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POVZETEK 

 

Namen magistrskega dela je poglobitev razumevanja uporabe didaktične igre pri poučevanju 

naravoslovja v prvem triletju osnovne šole ter osvetlitev izkušenj učiteljev na tem področju v 

vsakodnevni pedagoški praksi. V magistrskem delu sem raziskovala uporabo didaktične igre 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. V teoretičnem delu je na 

osnovi sodobnih razvojno-psiholoških in didaktičnih spoznanj utemeljeno zgodnje poučevanje 

in učenje naravoslovja. Podrobneje je predstavljena prosta igra ter še posebej didaktična igra 

in motivacijske značilnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. V empirični raziskavi sta 

uporabljeni dve raziskovalni metodi. Prva je kvantitativna deskriptivna metoda, druga pa 

kvalitativna metoda, in sicer študija primera. Z vprašalnikom sem ugotavljala, kakšne izkušnje 

imajo učitelji pri uporabi didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja. V drugem delu 

raziskave sem hospitirala pri učni uri, v kateri je učiteljica uporabljala didaktične igre pri 

poučevanju naravoslovja. Ugotavljala sem, na kakšne načine in kako pogosto je med poukom 

uporabljena didaktična igra, kako se učenci sproti odzivajo nanjo, ali učenci ob zaključku 

uporabljenih didaktičnih iger dosegajo zastavljene učne cilje. Opazovanju sta sledila analiza 

primernosti uporabljenih didaktičnih iger in predlogi za izboljšave. Po opravljenem 

hospitiranju sta bila izvedena tudi polstrukturirana intervjuja; prvi z učiteljico in drugi z 

dvaindvajsetimi učenci, od katerih jih je 12 odgovarjalo na vprašanja. Z učiteljico sem se 

pogovorila o uporabi igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin, z učenci pa o njihovih odzivih 

na poučevanje z didaktično igro. Tovrstna raziskava je novost na tem področju, saj podobnih 

raziskav na konkretno tematiko uporabe didaktičnih iger v naravoslovju še nisem zasledila. 

Intervju z učenci je pokazal, da imajo radi tovrstni način poučevanja, a kljub temu si poleg 

igre želijo tudi konkretne učiteljeve razlage. Iz anketnih odgovorov sem ugotovila, da je 

zastopanost didaktičnih iger v naravoslovju v slovenskih šolah še vedno majhna, vzroke za to 

pa najverjetneje najdemo v šolskem sistemu, saj primanjkuje tako denarja kot tudi časa ter 

konkretnih izobraževanj za pripravo tovrstnih iger. 

 

Ključne besede: didaktične igre, naravoslovje, motivacija, zgodnje učenje in poučevanje 

naravoslovja, osnovna šola, prvo triletje 
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Educational games in science teaching in the first cycle of the primary school 

ABSTRACT 

The purpose of this master's thesis is to deepen understanding of the use of didactic games in 

science teaching in the first cycle of primary school and to shed some light on teachers' 

experiences in this area in their everyday pedagogical work. In the master's thesis I researched 

the use of didactic games in science teaching in the first cycle of primary school. The 

theoretical part substantiates early science teaching and learning which is based on 

contemporary developmental-psychological and didactic recognition. Children's game and in 

particular didactic game and also motivational characteristcs of pupils in the first cycle of 

primary school are represented in detail. There are two research methods used in the empirical 

part of this research. The first one is quantitative descriptive and the second one is qualitative, 

namely case study. With the questionnaire I established teachers' experiences when using 

didactic games in science teaching. The second part of this research is based on classroom 

observation of science lesson in which the teacher used didactic games. I tried to establish in 

what ways and how often are didactic games used during lessons, how do pupils respond to 

them and do they help pupils achieve targeted learning objectives. Analysis of adequacy of 

didactic games used during the lesson and suggestions for their improvement followed after 

classroom observation, namely two semi-structured questionnaires were carried out. The first 

one was given to teachers and the second one to 22 pupils, out of which 12 pupils answered 

the questions. I talked to the teacher about the usefulness of didactic games in science teaching 

and I also talked to pupils about their responses to way of teaching that uses didactic games. 

This sort of research is a novelty in this area because I haven't come across researches dealing 

with such topic. The interview with pupils showed that they like this way of teaching but on 

the other hand, they still believe they need the teacher's explanation. The questionnaire's 

answers made me realize that representation of didactic games in science teaching is low due 

to our school system and to the fact that there is lack of money, time and certain educational 

courses which would help prepare teachers to use didactic games. 

 

Key words: didactic games, science, motivation, early science teaching and learning, primary 

school, the first cycle of primary school 
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1. UVOD 

 

»O izobraževanju si zapomnimo tri pomembne stvari. Prva je motivacija. Druga je 

motivacija. Tretja je motivacija.« 

Terrel Bell, nekdanja ameriška ministrica za izobraževanje 

(Raffini, 2003, str. 11) 

 

Dandanes je marsikateri otrok zaradi prenatrpanosti urnika svojih staršev prepuščen eni in 

edini vzgoji – učiteljevi, katerega avtoriteta pa žal ni več na takšni ravni kot je bila nekoč. 

Sedanjim in bodočim učiteljem ni lahko v tej situaciji, saj morajo vložiti veliko truda v 

motiviranost otrok pri pouku. Izbira igre, ob kateri se otrok uči, se izkaže kot zelo ugodna, saj 

lahko na takšen način učitelj pridobi učenčevo pozornost ter spodbudi željo po učenju. 

 

Igro kot sestavni del učenja je smiselno vpeljati v klasično obliko pouka, saj se z njo otrok ne 

le uči, temveč tudi ohranja prav poseben stik z učiteljem. Didaktične igre se uporabljajo pri 

pouku, vendar še vedno premalo.  

 

Učitelji morajo vedeti, da je učenje aktiven proces, ki ga morajo prilagajati starosti in 

potrebam učencev. Mlajši kot so učenci, bolj so pomembne konkretne dejavnosti, ki so 

izhodišče za aktivno učenje. Lastna aktivnost spodbuja miselne procese, ki so povezani s 

konstrukcijo novega znanja. S tem ko učenci sami raziskujejo in iščejo odgovore na vprašanja, 

se zgodnje naravoslovje približuje pravim postopkom raziskovanja v naravoslovju. Učenci 

morajo čim več raziskovati in pri tem uporabljati spretnosti, sposobnosti in veščine, ki skupaj s 

podatki, pojmi in razlagami sestavljajo naravoslovje (Krnel, 2011). 

 

V prvem delu magistrskega dela bom opredelila naravoslovje v prvem triletju osnovne šole. 

Podrobneje bom razložila pomen igre ter jo opredelila z vidika različnih avtorjev. Teoretični 

del bo zaključen z razumevanjem motivacije z vidika različnih avtorjev, saj se prav didaktične 

igre uporabljajo za spodbujanje motivacije, ki je pri učenju ključnega pomena.  
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V drugem delu je predstavljena poglobljena raziskava pogostosti in načina uporabe 

didaktičnih iger pri naravoslovju. Na podlagi analize anketnih vprašanj, intervjujev ter 

hospitiranja so zbrani podatki predstavljeni v opisni in grafični obliki. V sklepnem delu so 

zapisani odgovori na raziskovalna vprašanja. Podani so predlogi za izboljšave in smernice za 

eventualne nadaljnje raziskave.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

Predšolski otroci radi sami odkrivajo nove stvari in to jim je v veselje in zadoščenje. Še 

posebej jim je všeč, kadar se pri tem zabavajo in učijo. V predšolskem obdobju jim moramo 

okrepiti veselje do odkrivanja sveta, saj jim s tem pomagamo ohraniti navdušenje za delo 

(Einon, 1999).  

 

Način poučevanja naravoslovja v obdobju zgodnjega otroštva je zatorej še posebej pomemben, 

prilagajamo pa ga starosti ter potrebam učencev. Naučeno znanje namreč otroci prenašajo tudi 

na druga področja. 

 

2.1 ZGODNJE POUČEVANJE IN UČENJE NARAVOSLOVJA 

Krnel (2011) poudarja, da lahko otroku naravo približamo z raziskovanjem in mu omogočimo, 

da z njo vzpostavi pozitiven odnos.  

 

V zgodnjem naravoslovju se namreč že začne oblikovati odnos do narave in znanje o njej. Če 

otroke zgodaj začnemo znanstveno opismenjevati, bodo kot odrasli lahko vplivali na delo 

znanstvenikov, uporabo znanstvenih odkritij, lažje bodo sprejemali nove dosežke znanosti in 

tehnologije ter jih ustrezno uporabljali in vrednotili v odnosu do narave (Krnel, 1993).  

 

2.1.1 Pomen zgodnjega naravoslovja 

 

Krnel (2011) pojasnjuje, da so otroci od rojstva naprej radovedni in iščejo odgovore na vsa 

mogoča vprašanja. Postavljajo tudi vprašanja s področja naravoslovja. Velikokrat se zgodi, da 

si jih zastavljajo med igro in prav tu se razvija prvo t. i. »naivno« naravoslovje. Večkrat se 

njihovi odgovori na ta vprašanja razlikujejo od pravih razlag, zato mora biti učenje 

naravoslovja v šoli in zunaj nje, predvsem preoblikovanje začetnih zamisli, v smeri 

ustreznejših naravoslovnih razlag. 
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V zgodnjem otroštvu imajo naravoslovne teme dve pomembni vlogi. Prva je ta, da za otroke 

predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči. Zaradi tega je 

njihovo raziskovanje pristno, neobremenjeno s predsodki in prisilo ter, kar je 

najpomembnejše, motivirano. Druga pa je ta, da naravoslovne teme omogočajo preskok od 

konkretnega do abstraktnega načina dojemanja. To pa ni pomembno le za naravoslovje, pač pa 

tudi za celostni razvoj otrokove osebnosti (Novak idr., 2003). 

 

Novak idr. (2003) navajajo, da otroci v zgodnjem otroštvu sami konstruirajo pojme in 

razvijajo teorije o naravoslovnih temah. Ideje, ki jih dobijo na podlagi opazovanja in 

neorganiziranega raziskovanja, so osnova za naivno in neznanstveno dojemanje sveta. 

Nekatere naravoslovne vsebine so zelo abstraktne in otroci še ne zmorejo poiskati povezav 

med svojimi laičnimi in znanstvenimi pojmovanji. Zaradi tega so ob stiku z znanostjo pogosto 

v stiski in posledično zavračajo naravoslovje in so pri njem manj uspešni oziroma so 

neuspešni. Z vodenim proučevanjem narave lahko že najmlajše predšolske otroke seznanimo z 

metodo znanstvenega dela in ublažimo prehod iz naivnega v razumsko dojemanje sveta. 

 

Učenje naravoslovja se lahko tudi v šoli oddalji od klasičnega poučevanja. Učenje je seveda 

aktiven proces, vendar pa ga moramo prilagajati starosti in potrebam učencev. Mlajši kot so 

učenci, bolj so pomembne konkretne dejavnosti, ki so izhodišče za aktivno učenje. Lastna 

aktivnost spodbudi miselne procese, ki so povezani s konstrukcijo novega znanja. S tem ko 

sami raziskujejo in iščejo odgovore na vprašanja, se zgodnje naravoslovje približuje pravemu 

naravoslovju. Učenci morajo čim več raziskovati in pri tem uporabljati spretnosti, sposobnosti 

in veščine, ki skupaj s podatki, pojmi in razlagami sestavljajo naravoslovje (Krnel, 2011). 

 

Naravoslovje je lahko tudi zanimivo, saj se otroci prek igre veliko naučijo, sploh če dejavnosti 

organiziramo v skupinah. Na ta način se lahko učijo od drugih otrok in starejših. Seveda pa 

morajo biti te dejavnosti razumljive in poenostavljene do te mere, da lahko otroci na vprašanja 

sami poiščejo odgovore (Krnel, 2011). 

 

Naravoslovna pismenost je splošni cilj naravoslovnega izobraževanja. Sestavljajo jo 

poznavanje dejstev in razlag ter spoznavanje poti, po kateri smo prišli do določenih spoznanj. 
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Znati moramo opazovati, meriti, postavljati hipoteze, vedeti kaj je pošten in zanesljiv poskus, 

urejati podatke ter posploševati. Obenem pa razvijamo tudi stališča. Zgodnje naravoslovje je 

pomembno tudi zato, ker lahko vsa ta znanja prenesemo na druga področja. Naravoslovna 

pismenost ima v današnji visoko tehnološki družbi velik pomen. Čeprav se v začetku razvije iz 

preprostih dejavnosti, je pomembna predvsem kot način razmišljanja in vrednotenja 

problemov ter rešitev (Krnel, 2011). 

 

Nedeljko (2005) je podobnega mnenja kot Krnel. Razlaga, da naravoslovje oziroma 

naravoslovni predmeti ne smejo biti le zbirka nekih informacij, ki si jih je potrebno zapomniti. 

Otroke narava privlači, zato se morajo učitelji truditi, da je pouk poln izzivov, ki so prijetni in 

zanimivi. Poudarja, da mora učitelj pouk graditi na osebnem doživljanju učencev, hkrati pa jih 

mora ozaveščati, kako so se nečesa naučili.  

 

Vse zgoraj omenjeno pa je mogoče doseči z raznolikimi oblikami in metodami poučevanja. 

Prav ta raznolikost zagotavlja, da bo učenčevo znanje postalo bolj smiselno in obstojnejše, 

hkrati pa bo takšno znanje pospremljeno še z razumevanjem (Ivanuš Germek, Čagran in 

Sadek, 2009).  

 

2.1.2 Naravoslovje v prvem triletju 

Predmet spoznavanje okolja (SPO) se poučuje v prvem triletju osnovne šole. V vseh treh 

razredih učni načrt skozi celotno šolsko leto predvideva 105 ur. Nekoliko drugače je le na 

dvojezičnih osnovnih šolah. Ta predmet se torej izvaja trikrat tedensko.  

 

Predmet je sestavljen iz več znanstvenih področij. V osnovi se delijo na naravoslovna in 

tehniška (kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in tehnologija) ter družboslovna 

(zgodovina, geografija, komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija) 

področja. Naravoslovje je torej del predmeta spoznavanje okolja. Šele v četrtem razredu se 

naravoslovje pojavi kot samostojno področje, in sicer znotraj predmeta naravoslovje in 

tehnika.  
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Obravnavane vsebine so v učnem načrtu razdeljene na naslednje tematske sklope: čas, prostor, 

sile in gibanje, pojavi, živa bitja, človek, jaz, skupnosti, odnosi, promet, okoljska vzgoja in 

postopki. V navedene tematske sklope so umeščene zelo različne vsebine. Vsebine so 

navedene v spodnji tabeli (tabela 1), in sicer za vsak razred posebej in le za področje 

naravoslovnih tem (Učni načrt spoznavanje okolja, 2011).  

 

Tabela 1: Razdelitev naravoslovnih tematik pri predmetu SPO po razredih  

(Vir: Učni načrt spoznavanje okolja, 2011)  

1. razred 2. razred 3. razred 

1. predmet in snov  1. pot in navidezno gibanje 

Sonca  

1. Luna, lunine mene 

 

2. lastnosti predmetov in snovi 2. letni časi 

 

2. nebo in obzorje, glavne 

smeri neba 

3. osnovne skupine nevarnih 

snovi 

3. lastnosti snovi 3. vplivi na spreminjanje 

lastnosti snovi 

4. trdne snovi (sipke snovi in 

snovi v kosu), tekočine 

4. zmesi, ločevanje zmesi 4. merjenje temperature 

5. spreminjanje oblike snovi 

(gradiv) 

5. spreminjanje lastnosti snovi 

pri pojavih (sušenje, bledenje, 

preperevanje, raztapljanje, 

rjavenje, gnitje ipd.) 

5. načrt izdelave, sheme 

poteka  

6. iz snovi izdelujemo uporabne 

predmete (letalo, vrtopir, 

vetrokaz, košarica, papirna 

kapa, kozarec, glineni lonček 

idr.) 

6. obrnljivi (taljenje, strjevanje) 

in neobrnljivi pojavi (gorenje) 

6. spreminjanje oblike snovi 

(gradiv) 

7. gradiva, orodja, postopki 7. oznake za nevarne lastnosti 

snovi 

7. iz snovi izdelujemo uporabne 

predmete (letalo, vrtopir, 

vetrokaz, košarica, papirna 

kapa, kozarec, glineni lonček 

idr.) 

8. gibanje  8. spreminjanje oblike snovi 

(gradiv) 

8. gradiva, orodja, postopki 

9. spreminjanje gibanja 9. iz snovi izdelujemo uporabne 9. smer in hitrost gibanja 
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(pospeševanje, zaviranje) predmete (letalo, vrtopir, 

vetrokaz, košarica, papirna 

kapa, kozarec, glineni lonček 

idr.) 

(vrtenje vetrnice, gibanje 

mlinčka) 

10. vremenska stanja 10. gradiva, orodja, postopki  10. vzrok in posledica, učinek 

11. vremenski koledar 11. delovanje in gibanje 

tehničnih naprav in vozil 

(škarje, klešče, dežnik, kolo 

idr.) 

11. sestavljeno gibanje (del in 

celota) 

12. živa in neživa narava 12. sledovi gibanja (sledovi 

živali, vozil) 

12. potisk in vlek, trenje, vodni 

in zračni upor 

13. okolje in živa bitja 13. prenašanje gibanja 13. vremenski pojavi 

(padavine) 

14. raznovrstnost živega 14. mirovanje (sedenje, stanje, 

čepenje idr.) 

14. merjenje padavin 

15. rastline in živali 15. vremenski pojavi (veter, 

oblaki idr.)  

15. izvor svetlobe, sonce, 

svetilo (svetilka), potovanje 

svetlobe, odboj svetlobe, oko 

16. pogoji za življenje živali 

(hrana, voda in rudninske 

snovi, zrak, prostor) 

16. povezovanje vremenskih 

pojavov (oblaki – padavine, 

burja – mraz, megla – 

brezvetrje ipd.) 

16. izvor in potovanje zvoka, 

glasnost, višina, trajanje zvoka, 

uho 

17. pogoji za življenje rastlin 

(svetloba, voda in rudninske 

snovi) 

17. izdelava vetrnice iz papirja 17. življenjska okolja 

18. pogoji za zdravo življenje in 

rast (prehrana, gibanje, 

počitek, higiena) 

18. starši in mladiči (potomci) 18. medsebojna neodvisnost 

živih bitij 

19. človeško telo (zunanji deli) 19. razvoj rastline 19. življenjski krog (rojstvo, 

rast, razvoj, smrt, razkrajanje) 

20. okolje, naravno in grajeno 

okolje 

20. vrt 20. nastanek novega bitja 

(razmnoževanje, rast, razvoj) 

21. onesnaževanje okolja 21. nastanek novega bitja 

(razmnoževanje, rast, razvoj) 

21. nevarne snovi, ki ogrožajo 

zdravje, in bolezni 

 22. pogoji za življenje živali 

(hrana, voda in rudninske 

snovi, zrak, prostor) 

22. zaščita pred boleznimi 
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 23. pogoji za življenje rastlin 

(svetloba, voda in rudninske 

snovi) 

23. človeško telo (čutila, 

možgani, delovanje telesa) 

 24. redna telesna vadba 24. odpadki, ravnanje z 

odpadki 

 25. pomen raznovrstne 

prehrane 

25. onesnaževalci vode, tal, 

zraka 

 26. človeško telo (okostje, 

temeljni notranji organi) 

26. varčevanje z energijo, 

urejanje okolja 

 27. posledice onesnaževanja 

za živa bitja 

 

 

2.1.3 Vključitev igre v pouk naravoslovja 

Tomažič in T. Vidic (2013) navajata izsledke raziskav, ki so pokazale, da so slovenski 

osnovnošolci mnenja, da je pouk naravoslovja dolgočasen. Med največkrat navedenimi vzroki 

so bili, da po mnenju učencev premalokrat izvajajo poskuse, hkrati pa je preveč navajanja 

podatkov, kjer obravnavane snovi nimajo povezave z vsakdanjim življenjem. Tomažič in T. 

Vidic sta mnenja, da je to le majhen del razlogov, zakaj učenci nimajo pozitivnega odnosa do 

naravoslovja in ob enem njihovo znanje ni zadovoljivo.  

 

Osborne in Dillon (2008) navajata, da je bilo v preteklosti kar nekaj razprav na temo, kako 

preoblikovati pedagogiko naravoslovja. Razlagata o tem, da je potrebno podpirati inovativne 

metode poučevanja, med katere sodi tudi poučevanje z metodo didaktične igre. Menita, da 

učitelji vložijo premalo truda v uporabo različnih metod poučevanja naravoslovja, zato je pouk 

velikokrat preveč monoton.  

 

Sodobni pouk ne sme temeljiti le na učiteljevi razlagi, saj je takšen pouk neučinkovit, ker 

učencem ne ponuja možnosti, da bi stvari izkusili, temveč ponuja le dejstva, pojme in 

definicije (Tomažič in Vidic, 2013). Vzgojitelji in učitelji bi se morali zavedati, da imajo 

otroci radi raziskovalne dejavnosti in se med igro neprisiljeno seznanjajo s številnimi dejstvi 

in hkrati usvajajo nove pojme (Novak idr., 2003). V mislih pa morajo imeti tudi dejstvo, da če 

želijo pri učencih doseči kakovostno in trajno znanje, mora pouk spodbujati samostojno delo 
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učencev. Učenci naj bi pri pouku naravoslovja razvijali spretnosti, opazovanje, razumevanje in 

pozitiven odnos do narave in naravoslovja. Ne smemo pa pozabiti, da morajo imeti učenci 

aktivno vlogo pri ustvarjanju novega znanja (Tomažič in Vidic, 2013).  

 

Pouk mora biti zato sestavljen iz t. i. klasičnih oziroma statičnih kot tudi t. i. aktivnih oziroma 

dinamičnih metod poučevanja. Pri klasičnih oziroma statičnih metodah so učenci pasivni, 

večinoma so opazovalci in poslušalci. Pri aktivnih oziroma dinamičnih metodah pa so učenci 

aktivni, sodelujejo in soustvarjajo proces skupaj z učiteljem ter pri tem pridobivajo novo 

znanje (Mrak Merhar idr., 2013).  

 

Učiteljevo načrtovanje pouka je avtonomno, zato ima možnost, da v eni učni uri kombinira 

različne učne metode. Če skozi celotno učno uro prevladuje samo razlaga, je takšen pouk 

zagotovo manj učinkovit pri doseganju višjih spoznavnih ciljev kot če bi kombinirali bolj 

aktivne metode poučevanja. Takšna učna ura učencem ne spodbuja miselne aktivnosti. 

