivnosti ali 

rezultate. Povratna informacija je lahko dobljeni ključ, ki odpira naslednja vrata, zlatnik, 

odgovor izbranega lika v igri … (Rugelj, 2015). Rugelj (2015) ugotavlja, da so izobraţevalne 

igre lahko zelo učinkovita učna tehnologija, ki so primerne za vse starostne skupine in v vseh 

oblikah izobraţevanja. Pomembno je, da so ustrezno zasnovane in izdelane, poleg tega je nujen 

tudi ustrezen didaktični pristop v razredu. Le tako lahko izobraţevalne igre omogočijo 

učinkovito učenje. 
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2.4 PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA 

Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem 

in druţbenem okolju. Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se 

pri pouku oblikuje, razširja in poglablja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 4). 

Spoznavanje okolja zdruţuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v 

katerem ţivimo. Predmet je vir informacij, zajema tudi spoznavanje in utrjevanje poti, kako več 

izvedeti, kako znanje povezovati in uporabiti. Zato je spoznavanje okolja eden izmed temeljnih 

nosilcev spoznavnega razvoja v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju osnovne šole. V njem 

so zdruţene vsebine več znanstvenih področij, tako naravoslovnih in tehničnih (kemija, fizika, 

biologija, informatika, tehnika in tehnologija) kot druţboslovnih (zgodovina, geografija, 

komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). Predmet spoznavanje okolja 

spodbuja vzgojo in izobraţevanje za trajnostni razvoj, saj primerno vključuje medsebojno 

povezana okoljska, gospodarska in druţbena vprašanja. Pestrost vsebin in dejavnosti ter 

predlaganih metod poučevanja in učenja omogoča integracijo vsebin in smiselno povezovanje z 

matematiko in slovenščino ter glasbeno, likovno in športno vzgojo. Cilji in vsebine spoznavanja 

okolja se nadgrajujejo v dnevih dejavnosti (prav tam). 

2.4.1. INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

Strmčnik (1993) opisuje učno diferenciacijo kot preteţno organizacijski ukrep, s katerim 

demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne, homogene 

in heterogene učne skupine. Učitelj mora tem skupinam čim bolj prilagoditi pouk in učenje. 

Skladna in dopolnilna z učno diferenciacijo je učna individualizacija, ki se še bolj osredotoča na 

posameznega učenca in njegove potrebe (prav tam). 

Učencem glede na zmoţnosti in druge posebnosti pouk spoznavanja okolja prilagajamo (notranja 

diferenciacija) tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Pri tem smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike. 

Vzgojno-izobraţevalno delo temelji na konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na 

Strokovnem svetu RS za splošno izobraţevanje, ki opredeljujejo, da je treba pravočasno odkriti 

in delati z nadarjenimi učenci. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so 
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upravičeni do prilagojenega izvajanja programa z dodatno strokovno pomočjo. Metode in oblike 

dela se prilagajajo glede na učne teţave posameznih učencev. Treba je upoštevati tudi smernice 

za izobraţevanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

2.4.2 POUČEVANI SKLOP: SILE IN GIBANJE 

V raziskovalnem delu smo za poučevanje z metodo didaktične igre uporabili sklop Sile in 

gibanje v 2. razredu devetletne osnovne šole. V Tabeli 1 so zapisani učna enota in cilji, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za predmet spoznavanje okolja, ter uporabljene metode in oblike 

dela.  

Tabela 1: Učni cilji, metode in oblike dela za poučevanje sklop gibanje v 2. razredu devetletne 

osnovne šole 

Razred: 2. 

Učna enota: V gibanju 

Učni cilji: Učenec: 

 Spozna gibanje tehničnih naprav in 

vozil ter njihove dele. 

 Spozna pripomočke za gibanje. 

 Zna poimenovati pripomočke za 

gibanje. 

 Spozna sledove gibanja. 

 Razume, da po sledeh lahko 

sklepamo, kdo se je gibal in kako. 

 Spozna stanje ravnovesja. 

 Zna napovedati posledice 

določenega ravnanja. 

Učne metode: pogovor, demonstracija, poslušanje, razlaga, 

dejavnosti, opazovanje, igra. 

Učne oblike: frontalno, individualna, skupinska, delo v 

paru. 
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2.4.3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Učni sklop Sile in gibanje pri predmetu spoznavanje okolja lahko pri poučevanju poveţemo z 

drugimi učnimi predmeti v 2. razredu devetletne osnovne šole. V nadaljevanju bomo zapisali 

cilje posameznih učnih predmetov po učnem načrtu za predmet spoznavanje okolja, ki lahko 

dopolnjujejo sklop Sile in gibanje. 

Pri predmetu slovenščina se učenci orientirajo na telesu, v prostoru in na papirju. Pri predmetu 

matematika se učenci premikajo po navodilih po prostoru, orientirajo se na ravnini, razvijajo 

strategijo branja in orientacije v mreţah, poteh, labirintih, poznajo in uporabljajo merilne 

instrumente (ravnilce, tehtnice, menzure ipd.) za merjenje količin. Pri predmetu šport učenci 

usvajajo različne naravne oblike gibanja, iger in drugih športnih znanj. Pri predmetu glasbena 

umetnost učenci z gibanjem izraţajo zvočna doţivetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih 

in višinah, jakosti in barvi tona ter oblikovnih delih. Pri likovni umetnosti učenci razvijajo 

motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in pripomočki ter 

razvijajo prostorske predstave. 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

V raziskovalnem delu bomo opredelili raziskovalni problem in cilje raziskave. Na kratko bomo 

predstavili, kako je potekalo delo v razredu pred poučevanjem z didaktičnimi igrami ter na 

kakšen način je potekal pouk, pri katerem je bila uporabljena metoda poučevanja z didaktičnimi 

igrami. Pripravljene in izvedene igre bomo predstavili v nadaljevanju. Opredelili bomo 

raziskovalna vprašanja in uporabljeno metodo dela. Sledil bo opis vključenih v raziskavo, 

postopka zbiranja podatkov in časovni potek. Na koncu sledijo rezultati z interpretacijo.  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV 

Z didaktičnimi igrami sem se kot študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani bolj 

poglobljeno srečala v okviru izbirnega predmeta Didaktične igre v naravoslovju. Spoznali smo 

najrazličnejše pripomočke, ki jih lahko uporabimo v razredu. Med pedagoško prakso v okviru 2. 

bolonjske stopnje sem o pomenu in uporabi didaktičnih iger pri pouku na podlagi lastnega 

interesa med razrednimi učitelji izvedla krajšo anketo. Rezultati so pokazali, da se učitelji v 

večini strinjajo, da so didaktične igre dobro motivacijsko sredstvo in prispevajo k trajnejšemu 

znanju, a jih le redko uporabijo v razredu, še posebej v okviru naravoslovja. Pri pregledovanju 

literature o didaktičnih igrah in učnem tematskem sklopu Gibanje so najpogostejše raziskave o 

motiviranosti učencev, sledijo opisi in predstavitve iger, ki so pogosto uporabljene pri 

posameznih tematskih sklopih v naravoslovju. Poudarjen je tudi terapevtski učinek iger, zlasti pri 

otrocih s posebnimi potrebami, saj z igro zmanjšajo čustvene prepreke in krepijo motiviranost, 

kar pomembno vpliva na njihovo znanje (Alauf, 2013; Petauer Vizjak, 2011). V učnem načrtu za 

predmet Spoznavanje okolja opazimo, da ima tematski sklop Gibanje, poleg še nekaterih drugih 

(Promet, Prostor), najmanj priporočil za praktično delo. Na podlagi pregleda literature sem 

ugotovila, da je didaktična igra kot metoda redko uporabljena za poučevanje zahtevnejših 

tematskih sklopov, kar nam predstavlja izziv, ki smo ga ţeleli povezati z lastnim zanimanjem za 

razredno interakcijo ter zanimanjem za učenčeve odzive pri uporabi didaktične igre pri pouku. 

Tako smo v okviru magistrskega dela izvedli kvalitativno raziskavo o vlogi didaktičnih iger pri 

učnem predmetu spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole. 

Cilj raziskave je s primerno zasnovanimi učnimi metodami, oblikami in pripomočki za delo pri 

pouku spoznavanja okolja izvesti tri didaktične igre za tematski sklop Sile in gibanje v 2. razredu 

ter namizno didaktično igro, ki bo namenjena ponovitvi obravnavanih vsebin. Izvedbo učnih ur 

smo izpeljali z metodo opazovanja z udeleţbo. Z raziskavo skušamo ugotoviti, kako izbrane 
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didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja sprejemata opazovana, izbrana učenca. Opazovali 

smo odzive, udeleţbo v razredni interakciji in izkazano znanje obeh izbranih učencev. Pridobili 

smo tudi pogled razredničarke na njune odzive in dogajanje v razredu. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: V kolikšni meri bosta izbrana učenca usvojila zastavljene učne cilje pri obravnavi gibanja 

v 2. razredu OŠ s pomočjo didaktične igre? 

RV 2: Kako se bosta izbrana učenca odzivala na uporabo didaktičnih iger pri obravnavi gibanja v 

2. razredu OŠ z motivacijskega, čustvenega, socialnega in kognitivnega vidika razvoja?  

RV3: Katere socialne spretnosti bosta razvijala izbrana učenca pri obravnavi gibanja v 2. razredu 

OŠ s pomočjo didaktične igre? 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 3.3.1 METODE DELA 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Uporabljen je 

kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer študija primera.  

3.3.2 OPIS VKLJUČENIH 

V raziskavo sta vključeni dve opazovani osebi. To sta dečka, ki obiskujeta drugi razred 

devetletne osnovne šole in po vedenju ter udeleţenosti v razredni interakciji pri pouku odstopata 

od sošolcev. Oba učenca sta zadrţana, tiha in imata teţave s koncentracijo. Učenec 1 teţko 

vstopa v interakcijo s sošolci, učenec 2 ima več učnih teţav. Učenca 1 sem poimenovala Andraţ, 

učenca 2 pa Nejc. 

3.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali z metodo opazovanja z udeleţbo in polstrukturiranim intervjujem. Vključeni 

so zapisi učiteljice o učencih in lasten pogled na dogajanje v razredu med poučevanjem. 

Med poučevanjem sta bili v razredu prisotni dve opazovalki, ki sta bili predhodno natančno 

seznanjeni z opazovalnim obrazcem, ki sta ga izpolnjevali. Obrazec je vključeval smernice za 

opazovanje učenčevega razumevanja in izkazovanja znanja, njegovih odzivov in socialnih 
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spretnosti. Prepisi opazovalnih listov za posameznega učenca so v prilogah 4 in 7 in tabelah 13, 

14, 15 in 16. 

Po koncu izvedbe učnih ur smo opravili polstrukturirani intervju z obema učencema. Vnaprej 

smo pripravili okvirna vprašanja. Poleg tega je svoja opaţanja odzivov učencev med uporabo 

didaktičnih iger v obliki zapisa podala še njuna učiteljica (prilogi 5 in 8). Po štirih mesecih smo 

izvedli test za preverjanje znanja iz obravnavanega sklopa (Priloga 11). 

Da je bilo zbiranje podatkov natančnejše, smo z zvočnim zapisovalcem (diktafonom) posneli 

dele učnih ur, kjer je poučevanje potekalo z uporabo didaktične igre. Snemala sem tudi 

intervjuja. Na podlagi zvočnih podatkov so bili izdelani transkripti (prepisi) (Prepis intervjuja v 

prilogi 6 in prilogi 9; prepis delov učnih ur v prilogi 10).  

3.3.4 ČASOVNI POTEK RAZISKOVANJA 

Podatki, potrebni za našo raziskavo, so bili pridobljeni po postopkih, opisanih v prejšnjem 

Podpoglavju 3.3.3 in v različnih časovnih obdobjih. Tabela 2 prikazuje, kako je potekalo 

raziskovanje in datum izvedbe delov raziskave. 

Tabela 2: Časovna opredelitev raziskovanja 

DATUM OPAZOVANJA PRIDOBLJENI PODATKI 

1. 2. 2015–6. 2. 2015 Opazovanje razreda. Izbira izstopajočih 

učencev. 

9. 2. 2015, 10. 2. 2015, 11. 2. 2015 Poučevanje brez didaktičnih iger in 

opazovanje učencev. 

16. 2. 2015, 18. 2. 2015, 20. 2. 2015 Poučevanje z didaktičnimi igrami in 

opazovanje učencev. 

2. 3. 2015 Zapis učiteljice. 

3. 3. 2015 Intervju z učencema. 

9. 6. 2015 Test za preverjanje znanja iz obravnavanega 

sklopa. 
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3.3.5 OPIS IZVEDBE POUKA PRI PEDAGOŠKEM RAZISKOVANJU 

Pouk pred metodo poučevanja z didaktičnimi igrami 

Preden sem izvedla pouk z metodo didaktične igre, sem nekaj ur pouka poučevala z namenom, 

da se bolje seznanim z učenci in da učenci spoznajo mene ter način mojega poučevanja. 

Poučevala sem učno enoto Ţivimo zdravo (podrobnejša priprava v Prilogi 1). Učenci so 

spoznavali pomen raznovrstne prehrane, seznanili so se, kako poskrbeti za lastno zdravje sebe in 

drugih. Učenci so se naučili tudi, kaj pomeni redna telesna aktivnost za naše zdravje. Za 

poučevani sklop sem potrebovala tri učne ure. V času poučevanja tematike »Ţivimo zdravo« 

nisem uporabljala metode poučevanja z didaktično igro. 

V prvi uri sem se najprej seznanila z učenci, nato pa smo se pogovarjali o pomenu zdravja. 

Učenci so odgovarjali na vprašanja, ki so se dotikala zdrave prehrane, redne telesne vadbe, 

gibanja na sveţem zraku. Pogovarjali smo se o pomenu počitka. Nazadnje smo spregovorili tudi 

o razvadah, ki škodujejo našemu zdravju. Učenci so za zaključek narisali na list papirja njihovo 

razvado, ki lahko škoduje zdravju.  

V drugi uri smo si z učenci podrobneje pogledali sestavo prehrambne piramide. Sledil je pogovor 

o tem, kaj prehrambna piramida predstavlja. V nadaljevanju smo se z učenci pogovarjali o 

zdravem obroku in ga načrtovali. V zaključnem delu so učenci v zvezek narisali prehrambno 

piramido, v katero so na ustrezna mesta prilepili sličice ţivil, ki so jih izrezali iz reklamnih 

letakov. 

V tretji učni uri so učenci v uvodnem delu opisali svoj dan. Po tem je sledil pogovor o tem, 

koliko obrokov so zauţili, ali so bili ti ustrezni in skrbno načrtovani. Namen je bil učence 

seznaniti o pomenu prehrane za ţivljenje ţivih bitij. Nazadnje so učenci zapisali v zvezke, kaj so 

jedli prejšnji dan. Sledila je kratka analiza zapisov. 

V teh treh urah sem namenoma uporabljala bolj klasične metode poučevanja: pogovor, 

demonstracijo, razlago, poslušanje, opazovanje ipd. Kljub temu sem se trudila, da sem z 

različnim materialom popestrila pouk in se na ta način izognila enoličnosti, ki bi pozneje lahko 

preveč vplivala na rezultate same raziskave. Med samim poučevanjem sta opazovalki ţe beleţili 

vedenje izbranih učencev (predstavljeno v prilogah 4 in 7 ter tabelah 13 in 15). 
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Pouk z metodo poučevanja z didaktičnimi igrami 

Pouk z metodo poučevanja z didaktičnimi igrami je potekal tri učne ure. Tudi učni sklop Sile in 

gibanje sem poučevala sama. Podrobnejša priprava je zapisana v Prilogi 2. Učenci so spoznavali 

gibanje tehničnih naprav, vozil in njihove sestavne dele. Seznanili so se s pripomočki, ki jih 

človek lahko uporablja za laţje in hitrejše gibanje. Učenci so spoznavali sledove gibanja, 

seznanili so se, o čem lahko sklepamo po sledeh. V zadnji uri so spoznali stanje ravnovesja ter 

prevesno gugalnico. V vsaki učni uri sem uporabila eno didaktično igro, ki sem jo načrtovala in 

pripravila sama. Za igro kviz sem uporabila pripomočke projekta Fibonacci – prevesno 

gugalnico s klini in natičnimi uteţmi (po Gostinčar Blagotinšek, Iskrić, Razpet idr., 2013). Za 

zaključek sem pripravila ponovitveno igro gibalčki vseznalčki, ki sem jo pustila v razredu, da bi 

jo učenci pozneje uporabljali tudi med odmori in v podaljšanem bivanju ter ob igri utrjevali 

obravnavano učno snov.  

V prvi učni uri sem učence z uvodnim delom pripeljala do pojma razgibavanje/gibanje. V 

osrednjem delu smo se z učenci pogovarjali o tem, kdo se giba in na kakšen način. V učbeniku 

so se učenci seznanili s pripomočki za gibanje. Spoznali so, da nekateri pripomočki gibanje 

olajšajo, drugi pa nam pomagajo, da se lahko gibamo hitreje. Učence sem med pogovorom 

vodila k razmišljanju o gibanju tehničnih naprav in strojev. Za razlago gibanja o tehničnih 

napravah sem uporabila vsakdanje primere (odpiranje vrat, oken, pipe ipd.). Po tem smo si z 

učenci ogledali del risanke Mojster Miha. Učenci so ob koncu našteli, kateri delovni stroji 

nastopajo v risanki. Sledila je prosta igra z različnimi igračami (delovnimi stroji). Podrobnejši 

opis igre bo opisan v nadaljevanju. V zaključnem delu so učenci navajali svoje razlage, kako so 

se gibale igrače. Gibanje so ponazorili tudi z lastnim telesom.  

V drugi učni uri so učenci spoznavali sledi. V uvodnem delu sem na tablo naredila odtis z 

razmočeno dlanjo, nato sem na tablo narisala še črto. Učenci so z mojo pomočjo razmišljali o 

pojmu sled/odtis. V osrednjem delu smo se pogovarjali kaj/kdo pušča sledi, kje najdemo sledi 

idr. Pogovoru je sledila igra in nazadnje ponovitev obravnavane snovi. 

V tretji učni uri so se učenci seznanili s pojmom ravnovesje, do katerega smo prišli preko uvodne 

igre kiparji. V osrednjem delu sem učencem predstavila prevesno gugalnico, nato sem vpeljala in 

pojasnila pojma os in ravnovesna lega. Dogovorili smo se, da bomo v nadaljevanju opazovali 

vodoravno ravnovesno lego. Pokazala sem primer, ko je gugalnica v ravnovesju. Pri tem sem 

uporabila dve uteţi, na kateri sem prilepila otroka iz papirja. Učenci so praktično preizkušali, kaj 
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narediti, če sta na gugalnici dva različno teţka otroka. Učenci so spoznali, da na ravnovesje 

gugalnice ta tako teţa kot tudi oddaljenost bremena od osi. V zaključnem delu sem učence 

razdelila v skupine in izvedla kviz. 

Med poučevanjem sta opazovalki beleţili vedenje obeh učencev (predstavljeno v prilogah 4 in 7 

in tabelah 14 in 16).  
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3.3.6 OPIS DIDAKTIČNIH IGER, UPORABLJENIH PRI PEDAGOŠKEM RAZISKOVANJU 

 Pesek in delovni stroji 

 Cilj: Učenec spozna gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihove dele. 

 Pripomočki za delo: Igrače (bager, tovornjak, buldoţer in traktor ipd.), plastični zaboj in 

droben pesek.  

 Navodila za igro: Učenci so razporejeni v pet skupin. Učenci se prosto igrajo z različnimi 

delovnimi stroji, pri tem opazujejo, kako se gibajo posamezni deli, različne vrste gibanja 

opisujejo in jih primerjajo med seboj.  

 

Slika 1: Igra pesek in delovni stroji; vir: Ines Novak 

 

Kviz (Gugalnica) 

 Cilj: Učenec spozna stanje ravnovesja in zna napovedati posledice določenega ravnanja. 

 Pripomočki za delo: Prevesna gugalnica, deset uteţi 

 Navodila za igro: Učenci so razporejeni v 6 skupin. Učenci odgovarjajo na vprašanja iz 

tematike Ravnovesje. Igra kviz vsebuje tri sklope nalog. V prvem sklopu vsaka skupina 

učencev dobi po eno vprašanje, na katerega odgovori z drţi ali ne drţi. Če skupina 

pravilno odgovori na vprašanje, dobi eno točko. V drugem sklopu vsaka skupina dobi 

nalogo, pri kateri mora z uteţmi postaviti gugalnico v vodoravno ravnovesje. Skupina 

ima za odgovor na voljo 20 sekund časa., pri čemer je pravilni odgovor nagrajen z eno 

točko. V tretjem sklopu kviza morajo skupine učencev zopet uravnovesiti gugalnico z 

uteţmi. Zastavljenih je 5 različnih nalog. Vse skupine dobijo nalogo istočasno. Točko 
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dobi skupina, ki prva najde rešitev. Zmaga skupina, ki na koncu doseţe največ točk. 

Vprašanja za kviz so v Prilogi 3.  

