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POVZETEK 

Igra je ena izmed pomembnejših dejavnosti v otrokovem vsakdanu, prav tako pa je ključna tudi 
za otrokov razvoj. Pogosto so v igralno dejanje vključeni predmeti – največkrat so to igre in 
igrače. Otroci, ki vstopajo v šolo, se nahajajo v razvojnem obdobju srednjega otroštva, kar 
pomeni, da za svoj normalen razvoj (fizični, kognitivni, socialni itd.) še vedno potrebujejo 
veliko igre. Zato je pomembno, da igro vključimo tudi v šolsko okolje – kot sestavni del pouka 
(didaktične igre) in tudi kot dejavnost med odmori, ko se morajo učenci sprostiti in obenem 
pripraviti za kvalitetno nadaljevanje pouka.  

Ob svojem dosedanjem delu sem na različnih osnovnih šolah opazila, da za kvalitetno igro 
učencev med odmorom ni bilo optimalno poskrbljeno. Bodisi so bili igralni kotički neurejeni 
ali premajhni, ali pa so bile igre in igrače poškodovane, pogubljene ali neuporabne. Po 
podrobnem pregledu literature nisem našla nobene raziskave, ki bi se ukvarjala z analiziranjem 
iger in igrač, ki so prvošolcem v Sloveniji na voljo za prosto igro med odmori. Tako sem se 
odločila, da bo prav to tema mojega magistrskega dela. V okviru tega sem si zastavila naslednje 
cilje: popisati igre in igrače, ki so na voljo za prosto igro med odmori učencem prvih razredov 
mestnih in podeželskih osnovnih šol; analizirati stanje teh iger in igrač; ugotoviti, ali se 
pojavljajo razlike v številu, vrsti in stanju iger in igrač med podeželskimi in mestnimi 
osnovnimi šolami; pridobiti informacije o pogledu učiteljic obravnavanih prvih razredov na 
vlogo in pomen iger in igrač ter iger kot dejavnosti; opisati navade in izkušnje učencev prvih 
razredov o uporabi iger in igrač med odmori.  

Raziskavo sem opravila vštirinajstih prvih razredih osnovnih šol, in sicer na sedmih podeželskih 
in sedmih mestnih. V raziskavi je sodelovalo vseh 14 učiteljic prvih razredov z njihovimi 
učenci. Pri učiteljicah sem za pridobitev njihovih mnenj uporabila raziskovalno metodo 
anketiranja (razdelila sem jim anketo, sestavljeno iz desetih vprašanj). V vsakem izmed 
razredov sem si po opazovanju učencev (s pomočjo kontrolne liste) med prosto igro med 
odmorom izbrala po štiri učence (skupno 56 učencev) za polstrukturirani skupinski intervju s 
petimi glavnimi vprašanji. V vseh razredih sem glede na kontrolno listo popisala in 
kategorizirala igre in igrače, ki so na voljo učencem za prosto igro med odmori.  

Rezultati raziskave kažejo, da na vseh obravnavanih osnovnih šolah dobro skrbijo za igre in 
igrače, ki so na voljo učencem za igro (zelo majhen delež je polomljenih, pogubljenih ali 
zastarelih igrač). Prav tako smo ugotovili, da se število iger in igrač ter struktura zbirke igrač 
(različne vrste igrač) od šole do šole močno razlikujejo. V primerjavi iger in igrač na 
podeželskih in mestnih šolah nismo našli pomembnejših razlik (največja razlika med tema 
dvema skupinama šol je v deležu igrač, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, in sicer jih je v 
mestnih šolah približno 10% več kot v podeželskih). Rezultati raziskave kažejo na dobro 
zavedanje učiteljic prvih razredov o pomenu proste igre učencev med odmori ter nakazujejo na 
njihovo zadovoljstvo glede števila in raznolikosti igrač v njihovih razredih. Učenci so prav tako 
zadovoljni z naborom in številom šolskih iger in igrač, kljub temu pa bi si zbirko želeli 
dopolniti. Izsledkov raziskave zaradi majhnosti vzorca ne moremo posplošiti, kljub temu pa 
služijo kot indikator dejanskega stanja iger in igrač v prvih razredih obravnavanih šol.  