Nedvomno pa razlage ne smemo povsem izključiti, saj z njeno pomočjo učitelj sproži in 

usmerja učenčevo miselno aktivnost (Ivanuš Germek idr., 2009). 

 

Kolb in Miltner (2005) v svojem delu razlagata, da s poučevanjem skozi igro, lahko dosežemo 

višjo raven znanja. Pomembno je, da učitelji vedo, da si zapomnimo: 

 10 % tistega, kar preberemo, 

 20 % tistega, kar slišimo, 

 30 % tistega, kar vidimo, 

 70 % tistega, kar vidimo in slišimo ali kar sami rečemo in 

 90 % tistega, kar sami počnemo.  

 

Trajnost in uporabnost znanj, ki jih pridobimo na aktiven način, je torej večja kot če znanje le 

privzamemo. Če znanje pridobimo tako, da smo sami aktivni, smo pri tem uspešnejši kot če bi 

samo poslušali. Ker znanje pridobimo z lastnim odkrivanjem, se podaljša njegova trajnost, 

hkrati pa pridobimo zmožnost uporabe v novih situacijah. Tukaj nastane pomembna razlika 

med znanjem, pri katerem smo sami aktivni, in znanjem, ki ga le privzamemo (Rutar Ilc, 

2004). 
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Kljub temu, da je mogoče zaslediti kar nekaj literature, ki obravnava didaktične igre na 

splošno, nisem zasledila veliko virov, ki bi se osredotočali konkretno na uporabo le-teh pri 

pouku naravoslovja. J. Pavlin in K. Susman (2015) sta v svojem članku z naslovom 

Didaktične igre v naravoslovju – izbirni predmet izpostavili tudi dejstvo, da je domača 

literatura na to temo nekoliko starejša, saj je veliko del nastalo v osemdesetih letih ter da jo je 

razmeroma malo. Razlagata, da je v tuji in domači literaturi malo napisanega o klasičnih 

didaktičnih igrah pri pouku naravoslovja, nekoliko več pa o računalniških igrah. 

 

S specifično tematiko je še najbolj sovpadala knjiga z naslovom »Z igro v čarobni svet 

narave« avtorja Iztoka Tomažiča in Tatjane Vidic. Nanašajoč se na naslov sem pričakovala, da 

bo tam mogoče zaslediti napotke za izdelavo konkretnih didaktičnih iger za uporabo pri 

poučevanju naravoslovja. V delu je sicer opisanih veliko dejavnosti, ki jih lahko uporabimo 

pri pouku v šoli, česar pa seveda ne moremo enačiti s specifiko didaktičnih iger, ki jih lahko 

uporabimo v naravoslovju. Čeprav bralec glede na naslov knjige pričakuje, da knjiga vsebuje 

veliko iger ali vsaj idej za njihovo izvedbo, je pravzaprav v njej opisanih zelo malo iger, kar 

kaže na to, da tudi strokovnjaki, ki se med drugim ukvarjajo z igro v naravoslovju, niso 

povsem prepričani, kje je v praksi razlika med igro in ostalimi dejavnostmi.  

 

J. Pavlin in K. Susman (2015) sta v svoji raziskavi, ki sta jo opravili med študenti Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, pri izbirnem predmetu Didaktične igre v naravoslovju v študijskem letu 

2015/16, ugotovili, da študentje pogosto zamenjujejo didaktično igro z običajno aktivnost kot 

je npr. eksperiment.  

 

2.2 KAJ JE IGRA? 

Marsikdo se sprašuje, kaj sploh je igra in kje je pravzaprav meja med igro in poučevanjem. 

Različni avtorji različno definirajo igro, prav tako so pojmovanja le-te različna s sociološkega, 

psihološkega in pedagoškega vidika. Kljub temu, da naj bi bila igra primarno brezmejna, 

neskončna in svobodna, je v svojem bistvu lahko tudi zelo poučna. Prav zaradi tega jo je 

smotrno uporabiti pri poučevanju. 
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2.2.1 Opredelitev igre 

Igra je pomemben in obenem sestavni del otrokovega življenja. Igra povsem ustreza 

otrokovim potrebam, v njej pa lahko otrok izraža svoja doživetja in predstave. Otroci med igro 

zbirajo tudi posebnosti iz okolja, eksperimentirajo, iščejo nove možnosti, zbirajo nove 

informacije na čustvenem, kognitivnem in motoričnem področju (Kepec, 2002). 

 

Z. Bevc (2004) razlaga, da je igra pomembna za otroke, saj je to njihova življenjska potreba, 

skozi katero se kaže njihov »intelektualni in socialni razvoj, njihovi motivi, vrednotenje, 

čustveno doživljanje in osebnostne lastnosti« (str. 24). Meni, da je igra najverjetneje edino 

vedenje, ki »združuje in uravnoveša vse vidike človeškega funkcioniranja« (Bevc, 2004, str. 

24). Pri tem misli na um, telo in duha. 

 

Igra je samodejna dejavnost. Izhaja iz notranje potrebe, ki jo spremlja ugodje in ima namen 

sama v sebi. Odrasli z neustreznim poseganjem v otrokovo igro uničimo ustvarjalnost in izvor 

njegove domišljije. Prav to pa je pomembno za njihov razvoj (Bevc, 2004).  

 

Otroci z igro razvijajo svoje sposobnosti, čeprav to ni njihov namen, saj se igrajo, da bi 

zadovoljili svojo notranjo potrebo. Pri igri so otroci čustveno udeleženi, obenem pa se sprošča 

njihova domišljija. Ker je otrok »gospodar situacije«, je igra povezana z njegovim 

zadovoljstvom. Česar otrok ne sme početi v resničnem življenju, mu je dovoljeno v igri. S 

pomočjo igre se otrok tudi sprosti in pomiri. Odrasli moramo imeti razumevanje za otroško 

igro in pri tem ustrezno spodbujati njihovo ustvarjalnost. Z. Bevc (2004) trdi, da če »otroka 

prikrajšamo za v igri izživete stiske in napetosti, bodo ti prišli na dan v bolj zakritih in pogosto 

težjih oblikah« (str. 24).  

 

Uporaba igre ima številne pozitivne učinke. Znano je, da izboljšuje sposobnosti (fizične in 

kognitivne), z njo pridobivamo nova znanja, razvijamo tekmovalnost, se učimo sodelovanja in 

vztrajnosti, razvijamo ustvarjalnost, se soočamo z različnimi čustvi, se učimo skrbi za dobro 

drugih, izbiramo različne možnosti in sprejemamo posledice teh odločitev (Umek idr., 2013). 
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Tudi Ginsburg (2006) navaja, da ima igra veliko vlogo pri razvoju otrokovega kognitivnega, 

telesnega, socialnega in čustvenega področja. Kljub velikim pozitivnim učinkom igre 

ugotavlja, da imajo otroci časa, ki ga porabijo za igranje, vedno manj. To pa se zgodi 

predvsem zato, ker je naš življenjski slog zelo hiter, družinska struktura je drugačna kot je bila 

nekoč, starši pa vse več pozornosti namenjajo akademskim dejavnostim.  

 

Igra zajema zelo veliko različnih dejavnosti. Enotne definicije otroške igre ni, saj jo otežujeta 

dve dejstvi. Prvo je, da se igrajo različno stari otroci, drugo pa je, da obstajajo zelo različne 

vrste iger (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006) sta igro definirali s pomočjo tujih strokovnjakov 

(Pellegrini, Saracho, Fromberg). Prva, ki sta jima pomagala pri definiciji, sta Pellegrini in 

Saracho prek svojega dela »Issues in early childhood educational research«. Igro sta opredelila 

kot notranje motivirano s samo dejavnostjo in trdita, da ni vodena z zunanjimi (socialnimi) 

zahtevami. Otroci se v igri ne ukvarjajo toliko s cilji kot se z dejavnostjo samo. Če že 

obstajajo cilji, si jih definirajo sami. Vedenje udeležencev je spontano. Igrajo se z znanimi 

predmeti ali pa raziskujejo neznane. Igralne dejavnosti nadzirajo sami, jih dopolnjujejo s 

svojimi predstavami in so lahko domišljijske oziroma nerealne. Igra je svobodna, torej v njej 

ni prisotnih pravil. Če ta obstajajo, jih v igri sproti spreminjajo. Igra zahteva otrokovo aktivno 

udeležbo (Pellegrini in Saracho, 1998). 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006) sta se pri definiciji igre navezali še na Fromberga, 

ki v svojem delu »Play from birth to twelve« igro opredelil podobno kot sta jo Pellegrini in 

Saracho. Igro definira kot (Fromberg in Bergen, 2006): 

●  simbolno – gre za reprezentacijo realnosti s »kot če« ali »kaj če«, 

●  pomensko – poveže v odnos doživetja in izkušnje, 

●  užitkarsko (v veselje) – nudi jim veselje, tudi ko so resno zaposleni z dejavnostjo, 

●  prostovoljno in notranje motivirano, 

●  opredeljeno s pravili – izražena so implicitno ali eksplicitno, 

●  doživljajsko – kaže se skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci razvijejo sami. 
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M. Zupančič (1999) opredeljuje igro preko dejavnostno-teoretskega pristopa. Pravi, da je igra 

dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva in to ne glede na njen končni 

izid. Prav tako ni vezana na neposredno zadovoljevanje potreb ali na zahteve, ki jih predenj 

postavlja okolje.  

 

Poznamo torej veliko opredelitev igre, vendar vse govorijo o tem, da je igra brezmejna 

oziroma neskončna in da se pojavlja v različnih oblikah. Skozi igro se kaže otrokov 

kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj. Prav tako lahko pokaže povezave med 

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

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

absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

Z igro in njeno definicijo se ukvarjajo različne teorije. Sociološka teorija pravi, da je igra 

prostovoljna otrokova dejavnost in ima pomembne lastnosti kot sta npr. harmonija in pravila. 

Psihološka teorija zagovarja, da je igra dejavnost, ki jo spremlja notranje zadovoljstvo in je 

notranja potreba otroka, ki vpliva na njegov razvoj. Pedagoška teorija pa dodaja še, da je igra 

produkt notranje potrebe otroka, ki prehaja v delo in nanjo vplivata kulturno in socialno okolje 

(Horvat in Magajna, 1989).  

 

2.2.2 Klasifikacija in vrste otroške igre 

Igra ima določene značilnosti, ki so univerzalne, vendar se ta s starostjo in razvojem 

spreminja. Klasifikacija otroške igre se nekoliko razlikuje med posameznimi avtorji. Razlike 

se pojavljajo predvsem v številu različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, v njihovem 

poimenovanju in vsebini (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Obstaja namreč veliko 

raznovrstnih iger, ki jih je zelo težko razporediti v kategorije. Eden izmed načinov, kako jih 

lahko razporedimo v kategorije, je razdelitev po (Umek idr., 2013): 

 uporabljenem materialu,  

 tipu delovanja, 

 vsebini igre ali 

 socialni obliki (posamezna, vzporedna, krožna, skupinska, moštvena …). 
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V Sloveniji se najbolj uporablja Toličičeva klasifikacija. Otroško igro je razvrstil v štiri 

skupine. To so (Toličič, 1961): 

●  funkcijska, 

●  domišljijska, 

●  dojemalna in 

●  ustvarjalna igra. 

 

Funkcijska igra vključuje preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih. To je na primer 

tipanje, prijemanje, tek, metanje itd. Domišljijsko igro nekateri avtorji (kot npr. Singer, 1994) 

imenujejo tudi simbolna igra. Ta vrsta igre vključuje različne simbolne dejavnosti, med 

drugim tudi igro vlog. Dojemalna igra vključuje dejavnosti kot so poslušanje, opazovanje, 

branje in podobno. Ustvarjalna igra pa vključuje dejavnosti kot so pisanje, risanje, 

oblikovanje, pripovedovanje itd. (Toličič, 1961).  

 

L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2006) navajata še nekaj vrst iger, ki jih Toličič ni posebej 

razdelal. Ena izmed pomembnih vrst igre je konstrukcijska igra. Toličič (1961) je to vrsto igre 

opisal kot ustvarjalno igro, vendar kot navajata L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2006), jo 

večina avtorjev obravnava posebej. Pri konstrukcijski igri otrok uporablja predmete ali 

materiale. K predmetom štejemo npr. kocke in lego kocke, k materialom pa pesek, plastelin 

itd. Otroci jih uporabljajo zato, da bi z njimi oziroma iz njih nekaj naredili, sestavili ali 

ustvarili. Za to vrsto igre je značilno, da si je otrok že sposoben predstavljati določene stvari, 

si zamisliti temo in se za določen (krajši ali daljši) čas osredotočiti na »rdečo nit« svoje igre. 

Otroci torej povezujejo, sestavljajo posamezne elemente ter s tem gradijo in ustvarjajo 

konstrukcijo. Starejši kot so otroci, bolj je zahtevna konstrukcija. Z leti se razlika pojavi v 

načrtovanju, saj so starejši otroci sposobni kompleksnejšega načrtovanja (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2006).  

 

Z. Bevc (2004) razlaga, da je za predšolske otroke značilna posamezna ali osamljena igra, saj 

v tem obdobju še niso zmožni socialnega delovanja in zato tudi ne potrebujejo sodelovanja z 

drugimi. Do petega leta starosti otrok prehaja iz igre v igro, po petem letu pa že razume pojme, 

cilje in želje ter vztraja toliko časa, da doseže svoj cilj. Tukaj pa se že pokaže potreba po 
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socialnem stiku. Lahko trdimo, da gre razvoj igre od posamezne igre do socialnega 

sodelovanja. 

 

Z. Bevc (2004) predstavi svojo klasifikacijo iger, ki se nekoliko razlikuje od Toličičeve. 

Razdeli jo na domišljijsko, konstruktivno in sodelovalno igro. 

 

Domišljijska igra 

Odrasli se včasih bojijo, da če se bodo otroci veliko igrali domišljijske igre, bodo ostali ujeti v 

svetu domišljije. Ta strah je odveč, saj v zunanjem svetu pridejo do spoznanja, da ima realni 

svet določene omejitve, v svojem domišljijskem svetu pa delujejo na spontan način. Potrebno 

je vedeti, da domišljija ne zavira napredovanja v nadzorovanju realnosti, ampak celo podpira 

razvoj diferenciacije in izkušenj preko katerih otroci opuščajo egocentrično pozicijo do sveta 

(Bevc, 2004).  

 

Domišljija ima v otrokovem razvoju pomembno nalogo, zato otrok ne smemo ovirati, kadar 

želijo uporabiti domišljijo. Otroci so z razvojem zmožni ločevati med fantazijami in tistim, kar 

dejansko zmorejo (Bevc, 2004). 

 

Otroci imajo pri igri pogosto za vzor dejavnosti odraslih ljudi. Želijo jim biti čim bolj podobni, 

zato jih posnemajo in se z njimi identificirajo. Mlajši kot so otroci, bolj neposredno bo njihovo 

posnemanje (Bevc, 2004).  

 

Konstruktivna igra 

Pri konstruktivni igri otroci že združujejo znane pojme v nove enote in si postavljajo določen 

cilj. Pri tem vztrajajo kar nekaj časa. Ni jim dovolj samo domišljijsko ustvarjanje, zato hočejo 

ustvarjati tudi v resničnosti. Rešujejo težave, ki so si jih sami zadali. Ob tem uživajo v svoji 

moči in ustvarjalni sposobnosti. Pri tej vrsti igre moramo otrokom ponuditi dovolj različnega 

materiala in jim pustiti svobodo izbire. Naloga odraslih je, da jih pri tem, kar počnejo, 

potrjujemo in spodbujamo (Bevc, 2004). 
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Sodelovalna igra 

Najvišja oblika igre je sodelovalna igra. Od otrok zahteva razvite sposobnosti in spretnosti v 

okviru razvojnih stopenj značilnih za določeno starost otrok. Torej so že zmožni usklajevati 

ideje z drugimi otroki in se prilagajati. Sposobni so videti stališča drugih, spreminjati svoje 

predstave o cilju in obvladati svoje trenutne impulze, želje ter čustvene izbruhe. Z razvojem te 

igre se odpravlja egoizem, saj morajo timsko reševati nastale probleme (Bevc, 2004).  

 

Poleg zgoraj omenjenih klasifikacij sem v literaturi zasledila še Cehovo klasifikacijo iger, ki jo 

je oblikovalo Društvo mladinski ceh, v okviru krožka Pedagogika igre. Izdelali so dve 

klasifikaciji. Prva se deli na dve skupini/veji, in sicer glede na skupino in glede na 

posameznika (Umek idr., 2013). 

 

Vrste glede na skupino: 

 igre spoznavanja, 

 socializacijske igre,  

 tematske igre, 

 igre za refleksijo, 

 povezovalne igre in 

 strateške igre. 

 

Vrste iger glede na posameznika:  

 duhovni razvoj, 

 miselni razvoj, 

 čustveni razvoj, 

 telesni razvoj,  

 etično-moralni razvoj in 

 drugo.  

 

Ker so se pri razvrščanju iger v naštete kategorije soočali s težavami, so naredili klasifikacijo 

iger glede na namen in glede na način izvajanja (Umek idr., 2013).  
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Pri klasifikaciji glede na namen igre razvrščajo igre glede na to, kaj z igro želimo doseči 

oziroma s kakšnim namenom jo uporabimo. Pri klasifikaciji glede na način pa razvrščajo igre 

glede na to, kako se igre izvajajo oziroma na kakšen način bodo prišli do želenega učinka. 

Klasifikacija glede na način dopolnjuje klasifikacijo glede na namen, saj ko vemo, kaj želimo 

doseči, se je potrebno vprašati še, kako bomo to dosegli (Umek idr., 2013). 

 

Klasifikacija glede na namen: 

 igre spoznavanja, 

 poživitvene igre,  

 igre za delitev v skupine, 

 igre za gradnjo skupnosti, 

 socialne igre, 

 simulacijske igre, 

 igre zaupanja in 

 evalvacijske igre.  

 

Klasifikacija glede na način: 

 velike igre, 

 tekmovalne igre,  

 igre vlog,  

 bansi, 

 strateške igre in 

 namizne igre.  
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2.3  IGRAČE  

Beseda igrača ima zelo širok pomen. Predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v igri spremeni v 

sebi želeno igračo. Igrače so osnova za otrokovo igro, saj postavijo okvirno idejo za igro in 

vplivajo na obliko igre (Marjanovič, 1981). 

 

Tudi Z. Bevc (2004) navaja, da je igrača vsak predmet, ki ga otrok spremeni v želeni 

pripomoček za igro. To je lahko vse, kar jim pride pod roke. Najprej so to deli telesa, ki jih 

negujejo, kasneje odeje, vrečke, kamenčki itd., nato pa »prave igrače«, ki jih lahko izdelajo 

sami ali jih kupimo. 

 

Prav tako U. Fekonja (2006) razlaga, da otroci na začetku uporabljajo dele telesa (npr. roke, 

noge, prste …), potem obraz in roke osebe, ki jih negujejo, kasneje pa že tudi predmete iz 

okolja kot so odeje, lončki, papir in t. i. »prave igrače«, ki so izdelane industrijsko ali doma. 

 

L. Marjanovič (1981) je igrače razvrstila po skupinah glede na osnovno funkcijo, ki jo otroci v 

igri z njo razvijajo. Razvrstila jih je takole: 

 igrače za razgibavanje – omogočajo razvoj otrokove motorike in gibalnih spretnosti; 

 ljubkovalne igrače – otroke pomirjajo, jim nudijo občutek varnosti, topline in ugodno 

vplivajo na čustveni razvoj; 

 igrače, ki spodbujajo konstrukcijsko igro – z njimi gradijo in pridobivajo tehnične 

izkušnje; 

 pripomočki za družabne igre – navajajo jih na upoštevanje pravil in na sodelovanje s 

soigralci; 

 priložnostne oziroma improvizirane igrače – izdelujejo jih sami ali s pomočjo odraslih, 

to pa jim daje zaupanje v lastne sposobnosti.  

 

Igrača pa ni le pripomoček za igro, pač pa je tudi otrokov spremljevalec, prijatelj in soigralec. 

Otrok jo pooseblja, ljubkuje, se z njo pogovarja, skrbi zanjo in se nanjo naveže. Igrača je tudi 

vzgojno sredstvo, saj otroka spodbuja k opazovanju, razvijanju različnih spretnosti, 
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razmišljanju, kombiniranju, vztrajnosti in sodelovanju. Igrača ga uvaja v socialno okolje, ker 

bogati njegovo mišljenje in čustva (Bevc, 2004). 

 

Kakšna je dobra igrača? 

Odrasli moramo otrokom ponuditi pravo igračo v pravem trenutku. Izbrati moramo takšno, ki 

zagotavlja veliko igralnih možnosti, pri kateri obstaja več načinov igranja in nima pravil, kako 

jo uporabljati. Paziti moramo, da sami ne razumemo pojma igrača preveč ozko, saj so 

industrijsko izdelane igrače le ena izmed vrst igrač. Otrokom lahko ponudimo predmete iz 

vsakdanjega življenja, ki jih bodo sami uporabili kot igrače (Bevc, 2004).  

 

Velik pomen imajo igrače, ki jih otroci izdelajo sami ali ob pomoči odraslih. Če jih 

primerjamo z industrijsko izdelanimi, niso najlepše izdelane, vendar se nanje bolj navežejo, 

saj so narejene posebej zanje, sodelovali pa so tudi pri nastajanju (Bevc, 2004).  

 

Pomembno je, da otrokom izberemo in ponudimo dobro igračo, ki mora biti primerna 

njegovemu načinu igranja in razvojni stopnji. Prav igrača je namreč tista, ki otroka pritegne k 

igri, ob tem pa se otrok razvija, vzgaja, uči in prehaja iz otroštva v obdobje odraslosti (Bevc, 

2004). 

 

 

2.4 DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU 

Obstaja pomembna razlika med prosto otroško igro in didaktično igro.  

A. Tomić (2002) razlaga, da je poučevanje sestavljeno iz nešteto spretnosti, v katere so med 

drugim vključene tudi različne učne metode in oblike učnega dela. Učitelj jih mora pri svojem 

delu kombinirati, izbirati najbolj učinkovite in jih uporabljati glede na to, kakšni so učni cilji, 

ki jih mora doseči. Pri tem pa mora vrednotiti ali preverjati učni uspeh. 