 

Slika 2: Prevesna gugalnica s klini in natične uteţi; vir: http://fibonacci-

project.si/gradiva/guganje.html 

 

Spomin (Sledi) 

 Cilj: Učenec spozna sledove gibanja in razume, da po sledeh lahko sklepamo, kdo se je 

gibal in kako. 

 Pripomočki za igro: Kartice s slikami (21). V paru je slika sledi, druga slika prikazuje 

stvar, ţival ali osebo, ki pušča sled. 

 Navodila za igro: Učenci so razporejeni v osem skupin. Kartice poloţimo na mizo s 

sličicami, obrnjenimi navzdol, in jih premešamo. Na 21 karticah so slike sledi in na prav 

tolikih slike različnih predmetov, ţivali, delov teles, ki puščajo sled. Kartice razporedimo 

v vrste in stolpce, tako da z njimi oblikujemo pravokotnik. Igralec, ki je na vrsti, obrne 

okrog eno od kartic in ji med preostalimi karticami poskuša poiskati ustrezen par (sled in 

kaj sled pušča). Če igralec najde par, ga vzame k sebi in nadaljuje z iskanjem parov. Če 

pri iskanju para ni bil uspešen, poloţi obe kartici na prvotno mesto, z igro pa nadaljuje 

naslednji igralec. Igre je konec, ko igralci poberejo vse kartice. Zmaga igralec, ki je zbral 

največje število parov.  
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Slika 3: Igra spomin; vir: Ines Novak 

 Ponovitvena igra (Gibalčki vseznalčki) 

 Cilji: Učenec pozna gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihove dele; spozna 

pripomočke za gibanje; zna poimenovati pripomočke za gibanje; spozna sledove gibanja; 

razume, da po sledeh lahko sklepamo, kdo se je gibal in kako; spozna stanje ravnovesja; 

zna napovedati posledice določenega ravnanja. 

 Pripomočki za igro: Igralna plošča, 11 kartic z dejavnostjo, 11 kartic z vprašanji, igralna 

kocka, igralne figurice, obešalnik (gugalnica), uteţi (ščipalke za perilo). 

 Navodila za igro: Pogoj za igro sta vsaj dva igralca. Na začetku vsak igralec enkrat vrţe 

kocko in tisti, ki vrţe najvišje število, začne prvi. Igralci nato v zaporedju mečejo kocko 

in se premikajo po igralnem polju. Prestavijo se za toliko polj, kolikor pik preštejejo na 

zgornjem delu kocke. Ko pride na določeno igralno polje, mora opraviti dejavnost, ki je 

zapisana, ali povleči kartico z vprašajem ali klicajem. Če pravilno opravi nalogo, ostane 

na mestu, sicer gre nazaj na polje, kjer je bil pred zadnjim metanjem kocke. Zmaga 

igralec, ki prvi pride na cilj. 

 

Slika 4: Ponovitvena igra gibalčki vseznalčki; vir: Ines Novak 
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3. 4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate raziskave z interpretacijo. Podatke smo pridobili z 

opazovanjem dveh učencev in beleţenjem njunega vedenja v razredu. Imeni obeh učencev sta 

zaradi varstva osebnih podatkov spremenjeni. Po končanem obravnavanju sklopa Gibanje sem z 

učencema izvedla intervju, s katerim sem preverila doseţeno znanje in občutke ob poučevanju z 

metodo didaktične igre. Nekaj podatkov o obeh učencih je posredovala tudi njuna razredna 

učiteljica. Po štirih mesecih sem izvedla test, ki je pokazal, ali sta učenca dosegla zastavljene 

cilje in njuno dolgoročno znanje. 

Opis testa 

Test je bil sestavljen iz šestih nalog. Vsako vprašanje je bilo namenjeno preverjanju enega izmed 

ciljev sklopa Sile in gibanje po učnem načrtu za predmet spoznavanja okolja. Prva in druga 

naloga sta preverjali poznavanja pripomočkov za gibanje. Učenca sta morala pri prvi nalogi 

našteti pripomočke, ki ljudem omogočajo hitrejše gibanje. Pri drugi nalogi sta poimenovala 

pripomočke na sliki, ki ljudem omogočajo laţje gibanje. Obe nalogi sta bili ovrednoteni s tremi 

točkami. Tretja naloga je preverjala, ali učenec zna napovedati posledice določenega dejanja, 

povezanega z gibanjem. Naloga je imela podane trditve, učenca sta obkroţila da za pravilno 

trditev ali ne za nepravilno trditev. Ta naloga je bila ovrednotena s štirimi točkami. Četrta 

naloga, ki je bila ovrednotena s tremi točkami, je preverjala poznavanje gibanja tehničnih naprav 

in vozil. Naloga je od učencev zahtevala, da sta naštela tri delovne stroje in enega opisati z 

vidika njegovih nalog in dela. Peta naloga je s tremi vprašanji in prikazno sliko preverjala 

poznavanje stanje ravnovesja. Ovrednotili smo jo s tremi točkami Zadnja naloga je preverjala 

poznavanje sledi gibanja, in sicer je bilo treba povezati sled in sličico tistega, ki sled pušča. 

Naloga je bila ovrednotena s štirimi točkami.  

3.4.1 USVOJITEV ZASTAVLJENIH UČNIH CILJEV 

Najprej bomo predstavili doseganje ciljev prvega učenca Andraţa in nato še drugega učenca 

Nejca. 

UČENEC 1 (ANDRAŢ) 

Podatke o usvojenih učnih ciljih sem pridobila z opazovanjem, intervjujem ter po preteklih štirih 

mesecih po poučevanju učne snovi še z izvedenim testom. 
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Pri spoznavanju pripomočkov za gibanje je učenec Andraţ sodeloval v pogovoru pri pouku. Pri 

igri spomin je pravilno poiskal pare in velikokrat tudi pomagal sošolcem (prepis dela ure ob 

uporabi didaktičnih iger: igra spomin v Prilogi 10. 3. 2). Pri pouku, kjer so učenci spoznavali 

stanje ravnovesja, je naloge kviza reševal s poskušanjem in pri tem uporabljal predznanje. 

Andraţ razume pojem gugalnica. V zaključnem delu prve učne ure (sklop Sile in gibanje) je 

Andraţ z rokami prikazal gibanje bagra. 

Čeprav je bil med poukom pogostokrat manj odziven in zasanjan, je pozneje na intervjuju in pri 

testu pravilno odgovoril na vprašanja. Ţe po enem tednu je v intervjuju pokazal mnogo več 

znanja kot med samim poukom. To kaţe, da je Andraţ v pogovoru z učiteljem, ko ni izpostavljen 

sošolcem, bolj sproščen. To je omenila tudi njegova učiteljica v svojih zapisih o učencu: » Z 

učiteljem najraje komunicira, ko v bliţini ni drugih« (Priloga 5). Učenec Andraţ zna našteti 

pripomočke za laţje in hitrejše gibanje in pozna sledi gibanja. Pozna stanje ravnovesja. V 

intervjuju pove: »Če je deklica teţja, jo postaviš bliţje osi, takrat je gugalnica v ravnovesju« in 

»Os je v sredini« (v intervjuju: Priloga 6, vrstice 51–56). Andraţ zna napovedati posledice 

določenega dejanja in pozna gibanje tehničnih naprav ter vozil, pove: »Stroji se lahko valjajo, 

delajo stopinje, kopljejo« (v intervjuju: Priloga 6, vrstici 57–58).  

Rezultati o trajnosti znanja (dolgoročno znanje) so pokazali, da je učenec Andraţ usvojil vse 

zastavljene cilje (rezultati testa v Prilogi 11. 1). Pri testu, ki se je izvajal po štirih mesecih, je 

imel Andraţ malo napak in dosegel 18,5 točk od 21. Andraţ je v testu pravilno zapisal 

pripomočke za hitrejše gibanje. Izpustil je zapis pod sliko, na kateri so bile bergle (pripomoček 

za laţje gibanje). Pri nalogi, s katero sem preverjala poznavanje sledi, je Andraţ pravilno 

povezal sled s tistim, kar sled pušča. Pri nalogi, s katero sem preverjala poznavanje stanja 

ravnovesja, je iz slike pravilno sklepal, kateri učenec je teţji. Pravilno je napovedal, da se mora 

teţji učenec premakniti bliţje osi, da bo gugalnica v ravnovesju. Andraţ je pravilno sklepal o 

posledicah določenega ravnanja: vedel je, da voda ne teče, če je pipa zaprta; da se delovni stroji 

gibajo podobno kot človek in da na ravnovesje gugalnice ne vpliva zgolj oddaljenost bremena od 

sredine. V testu je pravilno naštel tudi delovne stroje in podal delen opis, kaj stroj lahko dela.  
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Tabela 3: Usvojitev zastavljenih ciljev pri obravnavi gibanja v 2. razredu OŠ s pomočjo 

didaktične igre – Andraţ  

ZNANJE/  

UČNI CILJI 

MED POUKOM PO ENEM TEDNU PO ŠTIRIH 

MESECIH 

Pozna pripomočke za 

gibanje. 

Sodeluje v pogovoru. Našteje pripomočke 

za laţje gibanje 

(»voziček, palica, 

palica za slepe«). 

Našteje pripomočke 

za hitrejše gibanje 

(»avto, motor, kolo, 

avtobus, skiro, 

rolerji«). 

Pravilno zapiše 

pripomočke za 

hitrejše gibanje. 

Izpusti zapis pod 

sliko (bergle) pri 

pripomočkih za laţje 

gibanje. 

Pozna sledi gibanja. Poišče pravilne pare 

pri igri. Pomaga tudi 

sošolcem. 

Ni bilo preverjeno. Pravilno poveţe sled 

in tisto, kar sled 

pušča. 

Pozna stanje 

ravnovesja. 

Rešuje s 

poskušanjem, 

uporablja predznanje, 

razume pojem 

gugalnica. 

Pove: »Če je deklica 

teţja, jo postaviš 

bliţje osi, da je 

gugalnica v 

ravnovesju.« 

»Os je v sredini.« 

Pozna pojem 

ravnovesje. Iz slike 

pravilno sklepa, 

kateri učenec je teţji. 

Ve, da se mora teţji 

učenec premakniti 

bliţje k osi, da bo 

gugalnica v 

vodoravnem 

ravnovesju. 

Zna napovedati 

posledice določenega 

dejanja. 

Zna napovedati 

posledice dejanja. 

Ni bilo preverjeno. Pravilno sklepa o 

posledicah 

določenega ravnanja. 

Pozna gibanje 

tehničnih naprav, 

vozil. 

Z rokami pokaţe, 

kako dela bager. 

»Stroji lahko valjajo, 

delajo stopinje, 

kopljejo.« 

Našteje delovne 

stroje in ve, kaj 

delajo. 
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UČENEC 2 (NEJC) 

Rezultati raziskave so pridobljeni z opazovanjem, intervjujem ter izvedenim testom po štirih 

mesecih, ki so za boljši prikaz predstavljeni v Tabeli 4.  

Učenec Nejc je pri prvi učni uri, ko so spoznavali pripomočke za gibanje, najbolj sodeloval. Pri 

odgovorih na vprašanja se je opiral na pretekle izkušnje, npr. pri ogledu risanke Mojster Miha je 

razloţil, kaj delata traktor, bager. Ob koncu učne ure je z rokami pokazal, kaj delajo stroji, in 

gibanje podkrepil še z opisom. Pri pouku, ko so učenci spoznavali sledi, je učenec znal 

odgovoriti na vprašanje, kaj je sled in kdo/kaj sled pušča. Pri igri spomin je občasno potreboval 

pomoč in ni bil popolnoma prepričan o svojem znanju. Med poukom je pravilno odgovoril na 

vprašanja, ki so se nanašala na pojme gugalnica, os in ravnovesje. Pri Nejcu je opaziti, da je 

bolje dosegal cilje, ki so povezani z vsakdanjim ţivljenjem, npr. pozna sledi, ki jih je večkrat 

sam opazil, gibanje strojev primerja s prevesno gugalnico. 

V intervjuju (Priloga 9), ki je bil izveden po tednu dni, se je izkazalo, da si je Nejc slabše 

zapomnil obravnavano učno snov (sklop Sile in gibanje). Na vprašanje, kaj lahko ugotovimo po 

sledeh, je bil Nejc tiho in v zadregi (intervju: Priloga 9, Vrstice 15–19). Na vprašanja, ki so se 

nanašala na stanje ravnovesja, je odgovoril: »Če hočeš dati naravnost, lahko daš deset na deset 

ali pa ena na ena« (intervju: Priloga 9, vrstice 65–70). Iz prejšnje izjave sklepamo, da je učenec 

razumel, da je gugalnica v vodoravnem ravnovesju, če sta uteţi na levi in desni strani enako 

oddaljeni od osi, a je pri odgovorih uporabljal preprost jezik, ni se spomnil pojmov os, gugalnica, 

vodoravno ravnovesje. 

Dolgoročno dosega manj zahtevne cilje, ki so bolj povezani z vsakdanjim ţivljenjem, kar je 

razvidno iz testa (Priloga 11. 2). Pri prvi nalogi na testu je pravilno naštel pripomočke za hitrejše 

gibanje, izpustil je vprašanje, kjer je moral poimenovati sličice, na katerih so bili pripomočki za 

laţje gibanje. Pravilno je povezal sled in tisto, kar sled pušča. Reševanja naloge, ki je preverjala 

poznavanje stanje ravnovesja, se ni lotil. Prav tako je pri nalogi 4 poimenoval zgolj en delovni 

stroj (»bager«) in napisal, da koplje. Pri nalogi 3 je pravilno sklepal o posledicah določenega 

ravnanja. Na teţja vprašanja na testu ni znal odgovoriti oz. je nalogo v celoti pustil prazno. Na 

testu je dosegel 12,5 točk od 21.  

Čeprav je učenec med poukom rad sodeloval in so mu bile igre zelo všeč, je na področju znanja 

ostal na isti ravni kot sicer pri pouku, ki ga vodi njegova učiteljica, kar trdimo na podlagi zapisa 
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učiteljice o usvojitvi ciljev pri predmetu spoznavanje okolja. Ta pravi: »Nejc se na ocenjevanje 

pripravi in cilje delno doseţe.« 

Tabela 4: Usvojitev zastavljenih ciljev pri obravnavi gibanja v 2. razredu OŠ s pomočjo 

didaktične igre – Nejc   

ZNANJE/  

UČNI CILJI 

MED POUKOM PO ENEM TEDNU PO ŠTIRIH 

MESECIH 

Pozna pripomočke za 

gibanje. 

Uporablja pretekle 

izkušnje; sodeluje v 

pogovoru. 

Ni bilo preverjeno. Pravilno našteje 

pripomočke za 

hitrejše gibanje; 

izpusti nalogo, kjer 

mora poimenovati 

pripomočke za laţje 

gibanje. 

Pozna sledi gibanja. Ve, kaj je sled in 

kdo/kaj lahko sled 

pušča. Med igro 

občasno potrebuje 

pomoč, ni 

popolnoma prepričan 

o svojem znanju. 

Na vprašanje, kaj 

lahko ugotovimo po 

sledeh, je tiho in v 

zadregi. 

Pravilno poveţe sled 

in tisto, kar sled 

pušča. 

Pozna stanje 

ravnovesja. 

Pozna pojme 

gugalnica, os, 

ravnovesje. 

»Če hočeš dati 

naravnost, lahko daš 

deset na deset ali pa 

ena na ena …« 

Pustil prazno. 

Zna napovedati 

posledice določenega 

dejanja. 

Pravilno odgovarja 

na vprašanja. 

Ni bilo preverjeno. Pravilno sklepa o 

posledicah 

določenega ravnanja. 

Pozna gibanje 

tehničnih naprav, 

vozil. 

Z rokami pokaţe, kaj 

delajo stroji in z 

besedami opiše. 

Ni bilo preverjeno. Poimenuje en 

delovni stroj, zapiše 

kaj ta dela. Ostalo 

pusti prazno. 
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3. 4. 2 VEDENJSKI ODZIVI OB UČENJU Z IGRO 

Najprej bomo predstavili vedenjske odzive obeh učencev ob učenju z igro. 

UČENEC 1 (ANDRAŢ) 

Vedenjski odzivi učenca 1 (Andraţa) 

Tabela 5 prikazuje povzetek Andraţevih odzivov na uporabo didaktičnih iger pri obravnavi 

gibanja v 2. razredu OŠ.  

Kot je razvidno s tabele Andraţ med razlago ni kazal velikega zanimanja za snov. Pogosto je bil 

odsoten, igral se je s šolskimi potrebščinami, prsti ter gledal v mizo. Potreboval je zunanjo 

spodbudo ter dodatno razlago za delo. Andraţ je bil med poukom pogostokrat tog in neodziven. 

Kazal je tudi zasanjanost in večkrat zehal. 

Pri samostojnem delu je potreboval zunanjo spodbudo. Na konkretna vprašanja učiteljice o 

zdravem načinu ţivljenja je poznal odgovore, to je pokazal tudi pri samostojnem delu (sestava 

prehranske piramide, zapis dnevnih obrokov).  

V pogovor se je redko vključil, po navadi je odgovoril na konkretna učiteljičina vprašanja. 

Redko je dvignil roko.  

Pri prvi igri, ko so učenci spoznali delovanje tehničnih naprav in strojev, je Andraţ razumel 

snov, z rokami je pokazal delovanje bagra. Medtem ko je čakal, da vsi učenci dobijo igračo, se je 

s svojo ţe igral. Med razlago je bil videti nekoliko odsoten, v pogovor se ni vključeval. Pri kvizu, 

kjer so učenci spoznali prevesno gugalnico, je uporabil svoje predznanje, razumel je pojem 

gugalnica. Andraţ je naloge reševal s poskušanjem. Pri kvizu je teţje sledil navodilom. Tretjo 

uro, ko so spoznavali odtise in sledi, je bil učenec tiho pri ponavljanju snovi o prevesni 

gugalnici. Pri igri spomin je sodeloval, sošolcem je pomagal pri iskanju parov ter jih opozoril, če 

niso našli pravih. Tu je učenec pokazal velik interes za snov ter dobro poznavanje vsebine. V 

drugem delu raziskave, ko so bile pri pouku prisotne didaktične igre, je Andraţ pokazal veliko 

pozitivnih čustev. Pri vseh igrah se je nasmihal, smejal. Najbolj navdušen je bil, ko ga je 

učiteljica pozvala, naj si izbere igračo, po katero je šel zelo razigrano. Pogosto se je nasmehnil, 

ko je opazoval igrače in jih preizkušal. Pri kvizu je bil zadovoljen, ko so pravilno odgovorili na 

vprašanje in ko so postavili gugalnico v ravnovesje. Pri igri spomin, se je nasmehnil, ko je dobil 
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par, in bil pohvaljen in prav tako, kadar so dobili par nasprotni igralci. Pri kvizu je bil nekoliko 

razočaran, ker ni bil enakovreden soigralcem. 

Učiteljica je o Andraţu zapisala, da »deluje zaspano, nezainteresirano, da sodeluje malo ter da se 

med razlago pogosto igra s potrebščinami«, kar smo opazili tudi sami. Ko smo ga izzvali, je snov 

razumel in poznal. Sposoben je več, kot pokaţe. Veliko zanimanje kaţe za naravoslovje, kar je 

potrdil tudi v intervjuju. Njegova učiteljica pravi, da Andraţ med poukom največkrat »deluje 

ţalostno in srameţljivo«, sklepamo, da je to posledica redke uporabe drugih metod pri pouku, 

zlasti takšnih, kjer bi bil učenec aktiven. Učiteljica je ţe pred samo izvedbo raziskave omenila, 

da redko poučuje z metodo igre, sploh pri predmetu spoznavanje okolja.  

V intervjuju je na vprašanja o snovi Andraţ odgovarjal pravilno. Povedal je tudi, da mu je všeč, 

kadar je dejaven in se nekaj novega nauči. 

Glede na dobljene rezultate ugotovimo, da se je učenec sprostil pri aktivnostih, zato je takrat več 

sodeloval. Čeprav smo pri učencu opazili manj sodelovanja, je pokazal poznavanje snovi in 

dosegel učne cilje. Na podlagi rezultatov sklepamo, da je učenec bolj sproščen in kaţe več 

pozitivnih čustev med aktivnostjo. Najbolj navdušen je bil nad igro spomin, kar je potrdil tudi v 

intervjuju. Sklepamo, da je to tudi posledica dobrega razumevanja in poznavanja snovi. Med 

intervjujem je bil učenec sproščen, nasmejan. O igrah je govoril navdušeno, prav tako je 

povedal, da se mu zdi ponovitvena igra zanimiva ter da je bil pri igranju uspešen.  
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Tabela 5: Vedenjski odzivi Andraţa na učenje z igro 

RV 2/ 
ODZIVI 

RAZLAGA AKTIVNOST POGOVOR SAMOSTOJNO 
DELO 

PESEK IN 
STROJI 

GUGALNICA SPOMIN MNENJE 
UČITELJICE 

INTERVJU 

KOGNITIVNI 
ODZIVI 

Potrebuje 
pomoč 
pri iskanju 
strani v 
učbeniku. 
Potrebuje 
spodbudo 
učiteljice. 
Razume 
sestavo 
prehranske 
piramide. 
Bere počasi, 
zatikajoče. 