 

Ključne besede: razvoj otroka, srednje otroštvo, odmor, igra, igre in igrače 
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ABSTRACT 
 
Playing is one of the most important activities in the everyday life of a child as well as an 
essential part of its development. The act of playing often includes objects – usually toys and 
board games. When children enter school, they are in their middle childhood, which means they 
still need a lot of play for their normal development (physical, cognitive, social, etc.). This is 
why it is important to integrate play also into school environment – as a component part of 
classes (in a form of didactic games) or as an activity during recess, when pupils need to relax 
and get ready for the next lesson.  

During my recent work at different primary schools, I noticed that in some cases the conditions 
for pupils` play during recess were poor. Either the playing areas in classrooms were disorderly 
and sometimes too small or the school toys were in poor condition and in some cases out-of-
date. After a thorough analysis of the existing literature, I did not find any research on the 
subject of analyzing toys and board games, which are available for play during recess to first 
grade pupils in urban and rural primary schools in Slovenia. Therefore I chose this particular 
issue as the subject of my master’s thesis. The objectives of the thesis are: to list and categorize 
all toys and board games available to first grade pupils for play during recess; to find out the 
condition these toys and board games are in; to find differences and similarities between toys 
and board games in rural schools compared to urban schools; to gain first grade teacher’s 
opinions about the meaning and role of toys and games as well as play as an activity in school 
environment; to describe the habits and experiences of first grade pupils with the use of toys 
and games during recess. 

The study was made in the first grades of 14 primary schools, 7 rural and 7 urban schools. It 
involved all 14 first grade teachers and their pupils. I acquired the data from the teachers through 
a questionnaire (consisting of 10 questions). After observing first grade pupils' play during the 
main recess, I chose 4 pupils in every class (all together 56) for a semi-structured group 
interview with 5 main questions. I used a check list for listing and categorizing all the toys and 
board games, available to first grade pupils in every class. 

The results of the study show that toys and board games are in a good condition and well taken 
care of in all 14 schools (only a very small number of toys and games are either broken, lost or 
out-of-date). I also observed that the collection of toys (different types of toys) differs 
significantly in terms of quantity and structure from school to school. No major differencescan 
be foundwhen comparing toys and board games in urban schools to those in rural schools (the 
biggest decline beingthe percentage of toys that encourage perception and movement – urban 
schools have about 10% more of those than rural schools). According to the results,first grade 
teachers are well aware of the importance of play in school environment and are satisfied with 
the quantity and diversity of toys and games, which are at disposal to their pupils. Furthermore, 
first grade pupils are also happy with the toy and games collection in their classes, although 
some of them wish to enrich the collection with new toys and games. Due to a small sample, 
the results of the research cannot be generalized, although they can be used as an indicator of 
the actual condition of the toys and board games in first grades of rural and urban primary 
schools in Slovenia.  

Key words: child development, middle childhood, recess, play, toys and board games 
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1 UVOD 

Igra je ena izmed osrednjih dejavnosti otroštva. Pravzaprav si le-tega sploh ne moremo 
predstavljati brez  igre. Zato je pomembno, da otrokom omogočimo dobre igralne pogoje ter 
jim predvsem damo čas, da se izražajo skozi igro. Freud (1962) je ugotovil, da otrok skozi igro 
podoživlja negativne dogodke, ki so se mu zgodili in jih skozi dejanje igre želi razrešiti oziroma 
premagati. Toličič (1981) pravi, da je otrok v igralnem dejanju čustveno vpleten in  skozi igro 
sprošča svojo domišljijo. Ravno zato otrokom ne smemo kratiti pravice do igre in je zelo 
pomembno, da jim tudi v šolskem okolju omogočimo čas in prostor za  to ključno dejavnost v 
otroštvu.  
 