 

Igra oz. didaktična igra je ena izmed učnih metod. A. Tomić (2002) pojasnjuje, da če v pouk 

vpeljemo igro, še ne pomeni, da s tem šolo spremenimo v igralnico. Pri pouku ne moremo 

uporabiti proste igre, saj z njo ne moremo uresničiti vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pouk je 
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namreč premišljen in organiziran vzgojno-izobraževalni proces. Zaradi tega moramo v igro pri 

pouku vključiti cilje vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da moramo cilje v njo vgraditi. 

Največkrat pa se zgodi, da če je igra pravilno vključena v učni proces, njen učinek pozna samo 

učitelj, učenci pa se ga ne zavedajo (Tomić, 2002). 

 

Namesto prostih iger v šolskem prostoru uporabljamo didaktične igre. Te se od prostih 

razlikujejo po tem, da niso spontane in ne nastanejo iz učenčeve notranje potrebe. Prav tako se 

jih ne domislijo učenci, ampak jih sestavijo učitelji. Oni pa jih prilagodijo tako, da z njimi 

dosežejo določene učne cilje. Vsaka takšna igra ima vsebino, potek in nalogo ali problem, ki 

ga morajo učenci rešiti, za kar je potreben intelektualni napor. Po končani igri je izid tisti, ki 

učencu prinese zadovoljstvo, učitelj pa skuša to izkoristiti za to, da vidi do katere mere je 

učencu uspelo doseči vzgojno-izobraževalne namene (Tomić, 2002). Učitelj mora imeti zato 

ves čas v mislih cilje in načrt, kako bo z izbrano igro dosegel, da bodo učenci pridobili novo 

znanje in izkušnje. Vedeti moramo, da igra le z osmišljenim procesom in konkretnim načrtom 

postane metoda dela (Umek idr., 2013). 

 

Didaktična igra je torej igra, s katero dosežemo načrtovane učne cilje, ki jih dosežemo le, če 

so udeleženci aktivni. Cilje lahko po končani didaktični igri preverimo in tudi ocenimo (Mrak 

Merhar idr., 2013).  

 

M. Horvat (2001) pojasnjuje, da »didaktično igro lahko poimenujemo tudi celostna metoda 

učenja, saj pouk z didaktičnimi igrami omogoča bogato učno okolje, ki vzpodbuja domišljijo, 

zabavo, pustolovščino, fantazijo, tveganje, pristno komunikacijo in pozitivno dinamiko« (str. 

17). 

 

Tudi I. Mrak Merhar idr. (2013) razlagajo, da didaktične igre omogočajo bogato učno okolje, 

ki je polno informacij in vzdušja, ki spodbuja domišljijo, fantazijo, tveganje in pozitivno 

komunikacijo. Zato lahko rečemo, da je učenje oziroma poučevanje z didaktičnimi igrami 

celostno učenje. 
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Aktivno učenje učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Če morajo učenci kaj 

samostojno iskati, razmišljati, narediti dialog v skupini, postavljati in preizkušati hipoteze, pa 

je učenje še uspešnejše. Učenje ni samo prenašanje znanja, ampak je tudi interakcija med 

učiteljem in učenci ter interakcija med učenci. Poleg vsega naštetega je učenje tudi 

spreminjanje pojmovanj o okolju, v katerem živimo in o nas samih (Horvat, 2001).  

 

Za učence in učitelje je pouk z didaktičnimi igrami pomemben pristop pri doseganju ciljev. 

Vzpodbuja dejavnosti, ki so najbolj prilagojene razvojnim zmožnostim učencev (Horvat, 

2001). Didaktične igre namreč delujejo na posameznika motivacijsko in hkrati omogočajo 

drugačne izkušnje pri učenju. Zaradi tega so uporabne tudi v nehomogenih skupinah, kjer so 

vključeni tudi učenci, ki imajo manj predznanja in manjše sposobnosti. Ti učenci imajo 

priložnost, da se prav v takšnih situacijah izkažejo (Mrak Merhar idr., 2013).  

 

Zanimivo je, da so v raziskavah, ki so jih izvajali v Ameriki in Veliki Britaniji, odkrili, da pri 

podpovprečnih učencih lahko z uporabo didaktične igre dosežemo boljše pomnjenje in višjo 

aktivnost kot pri nadpovprečnih učencih (Davies, Davies in Lynch, 2003). 

 

Kapp (2013) navaja kar nekaj raziskav, ki potrjujejo dejstvo, da je poučevanje z didaktičnimi 

igrami učinkovitejše kot klasično poučevanje, pri katerem gre zgolj za prenos znanja. Opaziti 

je mogoče, da pozitivno vplivajo na motiviranost učencev, boljše pomnjenje, trajnost znanja, 

učni uspeh, poveča pa se tudi aktivnost učencev.  

 

Poučevanje z didaktičnimi igrami obravnavata tudi Pollard in Duvall (2006). Poudarjata, da 

lahko prav z didaktičnimi igrami nemotivirane učence spodbudimo k sodelovanju in jih s tem 

motiviramo, da se vključijo v didaktično igro. 

 

Metoda didaktične igre ima številne pozitivne učinke, zato morajo učitelji čim bolj 

eksperimentirati z uporabo didaktičnih iger in igrač, ki so jim na voljo in se s tem izogniti 

klasičnemu poučevanju. Poleg tega ta metoda poučevanja pozitivno vpliva na vzdušje v 

razredu. Pomembno pa je, da didaktično igro izvede strokovno usposobljen učitelj, saj je le 

tako lahko ta metoda učinkovita (Pollard in Duvall, 2006). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Iglič, Neža; magistrsko delo 

- 22 - 

 

Igro lahko vpeljemo na vseh stopnjah šolanja, torej od prvega razreda pa vse do fakultetnega 

izobraževanja, saj je obvladanje stvarnih razmer in osmislitev različnih vlog in vedenja 

temeljni cilj igre pri pouku. Učinkovita je lahko le, če jo vodi dober in strokovno usposobljen 

učitelj. Njegova vloga se z uporabo igre povečuje in postane bolj zapletena. Učitelj nima več 

naloge vzdrževanja discipline, temveč je učencem prijatelj in sodelavec. Učence upošteva, se 

v njihovi družbi uči in jih spremlja. Igra torej omogoča drugačno in kakovostnejše razmerje 

med učiteljem in učenci (Tomić, 2002).  

 

Tudi Brečko (2002) razlaga, da se igra kot metoda poučevanja in učenja pojavlja praviloma v 

nižjih razredih osnovne šole. V višjih razredih, na srednjih in visokih šolah pa iz neznanega 

razloga skoraj popolnoma izgine. Večina ljudi misli, da mora igra izginiti iz življenja odraslih, 

vendar to ne drži, saj se odrasli prav tako lahko veliko naučijo skozi igro. Tu gre predvsem za 

socialne veščine, ki jih osvojijo z metodami, katere temeljijo na igri. Metode, v katerih je 

vključena tudi igra, so torej primerne tudi za izobraževanje odraslih, saj želijo sodelovati v 

učnem procesu in ga sooblikovati. 

 

M. Kepec (2002) razlaga, da na prehodu v šolo postaja igra bolj skupinska. Bolj pomembne 

postajajo domišljijske in ustvarjalne igre, ki so naraven prehod k učenju, zato dobivajo 

posebno vlogo raziskovalne igre in eksperimenti.  

 

Iz okolice učenec sprejema informacije, po svoje konstruira pojme in razlage. Zaradi tega je 

prav, da učence že zgodaj spoznavamo z znanstvenimi metodami dela npr. z opazovanjem in 

preprostimi eksperimenti. Ti so osnova za znanstveno oblikovanje pojmov v otroškem svetu. 

V šoli poteka spoznavanje sveta od preprostega zbiranja podatkov in preverjanja idej do 

iskanja razlag in zakonitosti. To lahko dosežemo z igro, vendar morajo biti učenci pri tem 

aktivni (Kepec, 2002).  

 

M. Kepec (2002) razlaga, da se didaktične igre uvršča med igre s pravili, saj potekajo na 

dogovorjen način tako kot določajo pravila. Učence spodbujajo k pazljivosti, hitremu 

odzivanju, opazovanju, sklepanju in obvladovanju. Pri didaktični igri naj bi bile učenčeve 

intelektualne sposobnosti v celoti aktivirane. Z njimi se navajajo na disciplino, vztrajanje in 
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sprejemanje posledic. Na poti k cilju premagujejo ovire in pri igri vztrajajo dalj časa, ker so 

med igro čustveno aktivni in motivirani. Učitelji morajo biti pozorni, da s preveč navodili ne 

delujejo zaviralno in da spodbujajo zahtevnejše miselne procese. 

 

Igra oziroma didaktična igra ima vedno neko rešitev ali cilj, zato je potrebno nekaj pozornosti 

posvetiti tekmovalnosti. Lowe (1988) poudarja, da naj učitelji spodbujajo zdravo 

tekmovalnost. Poskrbeti moramo, da se učenci trudijo priti do čim boljšega rezultata, ne da bi 

pri tem pri sebi ali drugih zbujali negativna čustva. Učitelj mora, da bi se tem čustvom izognil, 

učence spodbujati k tekmovanju s samim seboj in s svojimi dotedanjimi dosežki. Tekmovalnih 

situacij ne smemo povsem izključiti, saj vsebujejo nekatere pozitivne izkušnje. Te so 

pomembne, ker jih bodo še potrebovali skozi življenje.  

 

Didaktične igre so raznovrstne, zato so pri pouku zelo uporabne. M. Kepec (2002) razlaga, da 

didaktične igre lahko glede na področje razdelimo na govorne, matematične, glasbene, pisne, 

gibalne, domine, spomin, človek ne jezi se in še mnoge druge. Vse te igre lahko razdelimo na 

igre na srečo in na strateške igre. Slednje so bolj naklonjene sposobnejšim učencem, saj so 

glavni aduti znanje, hitrost in spretnost. Pri igrah na srečo pa je dodan še element sreče in 

naključja. To ponuja možnost uspeha tudi manj sposobnim učencem.  

 

Didaktične igre so uporabne v vseh fazah pouka. Preden začnemo načrtovati delovni proces in 

usvajanje nove učne snovi, je potrebno preveriti predznanje učencev o določeni temi, ki jo 

želimo obravnavati. Učitelj mora vedeti, da učenje nove snovi ne sme temeljiti le na učenju 

popolnoma novih spoznanj, ampak mora učenje temeljiti na povezavi s predhodnim znanjem 

učencev. Najbolje je, če to naredimo aktivno in z dejavnostmi, ki jih učenci neposredno 

izvajajo na terenu ali v razredu. To pa lahko učinkovito izvedemo z didaktično igro (Kepec, 

2002). 

 

Uporaba didaktične igre je priporočljiva še posebej v nižjih razredih osnovne šole, ker je prav 

v tem obdobju izrazita učenčeva potreba po igri in ker se ob igri učenci sproščeno in z večjim 

zadovoljstvom učijo (Kepec, 2002). 
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Didaktične igre morajo biti prilagojene razvojni stopnji učencev ter tudi njihovim interesom. 

Pri učencih morajo namreč zbuditi njihovo zanimanje in radovednost (Tomić, 2002).  

 

A. Tomić (2002) igre razvršča na temelju različnih vidikov: 

 vidik druženja učencev (individualno, paralelno, kolektivno), 

 vidik sestavljenosti (igra z vlogami, igra s pravili), 

 vidik organiziranosti (igra po želji, usmerjena igra), 

 vidik razvojnosti učencev. 

 

Igre s pravili je lahko vključiti v učni proces, saj je lahko določiti cilje. Učitelj mora pri izbiri 

vsebine in pravil igre izhajati iz učencev in pogojev dela. Med igre s pravili sodijo loto, 

domino, igre s kartami, človek ne jezi se, zlaganje … Pri tem moramo vedeti, da lahko učitelj 

ali učenci prilagajajo in prirejajo igro po vsebini in pravilih (Tomić, 2002).  

 

Dogodke, dejavnosti ali situacije iz realnega življenja lahko prikazujemo z igro vlog. 

Uporabljamo jo lahko pri vseh predmetih. Preko nje se učenci usposabljajo za sodelovanje, za 

reševanje konfliktov, razvijajo komunikacijske sposobnosti in interes za različne dejavnosti. 

Pri igri vlog razlikujemo tri temeljne stopnje (Tomić, 2002): 

 motivacijo, 

 akcijo oziroma izvajanje igre, 

 refleksijo in analizo. 

 

Učitelj mora na začetku učence motivirati z igranjem, pri tem pa mora upoštevati interes 

učencev in pripravljenost za sodelovanje oziroma nastopanje. Potem sledi igra in na koncu 

pogovor. V razpravi naj bi zajeli čim več vidikov igre (Tomić, 2002): 

 smiselnost določenih postopkov in možnosti za drugačno ravnanje, 

 igranje in 

 učinkovitost posamezne osebe. 

 

Opazovalci in učitelj komentirajo dogajanje in ga ne kritizirajo. Refleksivna stopnja je zelo 

pomembna, saj je od nje odvisno, koliko in kaj so se učenci z igranjem naučili (Tomić, 2002). 
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Konstrukcijske igre so pomembna vrsta iger pri pouku, ker učenci z njimi razvijajo motoriko 

rok, domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalnost. Zaključek je končni izdelek. Ločimo (Tomić, 

2002, str. 86): 

 »igre z naravno, neoblikovano snovjo: glina pesek, trava, cvetje, plodovi …, iz katere 

učenci izdelujejo različne predmete; 

 igre s figuralnimi prvinami, to je tistimi, ki uprizarjajo stvarni svet. Učenci tovrstne 

elemente po principu igre, vgrajujejo v neko novo, kompleksnejšo rešitev;  

 strateške igre, s katerimi razvijamo nekatere sposobnosti in spretnosti: hitrost, 

kombinatoriko, reševanje problemov – sem spadajo tudi računalniške igre; 

 igre na področju umetnosti, ki se nanašajo na petje, igranje, slikanje, pripovedovanje, 

dramatizacijo. Sem sodijo tudi igre besed, črk, zlogov in stavkov ter igre za urjenje 

branja in pisanja ter igre za učenje tujega jezika«.  

 

Igre vplivajo na razvoj učenčeve osebnosti in zaradi tega jih tudi vključujemo v učni proces. 

Skozi igro lahko poleg izobraževalnih ciljev dosežemo še nekatere temeljne cilje na področju 

socializacije ter razvijanja interesov in sposobnosti (Tomić, 2002). 

 

A. Tomić (2002) navaja, da učitelji največkrat uporabijo samo tretjino učne ure za uporabo 

didaktične igre. To je po navadi na začetku ure ali na koncu. Razmerje med posameznimi deli 

igre (motivacija, akcija in refleksija) naj bo v razmerju 1 : 2 : 3. To pomeni, da moramo 

najmanj časa nameniti motiviranju in največ refleksiji. Motivaciji posvetimo najmanj časa 

zato, ker je igra že sama po sebi otrokom zanimiva oblika poučevanja, za katero ne 

potrebujejo dodatne motivacije. Refleksiji pa namenimo največ časa zato, ker je cilj 

didaktičnih iger prav doseganje učnih ciljev, ki jih je seveda potrebno preverjati.  

 

2.4.1 Funkcija igre pri pouku 

Pri učencih velja mnenje, da morajo biti v šoli resni, zaskrbljeni in razmišljujoči ter da v šoli 

ni veliko prostora za sprostitev, smeh in igro. Če učitelj uporabi kakšno izmed manj 

»klasičnih« metod poučevanja, pa učenci mislijo, da takrat niso v šoli ali da ne gre povsem 

zares (Krapše, 1998). 
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Učitelji imajo različna mnenja glede igre pri pouku, še posebej, če ločujemo med razrednimi 

in predmetnimi učitelji, saj je zagotovo prvim igra manj tuja in imajo več izkušenj na tem 

področju. T. Krapše (1998) razlaga, da se je igra skozi zgodovino različno interpretirala, 

vendar je jasno, »da je igra proces, ki se odvija z jasnimi pravili, ki so vnaprej postavljena ali 

jih postavi skupina v igri, da je igra usmerjena v dogajanje tekočega, realnega stanja, da izhaja 

iz notranje motivacije, je spontana in usmerjena v razvoj pozitivnega čustvovanja« (str. 14). 

Zaradi teh lastnosti lahko igro najdemo tudi v šoli in to že dolgo časa. 

 

Pomembno vprašanje, ki se pojavlja, je vprašanje funkcionalnosti iger in doseganje ciljev 

pouka preko igre. T. Krapše (1998) se je posvetila naslednjim pozitivnim komponentam 

didaktične igre skozi vsa področja pouka (kognitivno in funkcionalno področje ter področje 

razvoja stališč in vrednot) ob naslednjih funkcijah: 

 socialna funkcija, 

 emocionalna funkcija, 

 diagnostična funkcija, 

 funkcija preverjanja in ocenjevanja, 

 kognitivna funkcija. 

 

Socialna funkcija 

Ta funkcija je ena najbolj izstopajočih. Najbolj značilna igra je igra vlog. Primerna je za vse 

starostne stopnje, vendar morajo biti situacije prilagojene starosti udeležencev. Pri tej igri 

morajo biti otroci empatični, s tem prepoznavajo svojo vlogo in vloge drugih v vsakdanjem 

življenju, ki jih v vsakodnevnih situacijah navadno ne zaznamo. Na tak način lažje oblikujejo 

bolj kritičen pogled na svet in imajo možnost prepoznati, upoštevati in sprejemati razlike med 

ljudmi. Učenci že zelo zgodaj prevzamejo določen statusni položaj v razredu. Skozi igro vlog 

pa so prisiljeni prevzemati druge statusne položaje, kar jim pomaga, da v vsakdanjiku ne 

prevzamejo določene vloge prehitro (Krapše, 1998).  

 

Emocionalna funkcija 

Didaktično igro največkrat povežemo s sodelovalnim učenjem. To pomeni, da se morajo vsi 

člani skupine truditi za uspeh celotne skupine. S tem zmanjšajo možnost, da bi bil kateri izmed 
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članov skupine izpostavljen, predvsem negativno, saj je pomembna uspešnost skupine in ne 

posameznika. Igre, ki so bolj tekmovalno usmerjene, imajo lahko dvorezen meč. Učencem, ki 

ne uspejo narediti določene naloge predvsem zaradi individualnih ovir, s tem ne naredimo 

nobene koristi. Zato moramo upoštevati pri načrtovanju iger tudi vidik emocionalne funkcije. 

Vsi, ki so vključeni v igro, bi morali biti pozitivno in notranje motivirani, predvsem pa ima 

pomembno vlogo želja po uspehu. Pri učencih starih od 7 do 10 let je razvoj samopotrjevanja, 

samozaupanja in oblikovanja pozitivne samopodobe eno temeljnih področij v razvoju 

osebnosti. V prvih letih šolanja si oblikujejo že prej omenjeni statusni položaj v skupini in si 

glede na pozitivne in negativne izkušnje ustvarijo nekakšno sliko o sebi. Ustvarijo si jo na 

podlagi zadovoljevanja pričakovanj drugih o tem, kaj zmorejo in kaj dajo (Krapše, 1998). 

 

Diagnostična funkcija 

Didaktična igra je lahko učitelju v pomoč pri pridobivanju informacij o učencu. Ker ta poteka 

kot skupinsko sodelovalno učenje, učitelj opazi stvari, ki bi jih drugače lahko spregledal. Pri 

tem opazimo predvsem sposobnost verbalne in neverbalne komunikacije, tolerantnost, 

spoštovanje sovrstnika, zmožnost sprejemanja in razumevanja pravil ter strpnost. Ko učitelj 

prepozna težave na enem izmed področij, lahko načrtuje pouk tako, da jih poskuša čim bolj 

odpraviti (Krapše, 1998). 

 

Prepoznavanje učenca skozi didaktično igro je pomembno tudi z vidika prepoznavanja načina 

mišljenja v spontani situaciji. Če učitelj ve, kaj se dogaja v učenčevi glavi, mu lažje pomaga 

pri usvajanju novega znanja ali pri premagovanju že nastalih vrzeli (Krapše, 1998). 

 

Funkcija preverjanja in ocenjevanja 

Ocenjevanje je za učence stresna situacija. Ne glede na to ali je ocenjevanje opisno ali 

številčno, se učenci med ocenjevanjem počutijo utesnjeno in so velikokrat v čustveni stiski. 

Na razredni stopnji imajo učitelji možnost, da opisno oceno približajo zapisu celostne ocene 

ob opazovanju učencev pri didaktični igri. Učitelj lahko sistematično opazuje, preverja in 

ocenjuje tako kognitivne komponente kot tudi ostale (Krapše, 1998). 
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Kognitivna funkcija 

Didaktična igra ima velik pomen z vidika večje storilnostne učinkovitosti v šoli. Med seboj 

lahko primerjamo, kako uspešni smo v utesnjenih in stresnih situacijah in kako takrat, ko smo 

sproščeni, vedri in optimistični. Ko smo v stresnih situacijah, se nam lahko zgodi, da doživimo 

t. i. »blokado« ali nezadovoljstvo, ker smo imeli občutek, da znamo bolje kot smo napisali 

oziroma odgovarjali. To se torej dogaja v stresnih situacijah, ko smo čustveno obremenjeni in 

nam primanjkuje samozavesti (Krapše, 1998). 

 

Nekateri učitelji menijo, da skozi didaktično igro pri pouku učencem ne dajo dovolj znanja 

oziroma jim ne morejo dati vsega, kar je zapisano v učnih načrtih. Eden izmed razlogov za 

neuporabo didaktičnih iger je pogosto časovna ovira (Krapše, 1998). 

 

Če pri pouku uporabimo didaktično igro, je učitelj med samo igro navidezno manj aktiven, 

vendar se mora na pouk še bolj temeljito pripraviti kot pri »klasičnem« pouku, predvsem z 

dobro organizacijsko pripravo. Učenci so pri takšnem pouku bolj aktivni. Med seboj se veliko 

naučijo, ko drug od drugega sprejemajo različna ali nasprotna mnenja, trditve ali razlage o isti 

temi. Socialno kognitivni konflikt ima večjo vrednost kot samo učiteljevo posredovanje 

informacij. Didaktična igra je eden izmed načinov, kako ga dosežemo, saj nastane pri 

skupinskem oziroma sodelovalnem učenju (Krapše, 1998).  