Razmišlja. 
Pri uvodni igri 
je 
nesamostojen. 
 
Razume 
uvodno vajo. 
 
Potrebuje 
dodatna 
navodila. 

Pravilno 
odgovarja na 
vprašanje 
učiteljice, na 
primer na 
vprašanje, kaj 
je jedel 
prejšnji dan.  
 

Razume, da 
mora poiskati 
sličice in jih 
pravilno 
umestiti v 
piramido 

Pozna in 
razume 
snov. 

Uporabi tudi 
predznanje. Razume 
pojem gugalnica. 

Tiho je pri 
ponavljanju 
učne snovi 
iz prejšnje 
ure. Pozna 
sled 
medveda. 
Išče prave 
pare. 
Drugim 
pove, kaj 
morajo 
poiskati. 

Znanje pokaže, 
ko ga izzoveš. 
Sposoben je 
več, kot 
pokaže. Velik 
interes za 
naravoslovje. 

Ve, kaj 
smo delali, 
ko sem jih 
poučevala. 

MOTIVACIJSKI 
ODZIVI, 
POZORNOST 

Gleda v 
mizo, igra se 
s prsti. 
 
Nepozoren. 

 Igra se s prsti, 
zeha. Prste 
daje v usta. 

Potrebuje 
ogromno 
zunanje 
spodbude, da 
dokonča zapis 
v zvezek. 

Pri razlagi o 
tehničnih 
napravah je 
manj 
pozoren. 
Pri 
skupinskem 
delu za 
nekaj 
sekund na 
svoje 
mesto. 

Težje sledi 
navodilom pri kvizu. 

 Med razlago 
se igra s 
potrebščinami. 

 

IZRAŽANJE 
ČUSTEV 

Togost, 
neodzivnost. 

 Togost, 
neodzivnost. 

  Pokaže razočaranje, 
ko ni enakovreden 
sošolcem. 

 Kaže žalost, 
sramežljivost. 
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UČENEC 2 (NEJC)  

Vedenjski odzivi učenca 2 (Nejca) 

Iz tabele 6 razberemo, da je Nejc med razlago potreboval veliko dodatne pomoči učiteljice, 

teţave je imel s koncentracijo pri pouku, bil je nemiren. Nejc je pogosto gledal naokrog, dajal 

prste v usta in se gugal na stolu. Opazili smo tudi, da ima učenec bralne teţave. Ko je potreboval 

pomoč, je vprašal učiteljico. 

Med pogovorom je sodeloval, odgovarjal na konkretna vprašanja učiteljice ter postavljal dodatna 

vprašanja. 

Med samostojnim delom se je sprehajal po razredu in spraševal sošolce, kaj in kako delajo. 

Pri poučevanju z metodo igre pri pouku je Nejc pogosto uporabljal pretekle izkušnje v pogovoru. 

Razumel je tudi navodila za delo in bil samostojen. Za igro s stroji in peskom je pokazal interes, 

navdušenost. Večkrat je vprašal: »Kdaj bomo ţe začeli igro.« V pogovoru o prevesni gugalnici je 

pri ponavljanju pokazal poznavanje pojmov os in ravnovesje. Pri kvizu je kazal različna čustva, 

najpogosteje se je smejal. Uţival je v igri, sploh ko je bil pohvaljen in mu je uspelo postaviti 

gugalnico v ravnovesje. Nekoliko je bil razočaran, ko niso dobili točk. Močno si je ţelel zmagati, 

zato je bil nekajkrat jezen, ko so drugi odgovorili pred njimi. Od vseh iger mu je bila ta najbolj 

všeč, kar je potrdil tudi v intervjuju. Tudi pri igri spomin, je pogostokrat kazal negotovost v 

svoje znanje in je potreboval dodatno pomoč. Sicer je pri igri uţival in kazal pozitivna čustva. 

Smehljal se je, ko je dobil par in tudi, ko je skušal goljufati pri igri. Kljub temu da je sam 

poskušal večkrat goljufati, je bil jezen, ko so to skušali drugi sošolci. Največ navdušenja je 

pokazal, ko je dobil par. Med igro je pogosto prešteval dobljene pare in spraševal sotekmovalce, 

koliko jih imajo.  

Nejčeva učiteljica pravi: »Potrebuje nenehno vodenje učitelja in pomoč pri samostojnem delu. 

Kadar se na snov pripravi, cilje doseţe ali delno doseţe« (Priloga 8). Med poukom ima teţave s 

koncentracijo. Nejčeva učiteljica je zapisala: »Pozornost kratkotrajna, se trudi, ne zmore 

(grizenje svinčnikov, obračanje nazaj, guganje na stolu, risanje po mizi)« (Priloga 8). Teţave ima 

z grafomotoriko, delovni prostor ima neurejen. Njegovi zapisi so nepopolni, neurejeni in z 

napakami, teţave ima tudi z orientacijo v zvezku. Učiteljica je o Nejcu dodala še, da »slabše 

sliši« in »teţave so tudi pri matematiki« (Priloga 8). 
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Po učni uri sem kot izvajalka dobila občutek, da Nejc dosega učne cilje, kar sem sklepala iz 

njegovega dejavnega sodelovanja in njegovih odgovorov na moja vprašanja, a je pri intervjuju 

Nejc pokazal manj znanja. Pri pogovoru je imel teţave z izraţanjem, določenih delov učne snovi 

si ni zapomnil. Nejc je sicer vedel, kaj smo delali pri pouku, na bolj poglobljena vprašanja pa 

odgovora ni poznal (Priloga 9). Teţave bi lahko pripisali tudi tremi. Pri pogovoru je bil 

velikokrat nepozoren na vprašanja, zato jih je bilo treba ponoviti. Mencal je z rokami ter zibal 

svoje noge. 

Glede na raziskano lahko rečemo, da je bil učenec pozornejši in osredotočen na snov, kjer so bile 

prisotne didaktične igre, bistveno več je bilo tudi sodelovanja pri pouku. V intervjuju je povedal, 

da so mu bile igre zelo všeč, saj je bil ob tem ves čas aktiven (Tabela 6). 
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Tabela 6: Vedenjski odzivi Nejca na učenje z igro 

RV 2/ 
ODZIVI 

RAZLAGA AKTIVNOST POGOVOR SAMOSTOJNO 
DELO 

PESEK IN 
STROJI 

GUGALNICA SPOMIN MNENJE 
UČITELJICE 

INTERVJU 

KOGNITIVNI 
ODZIVI 

Razume 
navodila. 
Potrebuje 
dodatno 
razlago. 

Ne razume 
uvodne vaje. 
Potrebuje 
pomoč 
učiteljice. 
Zanima ga, 
kako delajo 
sošolci. 

Potrebuje 
pobudo. 
 

Za pomoč 
vpraša sošolca 
ali učiteljico. 

Pri aktivnostih 
in odgovarjanju 
na vprašanja 
uporablja 
pretekle 
izkušnje. 

Razume pojme 
gugalnica, os, 
ravnovesje. Ve, 
kaj je treba 
delati. Pravilno 
postavlja uteži. 
Potrebuje 
pomoč 
učencev, 
učiteljice. Ne 
razume, kako si 
lahko pomaga s 
seštevanjem. 
Težave pri 
zahtevnejših 
nalogah. 

Razume 
novo snov. 
Pozna sledi, 
ve, kaj sled 
pušča. 
Potrebuje 
pomoč 
učiteljice. 
Negotov je v 
svoje 
znanje. 
Potrebuje 
dodatno 
razlago. 

Se trudi, ne 
zmore. Cilje 
dosega delno, 
če se pripravi. 

Ne odgovori na 
vprašanje, kaj se 
je novega naučil. 
Na bolj 
poglobljena 
vprašanja ne 
odgovori. Ve, kaj 
smo delali. Sam 
pravi, da se je 
največ naučil pri 
kvizu. Večkrat je 
bilo treba 
ponoviti 
vprašanje. 

MOTIVACIJSKI 
ODZIVI, 
POZORNOST 

Kratkotrajna 
pozornost. 
Nemiren, 
gleda 
naokrog. 
Prste daje v 
usta. Guga se 
na stolu. Ziba 
noge. 

Sprehaja se 
po razredu. 

Guga se na 
stolu. 

Hodi naokrog. 
Sošolce 
sprašuje, kaj 
delajo. 

  Guga se na 
stolu. 

Potrebuje 
nenehno 
vodenje učitelja 
in pomoč pri 
samostojnem 
delu. Ima težave 
s koncentracijo 
(grizenje 
svinčnikov, 
obračanje nazaj, 
guganje, risanje 
po mizi). 
 

Menca z rokami, 
ziba z nogami. 
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RV 2/ 
ODZIVI 

RAZLAGA AKTIVNOST POGOVOR SAMOSTOJNO 
DELO 

PESEK IN 
STROJI 

GUGALNICA SPOMIN MNENJE 
UČITELJICE 

INTERVJU 

IZRAŽANJE 
ČUSTEV 

Nasmeh, 
hihitanje, 
izraža 
veselje. 

Izraža 
veselje. 

 Izraža veselje. Izraža veselje. 
Neučakan. 
Večkrat vpraša, 
kdaj se bodo 
začeli igrati. 
Jezen je, ko 
drugi ne 
upoštevajo 
navodil. Izraža 
navdušenje ob 
igri. Pove, da 
mu je igra všeč.  

Nasmehne se 
ob pohvali. 
Izraža jezo, ko 
druga skupina 
odgovori pred 
njegovo. Izraža 
navdušenost: 
nad igro, ko 
postavlja uteži 
in skuša 
napraviti 
ravnovesje. Ta 
igra mu je od 
vseh najbolj 
všeč. Izraža 
žalost, ko ne 
dobijo točke. 
Ob koncu kaže 
razočaranost, 
ker je zmagala 
druga skupina. 

Uživa ob 
igri. 
Nasmehne 
se, ko dobi 
par. Smeji 
se, ko ga 
dobijo pri 
goljufanju. 
Izraža 
navdušenost 
ob iskanju 
parov. Ves 
čas šteje, 
koliko parov 
je že našel. 
Izraža jezo, 
ko drugi 
goljufajo. 

 Igre so mu bile 
všeč. Všeč mu je 
bilo to, »da se je 
nekaj delalo«. 
Najbolj všeč mu 
je bila igra z 
gugalnico. Želi si 
postati izumitelj. 
Ko govori o tem, 
kaže 
navdušenost. Ko 
reče, da ne bo 
mogel biti 
izumitelj, pokaže 
razočaranje. 
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3.4.3 SOCIALNE SPRETNOSTI PRI IZBRANIH UČENCIH 

V raziskavi smo preverjali, katere socialne spretnosti sta učenca razvijala pri obravnavi gibanja v 

2. razredu OŠ s pomočjo didaktične igre. Zanimalo nas je, kako učenca razumeta sebe in druge v 

različnih socialnih poloţajih; ali učenca ustrezno čustveno-socialno doţivljata, razumeta odnose 

in vedenje v različnih socialnih situacijah; kako učinkovito in konstruktivno sodelujeta v skupini; 

kako rešujeta probleme in se spopadata s konfliktnimi situacijami; ali prevzemata, načrtujeta, 

organizirata naloge in na kakšen način ter kako se sporazumevata z drugimi. 

 

ZASLEDOVANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI MED POUKOM PRI UČENCU 1 (ANDRAŢ) 

 

V Tabeli 7 so povzeti zapisi o socialnih spretnostih, ki smo jih pridobili pri opazovanju pouka 

(Priloga 4, Tabela 14), z intervjujem (Priloga 6), iz zapiskov Andraţeve učiteljice (Priloga 5) in 

iz prepisov posameznih učnih ur (Priloga 10).  

 

V nadaljevanju povzemamo opaţanja, na kakšen način je Andraţ pri pouku, ko so bile 

uporabljene didaktične igre, razvijal naslednje socialne spretnosti: 

 

Sporazumevanje z drugimi: med poukom, ko niso bile prisotne didaktične igre, je učenec 

komuniciral samo z enim sošolcem in se z njim pogovarjal o samostojnem delu, ki ga je moral 

opraviti (o sličicah, ki jih je lepil v prehrambno piramido). Pri pouku, kjer so bile prisotne 

didaktične igre, je Andraţ pogosteje komuniciral s sošolci. Pri igri kviz je sodeloval s sošolci in 

skušal postaviti gugalnico v ravnovesje, kar je podkrepil tudi besedno »Dajmo na 1 in 2 … Ooo, 

ravnovesjeee. Dajmo še preizkusit« (Priloga 10. 2, vrstica 12). Največ besednega 

sporazumevanja je Andraţ uporabil pri igri spomin saj se je veliko pogovarjal in ob tem 

izkazoval pozitivna čustva. Ostale igralce je spodbujal k igranju in nadaljevanju igre. Učiteljica o 

Andraţu pravi, da s sošolci komunicira manj in da se najraje pogovarja z učiteljem, ko sta sama. 

 

Sodelovanje v skupini: Vse uporabljene didaktične igre so temeljile na sodelovanju med učenci. 

Pri igranju s stroji in pri kvizu se je kljub skupinskemu delu, drţal bolj zase. Pri kvizu se je 

pogovarjal s sošolci, največkrat o tem, kam naj postavijo uteţi, da bi vzpostavili ravnovesje. Pri 

tej igri ni bil enakovreden ostalim učencem (sošolci so mu dodelili manj uteţi kot sebi), zato se 

je nekoliko umaknil. Največ sodelovanja je pokazal pri igri spomin, kjer je bila opaţena 
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pozitivna interakcija s sošolci. Glede na rezultate opazovanja bi lahko sklepali, da se je učenec v 

tej skupini dobro počutil, tudi snov je dobro poznal, zato je pokazal največ interesa za 

sodelovanje pri igri.  

 

Reševanje problemov in spopadanje s konfliktnimi situacijami: Iz rezultatov opazovanja in iz 

zapisov učiteljice o Andraţu je razvidno, da učenec ni konflikten. V situacijah, ko je izločen iz 

skupine ali neenakovreden, se raje umakne, kot da bi vstopal v prepir z drugimi učenci.   

 

Prevzemanje, načrtovanje in organiziranje nalog/igre/skupine: Učenec je redko prevzel pobudo 

za organizacijo ali vodenje igre/skupine. Raje se je umaknil ali pa zgolj opazoval druge učence 

pri aktivnostih. 

 

Čustveno-socialno doţivljanje: Glede na rezultate opazovanja bi lahko zaključili, da je učenec 

bolj zaprt vase in se ne izpostavlja rad, poleg tega bi glede na opazovanje lahko celo sklepali, da 

se Andraţ v razredu ne počuti najbolje. V intervjuju je podal popolnoma drug vtis. Sam je 

povedal, da zelo rad hodi v šolo in se dobro počuti v razredu. Povedal je, da se z vsemi igra, 

najraje z Nejcem. 

Učenec Andraţ med poukom zelo raznoliko vstopal v socialno interakcijo V prvem delu 

raziskovalnega dela, ko pri pouku niso bile prisotne didaktične igre, je bilo socialnih interakcij 

bistveno manj (lahko bi rekli, da skoraj nič) v primerjavi s poukom, kjer so bile prisotne 

didaktične igre. 
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Tabela 7: Izsledki socialnih spretnosti med poukom – Andraţ  

RV 3 POGOVOR SAMOSTOJNO 
DELO 

PESEK IN 
STROJI 

GUGALNICA SPOMIN MNENJE 
UČITELJICE 

INTERVJU 

SPORAZUMEVANJE Z 
DRUGIMI 

Pogovarja se 
z enim 
sošolcem. 
Pogovor o 
sličicah. 

Vpraša po 
navodilih za 
delo. 

 V skupini se 
pogovarjajo, kam 
naj postavijo uteži 
in o tem, da je 
postavil gugalnico v 
ravnovesje. 

Veliko se pogovarja z 
drugimi člani skupine. 

Govori malo. Z 
učiteljico se 
pogovarja, ko 
niso prisotni 
drugi. 

 

SODELOVANJE V 
SKUPINI 

  Skoraj ne 
komunicira z 
drugimi, 
kljub delu v 
skupini. 

Sodeluje skupaj s 
tremi učenci.  

Spodbuja k igranju in 
nadaljevanju igre. 
Opozori, ko je na vrsti 
kdo drug. 

Najpogosteje se 
druži z Nejcem.  

Z vsemi se 
rad igra. 
Najraje se 
igra z 
Nejcem. 

REŠEVANJE 
PROBLEMOV 

     Nikoli ni prišel v 
konflikt z 
drugimi. 

 

PREVZEMANJE, 
NAČRTOVANJE IN 
ORGANIZIRANJE 
NALOG/IGER/SKUPINE 

        

ČUSTVENO-SOCIALNO 
PODROČJE 

  Bolj sam 
zase. Med 
igro 
prevladuje 
pozitivno 
vzdušje. 

Neenakovreden. 
Ima manj uteži kot 
drugi, manj ga 
vključujejo v delo. 
Med igro se 
umakne. 

Izraža umirjenost. 
Prevladuje pozitivno 
vzdušje.  

Drži se sam 
zase. Opazuje 
druge pri 
aktivnosti. 

V šolo 
hodi rad. 
Vse mu je 
všeč. 
Počuti se 
dobro v 
razredu. 
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ZASLEDOVANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI MED POUKOM PRI UČENCU 2 (NEJC) 

 

V Tabeli 8 so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili med opazovanjem pouka (Priloga 7, 

Tabela 14), z intervjujem (Priloga 9) ter zapiskov Andraţeve učiteljice (Priloga 8). Podatki so 

razvidni tudi iz prepisov posameznih učnih ur (Priloga 10).  

 

Izsledki o razvoju socialnih spretnosti pri pouku z didaktičnimi igrami so naslednji: 

 

Sporazumevanje z drugimi: Med igro s stroji se je sprehajal naokrog in z zanimanjem opazoval, 

kaj delajo drugi. Znotraj svoje skupine je vodil igro. Pri kvizu je ves čas komuniciral s člani 

ekipe, jim prigovarjal, kako naj igrajo in kaj morajo narediti, da bodo hitreje rešili nalogo. Pri 

igri spomin je dobro sodeloval z drugimi. Po zapisih učiteljice naj bi se Nejc najpogosteje druţil 

s sošolcem Andraţem, kar je tudi sam potrdil v intervjuju.  

 

Sodelovanje v skupini: Nejc se rad vključuje v skupinske dejavnosti. Najraje izbere sošolce, ki 

so mu po znanju enakovredni, saj tako laţje prevzema vodilno vlogo.  

 

Reševanje problemov in spopadanje s konfliktnimi situacijami: Po zapisih učiteljice ima Nejc 

pogosto manjše konflikte, teţje sprejema drugačno mnenje in ko pride v situacijo, ko ni po 

njegovo, pogosto začne tarnati. V intervjuju je povedal, da se z nekaterimi sošolci ne razume 

najbolje, saj si vsi ţelijo postati izumitelji (to naj bi bila tudi njegova ţelja).  

 

Prevzemanje, načrtovanje in organiziranje nalog/igre/skupine: Nejc je pri aktivnostih rad 

prevzemal vodilno vlogo. Pogosto je ukazoval drugim in nemalokrat tudi svetoval skupini, kako 

bi lahko delali, laţje dosegli točke ipd. (prepis dela učne ure kviz: Priloga 10. 2., vrstice 24–34).  

  

Čustveno-socialno doţivljanje: Glede na rezultate opazovanja smo ugotovili, da je Nejc doţivljal 

pozitivna čustva, na trenutke se je razjezil na svoje sošolce (npr. pri kvizu). Pri Nejcu se je 

nemalokrat pokazalo rivalstvo s sošolci (pri igri spomin je ves čas štel pare in spraševal sošolce, 

koliko parov so ţe dobili), pri igri kviz je pogosto odrejal druge. Nejc je pokazal tekmovalnost, 

saj mu je zmaga veliko pomenila. Kljub opaţenemu je v intervjuju dejal, da je pomembneje 

sodelovati in ne zmagati.  
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Nejc se v primerjavi z Andraţem hitreje povezuje in komunicira s svojimi sošolci. Čeprav smo 

opazili, da je v prvem delu, ko niso bile prisotne didaktične igre pri pouku, kazal manj socialnih 

interakcij.  
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Tabela 8: Izsledki socialnih spretnosti med poukom – Nejc 

RV 3 SAMOSTOJNO 
DELO 

PESEK IN STROJI GUGALNICA SPOMIN MNENJE UČITELJICE INTERVJU 

SPORAZUMEVANJE Z 
DRUGIMI 

Pogovarja se s 
sošolci.  

Hodi okrog, zanima 
ga, kaj delajo drugi.   

Na trenutke se 
razjezi nad drugimi. 

Sošolci se 
pogovarjajo 
med seboj. 
Ves čas 
sprašuje, koliko 
parov imajo 
drugi. 

  

SODELOVANJE V SKUPINI  Sodeluje z drugimi 
učenci. 

Sodeluje z drugimi 
učenci.  

Sodeluje s 
sošolci. 