Igrače in igra z njimi so, kot že rečeno, pomemben dejavnik pri razvoju vsakega otroka. Igrače 
vplivajo na psihofizični razvoj, čustveno sfero in mišljenje otroka ter mu pomagajo pri razvoju 
različnih dejavnosti, omogočajo mu socialni razvoj in ga seznanjajo z ljudmi (Pogačnik Toličič, 
1978). Pomembno je seveda tudi, kakšne so te igrače - ali so edukativne ali didaktične ali ne. 
Pozitivno je seveda, če igrača otroku prinaša neko dodano vrednost, novo znanje. Zato je 
pomembno, da smo previdni pri izbiri iger in igrač, ki so na voljo učencem za igro med odmori.  
 
Pri svojem dosedanjem delu v osnovnih šolah sem opazila, da igrače oziroma igralni kotički v 
prvih razredih niso vedno optimalno urejeni. V več primerih sem videla, da so bile igre in igrače 
polomljene in s tem nefunkcionalne. Opazila sem tudi, da so pri veliko igračah različni delci 
pogubljeni (puzle, domine). Vsa ta opažanja so me pripeljala do tega, da sem si za temo 
magistrske naloge izbrala Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih šol. 
Po obsežnem pregledovanju literature sem ugotovila, da na temo iger in igrač, ki so na voljo 
učencem prvih razredov za prosto igro med odmori, še ni bila narejena nobena raziskava v 
slovenskem prostoru. To me je še bolj motiviralo, da se s svojim magistrskim delom dotaknem 
nekega še razmeroma neraziskanega področja.  
 
V okviru empiričnega dela naloge sem želela ugotoviti, kako ima sedem podeželskih in sedem 
mestnih šol urejene igralne pogoje za svoje učence v prvih razredih. Prav tako sem se posvetila 
analizi iger in igrač, ki so učencem prvih razredov na voljo za prosto igro med odmori. Cilj 
magistrske naloge je bil  tudi ugotoviti, ali se pojavljajo kakšne razlike v vrsti, številu in stanju 
igrač, ki so učencem na voljo, glede na lokacijo šole – primerjala sem podeželske in mestne 
osnovne šole. Eden iz med ciljev je bil prav tako zbrati vtise in mnenja o vlogi in pomenu igre 
ter igrač v šolskem okolju  učiteljic vseh štirinajstih prvih razredov. Zadnji cilj je bil opisati 
izkušnje in navade učencev prvih razredov glede igre med odmori ter iger in igrač, ki so jim na 
voljo. Raziskava je potekala v več delih. En del zbiranja podatkov je predstavljal popis ter 
ocenjevanje vseh igrač, ki so na voljo učencem za prosto igro. Drugi del je bil opazovanje igre 
učencev med odmorom. Tretji del je bil intervju, ki sem ga po odmoru opravila s štirimi učenci 
vsakega razreda, z namenom pridobiti njihova mnenja in vtise o igračah, ki so jim na voljo za 
igro. Četrti del zbiranja podatkov je bila anketa z učiteljicami, s katero sem želela pridobiti tudi 
njihova mnenja o pomenu in vlogi igre in igrač v šolskem okolju. Vse te podatke sem želela 
pridobiti zato, da bi lahko čim bolj natančno odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki so 
navedena na začetku empiričnega dela magistrske naloge, s tem pa tudi dosegla cilje, ki sem jih 
navedla malo prej. Skozi celotni empirični del sem zbrane podatke analizirala ter interpretirala, 
na koncu pa tudi odgovorila na vse sklope raziskovalnih vprašanj.  
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu sem 
predstavila teoretične osnove, ki so ključne in potrebne za boljše razumevanje kasnejše 
raziskave. Teoretični del obsega tri večja podpoglavja – podpoglavje o razvoju otroka v tem 
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obdobju, podpoglavje o igri ter podpoglavje o igračah. Vsako  od teh podpoglavij obsega še 
nadaljnja podpoglavja, kjer spoznamo otrokov fizični, gibalni, kognitivni, čustveni in socialni 
razvoj ter dogodek vstopa otroka v šolo. Prav tako sem predstavila tudi definicijo igre, različne 
teorije o otroški igri, vrste iger ter uporabo igre in didaktičnih iger pri pouku. V zadnjem 
podpoglavju teoretičnega dela sem se posvetila opredelitvi, funkciji in lastnostim igrač, njihovi 
klasifikaciji in didaktičnim igračam. 
 