 

2.4.2 Didaktične igrače 

Že v poglavju 2.3 Igrače sem izpostavila, da poznamo različne vrste igrač, vendar se v šoli 

največkrat uporablja izraz didaktična igrača. U. Fekonja (2006) navaja nekatere avtorje (B. 

Almqvist, Dixon, Vanderberg, Vagt in Müller), ki jim je skupno mnenje oziroma prepričanje, 

da že samo poimenovanje didaktične igrače povzroča nekaj nesporazumov. Težko je namreč 

določiti, katere igrače omogočajo učenje in katere ne. Vsaka igrača je namreč lahko orodje za 

učenje oziroma ga spodbuja, če spodbuja razvoj sposobnosti in spretnosti. 

 

Po mnenju T. Bruce (1996) v zahodnem svetu prevladuje prepričanje, da t. i. didaktične igrače 

razvijajo mišljenje in spodbujajo razvoj branja, pisanja, razumevanja števil, fizike … Opozarja 

pa, da ni nujno, da vse te vrste igrač spodbujajo učenje. Obstaja namreč možnost, da v 
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določenih okoliščinah te delujejo ravno obratno, torej učenje otežujejo, saj preusmerjajo 

pozornost bolj na samo igro kot na njihovo vsebino.  

 

V nadaljevanju bom ne glede na mnenja nekaterih avtorjev, ki jih navaja U. Fekonja, 

uporabljala izraz didaktične igrače, saj v šolskem prostoru govorimo o učenju in 

izobraževanju. Kadar učitelj uporabi igro ali igračo, jo uporabi z namenom, da bi učence nekaj 

naučil. Kaj jih bo z njihovo pomočjo naučil, pa se navezuje na učni načrt določenega 

predmeta.  

 

Kamenov (1981) se je ukvarjal z didaktičnimi igračami in naredil posebno razvrstitev. Pod 

didaktične igrače je razvrstil naslednje skupine igrač: 

 domine, slike v parih, igre tipa »črni Peter« – učenci iščejo pare, podobne ali med 

seboj povezane simbole; 

 igre posploševanja – od učencev zahtevajo, da med danimi slikami ali simboli poiščejo 

podobnost ali posplošijo neko skupno lastnost, ki jo nato uporabijo (npr. »Kaj je bilo 

to?«, »izključiti četrtega«); 

 igre strategije in zavajanja – za njih je značilno, da v njih dosežemo cilj z zavajanjem 

nasprotnika, ob tem pa morajo upoštevati predpisana pravila in strategije (npr. šah, 

dama, monopoli); 

 labirinti in »igre za bistre glave« – od učencev zahtevajo, da se znajdejo, odkrijejo 

zvezo, smer, smisel ali vsebino (npr. križanke, rebusi); 

 igre tipa »človek ne jezi se« – v skladu s številko, ki jo pokaže kocka, se premikajo v 

določeni smeri in po vrstnem redu, kot jim zapovedujejo pravila igre; 

 igre s programiranimi igračkami – učenci z njimi lahko sami preverijo pravilnost 

rešitve, saj jim da igrača določen signal za pravilni oziroma napačni odgovor (npr. 

iskanje enakih slik, prepoznavanje geometrijskih likov, odgovarjanje na vprašanja, 

odkrivanje nasprotij …); 

 zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke – vključujejo zlaganje, sestavljanje in 

dopolnjevanje slik ali tridimenzionalnih predmetov; 

 igre konstruiranja in uvrščanja – učenci morajo analizirati predmete in načrtovati ter 

kombinirati material v celoto; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Iglič, Neža; magistrsko delo 

- 30 - 

 

 igre z barvami in oblikami – učenci morajo kombinirati geometrične oblike in barve po 

lastni zamisli, po v naprej dogovorjenem pravilu ali v skladu z omejitvami, ki jih 

predpisuje material; 

 logično-matematične igre – zajemajo vse igre, ki za reševanje problema vključujejo 

logično-matematične operacije (npr. kombinatorične igre, igre enakosti …); 

 igre opazovanja in razpoznavanja – vključujejo tekmovanje v uporabi in ostrini čutil 

(npr. »kaj je v vrečki, »paličica, ki vidi«, »ugani po okusu« …); 

 vidne igre – vključujejo igre, ki od igralca zahtevajo iskanje netočnosti ali napak na 

slikah, igre z materialom ali igre z različnimi sekvencami nekega dogajanja, ki mu je 

potrebno določiti pomen, potek, vzroke ali sporočilo; 

 primerjalne in ocenjevalne igre – pri primerjalnih igrah učenci opazujejo dve skupini 

predmetov, nato pa v eni skupini zamenjamo nekaj predmetov. Naloga učencev je, da 

ugotovijo, kje je razlika med skupinama. V ocenjevalnih igrah pa je rešitev odvisna od 

zmožnosti sodelujočih, da poiščejo edino ali najboljšo možno rešitev (npr. poiščejo 

najkrajšo pot do cilja); 

 spominske igre – od učencev zahtevajo sposobnost pomnjenja prisotnosti, 

razporeditve, oblik in imen predmetov; 

 besedne igre – izvajamo jih s pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov (npr. 

asociativne igre, »poveži besede«, »telefon« …); 

 pantomimične igre – učenci iz obnašanja in kretenj ugibajo, koga pantomimik 

predstavlja, kaj počne ali katero sporočilo bi nam rad poslal; 

 spretnostne igre – zahtevajo manipulativne spretnosti, sposobnost za analiziranje 

spojev in razvrstitev prvin v nekem materialu ter sposobnost za predelave tega 

materiala v nove celote po nekem pravilu; 

 igre, v katerih postavljajo pravila otroci – sodelujoči v igri delno spreminjajo pravila 

znanih iger, si izmišljajo igre k določenim naslovom, izdelujejo načrte za namizne 

družabne igre.  

 

Kamenov (1981) poudarja, da je pomembno, da igre in igrače pravilno vključujemo v vzgojni 

oziroma učni proces. Tudi on je mnenja, da naj bi vzgojni pomen igre poznal le učitelj, učenci, 

ki pa se z igračami igrajo, se tega niti ne zavedajo niti ni to njihov cilj. Kamenov meni, da je 
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uporaba didaktičnih igrač najboljša, če jih učencem ponudimo ter vključimo sistematično in ne 

samo naključno. 

 

 

2.5 MOTIVACIJA 

Motivacija izhaja iz latinščine in pomeni premikati se oziroma gibati se. Motivacija nas 

premika oziroma nas giblje, nas ohranja v gibanju, vodi naše ravnanje in nas žene, da 

posamezno dejavnost naredimo do konca. Motivacija je usmerjena in dinamična sestavina 

vedenja in ni značilna samo za učence, temveč za vse ljudi. Povezuje fizično in psihično 

aktivnost. Pri fizični gre predvsem za prizadevanje in vztrajnost, pri psihični pa za 

načrtovanje, organizacijo, sprejemanje odločitev in reševanje problemov. Motivacija je proces, 

ki ga ne moremo neposredno opazovati, ampak se odraža skozi naše vedenje (Pintrich in 

Schunk, 1996).  

 

D. Kobal Grum in Musek (2009) razlagata, da je motivacija »psihološki proces, ki se nanaša 

na vedenje in z njimi povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge 

psihične vsebine. Pri tem nas zanimajo predvsem vzroki in nameni našega vedenja« (str. 16).  

 

Motivirano vedenje se začne, ko se pojavi stanje, ki ga zaznamo kot neravnovesje ali 

primanjkljaj. V tem primeru govorimo o pojavitvi potrebe, ki je samo začetna prvina 

motivacijske situacije. Naslednja oziroma druga prvina je motivacijska dejavnost, ki nas 

usmeri k tretji prvini, torej k ciljem, sredstvom, objektom ali delovanjem, s katerimi nato 

izravnamo primanjkljaj oziroma potrebo (Kobal Grum in Musek, 2009). To lahko ponazorimo 

s spodnjo skico.  
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Slika 1: Motivacijski proces (Vir: Kobal Grum in Musek, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija je proces in ne neko stanje. Pri motivaciji so torej bistvene že prej omenjene tri 

prvine, ki pa so hkrati tudi faze. Te faze potekajo v zaporedju. Prva faza je potreba. Tej fazi 

sledi motivacijska dejavnost, ki je usmerjena k iskanju oziroma uresničitvi cilja in izravnavi 

nastalega primanjkljaja oziroma potrebe. V tretji in hkrati zadnji fazi motivacijskega procesa 

dosežemo cilj in s tem zadovoljimo potrebo (Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

Raziskave so pokazale, da učne in delovne tehnike ne prinesejo koristi, če ni motivacije. 

Motivacije za učenje in delo pa ne moremo dobiti kar tako. Vsak se je že kdaj v življenju 

srečal z večjimi ali manjšimi težavami z motivacijo. To ni nič nenavadnega, učence lahko 

razumemo ter z njimi sočustvujemo. Včasih se vprašamo, zakaj se moramo učiti neko stvar, če 

bi lahko ta čas namenili na primer bolj prijetnemu hobiju (Keller idr., 1999). 

 

Motivacijo lahko izboljšamo, in sicer tako da smo bolj samoiniciativni, biti moramo usmerjeni 

k cilju, ki ga moramo dosegati postopno (Keller idr., 1999). 

 

Musek in Pečjak (2001) menita, da se motivacija ne pojavlja sama od sebe, ampak ima svoje 

vzroke in cilje. Pravita, da je motivacija vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja.  

 

M. Juriševič (2012) pojasnjuje, da je motivacija psihološki proces, ki spodbuja in uravnava 

učenje v obliki različnih motivacijskih sestavin. To so vse sestavine, ki tvorijo motivacijski 

proces, torej so to lahko na primer interesi, cilji, atribucije, samopodoba, zunanje spodbude, 

DEJAVNOST POTREBA CILJ 

ZADOVOLJITEV 

POTREBE 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Iglič, Neža; magistrsko delo 

- 33 - 

 

vrednote … Motivacija torej ohranja zanimanje za učni proces. Najprej ga aktivira, potem pa 

ga zavestno usmerja do zaključka učne naloge ali cilja (Juriševič, 2006). 

 

2.5.1 Učna motivacija 

Motivacija je pomemben dejavnik pouka. Učitelji vedo, da samo motivirani učenci začnejo z 

učenjem, se učijo in pri tem vztrajajo toliko časa, da končajo nalogo ali dosežejo zastavljene 

učne cilje. Z učenjem imamo v mislih poslušanje, spraševanje, preizkušanje, branje, 

razmišljanje … Ta dejstva potrjujejo številne že izvedene empirične raziskave po vsem svetu. 

Te poudarjajo tudi, kako je pomembno, da učitelji prepoznajo in upoštevajo motivacijske 

značilnosti učencev, saj je tako poučevanje uspešnejše. Na ta način lahko učitelji pripeljejo 

svoje učence do kakovostnega znanja in učenja, s tem pa uresničujejo koncept 

vseživljenjskega učenja (Juriševič, 2012). 

 

Ena izmed oblik motivacije je učna motivacija. Učenci jo s svojim vedenjem kažejo v 

kontekstu šolskega učenja (Juriševič, 2009). 

 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) pojasnjujeta, da učna motivacija spodbudi 

učence k učenju, jih pri tem usmerja, določa intenzivnost in jim omogoča, da vztrajajo pri 

učenju.  

 

Učenec, ki ima nizko motivacijo za učenje, je nepripravljen sodelovati pri pouku, je nizko 

prizadeven, se manj trudi in hitro preneha z učenjem, še posebej takrat, ko se sooči s težavo. 

Prav tako se ni pripravljen soočiti s težjimi nalogami (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Od učne motivacije je odvisno, koliko in kako kakovostno se bodo učenci nečesa naučili na 

osnovi dejavnosti, ki jo opravljajo, ali podatkov, ki jih imajo na voljo. Učenci, ki so bolje 

motivirani v učnih situacijah uporabljajo višje in bolj kompleksne spoznavne procese. Tukaj 

pa nastane razkorak med bolj in manj motiviranimi učenci, saj se bolj motivirani učenci več in 

kakovostnejše nečesa naučijo kot manj motivirani učenci (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009).  
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Musek in Pečjak (2001) razlagata, da mora učitelj poleg tega, da skuša učence motivirati, tudi 

uporabiti ustrezne načine oziroma metode poučevanja, saj bo le na ta način učenje 

učinkovitejše. Menita, da so dobri učitelji tisti, ki v učencih zbudijo zanimanje za svoj predmet 

in s tem dosežejo že pol uspeha. Preostali del poti do uspeha pa lahko izpopolnijo tudi z 

učnimi metodami (Musek in Pečjak, 2001). 

 

M. Juriševič (2012) razlaga, da je učna motivacija miselna, vedenjska in čustvena naravnanost 

za učenje, ki se pri učencih kaže kot razmišljanje, ravnanje in čustvovanje. Motivacija se 

namreč vedno dogaja v učencu in je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. To 

pomeni, da učencu ne moremo »dati« motivacije, ker je ta »že v njem«. Motivacijo lahko 

zaradi tega krepimo in spodbujamo z motivacijskimi spodbudami. Temu pravimo, da smo 

učence motivirali, torej smo pripomogli k njihovi motivaciji. Lahko pa se zgodi, da jih 

demotiviramo za učenje in delo v šoli. V tem primeru pa smo pripomogli k njihovi 

nemotiviranosti.  

 

Motivacijske spodbude 

Motivacijske spodbude, ki jih učitelji uporabljajo za motiviranje učencev za učenje, lahko 

razdelimo v dve večji skupini. Pri tem moramo vedeti, da je ta delitev umetna in da se obe 

skupini med seboj tesno prepletata (Juriševič, 2012).  

1. skupina so didaktične motivacijske spodbude. To so na primer organizacija učnega 

okolja in učenja, učne metode, izbira nalog, didaktični material … 

2. skupina pa so psihološke motivacijske spodbude. To so na primer vodenje učencev 

med učenjem z dajanjem povratnih informacij o učenju in dosežkih, učna podpora in 

usmerjanje v območju učenčevega bližnjega razvoja ter ravnanje učitelja v vlogi vzora, 

kvalitetno partnerstvo med šolo in domom.  

 

Motiviranost učencev lahko razvrstimo v dve ravni, ki se med seboj prepletata (Juriševič, 

2012).  

 Prva raven je povezana s tem, kako je učenec motiviran za učenje oziroma kakšna je 

njegova motivacijska struktura. To lahko prepoznamo glede na njegovo učenje v šoli 

oziroma pri učenju. 
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 Druga raven pa je povezana s socialnim okoljem, ki s psihološko naravnanimi 

motivacijskimi spodbudami učenca usmerja v procesu učenja. To lahko pomeni, da ga 

spodbuja ali odvrača od vedenj, ki so povezana z učenjem.  

 

Kako učna motivacija deluje v procesu učenja? 

Motivacija ni zelo povezana z učnimi dosežki oziroma učno uspešnostjo, ampak bolj z 

učenjem oziroma s kognitivnimi in metakognitivnimi procesi, ki sodelujejo v njem. (Pintrich 

in Schunk, 1996) 

 

M. Juriševič (2006) razlaga, da glede na opravljene raziskave in pridobljena spoznanja lahko 

motivacijo definiramo kot mediatorsko (posredniško) spremenljivko učne uspešnosti, ki nima 

veliko povezave s šolskimi ocenami. Pri učni uspešnosti so veliko bolj kot motivacija 

pomembne intelektualne sposobnosti. Pri tem pa vendar ne smemo pozabiti, da ima motivacija 

glavni pomen, saj se brez nje učenje sploh ne bi zgodilo. 

 

Rheinberg (v Juriševič, 2012) pojasnjuje, da se motivacija oziroma njen vpliv pojavlja v treh 

ravneh. Razdelil jih je na raven: 

 časa, 

 oblik (aktivnosti), 

 funkcionalnega razpoloženja. 

 

Raven časa pomeni čas, ki ga učenec nameni učenju. Tukaj ima v mislih trajanje in pogostost 

učenja oziroma opravljanja učnih nalog. Raven oblik oziroma narave učnih aktivnosti lahko 

razdelimo na dva dela. Prvi del je predvsem uravnavanje napora, drugi pa je uporaba učnih 

strategij. Raven funkcionalnega razpoloženja pa se navezuje na predanost, zbranost in 

pozitivna čustva učenca med učenjem (Juriševič, 2012). 

 

M. Juriševič (2012) opredeljuje integrativni model učne motivacije kot »psihološki proces, v 

katerem se sestavine motivacije združujejo v motivacijske naravnanosti, različne kombinacije 

teh naravnanosti pa v različne motivacijske vzorce, ki pogojujejo učno vedenje« (str. 17).  
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 Integrativni model učne motivacije torej opredeljuje na več ravneh, in sicer na ravni 

(Juriševič, 2006): 

 sestavin učne motivacije, 

 motivacijskih usmerjenosti (naravnanosti) in 

 motivacijskih vzorcev. 

 

Vse te tri ravni so povezane v odnosu do učenja in učne uspešnosti učencev. Ta model 

prispeva k natančnejšemu razumevanju dinamike učne motivacije (Juriševič, 2006). 

 

M. Juriševič (2006) je s pomočjo raziskave »Učna motivacija v odnosu do učenja in učne 

uspešnosti učencev« opredelila sestavine učne motivacije. To so interes za učenje, učenje kot 

vrednota, pomembnost učenja, težavnost učenja kot izziv, učna samopodoba, zunanje 

spodbude za učenje, atribucije za učno uspešnost in neuspešnost ter motivacijski cilji. 

 

Na podlagi sestavin učne motivacije so oblikovane motivacijske usmerjenosti oziroma 

naravnanosti (Juriševič, 2006). Motivacijske naravnanosti so »specifične kombinacije 

motivacijskih sestavin; različne naravnanosti so pri posameznem učencu prisotne v različni 

intenziteti« (Juriševič, 2012, str. 17).  

 

Razdeljene so v tri skupine (Juriševič, 2006): 

 nemoč in izogibanje – značilna je odsotnost nadzora nad lastnim učenjem ter 

motivacijski cilji izogibanja učenju in učni neuspešnosti, 

 zunanja motivacijska usmerjenost – značilni so motivacijski cilji doseganja učne 

uspešnosti z ocenami ali drugimi oblikami nagrajevanja in tekmovalnosti, 

 notranja motivacijska usmerjenost – prevladujejo interes za šolsko učenje, pomembno 

je učenje kot vrednota in motiviranje za reševanje zahtevnejših učnih nalog. 

 

Pri motivacijski usmerjenosti nemoči in izogibanja se lahko razvije t. i. »sindrom naučene 

nemoči«. Pri učencih, ki so razvili ta sindrom, lahko opazimo, da se slabša učno vedenje in se 

kaže kot pasivnost, pojavljajo se negativna čustva, upad učne motiviranosti in poslabšanje 

učne uspešnosti (Juriševič, 2006).  
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Motivacijske usmerjenosti se združijo v specifične kombinacije, ki jih imenujemo motivacijski 

vzorec. M. Juriševič (2012) motivacijski vzorec opredeli kot »za posameznega učenca 

značilen splet oziroma kombinacijo motivacijskih naravnanosti« (str. 18). Motivacijski vzorci 

se kažejo v vedenju učencev in jih lahko tudi opazujemo. Torej pri posameznem učencu niso 

najpomembnejše skrite in neopazne motivacijske usmerjenosti, ampak njihova kombinacija pri 

določenem učencu oziroma njihov viden vzorec, ki pa je kontekstno pogojen. Ta vzorec vpliva 

na učno vedenje učenca in na njegovo učno uspešnost.  

 

Motivacijske sestavine sodelujejo v motivacijskem procesu (Juriševič, 2009). Delimo jih na 

tiste, ki spodbudijo motivirano vedenje – motivacijski pobudniki (spodbudijo začetek učenja), 

in tiste, ki vzdržujejo motivirano vedenje med učenjem dalj časa – motivacijski ojačevalci 

(vzdržujejo učenje od začetka do konca). Tako motivacijski pobudniki in ojačevalci izhajajo iz 

notranjih ali zunanjih virov (Juriševič, 2012). 

 

M. Juriševič (2012) pojasnjuje, da k motivacijskim pobudnikom prištevamo učenčev interes za 

učenje in cilje. Interes je »učenčevo osebno zanimanje za določene vsebine ali področja, ki 

izhaja iz značilnosti njihove narave ter miselno in čustveno zadovoljuje« (str. 20). Tu gre 

predvsem za učne vsebine in/ali metode, ki pritegnejo pozornost. Cilj je neke vrste dosežek, h 

kateremu je naravnan učenec. Cilje učenci oblikujejo sami; oblikujejo jih na podlagi učenja in 

znanja, vendar vsak na svoj način, tako da se med posameznimi učenci razlikujejo glede na 

intenziteto. Med učenci se razlikujejo, saj vsak za glavni cilj postavi nekaj drugega. Cilji so 

lahko obvladovanje neke spretnosti, pojma, strategije itd., pohvala, šolska ocena, nagrada 

staršev ali izogib kazni in neuspehu. Bistveno je tudi to, da učenec dojema učenje oziroma 

znanje kot vrednoto. Torej da ga ceni in da je zanj pomembno. Ne smemo pa pozabiti na 

učenčevo zaznavo zahtevnosti učenja in učnih nalog. Če učenec presodi, da je neka naloga 

zanj prezahtevna in da je ni zmožen opraviti, potem takšen učenec potrebuje zunanje 

spodbude, saj se bo le na ta način učil oziroma se bo začel učiti. To velja tudi obratno. Če je 

neka naloga učencu v izziv, je to dobra spodbuda zanj oziroma za učenje (Juriševič, 2012).  

 

K motivacijskim ojačevalcem pa uvrščamo tudi samopodobo in atribucije. Samopodoba je 

»učenčeva zaznava lastne kompetentnosti na področju učenja in učne uspešnosti« (Juriševič, 
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2012, str. 21). Učenci, ki so mnenja, da obvladajo svoje učenje, so samozavestnejši pri učenju 

in uspešnejši od tistih, ki so mnenja, da so na tem področju nekompetentni. Atribucije so 

»razlogi, s katerimi učenec pojasnjuje svojo učno uspešnost ali neuspešnost« (Juriševič, 2012, 

str. 21). Učencem, ki hočejo obdržati občutek kompetentnosti pri učenju, morajo biti učne 

situacije jasne in enoznačne. Če uporablja konstruktiven pristop k učenju, bo učenec na tak 

način obdržal motiviranost in bo tudi vztrajal pri učenju. Sem sodijo izjave kot so »uspešen 

sem, ker se trudim«, »test sem dobro pisala, ker sem se dolgo pripravljala«. V obratni situaciji 

pa učenec razmišlja ravno obratno. Njegove najbolj značilne izjave so »te snovi ne bom nikoli 

razumela« in »to je zame prezahtevno«. V tem primeru učenec zazna lastno nekompetentnost 

in nemoč, zato bo pri učenju stopnjeval svojo pasivnost. S tem pa bo razvil številne oblike 

obrambnega vedenja. To je vedenje, s katerim se učenec skuša upravičiti za svojo učno 

neuspešnost in s tem ohranja svojo samopodobo na določeni ravni. Pogosto se to vedenje kaže 

kot pozabljanje domačih nalog, obtoževanje drugih za lasten neuspeh v smislu nepozornosti za 

njegove težave ipd. (Juriševič, 2012). 