Stalno se druži z 
Andražem. 

 

REŠEVANJE PROBLEMOV     
 

Pogosto ima manjše 
konflikte. 

Težave ima s štirimi 
sošolci. Pravi: »Z 
njimi se sovražimo.« 
Vsi želijo postati 
izumitelji. 

PREVZEMANJE, 
NAČRTOVANJE, 
ORGANIZIRANJE 
NALOG/IGRE/SKUPINE 

 Rad vodi igro. On izbere ekipo. 
Predlaga, kako naj 
igrajo in kaj narediti, 
da bodo hitreje rešili 
nalogo. Vede se kot 
vodja. 

Izbere ime 
skupine. Je 
vodja skupine.  

Vodja. Rad ukazuje, 
svetuje. 

 

ČUSTVENO-SOCIALNO 
PODROČJE 

 Enakovreden 
ostalim članom 
skupine. V skupini 
prevladuje pozitivno 
vzdušje. 

Skuša voditi druge. 
Večkrat pove, da si 
želi zmage. 

Veliko mu 
pomeni zmaga. 

 Rad igra igrice. 
Najraje se igra z 
Andražem in še 
tremi drugimi. 
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3.5 SKLEPNE UGOTOVITVE  

V nadaljevanju bom predstavila izsledke raziskave, in sicer glede na posamezna raziskovalna 

vprašanja. Povzela bom ključne ugotovitve najprej za vsakega učenca posebej in jih med seboj še 

primerjala. Dobljene rezultate bom povezala s teoretičnimi izhodišči, ki so predstavljena v 

Poglavju 2.  

RV1: V kolikšni meri bosta izbrana učenca usvojila zastavljene učne cilje pri obravnavi 

gibanja v 2. razredu OŠ preko didaktične igre? 

Učenec Andraţ 

Andraţ med poukom ni veliko sodeloval in kazal razumevanja obravnavane snovi. Po enem 

tednu smo z intervjujem ugotovili, da je učenec sledil učnim uram in pridobil posredovano 

znanje. Pravilno je odgovarjal na vprašanja o gibanju. V intervjuju je povedal, da ga 

naravoslovje zanima. Po štirih mesecih smo na podlagi testa ugotovili, da je Andraţ usvojil vse 

zastavljene učne cilje iz sklopa Sile in gibanje. Tako lahko potrdimo, da Andraţ pozna 

pripomočke za gibanje, sledi gibanja, stanje ravnovesja, gibanje tehničnih naprav, vozil in zna 

napovedati posledice določenega ravnanja. Ugotovili smo tudi, da Andraţ zna mnogo več, kot to 

lahko razberemo iz njegovih odzivov pri pouku.  

Učenec Nejc 

Nejc je med poukom sodeloval, odgovarjal na vprašanja in postavljal nova. Ugotovili smo, da je 

laţje razumel in dosegel zastavljene učne cilje, ki so bolj povezani z vsakdanjim ţivljenjem. Z 

intervjujem smo prišli do ugotovitve, da si Nejc kljub dobremu sodelovanju po enem tednu ni 

spomnil, kaj točno smo delali pri pouku. Na vprašanja je odgovarjal v preprostem jeziku, 

novoobravnavanih pojmov ni uporabljal. Po štirih mesecih smo ugotovili, da Nejc zastavljene 

učne cilje iz sklopa Sile in gibanje le delno dosega. Nejc delno pozna pripomočke za gibanje, 

pozna sledi gibanja, ne dosega ciljev iz poznavanja stanja ravnovesja, zna napovedati posledice 

določenega dejanja, delno pozna gibanje tehničnih naprav in vozil. 

Sklep o obeh učencih 

Na podlagi analize izbranih podatkov se je izkazalo, da je Andraţ kljub slabšemu odzivanju pri 

pouku (pri igrah se je nekajkrat celo umaknil, v pogovoru skoraj ni sodeloval) dosegel vseh pet 
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zastavljenih ciljev (Tabela 3 in Priloga 11.1). Medtem ko je Nejc boljše sodeloval pri pouku in 

dajal vtis razumevanja in zanimanja za učno snov ter same igre, a je od petih zastavljenih ciljev 

dosegel dva, prav toliko delno, enega ni dosegel (Tabela 4 in Priloga 11.2).  

V teoretičnih izhodiščih (Poglavje 2) smo večkrat omenili pozitivne učinke igre na znanje pri 

učencih. Bognar (1987), Plestenjak (1992), Marjanovič Umek in Zupančič (2001) pravijo, da je 

znanje, pridobljeno z igro, trajnejše, da omogoča boljše in laţje razumevanje, povezovanje ţe 

znanega in novega in da z igro, v katero je otrok dejavno vključil tudi svoje ideje in nove 

izkušnje, pridobi mnogo več kot pri običajnem pouku (Podpoglavje 2. 3. 2). Glede na raziskavo 

se z zgoraj naštetimi trditvami ne moremo popolnoma strinjati. Pri Nejcu in Andraţu se je 

izkazalo, da po doseganju učnih ciljev z igro nista odstopala od doseganja učnih ciljev pri pouku, 

ko snov ni bila podana preko iger (Zapisi učiteljice: Priloga 5 in Priloga 9).  

RV2: Kako se bosta izbrana učenca odzivala na uporabo didaktičnih iger pri obravnavi 

gibanja v 2. razredu OŠ z motivacijskega, čustvenega, socialnega in kognitivnega vidika 

razvoja?  

Učenec Andraţ 

Andraţ je bil pri pouku, ki je temeljil na metodi poučevanja z didaktičnimi igrami, mnogo bolj 

motiviran za delo kot pri običajnem pouku. Za delo je potreboval manj zunanjih spodbud. 

Andraţ je pri igrah pokazal tudi več čustvenih odzivov, ki so bili večinoma pozitivni (pri 

običajnem pouku pogosto ne kaţe čustev, je bolj zaprt sam vase, tih in srameţljiv), bolj pogosto 

je vstopal tudi v interakcijo z ostalimi sošolci. Pri igrah je pokazal več sprotnega znanja, 

sodelovanja in bil bolj sproščen. Tudi v intervjuju je o igrah govoril z navdušenjem. Povedal je, 

da mu je bilo všeč, ko je bil aktiven in uspešen pri igrah.  

Učenec Nejc 

Nejc je pri pouku, ki je temeljil na metodi poučevanja z didaktičnimi igrami, dejavneje 

sodeloval, bil je tudi zelo navdušen in komaj je čakal na začetek igre. Pri igrah je pokazal 

različne čustvene odzive: od velikega navdušenja, veselja, razočaranosti in jeze. Bolj, kot je bila 

igra tekmovalno naravnana, več negativnih čustvenih odzivov je pokazal. Sicer je v intervjuju 

dejal, da so mu bile igre zelo všeč. Pri igrah je še pogosteje stopal v stik s sošolci. Še vedno je 

najraje sodeloval s sošolci, s katerimi se tudi sicer najpogosteje druţi. Pri igrah je iskal sebi 
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enakovredne učence, ki jih je tudi laţje vodil in so se sploh prepustili njegovemu vodenju. Na 

kognitivnem področju ni bilo večjih odstopanj med obema metodama pouka. Nejc je še vedno 

potreboval vodenje učitelja, dodatno razlago. Zahtevnejše naloge je teţje in počasneje dojemal. 

Najbolje je sledil igram, ki so bile povezane z vsakdanjim ţivljenjem (stroji, sledi), in najmanj 

igri, ki je zahtevala več razmišljanja in ima tudi manj izkušenj (prevesna gugalnica in igra kviz). 

Nejc je imel še vedno kratkotrajnejšo pozornost, potreboval je nekaj gibanja (sprehajal se je po 

razredu in spraševal druge, kaj delajo). Ko je bil manj uspešen, je ponavljal kretnje z rokami in 

zibal noge.  

Sklep o obeh učencih: 

Tako pri Andraţu kot Nejcu se je izkazalo, da sta bila za pouk, ki je temeljil na metodi 

poučevanja z didaktičnimi igrami, bolj motivirana, sproščena, več sta sodelovala v pogovoru. 

Oba sta hitreje vstopala v interakcijo z ostalimi sošolci in kazala tudi več pozitivnih čustvenih 

odzivov. Pri čustvenem odzivanju in pri vstopanju v razredno interakcijo je močno napredoval 

Andraţ. Pri kognitivnih odzivih pri Nejcu ni bilo večjih razlik, kar je povezano tudi z rezultati o 

usvojitvi učnih ciljev, medtem ko je Andraţ kljub vsemu pokazal več odzivanja in sodelovanja 

pri pouku z igrami. 

Glede na teoretična izhodišča (Poglavje 2) lahko za našo raziskavo potrdimo, da igra povečuje 

učenčev interes, motiviranost, izziva večjo pozornost in naredi učenje zanimivejše v primerjavi z 

drugimi metodami (Bognar 1987; Juriševič, 2012: Podpoglavje 2. 3. 1). Glede na to, da je bil v 

raziskavo vključen učenec Nejc, ki ima teţave s pozornostjo, smo z igro lahko dosegli pestrost in 

razgibanost pouka, kar naj bi po trditvah Ţerovnikove (2004) bilo bolj smiselno, saj običajne 

metode pri takih otrocih pogosto odpovedo, zato so tudi manj uspešni in manj sodelujejo pri 

pouku (Podpoglavje 2. 3. 3).  

RV3: Katere socialne spretnosti bosta razvijala izbrana učenca pri obravnavi gibanja v 2. 

razredu OŠ s pomočjo didaktične igre? 

Učenec Andraţ 

Andraţ se je med igrami več sporazumeval s sošolci, tudi s tistimi, s katerimi se sicer manj druţi. 

Največ se je sporazumeval pri igri spomin, ko ni bil v skupini s sošolcem Nejcem, ki si ga je 

pogosto podredil (Zapis učiteljice: Priloga 5, Priloga 9). Pri igri z delovnimi stroji je najmanj 
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sodeloval s sošolci, vmes se je celo umaknil. Pri kvizu je nekaj časa navdušeno sodeloval, dokler 

ni postal neenakovreden drugim (sošolci so mu dodelili manj uteţi kot sebi), pozneje se je zaprl 

vase. Ob tem sem spoznala, da bi bilo v navodilih za igro treba še bolj poudariti, da morajo člani 

skupine enakovredno sodelovati znotraj skupine. Najbolje je sodeloval pri igri spomin, kjer se je 

dalo opaziti pozitivno vzdušje v skupini, Andraţ je dobro poznal tudi snov. Pri igri spomin je 

največ sodeloval z drugimi, jim pomagal in jih tudi spodbujal k nadaljevanju igre. Pri raziskavi 

smo ugotovili, da Andraţ ne vstopa v konflikte z ostalimi sošolci, kljub temu da so ga pri igri 

kviz izločili, se je raje umaknil in ni izzval prepira. Med raziskovanjem nismo opazili, da bi 

Andraţ v skupini prevzemal vodilno vlogo, po navadi je ostajal v podrejenem poloţaju, pri igri 

spomin je bil najbolj enakovreden član celotne skupine. Andraţ je med igrami doţivljal 

pozitivnejša čustva in bil bolj sproščen do sošolcev v razredu.  

Učenec Nejc 

Med igrami je Nejc večino časa komuniciral s svojimi sošolci, jim sugeriral, kaj naj delajo in 

kako naj poteka njihova igra. Veliko se je sprehajal po razredu in spraševal sošolce, kaj delajo. 

Večkrat je vstopil v konflikt s sošolci. Nejc je pokazal tudi tekmovalnost. Ko skupini pri igri 

kviz ni šlo najbolje, je bil jezen. Za dosego cilja je tudi goljufal. Opazili smo, da je Nejc rad 

prevzel vodilno vlogo, načrtoval igro, drugim pri tem ukazoval ali svetoval, kako bi lahko laţje 

prišli do pravilnejših rešitev pri igri. Pri igrah je pokazal različna čustva: od velikega navdušenja 

do jeze in ţalosti, kar se je najbolj kazalo pri igri kviz, ki je bila najbolj tekmovalno naravnana. 

Sklep o obeh učencih: 

Pri obeh učencih smo opazili različne socialne spretnosti. Igre so bile sodelovalno naravnane, 

zato sta učenca lahko razvijala sporazumevalne spretnosti, se urila v sodelovanju z ostalimi 

sošolci in v reševanju konfliktov. Ugotovili smo tudi, da vse vrste didaktičnih iger s strani Nejca 

in Andraţa niso bile enako dobro sprejete. Dober kazalnik tega je bil kviz, ki je bil tekmovalno 

naravnan. Pri tej igri se je Andraţ nekoliko umaknil, kar je bila posledica neenakopravnosti 

znotraj skupine. V ozadju v primerjavi z učenci v drugih skupinah je bil tudi Nejc, ki so ga 

ovirale učne teţave, a je kljub temu imel močno ţeljo po zmagi. Pri tej igri je največkrat pokazal 

negativno čustveno doţivljanje situacije in vstopil v konflikt z drugimi skupinami.  

V primeru naše raziskave se je izkazalo, da velja, da učenci pri pouku, kjer je prisotna didaktična 

igra, ne napredujejo zgolj na kognitivnem področju, ampak se razvijajo na socialnem in 
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emocionalnem področju, kar trdi Cencičeva (2008) (Podpoglavje 2. 3). Tudi Bognar (1987) 

opisuje pozitiven vpliv igre na socialne stike (Podpoglavje 2. 3. 5). Igra krepi odnose učitelj-

učenec ter učenec-učenec. Igra pomaga graditi zaupanje učencev v svoje znanje ter pomaga pri 

reševanju druţbenih in ostalih problemov (Teaching with games, 2015; Podpoglavje 2. 1. 3. 1). 

Na socialne stike lahko vpliva tudi učitelj s skrbno načrtovanimi igrami, kjer mora nujno 

razmišljati o svojih učencih in poskrbeti, da bi bili vsi učenci lahko uspešni. Pri skupinskih igrah 

lahko to zagotovi z oblikovanjem enakovrednih skupin. Krapše (1998) meni, da je didaktična 

igra pri pouku največkrat usmerjena k sodelovalnemu učenju, kjer si morajo vsi člani prizadevati 

za uspešnost skupine, tako je manj izpostavljen posameznik in njegove šibke točke (Podpoglavje 

2. 1. 3. 1). Kot smo ugotovili, so vedenjski odzivi obeh učencev odstopali pri igri kviz, saj se je 

učenec Andraţ umaknil, ko ga je skupina izločila, medtem ko je Nejc kazal najbolj negativna 

čustva, kar povezujemo z njegovim šibkim znanjem. Po besedah Bognarja (1987) tekmovalna 

igra ni nujno slaba, saj se učenci lahko preko tekmovalnosti učijo doţivljati zmago in poraz. 

Kljub temu velja, da nekatere učence lahko tekmovanje motivira, medtem ko učence s slabšimi 

zmoţnostmi lahko zavira (Podpoglavje 2. 3. 5. 2), slednje je veljalo tudi pri izbranih dveh 

učencih. Ţerovnikova (2004) pravi, da moramo pri učencih s slabšimi zmoţnostmi poiskati 

močna področja, kjer uspevajo in se lahko uveljavijo (Podpoglavje 2. 3. 3), česar v naši 

raziskavi, zaradi slabšega poznavanja učencev, nismo upoštevali. Nejc je pri igrah pogosto iskal 

svojo uveljavitev znotraj skupine kot vodja. Tako je organiziral skupino in vodil samo igro. Vse 

to se nam zdi pomembno za dvig učenčeve samozavesti. 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE 

»Človek se neha igrati, ko se stara.  

Človek se stara, ker se neha igrati.« 

(Slavica Pogačnik-Toličič) 

V magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili razvojne značilnosti otroka, razvoj igre, 

pomen igre pri pouku ter predstavili predmet spoznavanje okolja. Na osnovi izhodišč smo 

oblikovali raziskavo, s katero smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni meri bosta dva izbrana učenca 

usvojila zastavljene učne cilje iz sklopa Sile in gibanje v 2. razredu devetletne osnovne šole. 

Izbrana učenca odstopata po vedenju ter udeleţenosti v razredni interakciji pri pouku od svojih 

sošolcev. Zanimalo nas je, kako se bosta odzivala na izpeljane didaktične igre pri pouku, pri 

čemer smo opazovali motivacijske, čustvene, socialne in kognitivne vidike.  

V nadaljevanju bomo predstavili sklepne ugotovitve raziskave v okviru magistrskega dela in 

ideje za nadaljnje dele. Podali bomo tudi lasten pogled na delo z didaktičnimi igrami v razredu. 

Z raziskavo smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

- Pri obeh učencih na področju usvojitve zastavljenih učnih ciljev pri pouku, kjer je 

bila prisotna metoda poučevanja z didaktičnimi igrami, ni bilo pomembnejših 

oziroma vidnih sprememb v doseganju ciljev v primerjavi s poučevanjem na 

tradicionalen način. To trdimo na podlagi zapisa učiteljice, iz katerega je 

razvidno, kako učenca sicer dosegata učne cilje pri predmetu Spoznavanje okolja. 

Učenec Andraţ je v celoti dosegel zastavljene učne cilje. Učenec Nejc je 

zastavljene učne cilje delno dosegal (Podpoglavje 3. 4: Odgovor na RV 1). 

- Oba učenca sta se pogosteje odzivala pri pouku, kjer je bila vključena metoda 

didaktične igre v primerjavi s prej poučevanim sklopom Ţivimo zdravo. Razlike 

so se kazale na motivacijskem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. 

Ne samo, da so bili odzivi pogostejši, bili so tudi pozitivnejši, večja je bila 

motiviranost za delo in oba učenca sta bila pri pouku dejavnejša (Podpoglavje 3. 

4: Odgovor na RV 2). 
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- Oba učenca sta se pogosteje sporazumevala s sošolci, tudi z učiteljem. Učenca sta 

bolje sodelovala s sošolci pri igrah in se spoprijemala s teţavami, ki so nastajale 

pri izvajanju didaktičnih iger (Podpoglavje 3. 4: Odgovor na RV 3).   

Zgoraj predstavljene ključne ugotovitve so bile v veliki meri skladne z našimi pričakovanji. 

Najbolj presenetljivi so bili rezultati raziskovalnega vprašanja 1. Menili smo, tudi na podlagi 

teoretičnih izhodišč, da bosta oba izbrana učenca laţje in bolje dosegla zastavljene učne cilje, saj 

naj bi z igro laţje dosegli znanje, saj se učijo preko aktivnosti in ne gre zgolj za pasivno 

sprejemanje informacij. Podobne izsledke raziskav sta pridobili tudi študentki K. Klodič (2015) 

in M. Mesec (2015) v svojih magistrskih delih. Obe raziskavi sta pokazali učinkovitost 

poučevanja z metodo igre pri predmetu spoznavanje okolja. Mesec (2015) je ugotovila, da je 

pristop z igro v primerjavi s tradicionalnim načinom poučevanja primernejši, saj so učenci 

dejavnejši in bolj motivirani za delo. Pri doseganju učnih ciljev tako kot tudi v naši raziskavi ni 

bilo vidnejših razlik. Vsi učenci, poučevani tako na tradicionalen način kot z metodo igre, so 

dosegli vse zastavljene učne cilje. Tudi Klodič (2015) ni ugotovila statistično pomembnih razlik 

v doseţkih znanja med učenci poučenih tradicionalno in prek iger, a so se pomembnejše razlike 

pokazale v motiviranosti učencev za delo.   

4.1 OSEBNA REFLEKSIJA O DELU Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI IN IDEJE ZA 

NADALJNJE DELO 

Pri pisanju magistrskega dela sem se naučila veliko novega, predvsem sem spoznala, da je 

izvedba in izpeljava pouka z didaktičnimi igrami za učitelja zahtevna naloga, ki vzame veliko 

časa. Sama sem načrtovala in izdelala vse uporabljene didaktične igre v razredu in ugotovila, da 

dobre didaktične igre ni lahko pripraviti. Spoznala sem tudi, da lahko z nepremišljeno izbiro 

didaktične igre ustvarimo zgolj dejavnost, pri kateri so učenci aktivni, a ta aktivnost nima prvin 

igre. Zavedam se, da je najpomembneje, da se učitelj pred izvedbo pouka z igro vpraša, kaj sploh 

ţeli doseči: zgolj naučiti učence nove snovi, ţeli razred bolj povezati, ima ţeljo, da bi začutili 

uspeh tudi manj uspešni učenci, ali vse našteto skupaj. Pri nastajanju magistrskega dela sem se 

soočala tudi z nekaj teţavami. Pri raziskovalnem delu mi je pri opazovanju pomagala razredna 

učiteljica. Ta ni imela izkušenj s samim opazovanjem, zato sem ji predhodno natančno razloţila, 

na kaj mora biti pozorna in kako naj beleţi opaţanja. Slabše izkušnje z opazovanjem so se 

pokazale z manj natančnimi opisi učenčevih odzivov. Sama sem sprva skušala pisati opaţanja o 

odzivih obeh učencev, vendar mi med samim poučevanjem to ni uspelo. Vse našteto kaţe na 
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šibkost raziskave. Izsledkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo učencev, zato bi v 

prihodnje lahko raziskali učinek didaktičnih iger na čim več učencih, ki izstopajo na 

kognitivnem področju, pri izraţanju čustev ter socialnih spretnostih. Podobno raziskavo bi lahko 

naredili s kontrolno in eksperimentalno skupino. Tokrat sem pri raziskavi poučevala sama, a bi 

lahko morda poučevala kar razredna učiteljica. Tej bi predhodno pojasnili medote dela in ţelje 

po načinu vodenja, sama pa bi prevzela vlogo opazovalca. Tako bi se izognili vplivu nove osebe. 