V empiričnem delu sem se najprej posvetila predstavitvi raziskovalnega problema, definiranju 
ciljev raziskave ter navedbi raziskovalnih vprašanj. Vsi trije našteti elementi so pomembni za 
uvod v raziskovalni del naloge, saj predstavljajo smernice, ki sem jih upoštevala skozi celoten 
proces raziskovanja. V naslednjem podpoglavju empiričnega dela sem pisala o metodologiji – 
torej, katere raziskovalne metode in pristope sem uporabljala skozi proces raziskovanja, kakšen 
je bil vzorec ter postopek zbiranja podatkov. Na koncu tega podpoglavja sem predstavila še 
postopek obdelave pridobljenih podatkov. Analiza zbranih podatkov je obsegala popis in 
analizo iger in igrač, analizo opazovanja igre učencev med odmori, analizo anket učiteljic ter 
analizo intervjujev z učenci. V vsakem od teh podpoglavij sem kvalitativno in kvantitativno 
obdelala in interpretirala pridobljene podatke. V poglavju sinteza izsledkov z razpravo sem 
odgovorila na raziskovalna vprašanja oziroma njihove sklope, ki sem jih navedla na začetku 
empiričnega dela. Sledi zaključek, kjer sem povzela vse ključne ugotovitve teoretičnega in 
empiričnega dela ter predstavila ideje za nadaljnje delo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

V magistrskem delu je obravnavana tema igrač in didaktičnih iger, ki so na voljo med odmori 
prvošolcem v mestnih in podeželskih osnovnih šolah. V teoretičnem delu nas je zato zanimal 
otrokov razvoj v tem obdobju (srednje otroštvo) ter vstop otroka v šolo. V drugem poglavju 
teoretičnega dela smo opisali pomen in klasifikacijo otroške igre, v zadnjem poglavju pa je 
predstavljena klasifikacija iger in igrač, njihova funkcija ter lastnosti. 

 

2.1 OTROK V SREDNJEM OTROŠTVU 

 Obdobje srednjega in poznega otroštva delimo na dve podobdobji, in sicer na obdobje 
srednjega otroštva in obdobje poznega otroštva. Nas bo zanimalo predvsem obdobje srednjega 
otroštva, ki traja približno od otrokovega šestega do osmega leta starosti (Zupančič, 2004). V 
Sloveniji gredo otroci v prvi razred osnovne šole praviloma s petimi oz. šestimi leti, zaključijo 
pa ga, ko so stari šest oziroma sedem let – tako lahko umestimo prvošolce v obdobje srednjega 
otroštva. V tem obdobju se kažejo precej izrazite spremembe na področju otrokovega mišljenja, 
čustvovanja in socialnih odnosov (Smrtnik Vitulić, 2009). Seveda pa se spremembe oziroma 
razvoj kažejo tudi na fizičnem področju.  

 

2.1.1 FIZIČNI RAZVOJ OTROKA 

Kot je običajno za odraščajočega otroka, tudi v obdobju srednjega otroštva otroci zrastejo v 
višino, pridobijo na teži in moči (Patterson, 2008). Kljub temu pa lahko trdimo, da v tem 
obdobju pride, v primerjavi z zgodnjim otroštvom ali kasnejšo adolescenco, do relativnega 
zastoja rasti in pridobivanja telesne teže. Letni prirastek v višino med 7. in 11. letom tako znaša 
le približno 5 cm (Horvat in Magajna, 1989). Še naprej se v tem obdobju razvijajo tudi otrokovi 
možgani, prav tako pa se spremeni vzorec spanja. V šolskem obdobju se dokončno izoblikuje 
otrokovo okostje, še posebej ukrivljenost hrbtenice, zato velja paziti na otrokovo pravilno držo.  