 

Med pobudniki določenega vedenja ne smemo pozabiti omeniti notranje in zunanje 

motivacije. Posameznikovo nagnjenje k učenju brez posebne namere imenujemo notranja 

motivacija (Juriševič, 2012).  

 

M. Juriševič (2012) povzema različne teorije in sklene, da je notranja motivacija neko vedenje. 

Z njim posameznik izboljšuje svojo kompetentnost v njemu zanimivih in prijetnih dejavnostih. 

Razlika med posameznimi teorijami je v prisotnosti spodbud, ki sprožajo notranje motivirano 

vedenje. Spodbude so lahko takojšnje (npr. doživetje zanosa) ali bolj terminalne narave (npr. 

zadovoljitev potrebe), ampak se te med seboj ne izključujejo (npr. raziskovanje ali spontana 

igra). 

 

M. Juriševič (2012) navaja, da je v različni literaturi notranja motivacija opredeljena s 

pomočjo treh prepletenih elementov. To so: 

 izziv – pomembna naravnanost k zahtevnejšim nalogam; 

 interes – učenje, ki ga spodbuja radovednost; 

 vrednota – doseganje učne kompetentnosti in obvladanje učnih nalog. 
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Čeprav je notranja motivacija zelo natančno opredeljena, jo težko ločimo od zunanje 

motivacije, ki naj bi bila nasprotna notranji. 

Nekoč so strokovnjaki pojma notranja in zunanja motivacija strogo ločevali. Danes pa vemo, 

da sta notranja in zunanja motivacija močno povezani in se med seboj prepletata.  

Nekaterim izjavam učencem lahko določimo notranjo ali zunanjo motiviranost. To si lahko 

ogledamo na primeru spodnje tabele (predavanja iz pedagoške psihologije, študijsko leto 

2010/11). 

Tabela 2: Motivacijske spodbude  

(Vir: predavanja iz pedagoške psihologije, študijsko leto 2010/11) 

 izvor 

doživljanje NOTRANJE ZUNANJE 

POZITIVNE 
»Učil se bom, ker je to dobro 

zame.« 

»Učil se bom, da me drugi 

pohvalijo.« 

NEGATIVNE 
»Učil se bom, da ne bom dobil 

slabe ocene.« 

»Učil se bom, da me ne bodo 

starši in učiteljica kregali.« 

 

 

             notranja (intrizična) motivacija   zunanja (ekstrizična) motivacija 

 

Pomembno je, da učitelj prepozna, zakaj je učenec motiviran, ker lahko na ta način vpliva na 

boljšo motiviranost posameznega učenca (predavanja iz pedagoške psihologije, študijsko leto 

2010/11). 

 

Notranja motivacija 

Raffini (2003) trdi, da imamo učitelji »močan vpliv na notranjo motivacijo svojih učencev, če 

v razredu ustvarimo take razmere, ki učencem pomagajo zadovoljevati njihove psihološko 

akademske potrebe po avtonomiji, kompetentnosti, povezanosti, samospoštovanju in 

zadovoljstvu« (str. 11). 
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Za učitelja sta preprosti orodji za motiviranje učencev nagrada in kazen. Z njima lahko 

nadzorujemo vedenje učencev, vendar njuna nepremišljena raba zelo znižuje notranjo 

motivacijo. Razlogi, zakaj se učenci učijo, so različni. Bolj kot bomo poskušali manipulirati 

njihovo učenje z nagradami in kaznimi, manj bodo ponotranjili naučene vsebine (Raffini, 

2003). 

 

Notranja motivacija nas žene, ko izbiramo določeno dejavnost. Če ta izbira ne temelji na 

posebnih razlogih, ki bi prinašali zadovoljstvo pri opravljanju dejavnosti je notranja motivacija 

tisto, kar nas motivira. Številni psihologi trdijo, da iskanje in obvladovanje izzivov ljudi 

notranje motivira. To posebej velja za majhne otroke, ki niso pod pritiskom in pričakovanji 

drugih. Ko se otroci lotijo izziva, bodo za to, da ga opravijo, porabili zelo veliko časa. Pri tem 

moramo biti pozorni, da je naloga primerna njihovim sposobnostim. Če jim postavimo 

pretežak izziv, bodo neuspešni vse do takrat, dokler ne bodo imeli razvitih veščin, ki jih 

potrebujejo. Če pa jim postavimo nalogo, ki je za njih prelahka, bodo hitro odnehali in se lotili 

kakšnega bolj zahtevnega izziva (Raffini, 2003).  

 

V razredu je najvažnejše to, da pri otrocih vzbudimo željo po iskanju in premagovanju 

izzivov. Prav s tem pa jih posledično notranje motiviramo. Raffini (2003) meni, da so gonilo 

notranje motivacije »potrebe učencev po nadzoru nad lastnimi odločitvami (avtonomija – 

samovladje); po opravljanju dejavnosti, ki dajejo občutek uspešnosti (kompetentnost – 

usposobljenost); po občutku vpletenosti v nekaj višjega (pripadnosti in povezanost); po 

dobrem počutju v zvezi s samim seboj (samospoštovanje); po doživljanju zadovoljstva ob 

lastnem početju (vpletenost in stimulacija - spodbuda)« (str. 17). 

 

Z motivacijo sta povezani tudi naslednji dve teoriji, ki ju bom obravnavala v nadaljevanju. 

Avtor prve je Brophy, ki se ukvarja z območjem bližnjega razvoja. Avtorja druge pa sta Deci 

in Ryan, ki se ukvarjata s teorijo samodoločenosti. Obe teoriji bom v nadaljevanju podrobneje 

predstavila.  
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Brophy: Območje bližnjega motivacijskega razvoja 

Brophy (1999) se ukvarja z učno motivacijo in s tem, kako jo spodbuditi. Pravi, da jo je 

mogoče spodbuditi, če zagotovimo dva pogoja. Prvič je potrebno optimalno ujemanje z učno 

situacijo in lastnostmi učenca. Kot drugič pa je potrebno zagotoviti učne vsebine in metode, ki 

so primerne za učenca. 

 

Brophy (1999) opisuje koncept, ki ga je poimenoval območje bližnjega motivacijskega 

razvoja. Območje bližnjega razvoja namreč pomeni, do katere ravni je učenec zmožen priti ob 

podpori vrstnika ali odrasle osebe, ki mora biti kompetentnejši, da zmore rešiti neko nalogo 

(Juriševič, 2012). Brophy (1999) z njim razlaga, da bodo učenci bolj motivirani za učenje v 

učnih situacijah, ki jih že poznajo, zdijo se jim zanimive in jih bodo ob učiteljevi pomoči, torej 

v območju bližnjega motivacijskega razvoja, cenili oziroma pozitivno vrednotili. To je 

natančneje prikazal v tabeli.  

Tabela 3: Presečišče kognitivnega in motivacijskega območja bližnjega razvoja  
        (OBR) 

(Vir: Brophy, 1999, str. 78) 

 nad motivacijskim 

OBR 

v (znotraj) 

motivacijskega OBR 

pod motivacijskim 

OBR 

nad kognitivnim 

OBR (učenje še ni 

mogoče) 

Učni cilji so nad 

trenutnimi kognitivnimi 

in motivacijskimi 

zmožnostmi učencev, 

tudi če imajo podporo. 

 

Ob podpori ima lahko 

učenec vrednoto za 

učni cilj, vendar ga še 

ne zmore kognitivno 

doseči.  

Učenec že ceni učni cilj, 

vendar ga kognitivno še 

ni zmožen doseči, tudi 

ob podpori ne.  

v (znotraj) 

kognitivnega OBR 

(učenje je mogoče 

ob podpori) 

S podporo lahko 

učenec osvoji učni cilj, 

vendar ga ne zmore 

dojeti kot vrednoto. 

 

Ob podpori lahko 

učenec doseže učni 

cilj in ga začne ceniti.  

Učni cilj učencu že 

pomeni vrednoto in ga 

lahko kognitivno doseže 

ob podpori. 

pod kognitivnem 

OBR (je že 

naučeno) 

Učenec doseže učni 

cilj, vendar mu ne 

predstavlja vrednote, 

tudi ob podpori ne. 

Učenec je že dosegel 

učni cilj, ceniti pa ga 

začne ob podpori.  

Učenec je že dosegel 

učni cilj in mu že 

predstavlja vrednoto.  
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Teorija samodoločenosti 

Deci in Ryan (2002) razlagata o teoriji samodeterminacije oz. teoriji samodoločenosti, ki jo 

lahko zapišemo tudi kot SDT teorija, saj se v angleškem jeziku glasi »Self-determination 

theory«. Teorija vključuje razvoj in delovanje osebnosti v družbenem okolju.  

Poudarjata, da so v našem življenju pomembne človekove univerzalne potrebe. Izpostavila sta 

tri ključne človekove potrebe za to teorijo: 

 kompetentnost,  

 avtonomnost in  

 povezanost z drugimi.  

 

Pri kompetentnosti ima posameznik občutek, da obvlada neko aktivnost in da ima nek učinek. 

Pri avtonomnosti ima posameznik občutek, da lahko svobodno izbira aktivnosti, v katere bo 

vključen. Pri povezanosti pa je pomembno, da je posameznik povezan z njim pomembnimi 

drugimi, kar je v šolskem okolju lahko učitelj ali bolj kompetenten sošolec (Deci in Ryan, 

2002).  

 

Ker je SDT teorija povezana z notranjo motivacijo, je potrebno zadovoljevanje teh treh potreb, 

če želimo, da dobimo posameznika, ki je dobro notranje motiviran. To pomeni, da bo izvajal 

dano aktivnost preprosto zato, ker mu je ta všeč. Vendar moramo vedeti, da je pogoj za to 

zadovoljitev zgoraj navedenih potreb. Če povzamem, je posameznik notranje motiviran, ko 

ima možnost izbirati med aktivnostmi, ko ima občutek, da jo obvlada in ko ima občutek, da je 

povezan z njim pomembnim drugim. Torej če zadovoljimo omenjene tri potrebe, s tem 

spodbujamo notranjo motivacijo (Deci in Ryan, 2002). 

 

Navsezadnje lahko notranjo motivacijo, ki se navezuje na izvajanje aktivnosti, ki so nam všeč, 

močno navežemo tudi na igro. Z igro tako učitelj otroke lažje motivira in jih pripravi k delu. 

Notranja motivacija je potemtakem povezana z izkustvom, obenem pa igra, ki je pri otrocih 

priljubljena, bistveno vpliva na pozitivna občutenja. V nadaljevanju bom v okviru empiričnega 

dela preverila, v kakšni meri in na kakšen način učitelji pri svojem pouku uporabljajo 

didaktične igre ter kakšni so odzivi učencev. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

Poglobljen empirični del temelji na obdelavi anketnih vprašalnikov, intervjuju ter hospitiranju. 

S tovrstno kombinacijo metod je bilo mogoče priti do odgovorov na zastavljena vprašanja. 

Uporabljen je bil torej kombiniran raziskovalni pristop, kvantitativna deskriptivna metoda in 

kvalitativna metoda raziskovanja. 

  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Zgodnje poučevanje in učenje naravoslovja je pomembno, saj tako učenci postopno prehajajo 

iz t. i. »naivnega« do pravega naravoslovja (Krnel, 2011). Da je ta prehod lažji za učence, 

lahko uporabimo različne dejavnosti, med drugim didaktične igre. Učenci namreč zelo radi 

raziskujejo in odkrivajo nove stvari. Takšen pouk pa je uspešnejši od t. i. »klasičnega« pouka, 

ki temelji le na učiteljevi razlagi (Tomažič in Vidic, 2013). 

 

Didaktičnim igram v naravoslovju se do sedaj ni dajalo velikega poudarka ne med študijem 

učiteljev na fakulteti, ne preko različnih permanentnih izobraževanj za učitelje. Do sedaj ni 

bilo nobene raziskave, ki bi podala informacije o tem, koliko so didaktične igre v naravoslovju 

prisotne v slovenskih osnovnih šolah. Zato je namen te magistrske naloge raziskati, do kakšne 

mere učitelji v praksi uporabljajo didaktične igre pri poučevanju naravoslovja v prvem triletju 

in kakšne so njihove izkušnje pri njihovi uporabi.  

 

Cilji raziskave: 

1. Ugotoviti, v kolikšni meri učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin v prvem triletju. 

2. Ugotoviti, v katerem delu učne ure in s kakšnim namenom učitelji uporabljajo 

didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju.  

3. Ugotoviti, pri katerih učnih temah učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin v prvem triletju in kakšni so razlogi zanje.  
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4. Ugotoviti, kakšne odzive učitelji opažajo pri učencih med uporabo didaktične igre pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju.  

5. Ugotoviti, kako učitelji po izvedeni didaktični igri preverijo ali so učenci usvojili 

zastavljene učne cilje.  

6. Ugotoviti, kje dobijo učitelji ideje za pripravo in izvedbo didaktičnih iger pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju.  

7. Ugotoviti, s kakšnimi težavami se pri uporabi didaktičnih iger pri poučevanju 

naravoslovja srečujejo učitelji.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. V kolikšni meri učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin v prvem triletju? 

2. V katerem delu učne ure in s kakšnim namenom učitelji uporabljajo didaktične igre pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju? 

3. Pri katerih učnih temah in iz katerih razlogov učitelji uporabljajo didaktične igre pri 

poučevanju naravoslovja? 

4. Kakšne odzive učitelji opažajo pri učencih med uporabo didaktične igre pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin v prvem triletju? 

5. Kako učitelji po izvedeni didaktični igri preverijo ali so učenci usvojili zastavljene 

učne cilje? 

6. Kje dobijo učitelji ideje za pripravo in izvedbo didaktičnih iger pri poučevanju 

naravoslovja? 

7. S kakšnimi težavami se pri uporabi didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja 

srečujejo učitelji? 
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3.3 METODE DELA 

 

Vzorec 

Za anketno raziskavo je bil uporabljen namenski vzorec. Vključenih je bilo skupno 52 učiteljic 

in učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo naravoslovne vsebine vključene v predmet 

spoznavanja okolja v prvem triletju osnovne šole iz Osrednjeslovenske regije. Vsega skupaj je 

bilo izvedenih 52 anket. Od tega je bilo 98 % anketirancev žensk ter 2 % anketirancev moških. 

Povprečna delovna doba anketirancev je bila 17,6 let. 

 

Za študijo primera (hospitiranje in intervju) sem si izbrala učiteljico, ki uporablja didaktične 

igre pri poučevanju naravoslovja. Pri učni uri je bilo prisotnih 22 učencev, ob koncu pa sem 

izvedla skupinski intervju. Na vprašanja je spontano odgovarjalo 12 učencev, starih 6-7 let. 

 

Pripomočki 

Anketo sem izvajala z vnaprej pripravljenim anketnim vprašalnikom. Uporabila sem 5–

stopenjsko lestvico. Trditve sem merila s stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja, pri čemer je 

5 pomenilo, da se anketiranec popolnoma strinja s trditvijo in 1, da se nikakor ne strinja. 

Anketni vprašalnik je vseboval tudi vprašanja odprtega tipa. 

 

Vprašalnik sem sestavila tudi za intervjuje, posebej za učitelje in posebej za učence. Pri 

hospitaciji sem uporabila vnaprej pripravljen opazovalni list, ki se nahaja v prilogah. Učiteljica 

mi je prav tako posredovala svojo učno pripravo, ki jo je uporabila pri opazovalni učni uri. Vsi 

omenjeni pripomočki se nahajajo v prilogah. 

  

Postopek zbiranja podatkov 

Anketne podatke sem zbirala na različnih osnovnih šolah v osrednji Sloveniji. Učiteljem sem 

razdelila anketne vprašalnike ter jim navodila podala tudi ustno. Obenem se navodila nahajajo 

tudi neposredno na vprašalniku. Za študijo primera sem uporabila metodo opazovanja z 

udeležbo. Hospitirala sem eno šolsko uro. V ta namen sem že v naprej pripravila obrazec, v 

katerega sem si lahko sproti strukturirano delala zapiske. Po opravljeni hospitaciji sem z 
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učiteljico in njenimi učenci opravila še polstrukturirana intervjuja. Intervjuja sem posnela in 

kasneje zapisala odgovore.  

 

Obdelava podatkov 

Podatki anketnega vprašalnika so bili obdelani z ustreznimi statističnimi postopki. Pri analizi 

ter izdelavi grafov sem si pomagala s programom Excel. Izračunane so bile osnovne mere 

opisne statistike (frekvence, odstotki, aritmetična sredina, standardni odklon) in inferenčne 

statistike. Študijo primera pa sem kvalitativno analizirala in izsledke smiselno povezala s 

kvantitativnimi rezultati.  

 

3.4 REZULTATI RAZISKAVE 

 

3.4.1 Uporaba didaktične igre pri pouku (rezultati anketiranja) 

 

V uvodnem delu sem zasnovala vprašanja, ki so se nanašala na poučevanje v splošnem, v 

nadaljevanju pa sem se osredotočila na uporabo didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja. 

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa ter kombinacija obeh tipov.  

 

Najprej sem raziskala, kakšno je mnenje o uporabi didaktičnih iger pri poučevanju 

kateregakoli predmeta v prvem triletju osnovne šole. Trditve sem merila s stopnjo strinjanja 

oziroma nestrinjanja, pri čemer je 5 pomenilo, da se anketiranec popolnoma strinja s trditvijo 

in 1, da se nikakor ne strinja. V nadaljevanju navajam tabelo s trditvami in statističnimi 

izračuni. 
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Tabela 4: Mnenja o uporabi didaktičnih igre 

 

a) Didaktična igra je primerna metoda poučevanja v prvem triletju osnovne šole. 

  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 0 0.0 % 1 1.9 % 13 25.0 % 38 73.1 % 4 0.67 

            b) Za izvedbo didaktične igre porabim preveč časa, zato je ne uporabljam. 

  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

15 28.8 % 16 30.8 % 8 15.4 % 10 19.2 % 2 3.8 % 2 1.21 

            c) Z didaktičnimi igrami lahko učence spodbudim, da so bolj aktivni, kar pri njih 

spodbudi miselne procese, ki so povezani s konstrukcijo novega znanja.    

  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 2 3.8 % 7 13.5 % 13 25.0 % 30 57.7 % 4 0.86 

            d) Pouk je najbolj učinkovit, če temelji na učiteljevi razlagi. 
  
  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

5 9.6 % 8 15.4 % 28 53.8 % 11 21.2 % 0 0.0 % 3 0.85 

            e) Da bi pri učencih dosegli kakovostno in trajno znanje, mora pouk spodbujati 

samostojno delo učencev.   

  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 0 0.0 % 6 11.5 % 27 51.9 % 19 36.5 % 4 0.65 

            f) Učenci imajo radi raziskovalne dejavnosti, zato se med igro neprisiljeno 

seznanjajo s številnimi dejstvi in pri tem usvajajo nove pojme.    

  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0. 0 % 0 0.0 % 5 9.6 % 16 30.8 % 31 59.6 % 4 0.67 

            g) Didaktično igro lahko poimenujemo celostna metoda poučevanja. 
    nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1 1.9 % 2 3.8 % 13 25.0 % 21 40.4 % 15 28.8 % 4 0.93 
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h) Didaktične igre prispevajo k bogatemu učnemu okolju.  
    nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 0 0.0 % 6 10.5 % 22 38.6 % 29 50.9 % 4 0.68 

            i) Didaktična igra je eden izmed načinov, kako dosežemo kognitivni konflikt. 
  
  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 3 5.9 % 12 23.5 % 22 43.1 % 14 27.5 % 4 0.86 

            j) Didaktična igra vpliva na večjo motiviranost učencev. 
  
  nikakor ne strinja ne strinja delno strinja strinja popolnoma strinja 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0.0 % 0 0.0 % 6 11.8 % 8 15.7 % 37 72.5 % 5 0.69 

 

V navezavi s tabelo 4 rezultate navajam tudi s pomočjo grafa 1 na naslednji strani. 

 

V večini (73,1 %) so se učitelji popolnoma strinjali, da je didaktična igra primerna metoda za 

poučevanje v prvem triletju osnovne šole (trditev »a«), prav tako, da le-ta vpliva na večjo 

motiviranost učencev (trditev »j« – 71,2 %). Nekoliko manj, a še vedno v 59,6 % so se 

popolnoma strinjali s trditvijo »f«, ki pravi, da imajo učenci radi raziskovalne dejavnosti ter da 

se zato med igro neprisiljeno seznanjajo s številnimi dejstvi in pri tem ustvarjajo nove pojme. 

V 55 % so se učitelji tudi popolnoma strinjali s trditvijo »h«, ki pravi, da didaktične igre 

prispevajo k bogatemu učnem okolju. Učitelji so prav tako mnenja, da lahko z didaktičnimi 

igrami učence spodbudijo, da so bolj aktivni, kar pri njih spodbudi miselne procese, ki so 

povezani s konstrukcijo novega znanja (trditev »c«). 57,7 % se je s trditvijo popolnoma 

strinjalo, 25 % pa se jih je zgolj strinjalo. Pri tem vprašanju bi lahko sicer pričakovali višji 

odstotek pozitivnih odgovorov, vendar obstaja možnost, da so si učitelji razlagali vprašanje 

vsak po svoje. Če odgovore povežem z grafom 4, ki ga v nadaljevanju tudi navajam, drži, da 

učenci s pomočjo aktivnih oblik poučevanja lažje osvojijo znanje, vendar je iz grafa 6 jasno 

razvidno, da se učitelji tovrstnih metod bolj poslužujejo za ponavljanja (52,7 %) kot za 

konstrukcijo novega znanja (40,5 %). Pri učenju novih vsebin je količina snovi namreč večja 

in je marsikdaj težje vključiti didaktično igro v učno uro. 
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Graf 1: Mnenje o uporabi didaktičnih iger pri poučevanju 
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Odgovori na trditev »b« jasno kažejo na to, da še vedno veliko učiteljev ne uporablja 

didaktičnih iger, saj za izvedbo le-teh porabijo preveč časa. 3,8 % učiteljev je to popolnoma 

potrdilo, delno pa 19,2 %, kar je skupno še vedno kar velik odstotek (23 %). 