Raziskavo bi lahko izvedli tudi v okviru drugih tematik pri predmetu spoznavanje okolja, v 

različnih razredih in celo pri drugih predmetih.  

Učiteljem bi predlagala, da pri poučevanju z metodo igre najprej skrbno izberejo tematiko, 

pregledajo učne cilje in nato izberejo načrtovanje ustrezne didaktične igre, ki se povezuje s 

tematiko, cilji in je prilagojena razvoju učencev in njihovim sposobnostim. Preden začnejo z 

igro, naj jo učitelji natančno predstavijo in razloţijo pravila. Učitelji naj izbirajo različne vrste 

didaktičnih iger, tudi računalniške in tekmovalne vrste iger. Pri teh bi poudarila, da morajo 

učitelji še posebno pozornost nameniti učencem z učnimi, čustvenimi in drugimi teţavami. Pri 

teh morajo paziti, da z izbiro igre in načinom igranja ne povečujejo njihovih teţav, ampak z igro 

skušajo kompenzirati njihove primanjkljaje. Pri skupinskih igrah naj učitelji več pozornosti 

namenijo sestavi skupin. Skupine naj bodo heterogene po znanju. Smiselno se mi zdi, da se 

občasno učenci sami razporedijo v skupine. Učiteljem predlagam, da so med igro pozorni na 

vsakega učenca in sproti preverjajo razumevanje novih pojmov, vsebine, razlage. Ob zaključku 

je pomembna končna refleksija dela, kako je potekalo, kje so bile teţave ter kaj so se učenci ob 

igri naučili. Nazadnje je treba preveriti, ali so učenci dosegli zastavljene učne cilje. Predlagala bi 

tudi, da učitelji skupaj z učenci povzamejo bistvene informacije, ki si jih učenci zapišejo v 

zvezke.  

Zdi se mi, da je igra zelo pomembna v otrokovem ţivljenju, zlasti v zgodnjem in srednjem 

otroštvu. Glede na opravljeno raziskavo sem ugotovila, da so pri pouku, ki je bil izpeljan z igro, 

uţivali vsi učenci. Čeprav stroka poziva učitelje naj uporabljajo različne metode poučevanja, 

zlasti takšne, da je otrok dejaven, se mi zdi, da je to premalo upoštevano. Igro, ki jo lahko 

uporabijo večkrat in na različne načine, lahko učitelji z nekaj ustvarjalnosti izdelajo tudi sami. 

Igra ustvari učenje zabavnejše, pripomore k boljši motiviranosti učencev in večji povezanosti 

razreda. Hkrati sprošča, učenci so dejavnejši in si nevede laţje in hitreje zapomnijo določene 

informacije. Najpomembneje se mi zdi, da učitelji v razredu spodbujajo medosebne odnose in 
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upoštevajo vse učence, sploh danes, ko opaţamo, da so večkrat v ospredju le potrebe 

posameznika. Zato je v razredih manj sodelovanja med učenci in pristnih socialnih stikov. 

Znanje se mi zdi zelo pomembno, a ne smemo zanemariti odnosov med učenci. Ravno igra se mi 

zdi pravšnja za učenje medsebojne pomoči in zdrave tekmovalnosti. Učiteljem bi predlagala, da 

igro smiselno vpeljejo v pouk, a ne le pri Spoznavanju okolja, ampak tudi pri drugih učnih 

predmetih. 
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6 PRILOGE 

 PRILOGA 1: PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, 1. DEL 

Tabela 9: Učne priprave za učno enoto Ţivimo zdravo 

ŠTUDENTKA: Ines Novak 

Šola: OŠ Toma Brejca Kamnik 

RAZRED: 2. 

DATUM: 9. 2. 2015, 10. 2. 2015, 11. 2. 2015 

PREDMET: Spoznavanje okolja 

UČNA ENOTA: Ţivimo zdravo 

CILJI: 

Učenec: 

 Spozna pomen raznovrstne prehrane in razvija druţabnost, povezano s 

prehranjevanjem. 

 Pridobi znanje, veščine, stališča, ki mu omogočajo skrbeti za lastno zdravje in zdravje 

drugih. 

 Spozna, da se ljudje bolje počutijo, če so redno telesno aktivni. 

OBLIKE DELA: frontalno, individualna, skupinska, delo v paru 

METODE: pogovor, demonstracija, poslušanje, razlaga, dejavnosti, opazovanje, branje, 

pisanje 

UČNI PRIPOMOČKI: učbenik, slikovno gradivo 

LITERATURA:  

- Hergan, I. idr. (2012). Dotik okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Hergan, I. idr. (2009). Dotik okolja 2. Spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Hergan, I. idr. (2004). Dotik okolja 2. Priročnik k učbeniku in delovnem zvezku za 

spoznavanje okolja v drugem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

1. ura: SKRB ZA ZDRAVJE 

UVODNI DEL 

Dejavnost: MINUTA ZA ZDRAVJE 

Učenci se postavijo v krog. Ker jih še ne poznam dobro, se bodo ponovno predstavili. Vsak 

učenec bo povedal svoje ime in prikazal gib. Drugi učenci ga bodo pozdravili (recimo Dobro 

jutro, Jure) ter ponovili njegov gib. 

OSREDNJI DEL 

Učenci se posedejo na svoja mesta. Pogovorimo se o današnji dejavnosti.  

Iztočnice za pogovor: 

- Zakaj je bila naša vaja koristna? 
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- Kako vsakodnevno skrbimo za svoje zdravje? 

- Kolikokrat na dan moramo jesti? 

- Koliko tekočine je treba zauţiti? 

- Kako skrbimo za osebno higieno? Kolikokrat na dan si umijete zobe? Kaj pa roke? 

Uporaba papirnatih brisačk, vode, mila. Katere pripomočke uporabljate za osebno 

higieno? 

- Ali pogosto obiskujete zdravnika, zobozdravnika? 

- Gibanje. Športna vzgoja. Kako skrbimo za svojo varnost pri športni vzgoji? 

- Počitek, ki ga potrebujemo. 

- Gibanje na sveţem zraku. 

- Prigrizki, videoigrice … 

Pomen zdravja: s pravilnim ravnanjem in načinom ţivljenja (zdrava prehrana, redna telesna 

vadba, gibanje na sveţem zraku, počitek, dovolj spanja) pripomoremo k zdravju. Zdravje 

sodi med največjo vrednoto ţivljenja vsakega posameznika. Je predpogoj za fizični, psihični 

in intelektualni razvoj. Zdrav človek je zadovoljen in srečen. 

ZAKLJUČNI DEL 

RAZVADE, KI ŠKODUJEJO ZDRAVJU 

Učenci narišejo na list papirja razvado, ki je pri njih najpogostejša. Vse sličice zberemo in 

obesimo v razredu. 

 

2. ura: PREHRANSKA PIRAMIDA 

UVODNI DEL  

Učenci ţe vedo, da je nekatera hrana bolj zdrava od druge. Vprašam jih, ali vedo, katero 

hrano moramo uţivati pogosteje in katero redkeje. 

OSREDNJI DEL 

Z učenci si ogledamo prehrambeno piramido. Pogovorimo se o tem, kaj predstavlja.  

Zdrava prehrana: nekatere vrste ţivil je zdravo uţivati vsak dan v večjih količinah (ogljikovi 

hidrati, sadje in zelenjavo). Zdrava prehrana mora vsebovati vlaknine (polnozrnat kruh, rjav 

riţ). V zdravo prehrano sodi tudi uţivanje dovolj tekočine, predvsem vode (1 l na dan). 

Nekatere vrste ţivil je priporočljivo uţivati v majhnih količinah (mastne jedi, sladke pijače, 

slane prigrizke, sladkarije). Zakaj? Zdravju škodljiva je tudi prekomerna uporaba soli. 

Nezdrava hrana povzroči različne bolezni (bolezni srca in oţilja, visok krvni tlak, zobno 

gnilobo ...). Med bolezni sodijo tudi alergije na določeno sestavino hrane. 
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Učbenik str. 36, 37. Pogovorimo se o sadju: Kje ga dobimo? Kaj vsebujeta sadje in 

zelenjava? Katero zelenjavo jemo surovo, katero kuhano? Kateri deli so uţitni? 

Učence vprašam, kaj so imeli prejšnji dan za kosilo. Pogovorimo se o tem, da zdrav obrok 

vsebuje ţivila iz celotne prehrambne piramide.  

Skupaj načrtujemo zdravo kosilo. Sestavimo več primerov.  

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci v zvezek narišejo svojo prehrambno piramido. V vsakem prostoru naj bosta vsaj dve 

ţivili. Lahko uporabijo slike iz reklamnih letakov. 

 

3. ura: DNEVNI OBROKI 

UVODNI DEL 

Učenci opišejo del dneva pred poukom in po pouku. 

OSREDNJI DEL 

Učence vprašam: 

- Kdo je zjutraj zajtrkoval? 

- Koliko obrokov na dan je potrebnih? 

- Kateri obrok je najpomembnejši? 

- Ali med obroki uţivate drugo hrano? Katero? Ali je to dobro, zdravo?  

- Kako moramo ravnati s hrano med pripravljanjem? 

- Kje shranjujemo ţivila? 

- Kdo vam pripravlja obroke? 

- S kom po navadi jeste? 

Zakaj jemo?: Vsa ţiva bitja potrebujejo za svoj obstoj, za pravilno delovanje, rast, gibanje in 

razmnoţevanje energijo. To dobimo s hrano. Hraniti se moramo redno in jesti počasi in v 

miru. Poleg hrane potrebujemo ţiva bitja tudi tekočino. Več kot polovico teţe človeškega 

telesa sestavlja voda.  

ZAKLJUČNI DEL  

Učenci napišejo v zvezke, kaj so jedli prejšnji dan. Zapišejo po obrokih.  

Preberemo njihove zapise in se o tem pogovorimo. 
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PRILOGA 2: PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, 2. del 

Tabela 10: Učne priprave za učni sklop Sile in gibanje 

ŠTUDENTKA: Ines Novak 

Šola: OŠ Toma Brejca Kamnik 

RAZRED: 2. 

DATUM: 16. 2. 2015, 18. 2. 2015, 20. 2. 2015 

PREDMET: spoznavanje okolja 

UČNA ENOTA: V gibanju 

CILJI: 

Učenec: 

 Spozna gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihove dele. 

 Spozna pripomočke za gibanje. 

 Zna poimenovati pripomočke za gibanje. 

 Spozna sledove gibanja. 

 Razume, da po sledeh lahko sklepamo, kdo se je gibal in kako. 

 Spozna stanje ravnovesja. 

 Zna napovedati posledice določenega ravnanja. 

OBLIKE DELA: frontalno, individualna, skupinska, delo v paru 

METODE: pogovor, demonstracija, poslušanje, razlaga, dejavnosti, opazovanje, igra 

UČNI PRIPOMOČKI: učbenik, igrače, prevesna gugalnica, igra spomin, igra gibalčki 

vseznalčki 

LITERATURA:  

- Hergan, I. idr. (2012). Dotik okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Hergan, I. idr. (2009). Dotik okolja 2. Spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Hergan, I. idr. (2004). Dotik okolja 2. Priročnik k učbeniku in delovnem zvezku za 

spoznavanje okolja v drugem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

4. ura: GIBANJE ŢIVIH BITIJ, PREDMETOV TER PRIPOMOČKI ZA GIBANJE 

UVODNI DEL 

Z učenci izvedemo igro dan/noč. Učence vprašam, kaj smo delali. Pridemo do pojma 

razgibavanje/gibanje. 

OSREDNJI DEL 

Z učenci se pogovarjamo o tem, kdo vse se giba. Naštejemo, kako se gibamo ljudje: hoja, 

tek, poskok, plezanje idr. Učence opozorim, da se vsi ljudje ne morejo prosto gibati (so slepi, 

gluhi, teţko hodijo, invalidi). Vprašam jih, kaj imajo ti ljudje – pripomočke za gibanje 

(bergle, palica, invalidni voziček), ki olajšajo gibanje. Poznamo tudi pripomočke, ki 

pomagajo, da se gibamo hitreje (kolo, rolerji, skiro, smuči, druga prevozna sredstva). 

Gibanje ţivali: hoja, tek, plazenje, lazenje, letenje, plavanje. Z učenci se pogovarjamo o 

različnih ţivalskih vrstah glede na način gibanja (raznolikost/podobnost zasnov v okončinah 
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pri sorodnih vrstah). 

Učence uvedem v temo gibanja tehničnih naprav in strojev.  

Tehnične naprave: Učenci napovedujejo posledice določenega ravnanja (odpiranje oken, 

ventila, pipe). Pri tem jih opozorim na varčevanje z energijo in vodo. Skupaj opišemo prenos 

gibanja pri rezanju papirja s škarjami. 

IGRA 

Najprej si ogledamo del risanke Mojster Miha. Učenci si pozorno ogledajo, kateri stroji 

nastopajo v risanki ter kakšne so njihove naloge ter delovanje. 

https://www.youtube.com/watch?v=WaURWflzS-c  

V razred prinesem različne igrače: bager, tovornjak, buldoţer, traktor idr. Učence razdelim v 

skupine. Vsaka skupina dobi velik plastični zaboj z drobnim peskom. Učenci se najprej 

igrajo z igračami, nato jih postopno spodbujam k opazovanju in opisovanju gibanja strojev 

ter primerjavi.  

ZAKLJUČNI DEL 

Z učenci se pogovorimo o tem, kako se gibajo stroji. Polovica učencev razloţi, kako so se 

njihove igrače gibale (vozi, dviga, vleče, potiska, valja ipd.), drugi učenci posnemajo gibanje 

strojev z lastnim telesom. Ugotovijo, da se stroji »gibajo podobno« kot človek. Gibanje se iz 

enega dela prenaša na druge dele. Človeku to omogočajo mišice. V učbeniku so sličice, kako 

človek vozi samokolnico, prenaša breme ... Stroji so v pomoč pri delu, zato se ti »gibajo« 

podobno kot človeške mišice (dvigajo, valjajo, peljejo). 

Učence opomnim, da nismo omenili gibanja rastlin. Kako se gibajo te?  

 

5. ura: SLEDI 

UVODNI DEL 

Zmočim dlan in na tablo naredim odtis. 

Na tablo narišem črto. Učence vprašam, kaj sem naredila. Kaj je naredilo črto? Skupaj 

pridemo do pojma SLED/ODTIS.  

OSREDNJI DEL 

Kdo vse pušča sled? Svinčnik na papirju, kreda na tabli, kolesa na cesti, ţivali v snegu …  

Učence opomnim na »razredni peskovnik«, kjer smo opazovali gibanje. Ponovno vzamemo 

zaboj s peskom, ki ga razporedimo po celotnem zaboju in po njem zapeljemo avtomobil. Z 

bagrom zajamemo pesek in si ogledamo sled. Na pesek odtisnemo kvader z različne ploskve 

– učenci ugotovijo, da kvader ne pušča v vseh primerih enake sledi (GLOBINA SLEDI IN 

VELIKOST PLOSKVE)  

Z učenci nadaljujemo pogovor o tem, kdo vse še pušča sled. Sled puščajo tudi ţivali. Kje vse 

lahko vidimo sledi? Na papirju, v blatu, peskovniku, snegu, zemlji, pesku. Vprašam jih, ali so 

https://www.youtube.com/watch?v=WaURWflzS-c
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opazili sledi v snegu in čigave so. 

IGRA 

SPOMIN  

Predno se učenci začnejo igrati, pogledajo vse kartice in jih prirejajo. Če je kaj nejasnega, še 

razloţim.   

Z igro se učenci naučijo, da po sledeh lahko ugotovimo vrsto ţivali, smer in način gibanja oz. 

premikanja, obliko in velikost telesa. Učenci se naučijo, da ţivali ne puščajo samo odtisov, 

temveč tudi ostanke hrane, dlake, perje, blato.  

ZAKLJUČNI DEL 

Ponovimo: 

Sled je lahko snov, ki jo na svoji poti pušča telo (svinčnik, kreda), sled pušča telo, ko iz 

drugega telesa odstrani nekaj snovi (igla na papirju, kovini, praska na koţi), sled puščata tudi 

veter in voda, sled je odtis na mehki podlagi. Po sledeh vozil, ţivali, predmetov lahko 

ugotovimo vrsto in velikost ter smer premikanja.  

 

6. ura: GUGALNICA 

UVODNI DEL 

Učenci se igrajo KIPARJA.  

Kiparji razloţijo, v katero pozo so postavili svoj kip (stoji, čepi, kleči). Kipi mirujejo. 

Vprašam jih, kako bi lahko kip prevrnili (z nagibanjem, tresenjem).  

Učencem povem, da telesu, ki miruje, rečemo, da je v ravnovesju. 

OSREDNJI DEL 

Učencem predstavim prevesno gugalnico. Vprašam jih, na kaj jih spominja. Kje se v 

vsakdanjem ţivljenju srečujejo s čim podobnim. Vpeljem pojma os in ravnovesna lega. Os je 

premica, okrog katere se zavrtijo deli telesa pri vrtenju. Ravnovesje je poloţaj, v katerem 

neka stvar obmiruje. Ravnovesna lega ni vedno vodoravna lega. Naš dogovor: Opazovali 

bomo vodoravno ravnovesno lego. 

Na uteţi za laţjo predstavo prilepim dečka/deklico iz papirja. 

Prikaţem primer, ko je gugalnica v ravnovesju. Ali sta otroka v tem primeru enako teţka? 

Kadar je gugalnica v vodoravni legi, pravimo, da je v RAVNOVESJU. To pomeni, da je na 

obeh straneh enaka teţa, hkrati sta otroka na obeh straneh enako teţka in enako oddaljena.  

Kaj moramo narediti, če hočemo, da je gugalnica v ravnovesju, a sta na njej različno teţka 

otroka? Pokličem učenca, da poskusi na prevesni gugalnici. 

Takrat se mora teţji otrok presesti na prednji sedeţ in gugalnica je v ravnovesju oziroma 
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skrajšati mora razdaljo. Kaj iz tega sklepamo? Kaj vpliva na gugalnico, da je v ravnovesju? 

Vplivata teţa in oddaljenost. 

Učence vprašam, kako bi lahko gugalnico spravili iz ravnovesja. Tako, da spreminjamo maso 

in/ali oddaljenost bremena od osi. 

IGRA: KVIZ (priloga 3) 

Učence razdelim v skupine. Vsaka skupina dobi svoje uteţi in prevesno gugalnico. Najprej 

naredimo skupaj nekaj primerov.  

Preskušajo gugalnico, sklepajo in rešujejo naloge. 
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 PRILOGA 3: IGRA KVIZ 

KVIZ VPRAŠANJA 

DRŢI/NE DRŢI (Vsaka skupina dobi eno vprašanje) 

Ko gugalnica miruje, ni v ravnovesju. NE DRŢI 

Gugalnico spravimo iz ravnovesja tako, da spreminjamo maso in oddaljenost bremena od osi. 

DRŢI 

Prej bi se porušil kip, ki stoji samo na eni nogi, kot če bi stal na obeh. DRŢI 

Najlaţje stojimo na prstih. NE DRŢI 

Če sta teţa in oddaljenost bremena na gugalnici na obeh straneh enaka, je gugalnica v 

ravnovesju. DRŢI 

Na ravnovesje gugalnice vpliva le oddaljenost bremena od sredine. NE DRŢI (opomba: vpliva 

tudi masa bremena) 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA (Vsaka skupina dobi svoja vprašanja, za odgovor ima 20 

sekund časa) 

Tabela 11: Postavitev uteţi na gugalnico 

LEVA STRAN DESNA STRAN REŠITEV 

1 uteţ na št. 4. Koliko uteţi na št. 2? 2 

1 uteţ na št. 6. Na katero število 

obesiš dve uteţi? 

3 

1 uteţ na št. 10. Koliko uteţi na št. 2? 5 

1 uteţ na št. 9. Koliko uteţi na št. 3? 3 

1 uteţ na št. 5. Koliko uteţi na št. 1, 

da se bo gugalnica 

prevesila na desno 

stran? 

6 ali več. 

3 uteţi na št. 5. Koliko uteţi na št. 3, 

da bo gugalnica v 

ravnovesju? 

5 

 

Učenci ugotovijo, da si lahko pomagajo z računanjem. Seštevek zmnoţkov med teţo in razdaljo 

mora biti na obeh straneh enak, da je gugalnica v ravnovesju. 
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KDO ODGOVORI PRVI? Postavitev bremen na desni strani ne sme biti popolnoma enako kot 

na levi strani. 