Možgani sedemletnika dosežejo velikost približno 95% možganov odraslega človeka in v tem 
obdobju njihov razvoj ni še niti približno zaključen (Couperus in Nelson, 2006). V tem obdobju 
prepoznamo tudi spremembe v razvoju obraza – predvsem ličnic in zobovja. Med šestim in 
osmim letom starosti namreč otroci pospešeno menjajo mlečne zobe za stalne. Dečki so zdaj že 
v vseh elementih telesne moči močnejši kakor deklice (Horvat in Magajna, 1989).  

 

2.1.2 GIBALNI RAZVOJ 

V srednjem otroštvu se nadaljuje tudi otrokov motorični razvoj. Tako sposobnosti grobe 
motorike (npr. med tekom) kot tudi finomotorične sposobnosti (kot pri pisanju) se konkretno 
izboljšujejo. Zdaj se že kažejo razlike med dejavnostmi in športi, v katere se vključujejo dečki, 
in tistimi, ki zanimajo deklice (Patterson, 2008). Gibalni razvoj poteka skladno s telesnim. V 
obdobju srednjega otroštva se gibalni razvoj kaže predvsem v moči, hitrosti, natančnosti in tudi 
prefinjenosti gibov. Gibalne aktivnosti postajajo vse bolj zapletene oziroma zahtevne v smislu 
koordinacije različnih mišičnih struktur in razvitosti gibalnih živčnih centrov v možganih. Pri 
starosti sedem let večina otrok brez težav vozi kolo, vendar pa se na primer ne zna primerno 
vključiti v promet kot kolesar – razlog za to ni v slabih motoričnih sposobnostih, temveč nizka 
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stopnja socialne zrelosti in nesposobnost daljše koncentracije ter kritičnega presojanja in 
reagiranja v nepredvidljivih situacijah (Horvat in Magajna, 1989). 

Motorika oziroma motorični razvoj skozi otrokovo odraščanje nenehno napreduje. Grobe 
motorične sposobnosti, kot na primer tek, skakanje in dvigovanje kolen vključujejo uporabo oz. 
delovanje velikih mišic. Finomotorične sposobnosti, kot na primer zapenjanje gumbov, rezanje 
s škarjami ali uporaba žlice pa vključujejo delovanje manjših mišic oz. mišičnih skupin 
(Patterson, 2008). Obdobje srednjega in poznega otroštva je najbolj aktivno obdobje našega 
življenja. Warren Eaton s sodelavci je s pomočjo posebnih rekorderjev gibanja meril vse gibe 
okončin, ki jih otroci različnih starosti opravijo preko dneva (Eaton, McKeen in Campbell, 
2001). Ugotovili so, da otroci med sedmim in devetim letom starosti opravijo največje število 
gibov na uro – starejši in mlajši otroci od te skupine so bili manj aktivni.  

Otroci so sicer v tem obdobju pogosto nestrpni, prenagljeni, nezbrani in tudi po nepotrebnem 
agresivni, saj tako poskušajo izločiti nakopičeno energijo. Zato je v obdobju srednjega otroštva 
idealno, če se otrok začne sistematično ukvarjati s posameznimi športi in prične z rednim 
treningom (Horvat in Magajna 1989). Potrebno je torej spodbujati otrokov motorični razvoj – 
to pa seveda dosežemo s konstantno vajo. Pomembno je tudi, da je šolski sistem zasnovan tako, 
da so otroci dovolj aktivni za svojo starost (Patterson, 2008).  