 

Trditev »d« je bila lahko dvoumna. Namesto »Pouk je najbolj učinkovit, če temelji na 

učiteljevi razlagi« bi bilo bolje postaviti trditev kot »Pouk je najbolj učinkovit, če temelji 

izključno na učiteljevi razlagi«. Glede na postavljeno trditev sem zato dobila veliko 

odgovorov, ki so potrdili, da je pouk najbolj učinkovit, če temelji na učiteljevi razlagi. 21,2 % 

vprašanih se je popolnoma strinjalo in kar 53 % se jih je strinjalo s trditvijo. 

 

Pričakovan rezultat sem dobila pri trditvi »e«, ki pravi, da mora pouk spodbujati samostojno 

delo učencev, da bi dosegli kakovostno in trajno znanje. 36,5 % učiteljev se je popolnoma 

strinjalo s trditvijo in kar 51,9 % se jih je strinjalo z omenjenim dejstvom. Povsem razumljivo 

je, da učitelji usmerjajo učence, da samostojno prek izkustev pridejo do rešitev, medtem ko jih 

učitelj zgolj usmerja. Menim, da je bilo vprašanje v tem kontekstu tudi razumljivo in ni 

apeliralo na samostojno delo učencev s popolno eliminacijo dela v skupinah. 

 

Da didaktično igro učitelji ne smatrajo kot »celostno metodo poučevanja« so potrdili odgovori 

trditve »g«. 28,8 % učiteljev se je popolnoma strinjalo s trditvijo in kar 40,4 % se je z navedbo 

dejstva strinjalo. Odgovori kažejo, da si učitelji didaktičnih iger ne predstavljajo kot celostne 

metode poučevanja, saj so mnenja, da manjka »razlaga« kot dopolnilna metoda. 

 

Povsem pričakovane rezultate je prinesla tudi trditev »i«, ki navaja, da je didaktična igra eden 

izmed načinov, kako dosežemo kognitivni konflikt. 26,9 % učiteljev je to popolnoma pritrdilo 

in kar 40 % jih je omenjeno dejstvo potrdilo. Didaktične igre so metoda, ki omogoča, da 

učenec doseže določeno raven znanja prav s poskušanjem, pri čemer nizom napak sledi 

pravilna rešitev.  

 

V tretjem vprašanju sem poizvedovala pri katerih predmetih anketiranci največkrat uporabijo 

didaktično igro. Možnih je bilo več odgovorov. Največ učiteljev (27,3 %) uporablja didaktične 

igre pri predmetu matematika. Največjo zastopanost tega odgovora je mogoče razložiti s tem, 
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da je matematika pravzaprav vsak dan na urniku. Na enak način bi si lahko razložili tudi 

visoko zastopanost odgovora »slovenščina« (20,8 %). Uporaba didaktičnih iger pri 

spoznavanju okolja pa je dosegla raven 20,8 %.  

 

Graf 2: Uporaba didaktičnih iger pri različnih predmetih 

 

Pogostost uporabe didaktičnih iger ponazarja graf 3.  

 

Graf 3: Pogostost uporabe didaktičnih iger 
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Največ učiteljev uporablja didaktične igre tedensko (47,2 %), celo 35,8 % jih uporablja 

dnevno. Do pridobljenih rezultatov se pravzaprav ne morem realno opredeliti, saj sem v 

nadaljevanju raziskave ugotovila, da učitelji velikokrat zamenjujejo didaktično igro z ostalimi 

dejavnostmi kot je na primer eksperimentalno delo. V drugo skupino bi bilo smiselno združiti 

tiste, ki jih uporabljajo mesečno (13,2 %), nekajkrat letno (1,9 %) in nikoli (1,9 %). Seštevek 

le-teh znaša 17 %, kar pomeni da še vedno razmeroma velik delež učiteljev didaktične igre ne 

uporablja pogosto. Vzrok lahko po vsej verjetnosti pripišemo času, ki ga vzame priprava na 

tovrstno metodo poučevanja ter času izvedbe, ki je na voljo za doseganje zastavljenih učnih 

ciljev. Didaktična igra učiteljem vzame čas za pripravo, v okviru posamezne učne ure pa 

seveda čas za podajanje navodil, čas za izvedbo igre in čas za analizo. 

 

Peto vprašanje se je nanašalo na uporabo aktivnih oblik poučevanja. 92,2 % učiteljev 

uporablja aktivne oblike poučevanja. Navajali so, da uporabljajo dvojice ter skupinske oblike, 

pri čemer uporabljajo raziskovanje in samostojno raziskovanje kot metodo poučevanja.  

 

Graf 4: Uporaba aktivnih oblik poučevanja 

 

Zanimalo me je, v katerem delu učne ure največkrat učitelji uporabijo didaktično igo. 

Rezultate prikazuje graf 5. Raziskava je pokazala, da kar 53,6 % učiteljev uporablja didaktično 

igro v uvodu učne ure. Razmeroma medsebojno enaki deleži učiteljev pa uporabljajo to 

metodo v osrednjem delu ure (12,5 %), zaključnem delu ure (16,1 %) in v kombinaciji 

različnih delov ure (17,9 %). 
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Graf 5: Uporaba didaktičnih iger glede na del učne ure 

 

 

V nadaljevanju sem raziskala, pri katerih etapah učnega procesa učitelji uporabijo didaktično 

igro. Rezultate prikazuje graf 6.  

Graf 6: Didaktične igre in etape učnega procesa 

 

Kar 40,5 % učiteljev uporabi metodo didaktične igre pri obravnavanju nove snovi. Največji 

odstotek uporabe metode didaktične igre je pri ponavljanju in utrjevanju (52,7 %). Pri 

preverjanju znanja učitelji didaktičnih iger skoraj ne uporabljajo (le 6,8 %), saj znanje 

preverjajo na klasične načine: ustno in pisno s pomočjo učnih listov ali z drugimi načini. 

 

Nadaljnja vprašanja so bila usmerjena na uporabo didaktične igre pri naravoslovju. Pri osmem 

vprašanju me je zato zanimalo, kako pogosto učitelji uporabljajo didaktično igro pri 

poučevanju naravoslovja.  
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Graf 7: Pogostost uporabe didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja 

 

 

Dnevno didaktične igre uporablja samo 3,9 % učiteljev, tedensko 37,3 % učiteljev, 35,3 % pa 

jih uporablja mesečno. 9,8 % učiteljev didaktične igre uporablja le nekajkrat letno ter 13,7 % 

celo nikoli. Če zadnja dva podatka združimo, pridemo do ugotovitve da praktično 23,5 % 

učiteljev didaktičnih iger sploh ne uporablja. 

 

Osmemu vprašanju je sledilo vprašanje odprtega tipa. Učitelje sem povprašala, s kakšnim 

namenom uporabijo didaktične igre v posameznem delu učne ure. Velika večina učiteljev 

meni, da s takšnim pristopom zagotovijo pestrost učne ure in s tem večjo pozornost ter 

dojemljivost učencev. Didaktične igre, kakor trdijo, spodbujajo umsko delo in motivacijo. 

Nekateri so mnenja, da je to tudi idealen način utrjevanja snovi.  

 

Najobširnejše je bilo deseto vprašanje, ki navaja učne teme oziroma vsebine iz učnega načrta 

za posamezen razred. Zanimalo me je, pri katerih izmed njih učitelji najpogosteje uporabijo 

didaktične igre. Rezultati so prikazani v posameznih grafih glede na razred. 
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Graf 8: Didaktične igre v naravoslovju – 1. razred 

 

 

V 1. razredu osnovne šole so didaktične igre najbolj zastopane pri obravnavi gibanja (23,1 %), 

saj je to učna tema, ki jo je najpreprosteje predstaviti z didaktičnimi igrami, saj so učenci 

vključeni v dejavnosti. Kakor navaja Učni načrt Spoznavanja okolja (2011) se v okviru tega 

predmeta naučijo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in 

igrač, vedo kaj povzroča spreminjanje gibanja ter znajo razstaviti in sestaviti preprosto 

tehnično igračo. 
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V prvem razredu se s pomočjo didaktičnih iger prav tako veliko poučuje tematski sklop snovi 

(19,2 %), in sicer lastnosti predmetov in snovi ter trdne snovi. Omenjene teme niso preveč 

abstraktne ter so zato primerne za prvošolce. Poučujejo se povsem preprosti postopki kot so 

rezanje, valjanje, gnetenje itd. V nasprotju pa se z didaktičnimi igrami ne poučuje tematika 

nevarnih snovi. Učne teme »Okolje, naravno in grajeno okolje« prav tako v prvem razredu 

učitelji ne poučujejo s pomočjo didaktičnih iger. 

 

Graf 9 prikazuje uporabo didaktičnih iger pri naravoslovju v 2. razredu. Najpogosteje se 

didaktične igre uporabljajo pri razlagi vremenskih pojavov (21,2 %) ter letnih časov (17,3 %). 

V 2. razredu učenci že zelo natančno spoznavajo človeško telo, kamor sodijo temeljni organi 

in okostje. V okviru te tematike se seznanjajo tudi s pomenom uravnotežene in pravilne 

prehrane ter redne telesne vadbe. Tovrstno tematiko je prav tako mogoče zelo uspešno 

prikazati v okviru didaktičnih iger (15,4 %), v kolikor so seveda na voljo. Teme, ki v okviru 

didaktičnih iger v 2. razredu niso zastopane (0 %), so naslednje: prenašanje gibanja, obrnljivi 

in neobrnljivi pojavi ter pogoji za življenje rastlin.  
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Graf 9: Didaktične igre v naravoslovju – 2. razred 

 

 

V nadaljevanju sledi graf 10, ki obravnava didaktične igre v naravoslovju za 3. razred. V 
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vetrokaza, košarice, papirnate kape, kozarca, glinenega lončka itd. Konkretno pri tem 

vprašanju naletimo na različno pojmovanje didaktičnih iger. Vse navedeno dejansko spada 

med dejavnosti in ne med didaktične igre. Iz odgovorov lahko sklepam, da učitelji verjetno ne 

poznajo značilnosti didaktičnih iger in ne ločijo med eksperimenti, igro in ostalimi 

dejavnostmi. Odprto ostaja vprašanje, kje postaviti ločnico med didaktičnimi igrami ter vsemi 

ostalimi dejavnostmi, ki sem ne sodijo. 

 

Graf 10: Didaktične igre v naravoslovju – 3. razred 
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Učitelji v 3. razredu s pomočjo didaktičnih iger poučujejo tudi teme kot so izvor in potovanje 

zvoka, glasnost, višina in trajanje zvoka, slušni organ itd. (23,1 %). S preprostimi predmeti je 

mogoče ponazoriti določene zvoke ter jih tudi definirati. 

 

Tem kot so »gradiva, orodja, postopki« in »medsebojna odvisnost živih bitji« učitelji na tej 

stopnji ne prezentirajo s pomočjo didaktičnih iger (0 %).  

  

V nadaljevanju sem s pomočjo odprtega vprašanja pridobila informacije kakšne odzive učitelji 

opažajo pri učencih, ko poučujejo naravoslovje s pomočjo didaktičnih iger. V veliki večini so 

učitelji navajali, da tovrsten pristop močno spodbuja motivacijo pri učencih ter da so na takšen 

način le-ti bistveno bolj pozorni pri pouku. Trdijo, da didaktične igre namreč uvajajo sproščen 

koncept poučevanja, tako da učenci na tej stopnji včasih celo izgubijo občutek, da so v šoli. 

Prav tako so bili mnenja, da podajanje snovi tako za učence postane zanimivo in ne deluje 

prisilno. Učitelji so opazili, da na takšen način razvijajo pri učencih tudi samostojnost, ki je 

ključnega pomena pri izobraževanju. 

 

Pri naslednjem vprašanju sem ugotavljala, če učitelji tudi dejansko preverjajo dosego 

zastavljenih učnih ciljev po končani izvedbi didaktične igre v naravoslovju. V grafu 11 so 

predstavljeni rezultati, ki kažejo na to, da po vsej verjetnosti še vedno 11,6 % učiteljev ne ve, 

zakaj uporabljajo didaktične igre in jih morda napačno pojmujejo. 88,4 % učiteljev pa učne 

cilje po izvedbi didaktične igre v naravoslovju tudi preverja. 

 

Graf 11: Preverjanje učnih ciljev po izvedbi didaktične igre v naravoslovju 
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Preverjanje učnih ciljev je mogoče izvajati na različne načine: ustno, pisno ali v kombinaciji z 

drugimi načini. Rezultati grafa 12 ponazarjajo, da 72,7 % učiteljev v tem primeru znanje 

preverja ustno, 13,6 % pisno, 13,6 % pa uporabi kombinacijo ter druge oblike kot je npr. 

skupinsko preverjanje.  

Graf 12: Način preverjanja učnih ciljev po izvedbi didaktične igre v naravoslovju 
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najpogostejši vir informacij izobraževanja (27 %), skorajda ekvivalenten vir predstavljajo tudi 

revije (25,8 %) ter sodelavci (24,7 %). Glede na to, da je v Sloveniji še vedno razmeroma 

malo izobraževanj na to temo, so po vsej verjetnosti pri odgovarjanju na to vprašanje učitelji 
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predmetov in ne le pri naravoslovju. 
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Graf 13: Vir informacij za pripravo didaktičnih iger v naravoslovju 
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pa je 6 anketirancev odgovorilo zgolj, da priprava in izvedba didaktičnih iger vzame preveč 
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Tabela 5: Težave pri pripravi in izvedbi didaktičnih iger v naravoslovju 
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- poenostavitev razlage 

- učenci se preveč sprostijo in postanejo preveč razigrani 

- ni materialov na voljo 

 

Anketa se je zaključila z vprašanjem »Ali bi se udeležili izobraževanja na temo didaktičnih 

iger v naravoslovju?«. Kljub visokem odstotku (86,0 %) odgovorov »DA«, je še vedno 4,7 % 

učiteljev odgovorilo »NE« ter 9,3 % »MOGOČE«.  

 

Graf 14: Udeležba izobraževanja na temo didaktičnih iger 
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3.4.2 Izkušnje učiteljice z uporabo didaktične igre (intervju) 

V nadaljevanju raziskave sem anketirala učiteljico 1. razreda. Intervju se nahaja v prilogah 

(priloga 2), kjer z namenom, da ohranim avtentičnost intervjuja, pod vprašanji neposredno 

navajam tudi odgovore. 

 

Intervjuvana učiteljica didaktične igre pri svojem pouku uporablja vsakodnevno. Poudarja, da 

je uporaba le-teh nujna, še posebej v nižjih razredih. Izpostavila je prav začetek prvega razreda 

osnovne šole, ko učenci še ne znajo brati in pisati. Sama jih uporabi povsod, kjer učne teme to 

dopuščajo. Največkrat jih uporabi pri utrjevanju. V veliko pomoč ji je tudi prisotnost še enega 

učitelja v razredu, saj tako znanje lažje preverjajo kar sproti.  

 

Učiteljica je zelo navdušena nad takšno obliko poučevanja, slabost pa vidi predvsem v količini 

časa za pripravo tovrstnih iger in slabi opremljenosti šol s takšnimi pripomočki. Informacije 

samoiniciativno išče po spletu, v veliko pomoč ji je tudi mladinski tisk. Izbrane igre smiselno 

predela in prilagodi učni temi. Sama se znajde tako, da pokliče ali piše prošnje v podjetja, 

katerih procesi proizvajajo odpadni material, ki ga je mogoče uporabiti za izdelavo didaktičnih 

iger. Navdušena je, da ji pri tem pomagajo tudi nekateri starši učencev. 

 

 

3.4.3 Izkušnje učencev pri uporabi didaktične igre (intervju) 

Intervju učiteljice sem dopolnila s posebej sestavljenimi vprašanji za učence istega razreda 

(priloga 3). Glede na to, da so otroci v 1. razredu stari od 6 do 7 let, sem se odločila za 

skupinsko obliko intervjuja, saj sem mi je zdelo, da bodo učenci bolj sproščeno odgovarjali na 

zastavljena vprašanja. 

 

Učence sem povprašala, kaj običajno počnejo pri pouku spoznavanje okolja. Povedali so, da 

gredo ven, da se igrajo in da jim učiteljica kaj novega pove. Iz njihovih odgovorov sem 

zasledila, da so najbolj izpostavili uporabna in praktična znanja kot so: učenje o rastlinah in 

živalih, o pravilih na cesti, o onesnaževanju okolja, ločevanju odpadkov, zdravem življenju ter 

o družini. Navdušeni so bili predvsem nad učenjem prek zgodbic, filmov in zanimivo razlago 
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učiteljice. Najbolj so bili navdušeni, če se ob tem lahko igrajo ali gredo ven. Vprašala sem jih 

tudi, če se kaj naučijo ob tem, ko se igrajo. Na to vprašanje mi nekako niso znali odgovoriti. Iz 

tega sklepam, da je učiteljica didaktične igre dobro pripravila in pravzaprav učne cilje spretno 

vpeljala vanje. Na vprašanje, če jim je ljubše, da jim učiteljica snov razlaga ali se sami raje 

učijo prek dejavnosti, so odgovarjali različno. Nekaterim je ljubše, če učiteljica razlaga, 

drugim pa da sami »kaj delajo«.  

 

Kakor sem tekom intervjuja tudi sama zasledila, je učencem najljubše, da učiteljica uporablja 

kombinirane metode poučevanja, kar sem v bistvu opazila tudi že pri intervjuju z učiteljico. 

 

3.4.4 Analiza uporabe didaktične igre (hospitiranje) 

 

Hospitiranje učne ure je potekalo na osnovni šoli v Osrednjeslovenski regiji, in sicer v prvem 

razredu. Hospitirala sem 22. 6. 2015, tretjo šolsko uro, pri predmetu spoznavanje okolja. Po tej 

šolski uri sem opravila kratek intervju z učenci, ki se nahaja v prilogah (priloga 3). Na 

učiteljico pa sem počakala in intervju opravila po četrti šolski uri, saj je četrto uro še imela 

pouk (priloga 2). Pri pouku je bilo prisotnih 22 učencev in učiteljica ter druga učiteljica 

oziroma strokovna delavka v prvem razredu.  

 

Z učiteljico sem se predhodno dogovorila, da bom prišla na hospitacijo njene učne ure 

spoznavanja okolja. Dogovorili sva se, da bom hospitirala učno uro, ki se bo nanašala na 

naravoslovni del tega predmeta in da bo v tej uri uporabila didaktične igre. Omenjena 

učiteljica tudi v splošnem pri poučevanju velikokrat uporablja didaktične igre.  

 

Hospitacija je bila izvedena ob koncu šolskega leta, zato sem predvidevala, da bo didaktične 

igre uporabila kot pomoč za utrjevanje učne snovi. Pričakovala sem, da bo uporabila nekaj 

iger, ki bodo povzele že naučeno učno snov in bodo izvedene na tak način, da bo dosegla 

predvidene učne cilje, da bodo učencem zanimive in da bo učiteljica dobila vpogled v znanje 

učencev.  
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V opazovani učni uri so bile uporabljene tri didaktične igre. Ena v uvodnem delu, dve pa v 

osrednjem delu učne ure. Vse tri igre so bile uporabljene z namenom utrjevanja in preverjanja 

znanja. Uporabljene so bile preproste didaktične igre, ki si jih je učiteljica sama zamislila in 

jih tudi izdelala. Za njihovo izdelavo je potrebovala bel, rdeč in zelen karton, kuverte in 

sličice, ki jih je plastificirala, da jih lahko uporablja več let zaporedoma.  

 

V nadaljevanju bom podrobneje opisala hospitiranje, ki je potekalo v okviru učne ure 

spoznavanje okolja. Opazovala sem s pomočjo opazovalnega lista (priloga 5), v katerega sem 

sproti zapisovala opise iger in moja opažanja (priloga 6). Ob koncu ure pa mi je učiteljica dala 

tudi svojo učno pripravo, tako da sem se lahko v uro še podrobneje poglobila, ko sem rezultate 

interpretirala. Učna priprava se prav tako nahaja v prilogah (priloga 4).  

 

Učiteljica je za uvodni del učne ure izbrala preprosto didaktično igro, pri kateri so se morali 

učenci premikati na levo ali desno stran učilnice, odvisno od dogovora. Igra se mi je zdela 

primerna kot uvodna motivacija, saj je v učencih vzbudila zanimanje. Prav tako je bila 

primerna, ker vključuje gibanje, kar je še posebej primerno pri mlajših učencih, saj težko celo 

učno uro sedijo pri miru. Sama bi spremenila le to, da preden bi povedala novo besedo, bi se 

učenci premaknili na sredino razreda in se šele nato premaknili na pravo stran razreda. S tem 

bi še povečala njihovo gibanje, preprečila pa bi tudi to, da če bi zaporedoma razvrstili dve 

besedi pod eno skupino, se v tem primeru ne bi premaknili, ampak bi ostali na mestu, kjer že 

stojijo. Edini pomislek, ki ga imam pri tej igri je ta, da učenci, ki ne poznajo pravilnega 

odgovora, se pomaknejo na tisto stran učilnice, kamor se premakne večina njihovih sošolcev. 

Zato pri tej igri ne dobimo popolnoma jasne slike znanja za vsakega učenca posebej. 

 

V osrednjem delu učne ure je učiteljica uporabila dve didaktični igri. Pri prvi igri so učenci 

dvigovali barvne kartončke. Glede na pravilen odgovor so dvignili rdeč ali zelen kartonček. 