Tabela 12: Teţja postavitev uteţi na gugalnico 

LEVA STRAN DESNA STRAN REŠITEV 

1 uteţ na 8, ena na 4. Uravnovesi 

gugalnico.  

 

2 uteţi na 6, ena na 1. Uravnovesi 

gugalnico. 

 

Po ena uteţ na št. 3 in 

4. 

Uravnovesi 

gugalnico. 

 

Dve uteţi na št. 2 in 

ena uteţ na 5. 

Uravnovesi 

gugalnico. 

 

Po ena uteţ na št. 6 in 

4. 

Uravnovesi 

gugalnico. Uporabiti 

moraš 4 uteţi. 
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PRILOGA 4: OPAZOVALNI LIST /UČENEC 1 (Andraž) 

Opazovanci: Učenec 1 (Andraţ)  

Čas opazovanja: 45 min  

Kraj opazovanja: OŠ Toma Brejca Kamnik   

Tabela 13: Zapisi opazovalca o Andraţevem znanju, čustvih in socialnih odnosih v učni enoti 

Ţivimo zdravo 

ZNANJE 1. ura 2. ura 3. ura 

Uporaba znanja 

in pretekle izkušnje. 

 

Ne uporablja ţe 

pridobljenega znanja in 

preteklih izkušenj. 

Ne uporablja ţe 

pridobljenega znanja in 

preteklih izkušenj. 

Ko ga učiteljica vpraša, 

kaj je jedel prejšnji dan 

za kosilo, učenec ne 

odgovori. 

Sledenje navodilom. 

 

 

Počasi lista učbenik, 

učiteljica mu mora 

pomagati, da najde stran. 

Ne obrne strani. 

Potrebuje dodatna 

navodila. Učbenik je 

odprl brez dodatnih 

navodil. Kratkotrajna 

pozornost. Med 

gledanjem slik v 

učbeniku začne risati v 

svoj zvezek. 

Sledi navodilom, 

pozorno opazuje. 

Pripravi potrebščine. 

 

Samostojnost pri delu. 

 

 

Ne ve, katero vajo bi 

izbral (nesamostojen). 

Sam od sebe ne dvigne 

roke, ne sodeluje pri 

pogovoru. Učiteljica ga 

mora spodbujati, da 

prepisuje v zvezek. 

Samostojen pri 

izrezovanju in izdelavi 

prehranske piramide. 

Začne pisati 

samostojno, nato se 

ustavi in potrebuje 

ogromno zunanje 

spodbude, da dokonča 

zapis. Med pisanjem 

razmišlja, tiho se 

sprašuje (Kaj sem ţe 

jedel?) 

Ustreznost izraţanja 

ter razumljivost 

prikazovanja 

podatkov. 

 

Bere počasi, malo se mu 

zatika. Nobene verbalne 

komunikacije (tudi, ko ga 

učiteljica nekaj vpraša, je 

tiho). 

Razume, kaj mora 

narediti. 

Razume. Verbalnega 

izraţanja ni. 

Ustreznost zaključkov. 

 

 

Učenec ustrezno zaključi. Pravilno razporedi 

sličice ţivil na piramidi. 

Ustrezno napiše dnevne 

obroke. 

Razumevanje pojmov, 

razlage. 
Delno razumevanje 
uvodne vaje. 

 

Razume sestavo 

prehranske piramide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razume pojme in 

razlago. 
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ČUSTVA 1. ura 2. ura 3. ura 

Prisotnost čustev 

(v katerih situacijah, 

katera čustva). 

 

Pri uvodni igri izraţa 

veselje. Sodeluje samo 

občasno in je nekoliko 

aktiven. Pri pogovoru o 

cigaretah se zasmeji. 

Med pogovorom o snovi 

kaţe zasanjanost. 

Kratkotrajna 

pozornost. 

Z veseljem izrezuje 

slike. Je motiviran za 

tovrstno delo in pokaţe 

interes. Izraţa 

zadovoljstvo pri 

samostojnem aktivnem 

delu. Med pogovorom 

mu misli pogosto 

odtavajo. 

Izraţa veselje in dobro 

voljo med pogovorom s 

sošolci. 

Verbalno/neverbalno 

izraţanje. 

 

Leţi na mizi. Počasen 

pri pripravljanju na zapis 

snovi v zvezek. 

Nekajkrat se zasmeji. 

Pogostokrat je 

brezizrazen, tog. 

Igra se z lepilom. 

SOCIALNI ODNOSI 1. ura 2. ura 3. ura 

Sodelovanje z 

drugimi. 

 

 

Ni sodeloval s sošolci. Komunicira z enim 

sošolcem. Pogovarja se 

o sličicah, kam bi jih 

prilepil. Ne pristopi 

prvi. 

Največ se druţi z 

učencem 2 ter sošolci, 

ki sedijo čisto blizu. 

Pogovor s sošolcem 2. 

Ta ga spodbuja, da bi se 

spomnil, kaj je jedel 

prejšnji dan. 

Daje pobudo za 

interakcijo z drugimi. 

 

Vmes zelo kratki 

pogovori s sošolko, ki 

sedi za njim.  

Sošolca vpraša, kateri 

zvezek mora vzeti. 

Ne da pobude za 

interakcijo z drugimi 

učenci. 

Vpraša sošolca, kaj so 

imeli prejšnji dan za 

malico. 
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Tabela 14: Zapisi opazovalca o Andraţevem znanju, čustvih in socialnih odnosih za sklop Sile in 

gibanje 

ZNANJE 4. ura 5. ura 6. ura 

Uporaba znanja 

in pretekle izkušnje. 

 

Ne uporablja ţe 

pridobljenega znanja in 

izkušenj v novih 

situacijah. 

Pri kvizu pravilno 

odgovori na vprašanje. 

Uporabi izkušnje. 

Pri ponovitvi prejšnje 

snovi ne sodeluje, 

prav tako tudi med 

pogovorom o sledeh 

na splošno. Med igro 

spomin, takoj opazi 

sled medveda, ne da bi 

sploh videl, da je 

prisotna tudi sličica 

medveda (tema mu je 

zelo blizu). 

Sledenje navodilom. 

 

 

Sledi navodilom. Ko 

učiteljica med razlago 

hodi po razredu in kaţe 

delovanje vrat, ventila, 

pipe, se ne ozira v 

tisto smer. Takrat se 

igra s prsti in gleda v 

mizo (sam pri sebi 

nekaj mrmra). 

Opazuje prevesno 

gugalnico. Pri kvizu 

teţje sledi navodilom. 

Večkrat ne sledi pri 

kvizu, kot da ne bi vedel, 

da je na vrsti za 

odgovarjanje njihova 

skupina.  

Pozorno posluša 
navodila. Točno ve, 

kaj morajo delati pri 

spominu. Pozorno 

sledi, ko učiteljica 

predstavi ponovitveno 

igro. 

Samostojnost pri delu. 

 

 

Pri igri s peskom in 

delovnimi stroji je 

samostojen. 

Učenci delajo v skupini. Gleda sličice in išče 

pare. 

Ustreznost izraţanja 

ter razumljivost 

prikazovanja 

podatkov. 

 

Pogovor o gibanju: 

dokler ga učiteljica 

neposredno ne vpraša, 

ne sodeluje. Na 

konkretno vprašanje 

odgovori pravilno. Pri 

ogledu risanke Mojster 

Miha, pozorno gleda, 

na glas reče tovornjak. 

Ob vprašanju, kateri 

delovni stroji so bili v 

risanki, pravilno 

odgovori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razume pojem 

gugalnica. Iz svinčnika 

in radirke naredi na svoji 

mizi gugalnico. 

 

Velikokrat komentira 

dobljene pare. 
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ZNANJE 4. ura 5. ura 6. ura 

Ustreznost zaključkov. 

 

 

Pokaţe, kako je delal 

bager. Ponazori z 

rokami (zraven reče: 

»Takole pa takole.«) 

Med ponavljanjem o 

prevesni gugalnici je bolj 

tiho. Rešuje s 

poskušanjem. 

Ko učiteljica reče, naj si 

pomagajo s seštevanjem, 

sam zase računa in nekaj 

momlja »10 pa 10 pa 10 

pa 10 je 40 pa 10 je 50 

… 110 kilogramov 

(veselo).« 

Najde prave pare, ve, 

kaj vse lahko določimo 

po sledi ter katere sledi 

puščajo ţivali. 

Razumevanje pojmov, 

razlage. 

 

Razume nove pojme in 

razlago. 

Pred začetkom igre 

preizkuša gugalnico, 

postavlja uteţi in skuša 

poiskati ravnovesje. 

Pozna odgovore na prvo 

in drugo nalogo. 

Ne sodeluje pri 

vprašanjih pri 3. nalogi 

kviza. Učiteljica daje 

navodila, uteţi spreminja 

na napačni strani. Ko mu 

da nasvet, da si lahko 

pomaga s seštevanje, ne 

ve, kaj misli s tem. 

Pri iskanju pomaga 

tudi drugim. Ko nekdo 

povleče kartico, mu 

pove, kaj bi moral 

najti, da bo dobil par. 

Opozori, ko nekdo 

nima prav. 
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ČUSTVA 4. ura 5. ura 6. ura 

Prisotnost čustev 

(v katerih situacijah, 

katera čustva). 

 

Pri igri dan/noč, se 

večkrat nasmehne. 

Ko izpade, gleda okrog 

in spremlja druge. 

Med učiteljičino 

razlago se večkrat 

nasmehne. Ko 

učiteljica napove, da se 

bodo sami igrali, se 

nasmehne. Med 

samim igranjem se 

pogostokrat 

nasmehne. 

Med čakanjem na 

začetek kviza, daje uteţi 

na gugalnico in jo 

uravnoveša. Pri tem se 

večkrat nasmehne. 

Nasmehne se tudi, ko 

njihova skupina pravilno 

odgovori ter tudi, ko 

pravilno odgovorijo 

drugi.  

Veselo reče: 

»Ravnovesjeee.«, »Ej, 

spet ravnovesjee.« 

Navdušeno: »Djmo še 

probat.« 

Pogostokrat se 

nasmehne med igro, 

zlasti ko dobi par. 

Pogostokrat kaţe 

navdušenje. Celo 

malce zapoje vmes 

»Ptičica siničica traa.« 

Izraţa veselje, ko ga 

pohvalijo. Zna 

pohvaliti drugega. 

Izraţa veselje, da je 

dobil pet parov 

(»Jesss!«). Deklica 

reče, da je zmagala, on 

ji odgovori: »Pa kaj 

pol, men je brezveze 

zmaga.« (ni slišati 

uţaljenosti). 

Posebnost v izraţanju 

čustev (agresija, nemir 

ipd.). 

Kaţe veliko 

vznemirjenost pri 

izbiri igrače (stroja) za 

igro. Ko jo gre iskat, 

priskaklja z 

nasmehom pred tablo. 

Pozorno in z velikim 

zanimanjem si 

ogleduje delovne 

stroje. Med 

ogledovanjem se ves 

čas nasmiha. 

Ko ni bil enakovreden 

drugim (ni dobil enakega 

števila uteţi), se je zaprl 

sam vase. 

Nelagodno mu 

postane, ko mu učenec 

2 reče, da bo z njim v 

skupini, on pa tega ne 

ţeli.  

Velikokrat med igro 

reče »brezveze«, to 

uporablja kot mašilo.  
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ČUSTVA 4. ura 5. ura 6. ura 

Verbalno/neverbalno 

izraţanje. 

 

Ko odgovori »ptica«, 

pokaţe z obema 

rokama, kako ta leti. 

Med čakanjem, da tudi 

sošolci dobijo svoje 

igrače, se igra. Dviga 

in spušča prikolico, jo 

vozi. V peskovniku 

vozi vozilo po pesku, 

ga naklada. Med 

samim pogovorom o 

gibanju je naslonjen 

na desno roko, s prsti 

se dotika ustnic, z 

obema rokama se 

naslanja na mizo. 

Med čakanjem, da dobi 

svoj stroj, menca z 

rokami. 

Med pogovorom se igra 

s prsti, jih daje v usta. 

Večkrat zazeha. 

V skupini je zelo 

zgovoren. Med 

poslušanjem razlage 

ima roke v ustih. Med 

ponavljanjem sedi 

postrani na stolu. 

Počutje učenca. 

 

 

Med igranjem v 

peskovniku izraţa 

zadovoljstvo, po nekaj 

minutah se naveliča in 

reče: »Meni je 

dolgčas.«Umakne se. 

Kmalu se pridruţi, 

brez zunanje pobude. 

Bager pusti v 

peskovniku in se igra s 

peskom in rokami 

(govori »Sneţi, 

sneţi«), nato zakoplje 

bager v pesek. Skoraj 

ne komunicira z 

drugimi. 

V uvodnem pogovoru je 

tog. Na začetku še kaţe 

zanimanje, potem vedno 

manj sodeluje. 

Ne ve, v katere 

skupino bi šel. Počuti 

se nelagodno. Ne ţeli 

biti v isti skupini kot 

prejšnjo uro. Ko pride 

k drugi skupini, izraţa 

zadovoljstvo. 
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SOCIALNI ODNOSI 4. ura 5. ura 6. ura 

Sodelovanje z 

drugimi. 

 

 

Med igro je skupaj s 4 

učenci. Samo učenec 2 

se pogovarja z njim, 

ga sprašuje, spodbuja. 

Po navadi ne dobi 

odgovora, se samo 

nasmehne. Enkrat mu 

vmes reče: »Jaz bom 

tebe zakopal.« 

Če ţe odgovarja, to 

naredi zelo tiho. 

Pogostokrat mrmra 

sam pri sebi. 

Učenec 2 ga takoj izbere 

za člana njihove 

skupine. Pri igri so drugi 

v skupini mnogo hitrejši 

in pogostokrat ne pride 

na vrsto, da bi dal uteţ 

na gugalnico. Ko čakajo 

na odgovore drugih 

skupin, se igrajo sami z 

gugalnico in jo 

preizkušajo. Med igro 

ne sodeluje, samo 

opazuje, kam dajejo 

sošolci uteţi. Učenec 2 

ga vpraša, če sploh misli 

kaj sodelovati. Nekdo ga 

zatoţi, da se samo šali. 

Ko so delili uteţi, so jih 

imeli drugi več, tiho 

potoţi (»Js mam dva«). 

Sodeluje v skupini. 

Vlada pozitivno 

vzdušje. Med igro se 

pogovarjajo, smejijo, 

med seboj si 

pomagajo. Andraţ 

reče sošolcu: »Ne te 

kartice, to je avto.« 

Spodbuja druge. V 

skupini vlada 

umirjena igra, 

pozitivno 

sodelovanje, 

medsebojna pomoč. 

Veselijo se uspeha 

drug drugega. 

Ko učiteljica prekine 

igre, še malce 

nadaljujejo, da 

poberejo vse kartice. 

Daje pobudo za 

interakcijo z drugimi. 

 

Igra se sam, s svojo 

igračo (bagrom). Drugi 

trije učenci si menjajo 

igrače, drug drugemu 

nalagajo in zakopavajo 

stroje, on uporablja 

samo svojo. Ne daje 

pobud za interakcijo 
z drugimi.  

Ko ga učiteljica vpraša, 

ali ţeli izbrati svojo 

skupino, ta odkima. 

Proti koncu ure malo 

komunicira s sošolci.  

Pristopi k drugi 

skupini. Opozori 

drugega, ko je na 

vrsti. Velik napredek v 

pogovoru s 

preostalimi učenci. 

Ves čas sprašuje, kdo 

je na vrsti, kje so 

ostali, jih pozove naj 

gredo naprej.  
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 PRILOGA 5: UČITELJICA O ANDRAŽU 

- zelo tih, miren 

- deluje zaspano, odsotno, nezainteresirano, kot bi bil z mislimi drugje, vendar ko ga 

izzoveš, ve, kaj se dogaja okoli njega 

- z učiteljem najraje komunicira, ko v bliţini ni drugih – kaţe srameţljivost oz. od 

doma naročeno, da posluša in uboga 

- med razlago se igra s šolskimi potrebščinami 

- drţi se sam zase in opazuje, kaj delajo drugi 

- s sošolci skoraj ne komunicira, druţi in pogovarja se največkrat z Nejcem 

- še nikoli ni prišel v konflikt z nikomer 

- kaţe veliko zanimanje za naravoslovje  

- potrebuje spodbudo 

- je sposoben več, kot pokaţe 

- cilje dosega oz. delno dosega 

 

GIBALČKI VSEZNALČKI (ponovitvena igra) 

Zapis učiteljice o Andraţu med izvedbo igre gibalčki vseznalčki 

Ko sem pripravljala vse potrebno za to igro, je prišel pogledat in vprašal, kaj je to, zanimalo ga 

je, kako se igra in bil takoj pripravljen sodelovati. Vztrajal je do konca igre, vseskozi je sledil, 

odgovarjal na vprašanja, kazal veselje, navdušenje. Po končani igri je opazoval, pomagal 

sošolcu. (Zapis učiteljice) 
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PRILOGA 6: INTERVJU Z ANDRAŽEM 

Začne z govornim nastopom, ki ga je predstavil ţe pri slovenščini. Govoril je tekoče, s poudarki, 

bil je zelo dobro pripravljen. 

1. Ines: Super. Bravo. Sedaj me pa zanima, ali rad hodiš v šolo? 

2. Andraţ: Ja. 

3. Ines. Kaj ti je pa najbolj všeč? 

4. Andraţ: Ne vem. Vse mi je všeč. 

5. Ines: Se spomniš, kaj smo delali, ko sem bila jaz v razredu? 

6. Andraţ: Ja. 

7. Ines: Kaj smo delali? 

8. Andraţ: Pogovarjali smo se o teţi in oddaljenosti pa o zdravi hrani pa da skrbimo za 

svoje zdravje, o vozilih, o strojih pa … 

9. Ines: Aha. Na koncu smo še nekaj delali? 

10. Andraţ: V spominu. Kaj pušča sledi. 

11. Ines: Katera igrica ti je bila najbolj všeč? 

12. Andraţ: Spomin. 

13. Ines: Kaj pa stroji? 

14. Andraţ: Tudi. 

15. Ines: Kaj ti je bilo najbolj všeč pri igricah? Da ste delali v skupini? Da ste se nekaj 

novega naučili? 

16. Andraţ: Da smo se nekaj novega naučili. 

17. Ines: Ti je bolj všeč, da nekaj delate ali da poslušate razlago? 

18. Andraţ: Da se nekaj dela. 

19. Ines: Se hitreje naučiš, če si aktiven. 

20. Andraţ: Ja. 

21. Ines: Ti kaj ni bilo všeč pri igricah? 

22. Andraţ: Ne. Vse mi je bilo všeč. 

23. Ines: Si se dobro počutil v razredu? Ti je bilo zabavno? 

24. Andraţ: Ja.  
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25. Ines: Se raje igraš sam ali s prijatelji? 

26. Andraţ: S prijatelji. 

27. Ines: S kom se pa najraje igraš? 

28. Andraţ: Z Nejcem. 

29. Ines: Morda še s kom. 

30. Andraţ: Z vsemi. 

31. Ines: Kateri predmet ti je najljubši? 

32. Andraţ: Spoznavanje okolja. 

33. Ines: Rad raziskuješ naravo. Tudi pri govorni vaji si opisoval, da ste šli v naravo in 

nahranili ţivali z babico. 

34. Andraţ: Ja. 

35. Ines: Si raje zunaj ali raje igraš igrice? 

36. Andraţ: Raje sem zunaj. 

37. Ines: Ti je v razredu všeč? Se dobro počutiš v razredu? Z veseljem prideš v šolo? 

38. Andraţ: Ja, ja.  

39. Ines: Kaj bi rad postal, ko boš velik? 

40. Andraţ: Veterinar. 

41. Ines: Katere ţivali bi najraje zdravil? 

42. Andraţ: Vseeno mi je. Vse imam rad. 

43. Ines: Super. Se spomniš, kako se imenuje ponovitvena igrica? 

44. Andraţ: Hmmm? 

45. Ines: Gibalčki vseznalčki. Si jo sprobal? Ti je všeč? 

46. Andraţ: Ja. Sem se ţe šel. S Hano pa še … 

47. Ines: Si bil uspešen pri igrici? 

48. Andraţ: Ja. Drugi sem bil. Čeprav je en bil pred mano, pa sem ga prehitel.  

49. Ines: Si veliko znal? 

50. Andraţ: Ja. 

51. Ines: Se spomniš gugalnice? Na gugalnici imaš dve deklici. Kam postaviš, če je ena 

deklica na eni strani teţja, da postaviš v ravnoteţje? 
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52. Andraţ: Bliţje. 

53. Ines: Bliţje osi? 

54. Andraţ: Ja. 

55. Ines: Kaj smo rekli, kaj je os? 

56. Andraţ: V sredini. 

57. Ines: Se spomniš, kaj smo se pogovarjali o strojih? 

58. Andraţ: Ja. Da vzamejo, pa valjajo, delajo stopinje, kopljejo. 

59. Ines: Se spomniš, da smo se pogovarjali o pripomočkih? 

60. Andraţ: Ja. 

61. Ines: Katere pripomočke poznamo za laţje gibanje? 

62. Andraţ: Voziček, palica, palica za slepe. 

63. Ines: Kaj bi pa ti lahko uporabil, da bi se gibal hitreje? 

64. Andraţ: Avto, motor, avtobus, kolo … rolerji, skiro. 

65. Ines: Veliko se spomniš. Potem ti je bilo všeč takrat, ko sem vas jaz učila? 

66. Andraţ: Ja. 

67. Ines: Super. Sedaj pa bova zaključila s pogovorom. Hvala. 
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PRILOGA 7: OPAZOVALNI LIST/UČENEC 2 (Nejc) 

Opazovanci: Učenec 2 (Nejc)  

Čas opazovanja: 45 min  

Kraj opazovanja: OŠ Toma Brejca Kamnik   

Tabela 15: Zapisi opazovalca o Nejčevem znanju, čustvih in socialnih odnosih za učno enoto 

Ţivimo zdravo 

ZNANJE 1. ura 2. ura 3. ura 

Uporaba znanja 

in preteklih izkušenj. 

 

Ob pobudi povezuje 
svoje pretekle izkušnje. 

V pogovoru uporablja 

ţe pridobljeno znanje in 

pretekle izkušnje. 

Vključuje se v 

pogovor. Pripoveduje, 

da s sestro pripravljata 

zajtrk. 

Sledenje navodilom. 

 

 

Vedno ne sledi, ne 

dokonča gibalne vaje. 

V glavnem delu sledi 

navodilom, sodeluje. 

Posluša navodila in 

razlago. Pripravi vse, 

kar potrebuje za delo.  

Sledi. Gleda naokrog, 

a posluša. Če česa ne 

ve, vpraša učiteljico. 

Samostojnost pri delu. 

 

 

Učiteljica mu je 

pomagala poiskati stran 

v učbeniku. 

Kaţe interes, postavlja 

vprašanja. 

Pripravi potrebščine, 

potrebuje spodbudo za 

delo. 

Ustreznost izraţanja 

ter razumljivost 

prikazovanja 

podatkov. 

 

Pri branju so teţave, 

razume vprašanja ter 

navodila. 

Zna razloţiti, kaj mora 

narediti. Ustrezno sledi 

navodilom. 

Zapisuje, kaj je jedel 

prejšnji dan, po 

obrokih. 

Ustreznost zaključkov. 

 

 

Razume novo snov. Pokaţe razumevanje 
nove učne snovi. 

Iz končnega izdelka 
je razvidno 

razumevanje nove 

učne snovi. 

Razumevanje pojmov, 

razlage. 

 

Delno razumevanje 
uvodne vaje. Razume 

pojme, občasno 

potrebuje dodatno 

razlago. 

Razlikuje zdrav način 

ţivljenja od nezdravega. 

Pozna dnevne obroke. 

ČUSTVA 1. ura 2. ura 3. ura 

Prisotnost čustev 

(v katerih situacijah, 

katera čustva). 

 

Pozornost je 

kratkotrajna, lista po 

učbeniku. 

Pokaţe veselje.  Veliko se smeji. 

Posebnost v izraţanju 

čustev (agresija, nemir 

ipd.). 

Nemir. Gleda 

naokrog, roke daje v 

usta, guga se na stolu. 

Motena pozornost. 

Med samostojnim delom 

(izrezovanjem, 

lepljenjem) se večkrat 

sprehodi do ostalih 

sošolcev. 

 

 

 

Nenehno zibanje z 

nogami. 
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Tabela 16: Zapisi opazovalca o Nejčevem znanju, čustvih in socialnih odnosih za sklop Sile in 

gibanje 

ČUSTVA 1. ura 2. ura 3. ura 

Verbalno/neverbalno 

izraţanje. 

 

Ko je izzvan, se 

ustrezno verbalno 

izraţa. Vpraša, ko česa 

ne razume. 

Sošolcu pomaga z 

nasveti, mu ponudi 

dodatno pomoč. 

Pogostokrat gleda 

naokrog. 

Počutje učenca. 

 

 

Učenec izraţa 

zadovoljstvo. 

Izraţa zadovoljstvo, je 

delovno aktiven. 

Umirjen. 

SOCIALNI ODNOSI 1. ura 2. ura 3. ura 

Sodelovanje z 

drugimi. 

 

 

Ne sodeluje s sošolci. Največkrat sodeluje s 

sošolcem 1. 

Komunicira s sošolci. 

Spodbuja sošolca, da 

se spomni, kaj je jedel 

prejšnji dan. 

Daje pobudo za 

interakcijo z drugimi. 

 

Ne daje pobude za 

interakcijo s sošolci. 

Sam da pobudo za 

pogovor. 

Sam poda pobudo za 

sodelovanje z ostalimi 

učenci. 

ZNANJE 4. ura 5. ura 6. ura 

Uporaba znanja 

in pretekle izkušnje. 

 

Uporablja pretekle 

izkušnje (kdo plava), 

našteva ţivali. 

»Gliser za na vodo« (da 

se hitreje gibamo). 

»Loh se tut mi 

plazimo« (o tem, da se 

ţivali plazijo). 

»Tut mačke plavajo«, 

»Al pa riba«, »Pa js tut 

plavam.« 

Uporablja ţe 

pridobljeno znanje in 

pretekle izkušnje. 

Pove primer, ki miruje 

(»Tabla«). 

Samo posluša in gleda 

naokrog. Pravi, da 

pozna sledi elektrike, 

od stvari, ki so na 

bencin (puščajo dim). 

Na vprašanje, kje 

najdemo sledi, 

odgovori povsod. 

Sledenje navodilom. 

 

 

Pred začetkom igre je 

znal povedati sošolcu, 

ki ni dobro poslušal, da 

se bomo igrali igro 

dan/noč. 

Pri igri dan/noč je slabo 

poslušal navodila. Ko 

je izpadel, se je usedel 

na mizo. Sledi 

navodilom. 

 Opazoval je prevesno 

gugalnico. Vprašal je, 

ali je za ptičke. Ko 

učiteljica prikazuje, da 

se punčki gugata, reče: 

»Na tej gugalnici se ne 

morta.« 

Navodilom sledi. 

Največ zanimanja 

pokaţe za igrico, pri 

kateri pozorno sledi. 

Pri predstavitvi 

ponovitvene igre 

pozorno posluša. 

Učiteljica reče, da 

zmaga tisti, ki prvi 

pride na cilj. Takoj 

vpraša, kje je cilj.  

Samostojnost pri delu. 

 

 

Pri delu je samostojen. Ţeli izbrati 

tekmovalce in biti 

vodja skupine pri 

kvizu. 

Delno samostojen, z 

zanimanjem opazuje 

sličice pri igri spomin. 

Ni čisto prepričan o 

svojem znanju, 

potrebuje zunanjo 

potrditev. 
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ZNANJE 4. ura 5. ura 6. ura 

Ustreznost izraţanja 

ter razumljivost 

prikazovanja 

podatkov. 

 

Pri pogovoru o gibanju 

sledi, sodeluje, 

komentira ostale 

odgovore. Našteva 

pripomočke za gibanje. 

Razume, kako se 

gibajo ljudje in ţivali. 

Preden vsi dobijo 

igračo, se sam s svojo 

ţe igra (momlja 

»Brrrmm brmm«). 

Razume pojme 
(ravnovesje, os, 

gugalnica, uteţi). Na 

gugalnici pravilno 

uporablja uteţi, skuša 

jo uravnovesiti. Podatke 

razumljivo uporabi in 

prikaţe. 

Našel je nekaj parov. 

Zna odgovoriti, kakšne 

sledi puščajo ţivali. 

Ustreznost zaključkov. 

 

 

Učenec je povedal, da 

je »s kiblo zapel pesek, 

prijel, stresel drugam«. 

Pravilno je zaključil. 

Pri delu je zbran, 

sodeluje, drugim daje 

nasvete. Pojme 

uporabi v praksi. 

Učiteljica reče, naj si 

pomagajo s 

seštevanjem, odgovori: 

»Kako, če ne vemo.« 

Sošolcu reče: »Dj ti, js 

ne vem.« 

 

 

 

 

Glede na dobljene 

pare v igri spomin 

učenec razume učno 

snov in ustrezno 

zaključi. 

Razumevanje pojmov, 

razlage. 

 

Rekel je, da se tudi mi 

lahko plazimo, ne samo 

ţivali. Pojme je 

razumel in jih znal 

praktično uporabiti. 

Pove, da se je nekaj 

novega naučil. 

Pove, da so vse stvari v 

razredu v ravnovesju: 

»Ogledalo je tut v 

ravnovesju.« 

Pove, da gugalnica 

miruje. Razume 

vprašanja pri kvizu in 

nanje pravilno 

odgovarja, vendar 

počasi. 

Včasih potrebuje še 

dodatno razlago pri 

igri, nanašajo se tudi na 

sled in predmete, ki jo 

puščajo (»Kaj je to?«, 

»A jeee?«, »A je 

veverica pa listje?«). 
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ČUSTVA 4. ura 5. ura 6. ura 

Prisotnost čustev 

(v katerih situacijah, 

katera čustva). 

 

Z navdušenostjo 

pričakuje igro (»A se 

gremo loh zdj igrat«). 

Smeji se sošolčevim 

komentarjem. Jezi se 

na sošolca, ker pri igri 

ne upošteva navodil. 

Na vprašanje učiteljice 

o všečnosti igre 
odgovori »Jaaaa, mi 

smo delal …«). Tudi 

drugim razlaga, kaj so 

delali. Govori 

navdušeno, vzhičeno. 

Izraţa navdušenje pri 

igri. »Nm je uspel, 

učitlca.«, »Ful, smo jih 

mel.« (mišljena je 

postavitev v 

ravnovesju). Izraţa 

razočaranje, ko niso 

dobili točke (»Cccc.« 

malce zavzdihne). 

Ţeli si zmage. Ko 

sošolec reče, da upa, da 

bodo zmagali, 

odgovori: »Ja, js tut 

upam.« 

Izraţa veselje, ko jih 

učiteljica pohvali 

(»Jessss«). 

Razočaranost (»Ja, 

kakooo, nm ni dala 

nobene točke.«). 

»Tazadnji smo.« 

Izraţa jezo (»A vidššš 

nooo.«, »Pa, djj.«, 

»Uff.«, »Kakooo?« – 

ko so drugi ţe pred 

njimi dvignili roko.) 

Jokajoče potoţi 
učiteljici (»Mi smo 

trije, tm jih je pa pet.« –  

sošolec ni ţelel biti z 

njim v skupini). 

 

Pogostokrat se zasmeje 

med igro. 

Izraţa navdušenost 
(»Oooo«) pri iskanju 

parov. 

Malce razočarano 
(»Ampakk«). 

Izraţa veselje 
(»Zmaguuu«). Pogosto 

šteje svoje pare, 

sprašuje, koliko jih 

imajo drugi.  

Izraţa jezo, če drugi 

goljufajo, ko njega 

zalotijo pri goljufiji, se 

zahihita.  

Kaţe navdušenost nad 

ponovitveno igro (»A 

se bomo loh to pol 

igral?«). 

Na koncu pove, da mu 

je bila najbolj všeč igra 

z gugalnico (večina 

sošolcev je na glas 

izbrala to igro). 
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ČUSTVA 4. ura 5. ura 6. ura 

Posebnost v izraţanju 

čustev (agresija, nemir 

ipd.). 

Pri igri dan/noč je 

nemiren. Noge ima na 

naslonjalu stola ter 

prste v ustih. Med 

pogovorom o gibanju se 

je neprestano gugal na 

stolu in mahal z 

rokami. Ob gledanju 

posnetka ima roke na 

klopi, glava počiva na 

rokah.  

Pri uvodnem delu 

deluje utrujeno, glavo 

naslanja na mizo, na 

naslonjalo. 

Guganje na stolu, 

klečanje. 

Verbalno/neverbalno 

izraţanje. 

 

Guga se na stolu. 

Gleda posnetek, pravi, 

da je v tej risanki tudi 

štirikolesnik. Opazuje 

igrače, ţeli se igrati. 

Natančno si ogleduje 
stroje.  

Med igro se pogovarja 

tudi z učiteljico. 

Štirikrat ponovi stavek, 

ki ni povezan s snovjo 

(»Moja sestrica se dela, 

da je bolna.«). 

Dviga roko, vstane in 

si od blizu ogleda 

gugalnico. Zanima ga, 

kaj dela sosednja 

skupina.  

Ob razlagi učiteljice po 

končani igri še vedno 

šteje svoje pare, ki jih 

je pridobil v igri. 

Sodeluje v pogovoru. 

Dobro komunicira 

znotraj svoje skupine. 

Počutje učenca. 

 

 

Ob igri je nasmejan, 

vesel. 

Izraţa zadovoljstvo in 
dobro počutje znotraj 

skupine. Nasmejan. 

Nekoliko je razočaran, 

ker niso tako zlahka 

dobivali točke. 

Pri delu v manjši 

skupini je zelo 

dejaven. Ko dela sam, 

deluje nekoliko 

odsotno. 
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SOCIALNI ODNOSI 4. ura 5. ura 6. ura 

Sodelovanje z 

drugimi. 

 

 

Vključuje se v debato. 

Dodaja svoje mnenje. Z 

buldoţerjem gre k drugi 

mizi, izmenjuje 

izkušnje s sošolci (»A 

je teb ta všeč?«), 

opazuje sošolčeve 

igrače. Zanima ga, kaj 

delajo v drugih 

skupinah. Hodi po 

razredu, opazuje, se 

pogovarja. Pomaga 

pospraviti sošolcu ter 

učiteljici. 

Kot vodja poskrbi za 

člane, da jim navodila, 

da sedejo. Sodeluje cel 

čas. Velikokrat 

»komandira« ostale 

učence: »Kr puste pr 

mer.«, »Bom vodja jsss, 

a prov.«, »Zdj djmo pa 

to dol.«, »Ej … počak.« 

»Čak … js bom 

zavezu.«. 

 

Organizira svojo ekipo 

tako, da bi najhitreje 

dobili točke. Vsakemu, 

da nekaj uteţi, pove 

jim, da morajo zelo 

hitro dvigniti roko, da 

bodo dobili točko. 

Dobro sodeluje, se 

pogovarja z drugimi, 

jih sprašuje. Šel je po 

sošolca, ki pa ni ţelel 

biti v njegovi skupini. 

Pri iskanju parov rad 

goljufa. 

Veliko mu pomeni 

zmaga. 

Daje pobudo za 

interakcijo z drugimi. 

 

Ves čas igre 

komunicira z vsemi v 

skupini, vmes hodi tudi 

po razredu. Poziva 

druge, da se vključijo v 

njegovo igro (»Ej, djmo 

ga zakopat.«, »Dj, ti 

…«) 

Sošolcu pove, da je 

treba pospraviti pesek. 

Usmerja igro, hoče biti 

vodja.  

Predlagal je, da z 

izštevanjem določijo 

vodjo skupine. Uteţi 

preda vodji. Sam je 

izbral ime skupine 

»EKIPA«.  

Opozarja 

sotekmovalca: »…, a 

boš sodeloval?«, »Ja, 

mal govor.«, »Misliš, 

da bomo zmagali?«, 

»Jaz tudi upam.«. 

Izbira idejo za ime 
skupine (Grajski 

zmaji). 
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PRILOGA 8: UČITELJICA O NEJCU 

- pozornost je kratkotrajna, se trudi, ne zmore (grizenje svinčnikov, obračanje nazaj, 

guganje na stolu, risanje po mizi) 

- pogosto ima manjše konflikte, ki jih sam sproţi in jih zanika 

- potrebuje nenehno vodenje učitelja 

- pri samostojnem delu potrebuje dodatna navodila 

- njegov prostor je neurejen, potrebščine so razmetane po mizi 

- stalno se druţi z Andraţem, mu ukazuje, svetuje – prevzeme vodilno vlogo 

- ima grafomotorične teţave, njegovi zapisi so nepopolni, neurejeni, vsebujejo veliko 

napak, orientacija v zvezku je slaba, slabše sliši, teţave so tudi pri matematiki  

- na ocenjevanje se pripravi in cilje delno doseţe 
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 PRILOGA 9: INTERVJU Z NEJCEM 

1. Ines: Ali rad hodiš v šolo? 

2. Nejc: Malce kima. 

3. Ines: Tako tako? 

4. Nejc: Hmm (zamišljeno). 

5. Ines: Kaj pa ti je najbolj všeč v šoli? 

6. Nejc: Ammm, ko se z Andraţem igrava in se ful pogovarjava. 

7. Ines: O čem se pa pogovarjata? 

8. Nejc: O igricah. Oba rada igrava igrice. 

9. Ines: Računalniške? 

10. Nejc: Ne, telefonske. 

11. Ines: Se spomniš, kaj smo delali, ko sem bila jaz v razredu? 

12. Nejc: Aha. 

13. Ines: Kaj smo pa delali? 

14. Nejc: Kviz smo se igrali, pogovarjali smo se o zdravi prehrani, o gibanju, kako se mi 

gibljemo pa stroji. Hmmm? 

15. Ines: Na koncu ste imeli neke slikice. Morali ste poiskati pare. 

16. Nejc: Razmišlja. 

17. Ines: O sledeh smo se pogovarjali, kajne? 

18. Nejc: Sledi. Kakšne imajo ţivali pa ammm pa … 

19. Ines: Česa se pa ti najbolj spominjaš? 

20. Nejc: Ko smo se igrali kviz. 

21. Ines: Ti je bila ta igrica najbolj všeč? 

22. Nejc: Prikima. 

23. Ines: Zakaj pa ti je bila ta igrica najbolj všeč? 

24. Nejc: Druga mi je bila pa, ko smo se igrali z bagerčki in peskom. 

25. Ines: Zakaj ti je bila gugalnica najbolj všeč? 

26. Nejc: Zato, ker sem moral reševati primere. 
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27. Ines: Res. To ti je bilo najbolj všeč? Ti je bila tvoja skupina tudi všeč? S kom si bil v 

skupini? 

28. Nejc: Ja. Z Galom, Izakom in Andraţem. 

29. Ines: Ste dobili kaj točk? 

30. Nejc: Ja (nasmeh). 

31. Ines: Si bil ti vodja skupine? 

32. Nejc: Ne. Izak. Jaz sem bil potem vodja, naslednjič. 

33. Ines: Se spomniš imena vaše skupine? 

34. Nejc: Ekipa. 

35. Ines: Ali ti kaj ni bilo všeč? 

36. Nejc: Ni mi bilo všeč, ko so eni goljufali. 

37. Ines: Ti je pomembno, da zmagate pri igri? 

38. Nejc: Saj sploh ni vaţno, da zmagaš. Saj na tekmah še nisem nikoli dobil zlate medalje, 

mogoče jo bom dobil v soboto. 

39. Ines: Torej je pomembno, da ţe sodeluješ? Se sicer raje igraš sam ali s prijatelji? 

40. Nejc: Z Andraţem najraje. Z njim sva se enkrat skregala, čez eno minutko sva bila ţe 

nazaj prijatelja. Rekla sva, da bova do devetega razreda prijatelja. 

41. Ines: Si pogledal igrico gibalčki vseznalčki? 

42. Nejc: Katero? 

43. Ines: Tisto, ki sem jo pripravila za ponovitev. 

44. Nejc: Ne. Ne vem, kje je. Z Andraţem sva se hotela igrati, pa je nisva našla. 

45. Ines: Morda si jo je pa sosednji razred izposodil. Bosta imela še čas, jo bosta lahko 

preizkusila. Nejc, kateri predmet ti je najljubši v šoli? 

46. Nejc: Likovna potem pa športna. No, oboje mi je všeč. Rad ustvarjam. 

47. Ines: Ali česa ne maraš v šoli? 

48. Nejc: Razmisli. Ne maram … (našteje štiri sošolce). Z njimi se sovraţimo. Ne maramo se 

tako. 

49. Ines: Se sicer dobro počutiš v razredu? 

50. Nejc: Aha. Imam Andraţa in Izaka, Drejca, Gala.  

51. Ines: Kaj bi rad postal, ko boš velik? 
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52. Nejc: Izumitelj. 

53. Ines: Ţe veš, kaj boš izumil? 

54. Nejc: Aha. Sem se ţe spomnil. Ampak sestrica je rekla, da to ne bo dobro (otoţno). 

55. Ines: Zakaj ne? Mogoče bo pa dobro. Kaj pa bi naredil? 

56. Nejc: Rad bi prenovil eno igračo, da bi bila boljša. 

57. Ines: Res. Super.  

58. Nejc: Ampak vem, da ne bom mogel biti izumitelj tega. 

59. Ines: Zakaj ne? 

60. Nejc: Vsi fantje to hočjo bit. Vsi, razen Andraţ. 

61. Ines: No, mogoče ti pa uspe. Kaj pa sicer, ti je bilo všeč, ko sem vas jaz učila? Si se česa 

novega naučil? 

62. Nejc: Aha. Zdravo prehrano, da se moramo gibati, kako se spoznava sledi od ţivali pa 

kako se naše spoznava. 