Pri tej igri je imela učiteljica možnost hitrega pregleda nad odgovori, vendar se pojavlja 

podoben problem kot pri uvodni igri. Obstaja namreč možnost, da učenec, ki ne ve pravilnega 

odgovora, dvigne kartonček enake barve, kot ga je večina učencev. Na ta način torej ne 

dobimo realnega vpogleda na znanje posameznih učencev. Prav tako ne moremo sklepati, 

kako utrjeno je znanje učencev, glede na hitrost odgovorov, saj nekateri učenci potrebujejo 
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nekoliko več časa, da podajo pravilen odgovor, drugi so pri tem hitrejši, spet tretji pa malo 

pogledajo po razredu in odgovorijo tako, kot je odgovorila večina sošolcev. Nekateri učenci so 

imeli težave pri dvigovanju kartončkov, saj so pozabili, kateri odgovor pomeni določena barva 

kartončka. Zaradi tega bi bilo morda dobro, da bi učiteljica na tablo pritrdila rdeč in zelen 

kartonček ter zraven dopisala, katera barva predstavlja živo in katera neživo naravo. Zraven bi 

morda lahko dodala še primer za vsako skupino, zato da bi tudi učenci, ki so si težje zapomnili 

barvi, lažje sodelovali pri tej igri. Smiselno je bilo tudi to, da so vsak odgovor posebej 

utemeljili. Učiteljica je bila pri tem pozorna, da so utemeljevali različni učenci in ne samo tisti, 

ki so dvigovali roke in želeli odgovarjati.  

 

Pri drugi igri v osrednjem delu učne ure so učenci delali v parih. V večini so učenci sodelovali 

v parih brez težav, le v enem primeru je morala učiteljica večkrat posredovati, saj se dva 

učenca nikakor nista znala uskladiti glede odgovorov. Predvsem je bila težava v komunikaciji, 

saj se nista znala poslušati in sta oba vztrajala pri svojem mnenju ter nista popustila, dokler ni 

pristopila učiteljica in jima pomagala rešiti spor. Pri tem ju je usmerjala tako, da sta se na 

koncu uskladila in podala enoten ter pravilen odgovor. Ta igra je med drugim od učencev 

zahtevala dobro komunikacijo in sposobnost usklajevanja mnenj.  

 

V zaključnem delu učne ure ni bila uporabljena didaktična igra. 

 

Skozi celotno učno uro so se učenci takoj vključevali v igre in so v njih z zanimanjem 

sodelovali. Učiteljici je v večini uspelo motiviranost zadržati skozi celotno učno uro, saj so se 

učenci brez večjih težav in motenj njihove pozornosti sodelovali v igrah. Prav tako pa so z 

veseljem rešili delovni list ob koncu ure in s tem pokazali svoje znanje.  

 

Moj splošni vtis glede na moja pričakovanja je bil pozitiven. Pričakovala sem, da bo učiteljica 

morda uporabila kakšno kompleksnejšo didaktično igro, vendar so bile vse tri uporabljene zelo 

preproste. Čeprav so bile enostavnejše kot sem pričakovala pred hospitacijo, jih je učiteljica 

smiselno uporabila in z njimi dosegla načrtovane učne cilje. Učno uro je na koncu dopolnila še 

z učnim listom, kar se mi je zdelo zelo ustrezno, saj je z njim preverila, ali znajo učenci tudi 

popolnoma samostojno razvrščati dane besede v skupino žive ali nežive narave. Smiselno se 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Iglič, Neža; magistrsko delo 

- 67 - 

 

mi je zdelo tudi to, da je učiteljica stopnjevala težavnost iger. Najprej je uporabila skupinsko 

igro, kjer si lahko učenci pomagajo s sošolci oziroma so pozorni na njihove odgovore, ki so 

jim lahko v pomoč. Potem pa sta sledili igri, kjer so morali pokazati več samostojnosti in 

svojega znanja. Učiteljica je pri vseh treh igrah dala jasna in kratka navodila. Pri vsaki igri je 

tudi po en primer demonstrirala. Učenci so jih dobro razumeli, saj med samim igranjem ni bilo 

zaznati težav zaradi nerazumevanja navodil.  

 

Kot sem že omenila, so se mi zdele igre primerne glede na starost in predhodno znanje 

učencev. Tudi časovni okvir iger je bil ustrezen. Prva igra je traja dobrih pet minut, vendar sta 

v ta čas všteti tudi razlaga navodil in demonstracija. Nekaj dodatnega časa so potrebovali tudi 

za ureditev učilnice pred in po izvedbi te didaktične igre, saj so potrebovali malo več prostora 

in so za ta namen premaknili nekaj miz in stolov. Drugo igro so se igrali dobrih deset minut, 

saj so kar nekaj časa potrebovali, da so vsak odgovor utemeljili. Za tretjo igro pa so skupaj z 

navodili, demonstracijo, izvedbo in pregledom pravilnosti rešitev potrebovali skoraj 15 minut.  

 

Splošno vzdušje v razredu je bilo zelo prijetno in sproščeno. Učenci so dobro sledili 

navodilom in z zanimanjem sodelovali pri opisanih igrah. Presenetil pa me je tudi pozitiven 

odnos do iger oziroma do didaktičnega materiala. Nihče izmed učencev ni uničil nobenega 

kosa didaktičnih iger. Po vsaki končani igri je učiteljica dala natančna navodila, kako naj 

učenci pospravijo ves didaktični material. Učenci so ga zgledno pospravili in ga prinesli 

učiteljici.  

 

3.4.5 Ovrednotenje ciljev raziskave in odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

S pomočjo ankete, intervjujev ter hospitiranja sem prišla do ključnih ugotovitev, s katerimi 

bom lahko v nadaljevanju odgovorila na vprašanja, ki sem si jih zastavila v uvodnem delu. 

Zaradi jasnosti bom vprašanja ponovno navedla v istem vrstnem redu. 
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1. V kolikšni meri učitelji uporabljajo didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin v prvem triletju? 

 

Glede na vse pozitivne lastnosti didaktičnih iger, učitelji le-teh še vedno ne izvajajo 

pogosto. Rezultati ankete so pokazali, da sicer 4 % učiteljev uporablja didaktične igre 

dnevno in 37 % tedensko, vendar jih obenem kar 35 % uporablja le mesečno, 10 % letno 

in 14 % celo nikoli. Rezultat se zdi kar zaskrbljujoč, saj samo 41 % učiteljev razmeroma 

redno uporablja didaktične igre pri poučevanju. Ob pogovoru z učiteljico sem prišla do 

ugotovitve, da je vzroke za neuporabo didaktične igre pri pouku možno iskati na več 

področjih. Izpostavila bi omejena sredstva za nakup didaktičnih iger in materialov, 

pomanjkanje usposabljanj učiteljev za pripravo iger in izmenjavo izkušenj s tega 

področja.  

 

2. V katerem delu učne ure in s kakšnim namenom učitelji uporabljajo didaktične igre 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju? 

 

S pomočjo ankete sem ugotovila, da 54 % učiteljev uporablja didaktično igro v uvodnem 

delu učne ure z namenom, da pritegne pozornost učencev. V osrednjem delu to metodo 

izvaja 12 % učiteljev, v zaključnem delu 16 %, v kombinaciji pa 18 %.  

 

Kakor navaja A. Tomić (2002), učitelji največkrat uporabijo samo tretjino učne ure za 

uporabo didaktične igre. To je običajno v začetku ure ali na koncu. Razmerje med njenimi 

tremi deli (motivacija, akcija in refleksija) pa naj bi bilo v razmerju 1 : 2 : 3. 

 

Kakor omenjajo avtorji in kakor kažejo izkušnje empiričnega dela naloge, ostaja 

didaktična igra najbolj izvajana v uvodnem delu ure, saj je ob zaključku časovno 

zahtevnejše za pripravo.  
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3. Pri katerih učnih temah in iz katerih razlogov učitelji uporabljajo didaktične igre 

pri poučevanju naravoslovja? 

 

V prvem razredu osnovne šole se v okviru poučevanja naravoslovnih predmetov 

uporabljajo didaktične igre največ za razlago tem kot so gibanje ter osnovne lastnosti 

snovi. V drugem razredu so didaktične igre najbolj zastopane pri poučevanju vremenskih 

pojavov, letnih časov in spoznavanju človeškega telesa. V tretjem razredu osnovne šole s 

pomočjo didaktičnih iger učenci spoznavajo zvok ter izdelujejo predmete. Glede na to, da 

so imeli učitelji možnost odgovarjati na vprašanja glede na poznan učni načrt, me je 

presenetilo to, da so »izdelovanje predmetov« uvrstili med didaktično igro, pri čemer gre 

za dejavnost. Še vedno torej obstaja vprašanje, kje postaviti ločnico med didaktičnimi 

igrami ter vsemi ostalimi dejavnostmi, ki sem ne sodijo. 

 

Prednosti vidijo učitelji v večji motiviranosti učencev, sproščenosti in spontanosti učenja. 

Učenci so v prvih treh razredih še majhni in igro potrebujejo. V nasprotju s poukom, ki 

poteka zgolj na »klasičen način«, obravnavanje snovi s pomočjo didaktičnih iger ni 

suhoparno. V prvem razredu, ko učenci še ne znajo brati in pisati, je tovrstna metoda še 

posebej zaželena. 

 

4. Kakšne odzive učitelji opažajo pri učencih med uporabo didaktične igre pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju? 

 

Ob uporabi didaktičnih iger učitelji opažajo večjo motiviranost učencev ter sproščenost. 

Podajanje snovi tako zanje postane zanimivo in ne deluje prisilno, obenem pa razvijajo 

tudi samostojnost, kar je eden od osnovnih splošnih ciljev izobraževanja. Zgodi pa se, da 

včasih učenci didaktično igro vzamejo zgolj kot igro in zato postanejo preživahni. Od 

učitelja pa je seveda odvisno, kako celotno situacijo obvladuje.  

 

V skupinskem intervjuju so učenci povedali, da se pri spoznavanju okolja radi igrajo, da 

gredo radi ven in da radi raziskujejo. Povedali so, da se najraje učijo tako, da sami kaj 

delajo in da obenem učiteljica tudi razlaga. 
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5. Kako učitelji po izvedeni didaktični igri preverijo ali so učenci usvojili zastavljene 

učne cilje? 

 

Preverjanje učnih ciljev je mogoče izvajati na različne načine: ustno, pisno ali v 

kombinaciji tudi z drugimi načini. Rezultati ankete so pokazali, da 73 % učiteljev v tem 

primeru znanje preverja ustno, 13 % pisno, 14 % pa uporabi kombinacijo ter druge oblike 

kot je npr. skupinsko preverjanje.  

 

Učitelji najlažje preverijo učence tako, da jih že sproti in/ali ob koncu kaj povprašajo. 

Včasih pa je že igra sestavljena tako, da je preko nje mogoče videti ali so dosegli določen 

cilj ali ne.  

 

V uri pri kateri sem hospitirala, je učiteljica učne cilje preverjala sproti ter učence 

usmerjala k pravilnim odgovorom, ob koncu pa so še reševali učni list, s katerim so 

ponovili učno snov, ki so jo tekom ure utrjevali.  

 

6. Kje dobijo učitelji ideje za pripravo in izvedbo didaktičnih iger pri poučevanju 

naravoslovja? 

 

Izdelava ustrezne didaktične igre ni enostavna naloga. Ankete so pokazale, da so 

najpogostejši vir informacij izobraževanja (27 %), skorajda ekvivalenten vir predstavljajo 

tudi revije (25,8 %) ter sodelavci (24,7 %). 

 

Učiteljica, katero sem intervjuvala, je jasno povedala, da so možnosti, ki se navezujejo na 

finančni vidik, pri izdelavi didaktičnih iger omejene in tako odvisne od iznajdljivosti in 

samoiniciativnosti učitelja. Povedala je, da rada raziskuje po spletu, kjer išče informacije 

ter ideje za tovrstne igre. Velikokrat tudi določeno idejo priredi po svoje in jo seveda 

prilagodi učnim ciljem.  
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Opaziti je bilo mogoče tudi to, da marsikateri učitelji ne vedo natančno, kaj sploh so 

didaktične igre. Potrebno je paziti, da zmotno ne zamenjamo pojmovanja didaktičnih iger 

z običajno igro, dejavnostjo, eksperimentom ali podobnimi oblikami poučevanja. 

 

7. S kakšnimi težavami se pri uporabi didaktičnih iger pri poučevanju naravoslovja 

srečujejo učitelji? 

 

Anketirani učitelji so jasno izpostavili problematiko uporabe didaktičnih iger pri 

naravoslovju. Tovrsten pouk namreč terja veliko priprav, šole pa nimajo denarja za 

pripomočke. Glede na to, da morajo učitelji dosegati določene učne cilje, imajo velikokrat 

premalo časa za izvedbo didaktičnih iger in v nadaljnje za preverjanje učnih ciljev, sploh 

če je razred številčnejši. Pri manj samostojnih učencih je namreč potrebna tudi dodatna 

razlaga, zato je za tovrstne primere ugodna prisotnost tudi drugega učitelja pri pouku. 

Učitelji se včasih srečujejo tudi s problematiko razigranosti učencev, ki jih je težko 

pomiriti in spraviti nazaj na svoja mesta. Tisti, ki si prizadevajo za uvedbo tovrstnega 

načina poučevanja, velikokrat tudi kakšno že obstoječo igro priredijo in jo na novo 

vključijo v pouk. Učiteljica, pri kateri je potekala moja ura hospitacije, se sama zelo dobro 

znajde tako, da pokliče ali piše prošnje v podjetja za donacijo materiala. Na takšen način 

je mogoče pridobiti papir, karton, filc, ostanke blaga, lesa in podobno. V tovrstna iskanja 

se običajno vključijo tudi starši. 

 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu sem podrobneje raziskala pomen igre pri poučevanju naravoslovja v 

prvem triletju osnovne šole. Preko različnih avtorjev sem želela jasno razložiti razliko med 

igro in didaktično igro, ki je namenjena doseganju konkretnih učnih ciljev. V empiričnem delu 

sem namenoma uporabila anketo, intervju in hospitiranje, tako da sem pridobila natančne 

odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih predhodno zastavila. 
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Naravoslovje je v zgodnjem otroštvu pomembno, saj otroci lahko raziskujejo okolje brez tuje 

pomoči in so s tem bolj motivirani. Naravoslovne teme omogočajo lažji preskok od 

konkretnega do abstraktnega dojemanja sveta, kar pa je pomembno za celotni razvoj otrokove 

osebnosti (Novak idr., 2003). Pri zgodnjem naravoslovju otrok razvija sposobnosti in način 

razmišljanja, ki ga prenaša na vsa druga področja, kar pa je ključno pri njegovem razvoju in 

pridobivanju novih znanj (Krnel, 2011).  

 

Novak idr. (2003) menijo, da se lahko naravoslovje oddalji od »klasičnega« poučevanja in da 

je učenje aktiven proces, ki ga prilagajamo starosti in potrebam učencem. Tudi Krnel (2011) 

razlaga, da je naravoslovje lahko »zabavno«. Dejavnosti organiziramo v skupinah in jih 

prilagodimo tako, da učenci sami poiščejo odgovore na vprašanja.  

 

Ena izmed dejavnosti oziroma metod poučevanja je didaktična igra. Z njo lahko poleg 

pridobljenega znanja vplivamo tudi na razvoj osebnosti učencev, saj poleg doseženih 

izobraževalnih ciljev, dosežemo še cilje s področja socializacije in razvijanja interesov ter 

sposobnosti (Tomić, 2002). 

 

Čeprav je otrokova igra brezmejna, neskončna in na nek način primarne narave, Kamenov 

(1981) pojasnjuje, da moramo igrače, ki jih uporabimo pri pouku, vključiti pravilno ter 

sistematično in ne samo naključno. Razlaga, da naj bi vzgojni pomen igre poznal samo učitelj, 

učenci pa se »samo« igrajo in se tega ne zavedajo.  

 

Vrednotenje in preverjanje učnega uspeha je ključnega pomena, cilji pa morajo biti vgrajeni v 

igro, tako da jih učenci pravzaprav sploh ne zaznajo. A. Tomić (2002) jasno navaja, da mora 

biti najmanj časa namenjenega motiviranju, nekoliko več izvedbi in največ časa analizi 

oziroma refleksiji.  

 

S pomočjo analize intervjuja sem ugotovila, da si učenci pravzaprav ne želijo pri pouku samo 

igre, temveč da jim je najljubša kombinacija igre in razlage. Na podlagi teorije ter celotnega 

empiričnega dela menim, da je za učitelje kot tudi za učence najbolj ugodna kombinacija 
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»klasičnega pouka« in didaktičnih iger. Obenem se je potrebno zavedati, da je doseganje učnih 

ciljev najbolj odvisno od iznajdljivosti učitelja in odprtosti učne teme iz učnega načrta.  

 

Ankete so pokazale, da učitelji tovrstni pristop še vedno premalo uporabljajo. Pomembno 

vlogo imajo pri tem izobraževanja učiteljev, ki pa jih žal ni veliko na voljo. Med vprašanimi 

učitelji bi se izobraževanj na temo didaktičnih iger v naravoslovju želelo udeležiti 86 %, 5 % 

se jih ne bi udeležilo, 9 % pa jih je zadržanih. Med slednje sodijo verjetno tisti, ki svoj poklic 

opravljajo zgolj kot »delo«. Menim, da je delo učitelja pravzaprav poslanstvo, katerega bi se 

moral prav vsakdo izmed njih tudi zavedati. Učitelj je pravzaprav soustvarjalec otrokovega 

razvoja in zato bistveno vpliva na razvoj njegovih sposobnosti in v povezavi s tem 

pridobivanja znanja. Učitelji bi se morali tovrstnih izobraževanj z veseljem in zanimanjem 

udeleževati, saj bi zagotovo pripomogla k večji uspešnosti njihovega pouka ter lažji pripravi. 

 

Podobnih raziskav na področju didaktičnih iger v naravoslovju še nisem zasledila, v nadaljnje 

pa bi bila zagotovo smiselna primerjava med šolami po različnih slovenskih krajih. Raziskavo 

bi bilo zanimivo dopolniti tudi z analizo svetovno znanih interaktivnih muzejev za otroke, ki 

uvajajo prav princip didaktičnih iger pri učenju na področju naravoslovja. Eden takšnih je npr. 

muzej Nikolaja Kopernika v Varšavi. 

 

Glede na raziskavo in potrebe na področju stalnega izobraževanja naravoslovja, bi bilo 

smiselno omogočiti učiteljem izobraževanje o didaktičnih igrah. V anketnem vprašalniku 

nisem zastavila vprašanja, s katerim bi preverila ali učitelji eksperimentalno delo pojmujejo 

kot didaktično igro, kar bi bilo v prihodnosti smiselno preveriti. Pri analizi rezultatov sem 

ugotovila, da je možno, da učitelji pri nekaterih tematikah iz učnega načrta, po njihovem 

mnenju, uporabijo didaktično igro, običajno pa teme vsebujejo veliko možnosti za 

eksperimentalno delo.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Neža Iglič, absolventka drugostopenjskega študija na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, smer poučevanje na razredni stopnji. Pod mentorstvom dr. Mojce Juriševič 

in somentorstvom dr. Katarine Susman pripravljam magistrsko delo z naslovom 

Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovja v prvem triletju osnovne šole. Z 

njo želim ugotoviti, koliko in kako učitelji/ce uporabljate didaktične igre pri poučevanju 

naravoslovnih tematik znotraj predmeta spoznavanje okolja. Vaše sodelovanje v 

anketi je pomembno, saj le z vašimi odgovori lahko dobim vpogled na uporabo 

didaktičnih iger v naravoslovju.  

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali nekaj minut. Pridobljeni 

podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

Neža Iglič 

 

1. Prosim, obkrožite ali dopišite podatke. 

Spol:     M     Ž 

Leta delovne dobe: __________ let 

Razred, v katerem poučujete v letošnjem letu: __________ razred  

 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o uporabi didaktičnih iger pri poučevanju 

katerega koli predmeta v prvem triletju osnovne šole? Obkrožite, v kolikšni 

meri se strinjate s posamezno trditvijo. (5 = se popolnoma strinjam, 1 = se 

nikakor ne strinjam,) 
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TRDITVE       

a) Didaktična igra je primerna metoda 
poučevanja v prvem triletju osnovne 
šole. 

1 2 3 4 5 

b) Za izvedbo didaktične igre porabim 
preveč časa, zato je ne uporabljam. 

1 2 3 4 5 

c) Z didaktičnimi igrami lahko učence 
spodbudim, da so bolj aktivni, kar pri 
njih spodbudi miselne procese, ki so 
povezani s konstrukcijo novega znanja.  

1 2 3 4 5 

d) Pouk je najbolj učinkovit, če temelji 
na učiteljevi razlagi. 

1 2 3 4 5 

e) Da bi pri učencih dosegli kakovostno 
in trajno znanje, mora pouk spodbujati 
samostojno delo učencev. 

1 2 3 4 5 

f) Učenci imajo radi raziskovalne 
dejavnosti, zato se med igro neprisiljeno 
seznanjajo s številnimi dejstvi in pri tem 
usvajajo nove pojme.  

1 2 3 4 5 

g) Didaktično igro lahko poimenujemo 
celostna metoda poučevanja. 

1 2 3 4 5 

h) Didaktične igre prispevajo k 
bogatemu učnemu okolju.  

1 2 3 4 5 

i) Didaktična igra je eden izmed 
načinov, kako dosežemo kognitivni 
konflikt. 

1 2 3 4 5 

j) Didaktična igra vpliva na večjo 
motiviranost učencev. 

1 2 3 4 5 

 

3. Pri katerih predmetih največkrat uporabite didaktično igro? Obkrožite 

lahko več odgovorov.  

a) slovenščina 

b) matematika 

c) spoznavanje okolja 

d) glasbena umetnost 

e) likovna umetnost 

f) šport 

g) je ne uporabljam 

 

4. Kako pogosto uporabljate didaktične igre? 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) nekajkrat letno 
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e) nikoli 

f) drugo: ____________________________ 

 

5. Ali uporabljate aktivne oblike poučevanja? 

a) DA 

b) NE 

Če jih uporabljate, katere? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Če ste pri 4. vprašanju odgovorili, da nikoli ne uporabljate didaktičnih iger, ste 

zaključili z izpolnjevanjem te ankete. Če jih uporabljate, prosim, nadaljujte z 

izpolnjevanjem.  

6. V katerem delu učne ure največkrat uporabite didaktične igre? 

a) uvodni del ure 

b) osrednji del ure 

c) zaključni del ure 

d) kombinacija _________________________________________________ 

 

7. Didaktične igre uporabim pri: 

a) obravnavanju nove snovi 

b) ponavljanju in utrjevanju 

c) preverjanju znanja 

d) drugo: ______________________________________________________ 

 

8. Kako pogosto uporabljate didaktične igre pri poučevanju 

NARAVOSLOVJA? 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) nekajkrat letno 

e) nikoli 

f) drugo: ___________________________ 
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Če ste pri 8. vprašanju odgovorili, da nikoli ne uporabljate didaktičnih iger pri 

poučevanju naravoslovja, ste zaključili z izpolnjevanjem te ankete. Če jih 

uporabljate, prosim, nadaljujte z izpolnjevanjem. V nadaljevanju ankete se vsa 

vprašanja navezujejo na didaktične igre, ki jih uporabljate pri poučevanju 

naravoslovnih tem znotraj predmeta spoznavanje okolja.  

 

9. S kakšnim namenom jih uporabite v posameznem delu učne ure 

naravoslovja? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

10. Pri katerih učnih temah oziroma vsebinah iz učnega načrta največkrat 

uporabite didaktične igre v naravoslovju? V stolpcu za razred, v katerem 

poučujete letos, obkrožite številko pred vsebino, ki jo poučujete s pomočjo 

didaktičnih iger. 

 

1. razred 2. razred 3. razred 

1. predmet in snov  1. pot in navidezno 
gibanje Sonca  

1. Luna, lunine mene 
 

2. lastnosti predmetov in 
snovi 

2. letni časi 
 

2. nebo in obzorje, glavne 
smeri neba 

3. osnovne skupine 
nevarnih snovi 

3. lastnosti snovi 3. vplivi na spreminjanje 
lastnosti snovi 

4. trdne snovi (sipke snovi 
in snovi v kosu), tekočine 

4. zmesi, ločevanje zmesi 4. merjenje temperature 

5. spreminjanje oblike 
snovi (gradiv) 

5. spreminjanje lastnosti 
snovi pri pojavih (sušenje, 
bledenje, preperevanje, 
raztapljanje, rjavenje, 
gnitje ipd.) 

5. načrt izdelave, sheme 
poteka  

6. iz snovi izdelujemo 
uporabne predmete 
(letalo, vrtopir, vetrokaz, 
košarica, papirna kapa, 
kozarec, glineni lonček 
idr.) 

6. obrnljivi (taljenje, 
strjevanje) in neobrnljivi 
pojavi (gorenje) 

6. spreminjanje oblike 
snovi (gradiv) 
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7. gradiva, orodja, 
postopki 

7. oznake za nevarne 
lastnosti snovi 

7. iz snovi izdelujemo 
uporabne predmete 
(letalo, vrtopir, vetrokaz, 
košarica, papirna kapa, 
kozarec, glineni lonček 
idr.) 

8. gibanje  8. spreminjanje oblike 
snovi (gradiv) 

8. gradiva, orodja, 
postopki 

9. spreminjanje gibanja 
(pospeševanje, zaviranje) 

9. iz snovi izdelujemo 
uporabne predmete 
(letalo, vrtopir, vetrokaz, 
košarica, papirna kapa, 
kozarec, glineni lonček 
idr.) 

9. smer in hitrost gibanja 
(vrtenje vetrnice, gibanje 
mlinčka) 

10. vremenska stanja 10. gradiva, orodja, 
postopki  

10. vzrok in posledica, 
učinek 

11. vremenski koledar 11. delovanje in gibanje 
tehničnih naprav in vozil 
(škarje, klešče, dežnik, 
kolo idr.) 

11. sestavljeno gibanje 
(del in celota) 

12. živa in neživa narava 12. sledovi gibanja 
(sledovi živali, vozil) 

12. potisk in vlek, trenje, 
vodni in zračni upor 

13. okolje in živa bitja 13. prenašanje gibanja 13. vremenski pojavi 
(padavine) 

14. raznovrstnost živega 14. mirovanje (sedenje, 
stanje, čepenje idr.) 

14. merjenje padavin 

15. rastline in živali 15. vremenski pojavi 
(veter, oblaki idr.)  

15. izvor svetlobe, sonce, 
svetilo (svetilka), 
potovanje svetlobe, odboj 
svetlobe, oko 

16. pogoji za življenje 
živali (hrana, voda in 
rudninske snovi, zrak, 
prostor) 

16. povezovanje 
vremenskih pojavov 
(oblaki – padavine, burja 
– mraz, megla – 
brezvetrje ipd.) 

16. izvor in potovanje 
zvoka, glasnost, višina, 
trajanje zvoka, uho 

17. pogoji za življenje 
rastlin (svetloba, voda in 
rudninske snovi) 

17. izdelava vetrnice iz 
papirja 

17. življenjska okolja 

18. pogoji za zdravo 
življenje in rast (prehrana, 
gibanje, počitek, higiena) 

18. starši in mladiči 
(potomci) 

18. medsebojna 
neodvisnost živih bitij 

19. človeško telo (zunanji 
deli) 

19. razvoj rastline 19. življenjski krog 
(rojstvo, rast, razvoj, smrt, 
razkrajanje) 

20. okolje, naravno in 
grajeno okolje 

20. vrt 20. nastanek novega bitja 
(razmnoževanje, rast, 
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razvoj) 

21. onesnaževanje okolja 21. nastanek novega bitja 
(razmnoževanje, rast, 
razvoj) 

21. nevarne snovi, ki 
ogrožajo zdravje, in 
bolezni 

 22. pogoji za življenje 
živali (hrana, voda in 
rudninske snovi, zrak, 
prostor) 

22. zaščita pred boleznimi 

 23. pogoji za življenje 
rastlin (svetloba, voda in 
rudninske snovi) 

23. človeško telo (čutila, 
možgani, delovanje 
telesa) 

 24. redna telesna vadba 24. odpadki, ravnanje z 
odpadki 

 25. pomen raznovrstne 
prehrane 

25. onesnaževalci vode, 
tal, zraka 

 26. človeško telo (okostje, 
temeljni notranji organi) 

26. varčevanje z energijo, 
urejanje okolja 

 27. posledice 
onesnaževanja za živa 
bitja 

 

 

11. Kakšne odzive opažate pri učencih, ko poučujete naravoslovje s pomočjo 

didaktičnih iger? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12. Ali po končani izvedbi didaktične igre v naravoslovju preverite, če so 

učenci dosegli zastavljene učne cilje? 

a) DA 

b) NE 

Če ste pri 12. vprašanju obkrožili odgovor a) nadaljujte z izpolnjevanjem. Če 

ste obkrožili b) nadaljujte s 14. vprašanjem. 

13. Kako po izvedeni didaktični igri v naravoslovju preverite, če so učenci 

dosegli predvidene učne cilje? 

a) Ustno 

b) Pisno 

c) Drugo: 

___________________________________________________________ 
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14. Kje dobite ideje in informacije za pripravo in izvedbo didaktičnih iger v 

naravoslovju? 

a) V strokovnih revijah 

b) Pri sodelavcih/kah 

c) Na izobraževanjih 

d) Na strokovnem aktivu 

e) Drugo: 

___________________________________________________________ 

 

 

15. S kakšnimi težavami se srečujete pri uporabi didaktičnih iger v 

naravoslovju? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

16. Ali bi se udeležili izobraževanja na temo didaktičnih iger v naravoslovju? 

a) DA 

b) NE 

c) Drugo: 

___________________________________________________________ 
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Priloga 2: Intervju z učiteljico 

 

1. Kakšno je vaše mnenje o uporabi didaktičnih iger pri poučevanju? 

»Moje mnenje o didaktičnih igrah je zelo pozitivno. Njihova uporaba se mi zdi smiselna, 

če ne kar nujno potrebna, še posebej v nižjih razredih osnovne šole.« 

 

2. Kako pogosto jih uporabljate? 

»Uporabljam jih vsakodnevno. Odvisno sicer od teme in od tega v kateri fazi obravnave 

učne snovi smo, ampak se trudim, da jo čim večkrat vključim.«  

 

3. Kako pogosto jih uporabljate pri poučevanju naravoslovja? 

»Tudi tukaj je odvisno, saj je pri nekaterih temah ogromno možnosti, pri nekaterih pa jih 

je manj. Vsekakor pa stremim k temu, da je pouk dinamičen in da se kolikor je to mogoče, 

odpravimo ven iz učilnice.«  

 

4. Ali imate občutek, da več didaktičnih iger uporabljate pri družboslovnem ali pri 

naravoslovnem delu predmeta spoznavanje okolja? 

»Težko bi rekla, v katerem delu jih uporabljam več. Morda pa jih res malo več v 

družboslovnem delu. Pri naravoslovnem je predvsem veliko opazovanja.» 

 

5. Zakaj se po navadi odločite za njihovo uporabo? 

»Predvsem zato, ker so učenci še majhni in igro še potrebujejo. Uporabim jo velikokrat 

pri utrjevanju snovi, saj sem mnenja, da na ta način lahko ponavljamo in utrjujemo, 

končni cilj pa je enak kot pri suhoparnem ustnem ali pisnem preverjanju. Torej učenci se 

vseeno učijo in na koncu znajo, le pot do tega je nekoliko drugačna. Poleg vsega 

naštetega pa je razlog, zakaj se odločim za didaktično igro tudi ta, da učenci na začetku 

prvega razreda še ne znajo brati in pisati. Zaradi tega je verjetno didaktična igra ob 

začetku šolanja še toliko bolj zastopana.  

Zame pa je pomembno tudi to, da je učenje ob didaktičnih igrah bolj sproščeno in 

spontano, hkrati pa nič manj učinkovito kot »klasično« poučevanje oziroma učenje.«  
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6. Kje vidite prednosti ali slabosti pri poučevanju z didaktičnimi igrami v primerjavi s 

»klasičnim« poučevanjem? 

»Prednosti vidim v tem, da so učenci bolj motivirani za takšen način dela. Pa tudi že prej 

omenjene prednosti, kot so npr. sproščeno in spontano učenje.  

Slabost, čeprav mislim, da bi morala to poimenovati drugače. Če primerjam t. i. 

»klasični« način poučevanja in poučevanje z didaktičnimi igrami je razlika v tem, da se 

mora učitelj na izvedbo iger zelo dobro pripraviti in morda celo izdelati pripomočke za 

igro. Tukaj pa nastane problem, ker šole po večini niso dobro opremljene z didaktičnimi 

igrami in tudi materiala za njihovo izdelavo ni na pretek.» 

 

7. Od česa je odvisno, da se odločite, da določeno temo poučujete z didaktičnimi 

igrami? 

»Predvsem od časa in razpoložljivosti didaktičnega materiala.«  

 

8. Kako po izvedeni didaktični igri preverite, če so učenci dosegli zastavljene cilje? 

»Po navadi jih kaj povprašam. Včasih pa je že igra sestavljena tako, da prek nje vidim ali 

so dosegli določen cilj ali ne. Seveda pa je lažje, ko sva v razredu obe s kolegico (op. z 

drugo učiteljico v prvem razredu).«  

 

9. Ali imate na šoli dovolj iger, ki jih lahko uporabite pri poučevanju naravoslovja? 

»Na šoli imamo kar nekaj iger. Ko imam možnost, naročim še kakšno novo. Včasih se 

znajdem tako, da kakšno že obstoječo prilagodim tako, da jo lahko vključim v pouk.«  

 

10. Ali igre izdelate tudi sami? 

»Seveda kakšno izdelam tudi sama. Po navadi so to kakšne enostavne igre, s katerimi pa 

lahko ravno tako dosežem učne cilje.«  

 

11. Ali imate na šoli dovolj materiala? 

»Na šoli je nekaj materiala, vendar ga ni na pretek, saj smo z njim zelo omejeni. Tukaj je 

veliko odvisno od učitelja in njegove iznajdljivosti. Jaz velikokrat pokličem ali pišem 

prošnje v podjetja in jih prosim za donacijo materiala. Letos se npr. pisala v bližnjo 
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tovarno papirja in kartona ter jih prosila za nekaj kartona. Potem so se v tovarni, kjer 

izdelujejo filc, odzvali na mojo prošnjo in nam ga nekaj tudi podarili. Včasih imajo starši 

v službi kakšno možnost in nam kaj prinesejo. Veliko uporabnega materiala in idej pa 

poiščem v mladinskem tisku.«  

 

12. Ali menite, da vam je ponujenih dovolj možnosti, da pridobite oz. izboljšate svojo 

strokovno usposobljenost za poučevanje z didaktičnimi igrami? 

»Tudi tukaj so možnosti omejene. Tako je spet največ odvisno od iznajdljivosti in 

samoiniciativnosti učitelja. Jaz rada brskam po spletu in iščem informacije ter ideje. 

Prava zakladnica idej pa je tudi mladinski tisk, vendar moraš potem dodati še nekaj 

domišljije, ustvarjalnosti in izkušenj, da nastane dobra didaktična igra.«  

 

13. Kakšne odzive opažate pri učencih, ko poučujete naravoslovje z didaktičnimi 

igrami? 

»Učenci se v veliki večini dobro odzivajo na tak način poučevanja. Po večini so bolj 

motivirani, vendar pa kot vedno tudi tukaj obstajajo izjeme.« 
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Priloga 3: Intervju z učenci 

1. Kako po navadi v vašem razredu poteka pouk spoznavanja okolja? 

Učenec 1: »Včasih gremo ven.« 

Učenec 2: »Velikokrat se igramo.« 

Učenec 3: »Tako, da nam učiteljica kaj pove.« 

Učenec 1: »Ali pa kaj rišemo.«  

 

2. Kaj se učite pri spoznavanju okolja? 

Učenec 2: »Kaj o rastlinah in živalih.« 

Učenec 4: »O pravilih, kako se je treba obnašati na cesti.«  

Učenec 5: »O onesnaževanju okolja in kako moramo ločevati smeti.« 

Učenec 6: »Učili smo se tudi, kako moramo zdravo živeti.« 

Učenec 1: »Pa o družini.«  

 

3. Kako se učite? 

Učenec 6: »Učiteljica nam prebere kakšno zgodbico in se potem o njej pogovarjamo.«  

Učenec 1: »Ali pa nam pokaže kakšen film ali risanko.«  

Učenec 7: »Včasih gremo pa ven in kaj opazujemo ali poslušamo.« 

Učenec 2: »Tudi igramo se.« 

Učenec 8: »Tako, da nam učiteljica razloži kaj novega.« 

 

4. Na kakšen način se najraje učite? 

Učenec 5: »Tako, da ni dolgočasno.« 

Učenec 4: »Jaz sem vesel, kadar gremo ven.«  

Učenec 3: »Jaz se rad igram.«  

Učenec 6: »Jaz pa rad kaj raziskujem.«  

Učenec 8: »Odvisno, kaj se mi da počet.«  

 

5. Ali se kdaj učite s pomočjo igre? 

Učenec 9: »Ja.«  

Učenec 10: »Ja učiteljica nam pripravi igre in se potem mi igramo.«  
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6. Ali se takrat kaj naučite? 

Učenec 3: »Mmm, ja se mi zdi.«  

Učenec 7: »Kakor kdaj.« 

Učenec 1: »Ne bi vedel.«  

 

7. Vam je bolj všeč, da vam snov razloži učiteljica ali se raje sami učite preko različnih 

dejavnosti? 

Učenec 8: »Jaz se raje igram.« 

Učenec 11: »Meni je všeč, če razlaga učiteljica.« 

Učenec 12: »O ne, jaz pa raje sam kaj delam.« 

Učenec 11: »Saj jaz tudi raje sam kaj delam, ampak mi je všeč, če nam učiteljica kaj 

pove.« 
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Priloga 4: Učna priprava 

UČNA PRIPRAVA – SPOZNAVANJE OKOLJA 

Razred:  

1.  

Predmet: 

SPO 

Ura:  

104. 

Datum: 

22. 6. 2015 

Učiteljica: 

Učna tema: Živa bitja 

Učna enota: Živa in neživa narava (utrjevanje) 

Učne metode: razlaga, pogovor, didaktična igra, delo z učnim listom 

Učne oblike: frontalna, delo v paru in individualna 

 Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja, 

 znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi, 

 znajo ločiti med živo in neživo naravo.  

Učna sredstva in pripomočki: ppt predstavitev, učni list, zeleni in rdeči kartončki, 

kuverte s slikami in napisoma »živa narava« in »neživa narava«, velika napisa »živa 

narava« in »neživa narava«. 

Literatura: 

 Kolar, M. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. 

Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo: Zavod RS za šolstvo. 

 

POTEK UČNE URE: 

UVODNI DEL: 

 Gibanje po razredu. Na levi strani učilnice nalepim napis ŽIVA NARAVA, na 

desni pa NEŽIVA NARAVA. Naštevam jim stvari, ki sodijo v živo in neživo 

naravo. Učenci se gibajo po razredu tako, da če slišijo besedo, ki bi jo uvrstili 

pod živo naravo, se premaknejo pod napis živa narava. Če slišijo besedo, ki 

spada k neživi naravi, se premaknejo pod napis neživa narava.  
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OSREDNJI DEL: 

 Pogovorimo se o značilnostih žive in nežive narave, ki jih učenci že poznajo. 

Ponovimo, da je za živo naravo značilno, da se rodi/skoti/vzklije, raste, se 

hrani, pije, izloča, se giblje, razmnožuje, potrebuje svetlobo … in na koncu 

umre/pogine.  

 

 Učenci dobijo dva kartončka. Eden je zelen, drugi rdeč. Na tablo projiciram 

(ppt predstavitev) različne slike žive in nežive narave. Če učenci menijo, da je 

stvar na sliki živa, dvignejo zelen kartonček, če pa mislijo, da je neživa, 

dvignejo rdeč kartonček. Spoti preverjamo pravilnost odgovorov in jih 

utemeljimo.  

 

 Učencem razdelim kuverte, v katerih so sličice, na katerih je narisana živa in 

neživa narava. Poleg njih pa še dva napisa. Prvi je ŽIVA NARAVA, drugi pa 

NEŽIVA NARAVA. Sličice razporejajo v pravilni stolpec. Če sodi sličica pod 

živo naravo, jo postavijo pod napis živa narava. Če sodi pod neživo, pa jo 

postavijo pod napis neživa narava. Učenci delajo v parih. Ko končajo, 

pregledamo pravilnost rešitev in jih utemeljimo.  

 

ZAKLJUČNI DEL: 

 Učenci rešijo učni list. Na koncu šolske ure ga pregledamo. 

 

Power point predstavitev: 
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Učni list: 

UČNI LIST – ŽIVA IN NEŽIVA NARAVA 

Ime: ______________________________ 

Z ZELENO BARVICO OBKROŽI KAR JE ŽIVO, RDEČO PA KAR JE NEŽIVO. 

                

                                                          

                                                                                

                                              

                                 

 

Vir: Učiteljičin arhiv, 2015. 

Op.: učiteljica ni želela biti poimenovana. 
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Priloga 5: Opazovalni list 

OPAZOVALNI LIST 

UVODNI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra: DA NE 

Opis: 

 

Opažanja: 

 

 

OSREDNJI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra: DA NE 

Opis: 

 

Opažanja: 

 

Opis: 

 

Opažanja: 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra: DA NE 

Opis: 

 

Opažanja: 
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Priloga 6: Izpolnjen opazovalni list 

OPAZOVALNI LIST 

UVODNI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra:  NE 

Opis: 

Učenci se gibajo na levo ali desno stran učilnice. Na levi strani je napis »živa narava« na 

desni pa »neživa narava«. Učiteljica učencem našteva besede kot so npr. kamen, medved, 

metulj, oblak … Če slišijo besedo, ki bi jo uvrstili pod živo naravo, se morajo premakniti na 

levo stran učilnice pod ustrezen napis. Če slišijo besedo, ki bi jo uvrstili pod neživo naravo, 

pa se morajo premakniti na desno stran učilnice.  

Opažanja: 

Učiteljica je učencem dala dovolj časa, da so se premaknili k pravem napisu. Večina 

učencev se je takoj premaknila na pravo stran učilnice, nekateri pa niso bili povsem 

prepričani o ustreznosti njihovega odgovora, zato so se premaknili tja, kamor se je večina 

sošolcev. Učenci so kazali navdušenje, saj je igra vključevala gibanje.  

 

OSREDNJI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra:  NE 

Opis: 

Učiteljica učencem razdeli kartončke. Vsak dobi enega rdečega in enega zelenega. Potem 

predvaja ppt predstavitev, na kateri so slike žive in nežive narave. Dogovorijo se, da če je 

na sliki nekaj, kar sodi v skupino živa narava, učenci dvignejo zelen kartonček. Če je na 

sliki nekaj, kar bi uvrstili v skupino neživa narava, pa dvignejo rdeč kartonček. Ob vsaki 

sliki komentirajo, na podlagi česa so se odločili, kateri kartonček bodo dvignili.  

DA 

DA 
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Opažanja: 

Igra omogoča učiteljici hiter pregled nad rešitvami, saj lahko hitro opazi, kdo izmed 

učencev je dvignil napačen kartonček. Prav tako učiteljica vidi, kdo ima še težave pri 

razvrščanju v pravilno skupino. Učenci so bili med igro zbrani in so zelo dobro dvigovali 

kartončke ter tudi utemeljevali svoje odločitve. Nekateri izmed učencev so imeli nekaj 

težav pri dvigovanju kartončkov, saj so pozabili, katere barve kartonček pomeni živo in 

kateri neživo naravo.  

Opis: 

Vsak par v razredu dobi kuverto. V njej so sličice in napisa »živa narava« in »neživa 

narava«. V kuverti je bilo približno dvajset različnih sličic. Napisa morajo razporediti na 

levo in desno stran šolske klopi. Sličice pa morajo eno po eno razporejati pod pravilni napis 

in se pri tem pogovarjati, zakaj so se odločili, da jo bodo postavili pod določen napis. Ko 

končajo skupaj pregledajo rešitve.  

Primer sličice: Na sličici je narisana čebela. Učenec se mora odločiti, ali sodi v skupino 

žive ali nežive narave. Ker sodi k živi naravi, sličico postavi pod napis »živa narava«.  

Opažanja: 

Učenci so morali pri tej igri sodelovati v parih. Zaradi načina dela je bilo potrebno kar 

nekaj usklajevanj med učenci, saj so bila včasih njihova mnenja nasprotna. Torej so se 

morali ob tem tudi prilagajati in iskati skupne rešitve. Igra je nemoteno potekala, le pri 

nekaterih parih je bilo potrebnega nekaj več usklajevanja. V nekaj primerih je posredovala 

tudi učiteljica. Učence je umirila in jim dala kakšen namig, ki je učencem pomagal, da so 

začeli razmišljati v pravi smeri.  

 

ZAKLJUČNI DEL UČNE URE: 

Uporabljena didaktična igra: DA  

Opis:/ 

Opažanja:/ 

 

NE 