63. Ines: Aha. Kako pa veš, kaj lahko ugotoviš po sledi? Se spomniš, kaj smo rekli? 

64. Nejc: Ccc. Hmmm. Cčcčccčcčc (nekoliko v zadregi). 

65. Ines: Se ne spomniš dobro. Kaj pa na gugalnici? Se tega spomniš? Kaj ste morali delati? 

66. Nejc: Aha. Ja. Moral smo polagat uteţi, če visi naravnost, če visi pri miru, pa preizkuse, 

kaj je isto in kaj ne. Amm? 

67. Ines: Znaš to narediti? 

68. Nejc: Znam naravnost dati. 

69. Ines: Kako pa to narediš? 

70. Nejc: Če hočeš dati naravnost, lahko daš deset na deset ali pa ena pa ena pa … Če so vse 

uteţi na enki, bi dal pa jaz tudi na enko … no na enko pa na dvojko. 

71. Ines: Ali veš, da si lahko pomagaš tudi s seštevanjem? Veš, kako? 

72. Nejc: Amm. Sj tut Andraţ pa Izak in Gal ne vejo. 

73. Ines: Lahko pa tudi poizkušaš, samo nekoliko dalj časa traja. Vaţno je, da jo na koncu 

uravnovesiš. Bi še kaj povedal? 

74. Nejc: Tišina. 

75. Ines: Torej so ti bile igrice všeč. Ti je boljše, kot če bi se samo pogovarjali? 

76. Nejc: Igramo. Najraje igram igrice. To je moja najljubša stvar, kar delam. Od Andraţa in 

mene, imava isto najljubšo igrico. Pove še, da si mora telefon za igrice izposoditi od 
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mami ali sestrice ter da bo maja postal stric in še nekaj podatkov o svoji druţini (s tem 

zaključiva pogovor). 
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PRILOGA 10: PREPISI DELOV URE OB UPORABI DIDAKTIČNE IGRE 

10.1 IGRA: PESEK IN DELOVNI STROJI 

(Opomba: oba opazovana učenca sta bila vključena v isto skupino, prepisani so deli, ko sta bila v 

pogovor vključena opazovana učenca.) 

Učencem po skupinah razdelim zaboje s peskom in razne igrače (delovne stroje). Učenci se 

prosto igrajo. 

… 

1. Nejc: A se gremo lahko zdj igrat? (Med pripravljanjem materiala) 

2. Učenec 1: Ja, super. Ej, dj tega vzem. 

3. Andraţ: Kje pa je? 

4. Učenec 1: Ne vem.  

5. Nejc: Brmmm, brmmm. Takole in takole (premika dele bagra). 

6. Andraţ: Sneţi, sneţi (igra se s peskom in ga meče v zrak). 

7. Učenec 1: Deţuje, deţuje. 

8. Andraţ: Lej to je sneg, ne pesek. 

9. Učiteljica: Vam je všeč igra? 

10. Vsi: Jaaaa. 

11. Nejc: Ej, Andraţ, glej, lahko te zakopljem. Brmmmmm. 

12. Učenec 2: Glej to, Nejc. Ej, dejmo zakopat … 

13. Nejc: Andraţ, js te bom zakopal. 

14. Učenec 2: A si loh še mal zamenjamo igrače. 

15. Nejc: Ej, ne Gallll. Dj ti rešuj druge, ki so zakopani.  

Tiho se igrajo in pogovarjajo med seboj (ni razločno slišano s posnetka) ter oponašajo delovanje 

delovnih strojev ter se smejijo. 

…  

16. Učiteljica: Andraţ, ti je bila všeč igra. 

17. Andraţ: Ja (navdušeno). 

18. Nejc: Ja, učiteljica mi smo delali … (tudi navdušeno). 

19. Učiteljica: Super. 
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… 

10.2 IGRA: KVIZ 

(Opomba: oba opazovana učenca sta bila vključena v isto skupino, prepisani so deli, ko sta bila v 

pogovor vključena opazovana učenca ter ko je odgovarjala na vprašanja skupina, v kateri sta 

opazovana učenca) 

Vsaka skupina najprej izbere ime skupine, določijo vodjo skupine, nato začnemo s kvizom. 

Učenci v skupini ţe preizkušajo dobljeni material za igro. 

1. Nejc: Kaj pa moramo delati? 

2. U1: A lahko začnemo? 

3. U2: Glejte, kako lahko še naredimo ravnovesje. Tako kot je tisto 10 pa 5. 

4. Nejc: Pustite to pri miru.  

Učenci naprej preizkušajo gugalnico. 

5. Nejc: Počakaj, mislim, da bomo to še potrebovali. 

6. Andraţ: 10 pa 5. 

7. Nejc: Lahko damo tako, 10 pa 10. 

8. U2: Pa 5 pa 5. 

9. Andraţ: Ej, spet je ravnovesje (se smeji) 

10. Nejc: Sedaj pa dajmo to vse dol. 

11. U2: Sedaj pa 1 pa 1. Ravnovesje (navdušeno). 

12. Andraţ: Ali damo na 5? Dajmo na 1 in na 2 … Ooo, ravnovesjeee. Dajmo še preizkusit. 

13. Nejc: Ej, če damo pa povsod uteţ je pa v ravnovesju (se smeji).  

14. Učiteljica: Sedaj pa vse uteţi odloţite na mizo. 

15. Nejc: Učiteljica, nam je uspelo, ful smo jih mel v ravnovesju.  

16. Nejc (sošolcem): Jaz jih bom dal dol. 

17. Andraţ (tiho): Joj, saj nisi ti … 

18. Učiteljica: Lahko začnemo? (Predstavi ekipe in na tablo zapiše njihova imena, nato 

sprašuje.) 

… 

19.  Učiteljica: Vprašanje: Prej bi se porušil kip, ki stoji samo na eni nogi, kot če bi stal na 

obeh nogah. Torej, bi kip dlje stal na obeh nogah kot na eni? 



Ines Novak  Magistrsko delo 

 

104 

 

20. Nejc: Ammm. 

21. Andraţ: Na dveh (hitro in suvereno). 

… 

22. Učiteljica: Eno uteţ postavite na št. 8, koliko uteţi morate dati na drugo stran na št. 4? 

Skupina sodeluje in šepetajo. 

23. Odgovorijo hkrati: Dve. 

… 

24. Nejc: Vsak naj vzame štiri uteţi in bo potem vsak poskusil dati. Imate štiri? Andraţ boš ti 

sploh sodeloval? 

25. Andraţ: Kaj? 

26. Nejc: Mal govor.  

27. U2: Ti maš štiri Nejc, jaz imam tri. 

28. Nejc: Ja in. (malce kasneje) Ali misliš, da bomo zmagal? 

29. U1: Upam.  

30. Nejc: Jaz tudi upam. To je čisto lahko. 

31. U2: Mi bomo vedno taka ekipa. 

Vmes se malce smehljajo in šepetajo. 

32. Nejc: Dajmo se pripravit. 

33. U2: Moramo se posvetovati. 

34. Nejc: Dajte pripravit prste. 

(Tretja naloga, ko odgovarjajo vse skupine hkrati) 

… 

35. Učiteljica: Eno uteţ postavite na številko 8 in še eno na štiri, na isto stran postavite. 

Uravnovesite gugalnico. 

36. U2: Na dvojko in štirico. 

Andraţ (postavi uteţi na gugalnico). 

37. U1: Ne smemo na enako postaviti. Dajmo na 10 in 5. 

38. Učiteljica: Lahko si pomagate s seštevanjem. Koliko je 4 plus 8. 

39. Nejc: Ne vem. 
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40. U2: 12 

Pravilno postavijo. 

41. Nejc: Bravo. 

Prestavijo uteţi na 10 in 2. 

42. U1: Ali imamo točko? 

43. U2: Ne. 

44. Nejc: Cccc (razočarano). 

45. U2: Sedaj se potrudimo, da bomo izenačili. 

46. Nejc: To pa dobro razmišljaš. 

Andraţ (dela malce po svoje) 

47. U1: Andraţ se ti zafrkavaš? 

48. U2: A je točka? 

49. Nejc: Ne, samo tisti dobijo, ki prvi odgovorijo. 

50. U2: Ojoj, zgubili bomo. 

51. Učiteljica: Dve uteţi postavite na 6 in eno uteţ še na isto stran na enko. Uteţi na drugo 

stran postavite tako, da bo gugalnica v ravnovesju. 

52. U1: Eno damo sem … 

53. Nejc: Pa eno tako … to damo sem. 

54. U2: Tako? 

55. Nejc: Ja tako.  

56. Vsi: Jeeeejj.  

57. Nejc: Roko, roko.  

Ko učiteljica pregleda, se veselijo. 

58. U2: Samo ni točke, prvi moramo biti. Nujno moramo izenačiti, če ne bomo res izgubili. 

59. Andraţ: (Sam zase nekaj komentira, sešteva po 10, ne vključuje se v pogovor ostalih 

sošolcev) 

60. Učiteljica: Eno uteţ postavite na 3 in drugo uteţ še na isto stran na število 4. 

61. U2: Glej, glej … na 7. 

62. Nejc: Pa res. 
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63. Učiteljica: Super. 

64. Nejc: Jessss. 

65. U1: Jejjjj. 

66. Nejc: Ja kakooo, nam ni dala nobene točke. 

67. U2: Ja prej moramo narediti, takoj moramo dvigniti roke. 

68. Nejc: Sedaj bomo vsi prijeli 3 v roke. Andraţ 3 vzemi. Tri uteţi, ne štiri. 

69. Andraţ: Jaz imam 2. 

70. U2: Saj ni vaţno. 

71. Učiteljica: Dve uteţi postavite na številko 2 in eno še na 5.  

72. U2: 2 pa na drugo stran še 5 … ne smemo dati na iste številke. 

73. Druga skupina: Mi smo ţe. 

74. Nejc: A vidiš (vzklikne, ko druga skupina ţe dvigne roko) 

75. U1: Narobe je.  

76. U2: Dajmo poskusiti na 10. 

77. U1: To je preveč. 

78. Nejc: A daj no … 

79. U2: Še zadnjič, sedaj moramo dobiti točko. 

80. U1: Ko bo učiteljica začela govoriti, moramo začeti razmišljati. 

81. Nejc: Ej, pripravite se. Midva z G…: bova sedaj učitelja. 

82. Učiteljica: Po eno uteţ dajte na 6 in 4, uravnovesi gugalnico tako, da bodo na drugi strani 

4 uteţi. 

83. Vsi: Učiteljica, mi smo ţe.  

84. Nejc: Pa daj, čisto v redu je. 

85. Učiteljica: Štiri uteţi morate uporabiti, vi ste samo dve. Pomagajte si s seštevanjem. 

86. Nejc: Kako, če ne vem. 

87. Andraţ: (Sam zase. Seštevajte. 10 pa 10 pa 10 …) 

88. Nejc: Ej, no … dajmo na 1 in 1. Daj ti, jaz ne vem. 

89. U1: 9 in 7. 
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90. Nejc: Zadnji smo (ţalostno). 

91. U2: Res mi je ţal. 

92. Andraţ: (Še vedno sešteva po 10 sam zase in si nekaj šepeta.) 

93. U2: Se bomo še kdaj takšen kviz šli?  

Pospravijo material in se posedejo na svoja mesta. 
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10.3 IGRA: SPOMIN 

6.10.3.1 Pogovor učencev med igro, kamor je vključen učenec Nejc. 

1. Nejc: No dejmo. Hmmm, sploh nobenga para ni. 

2. Učenec 1: Ja je. 

3. Učenec 2: Dejmo obrnit to. 

4. Nejc: Ta je čist lahka, a veš k takoj vidiš slikco. 

5. Učenec 2: Kdo začne? 

6. Učenec 1: Premešajmo. 

7. Nejc: Tko bomo začel. Tist k dobi par, loh še enkrat vleče. Js sem bil enkrat na eni predstavi, 

pa je bil en spomin, sam ni bil tak. 

8. Učenec 2. Kdo začne. 

9. Nejc: Js bom začel. (Vleče kartice.) A je prooov? (Ni čisto prepričan v svoje znanje.) 

10. Učenec 1: Zdj sem js. Traktor pa avto. 

11. Učiteljica: Poiskati morate sled in tisto, kar sled pušča. Najbolje, da si lepo razporedite 

sličice, da boste laţje iskali. 

12. Nejc: Pa sj, js sem tko navajen. 

…   

Vmes se smejijo in tiho pogovarjajo ter vlečejo pare. 

7. Nejc: Jeej, en par. 

8. Učenec 2: Kdo je zdj, js? 

9. Učenec 1: Ogenj.  

10. Učenec 2: Heeehh, no, zdj sem pa js. 

11. Učenec 2: A je prov? 

12. Nejc: En paarr. 

13. Učenec 2: Še enkrat sem. 

14. Nejc: Vidiš, da je zdj bistveno laţje. 

15. Nejc: Čak, js sem. Kaj pa je to …? 

16. Učenec 1: Ej, js sm. Js sm za … 

Sošolca potoţita: Učiteljica, on goljufaaaa.  
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17. Učiteljica: Kdo goljufa. Dajte no, morte biti pošteni. 

18. Učenec 1: Ne bom več s tabo, če boš tkole igrov. 

19. Nejc: Se hihita. Ok. Morš pokazat kartice, k jih dobiš. 

20. Učenec 1: Ne bom kazov. 

21. Učiteljica: Ja, pokaţi, da tudi drugi vidijo. 

… Iščejo pare. 

22. Nejc: Oooo (navdušeno). 

23. Učenec 2: A je tole? 

24. Nejc: Odtis škornja in stopala. Hmm? 

25. Učenec 1: Noga pa ta ne gresta skupaj. 

26. Učiteljica: To, ni prav. 

… 

Iščejo pare in se hihitajo. 

27. Učenec 2: Evo, to. 

28. Nejc: Ne to je sled konja. Ejjjj (jezen, ker je drug učenec dobil par). 

29. Učenec 2: Toooo. 

30. Nejc: Pa dj … ja neeee. Še enkrat si. 

… 

Nejc zopet skuša malce goljufati, sošolca potoţita. 

31. Nejc: A je? 

32. Učenec 1: Pa djj no. Kdo je zdj? 

33. Učenec 2: No zdj sem js. Evo ga. 

34. Nejc: Koliko maš ti parov? 

Štejejo pare. 

35. Nejc: O, super. Izenačeni. 

36. Učenec 1: No dj naprej. 

37. Učenec 2: Ej to je od medota. 

38. Učenec 1: Ne ni. 
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… 

Po končani igri Nejc, še vedno vleče kartice in našteva, katere sledi je našel. Pravi, da zmaguje. 

6.10 3.2 Pogovor učencev med igro, kamor je vključen učenec Andraţ. 

1. Andraţ: Vau, tuki so. 

2. Učenec 1: Nč se ne vid.  

3. Andraţ: Vidi se edin, če se okrog obrne. 

4. Učenec 2: No, kdo bo začel? 

5. Andraţ: No … 

Razporedijo vrstni red. 

1. Andraţ: Ok. 

2. Učenec 3: No, dj … 

3. Andraţ: Vauu. (Se smeji.) No tole si dobila, kaj pa zdj? No, dj kravico zber. 

4. Učenka 1: Sam kera je krava? 

5. Učenka 1: No dj, Andraţ, ti si. 

6. Andraţ: Oooo. Tkole, pa tkole. 

7. Drugi: Kamni … hehe. 

8. Andraţ: Noge (navdušeno). Smrdijo, hehe. 

9. Učenec 3: No dj. Ajda je. 

10. Učenka 2: Oooo, uganla si. To sem js hotla. 

11. Učenec 1: Ti si še enkrat. Tko se gre. 

12. Andraţ: Ooo (navdušeno, ko nekdo drug dobi par). 

13. Učenec 1: Kdo je zdj? 

14. Andraţ: Ok. Kdo je zdj? Hmm.  

15. Učenec 2. Hana, še enkrat.  

16. Andraţ: Letalo. Prst (komentira, kar dobijo drugi). 

17. Učenec 1: No dj. 

18. Andraţ: Aaaa, prst. Prstni odtis bi rabu. 

19. Učenka 2: No, ti si. 



Ines Novak  Magistrsko delo 

 

111 

 

20. Andraţ: Jap. 

21. Učenec: Od koga so te sledi? 

22. Andraţ: Od medveda. 

23. Učenec 3: Od koga je pa to? 

24. Andraţ: To je pa od risa. 

… 

25. Učiteljica: Gre? 

26. Andraţ: Jaaa.  

27. Učenka 1: Jeeeej. Par. 

28. Andraţ: Še enkrat si. 

29. Učenec 2: Še enkrat si. 

… 

30. Andraţ: Js vem, kje je ptica (veselo, ko iščejo drugi). 

31. Učenec 2: Ne nooo. 

32. Učenka: Dj no … 

33. Andraţ: Ptička, sinička. 

34. Učenec 1: Traktor. 

… 

35. Učenec 2: No dj no. Še enkrat si. 

36. Andraţ: Ok. 

37. Učenec 1: To je pa smučar. 

38. Učenka 1: Pa noge. 

39. Andraţ: Ojej (ko ne dobi para, ne zveni ţalostno). 

… 

40. Učenka 2: Kdo je to. 

41. Andraţ: To je ena srna. 

42. Učenka 1: Evo še ena ptička. 

43. Učenec 3: Sj sta dve. 
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44. Andraţ: Ptička, sinička, traaa (malce zapoje). 

… 

45. Učenec: To je od zajca. 

46. Andraţ: Jap, res, tko ma rep dol. 

47. Učenec: Kdo je. 

48. Učenec: Ajda. 

… Sodelujejo, si pomagajo. Igra deluje umirjeno, sproščeno. 

49. Učenec 1: Dj no. Ne gledat.  

50. Učenec 2: Pa sj ti tut gledaš. 

51. Učenec 2: Nehi, no. Pol si ne bomo zapomnil. 

52. Andraţ: Js sem ţe najdu. 

… 

53. Andraţ: Zdj si ti … 

54. Učenka 1: A ti še zmer nimaš nobenga para. 

55. Učenec 3: Js mam 4 pare. 

56. Andraţ: Še tega, pa tega. Jeeej. 

57. Andraţ: Kravica … 

58. Ko učiteljica naznani konec igre, še vedno malce iščejo in pregledujejo svoje pare. 
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 PRILOGA 11: TEST 

11.1 PREVERJANJE ZNANJA: GIBANJE (ANDRAŢ) 

IME IN PRIIMEK: ANDRAŢ 

1. Naštej 3 pripomočke, ki nam omogočajo, da se hitreje gibamo. 

KOLO ROLERJI SKIRO              3/3 

2. Poimenuj pripomočke za laţje gibanje. 

                                          

_________________                PALICA        VOZIČEK  2/3 

3. Obkroţi (da/ne).         3/4 

 

1. Če je pipa zaprta, voda lahko teče.                                                          DA          NE 

2. Delovni stroji se »gibajo« podobno kot človek.                                      DA          NE 

3. Če je teţa na obeh straneh gugalnice enaka, je gugalnica v ravnovesju. DA          NE 

4. Na ravnovesje gugalnice vpliva le oddaljenost od sredine.                     DA          NE 

 

4. Naštej tri delovne stroje.  

 

a) TOVORNJAK, BAGER, ŢERJAV       3/3 

b)  Izberi en delovni stroj in napiši, kaj lahko dela. 

 

____LJUDI PREVAŢA GOR IN DOL___________   0,5/1 
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5.     Odgovori na vprašanja. 

                 3/3 

a) Ali je gugalnica v vodoravnem ravnovesju? NE 

 

b) Kateri učenec, ki sedi na gugalnici, je teţji? LEVI 

 

c) Kam se mora pomakniti teţji učenec, da bo gugalnica v ravnovesju? NAPREJ 

 

6. Poveţi sled in tisto, kar sled pušča. 

4/4 
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11.2 PREVERJANJE ZNANJA: GIBANJE (NEJC) 

IME IN PRIIMEK: NEJC 

1. Naštej 3 pripomočke, ki nam omogočajo, da se hitreje gibamo. 

PALICE, KOLO, SKIRO        3/3 

 

2. Poimenuj pripomočke za laţje gibanje.       

          0/3 

                                          

_________________                ______________________       ______________________ 

3. Obkroţi (da/ne). 

4/4 

1. Če je pipa zaprta, voda lahko teče.                                                          DA          NE 

2. Delovni stroji se »gibajo« podobno kot človek.                                      DA          NE 

3. Če je teţa na obeh straneh gugalnice enaka, je gugalnica v ravnovesju. DA          NE 

4. Na ravnovesje gugalnice vpliva le oddaljenost od sredine.                     DA          NE 

 

4. Naštej tri delovne stroje.  

 

a)________________    BAGER KOPLJE_________________________   1/3 

b) Izberi en delovni stroj in napiši, kaj lahko dela. 

________________________      0,5/1 
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5.     Odgovori na vprašanja. 

                0/3 

d) Ali je gugalnica v vodoravnem ravnovesju? ________________________ 

 

e) Kateri učenec, ki sedi na gugalnici, je teţji? _______________________________ 

 

f) Kam se mora pomakniti teţji učenec, da bo gugalnica v ravnovesju? ____________ 

6. Poveţi sled in tisto, kar sled pušča. 

4/4 

                                                   

 

                                                                    

                                                   

                                               