 

2.1.3 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Da bi razumeli, na kateri stopnji kognitivnega razvoja se nahajajo otroci prvega razreda osnovne 
šole, je seveda najprej potrebno razložiti, kaj kognitivni razvoj oz. kognitivna teorija sploh je. 
Kognitivni razvoj je razvojno področje, ki obsega mišljenje, presojanje in razvoj govora 
(Patterson, 2008). Za razlago kognitivnega razvoja se najpogosteje uporablja teorija 
švicarskega razvojnega psihologa in filozofa Jeana Piageta (Berger, 1986). Piaget je razvoj 
mišljenja opisal s štirimi stopnjami – vsaka stopnja je svoja strukturna celota, znotraj vsake pa 
so sheme ali operacije medsebojno povezane (Miller, 1989). Te sheme se odražajo v specifičnih 
miselnih dejavnostih oziroma vedenju (Marjanovič Umek, 2004). Stopnje v Piagetovi teoriji 
spoznavnega razvoja bomo predstavili v naslednji tabeli. 

 

Tabela 1: Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu (Marjanovič Umek idr., 2004) 

RAZVOJNE 
STOPNJE 

OKVIRNA 
STAROST V 

LETIH 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI 

Zaznavno-gibalna 
stopnja 

0 do 2 Dojemanje sveta preko zaznavnih in gibalnih 
dejavnosti, ki jih otroci izvajajo na predmetih, 

svojem telesu ali drugih osebah. 

Predoperativna 
stopnja 

2 do 6-7 Razvoj in raba simbolov (besede, geste, igra, 
risanje itd.). Komunikacija je egocentrična – 

otrok pri nalogah, kot so seriacija, 
konzervacija, razredna inkluzija razmišlja na 

osnovi le ene vizualne dimenzije. 
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Konkretno operativna 
stopnja 

6-7 do 11-12 Razvoj logičnih struktur, ki na ravni miselnih 
operacij omogočijo reševanje nalog, kot so 

zgoraj omenjene, poleg teh pa tudi razumevanje 
pojmov, kot sta prostor in čas. 

Formalno operativna 
stopnja 

11-12 do 15 Razmišljanje postane abstraktno in hipotetično 
– miselne operacije niso več omejene s 

konkretnimi predmeti. 

 

Otroci, stari med 6 in 11 oz. 12 let so po Piagetovi teoriji (Piaget, 1959) na razvojni stopnji 
konkretno operativnega mišljenja. Razvoj sposobnosti tovrstnega mišljenja otroku omogoča 
razumevanje logičnih odnosov med pojavi, čeprav mu trenutna situacija daje drugačne 
informacije. Kljub temu pa otroci v konkretno operativni fazi razumejo omenjene logične 
pojave le, če imajo konkretne predmete in pojave pred seboj (niso zmožni še abstraktnega 
razmišljanja). Lahko rečemo, da so otroci v tej fazi sposobni reševati probleme konzervacije – 
osemletniki na primer razumejo, da količina vode ostane enaka, če jo na primer prelijemo iz 
nizkega širokega kozarca v višjega ožjega (Patterson, 2008). Piaget je trdil, da so otroci na tej 
stopnji sposobni reševati naloge iz seriacije (Inhelder in Piaget, 1958). To sposobnost se na 
primer preverja z naslednjim testom: imamo tri različno dolge palice, označene s črkami A, B 
in C. Otrokom se pokaže pare palic (torej A in B ali A in C) in se jih vpraša, katera je daljša. 
Ko otrok definira, da je A daljša od B in B daljša od C, se ga vpraša (brez da pogleda palice) 
ali je daljša palica A ali palica C – otroci v osnovni šoli navadno rešijo ta problem brez težav 
(Inhelder in Piaget, 1958). Še en mejnik v kognitivnem razvoju dosežejo otroci konkretno 
operativne faze, in sicer razvoj veščin klasifikacije. Razvrščanje oz. klasificiranje predmetov 
(kamnov, kart, školjk idr.) je pogosta dejavnost otrok, ki so na tej fazi spoznavnega razvoja. 
Sposobnost razvrščanja in reorganiziranja predmetov na podlagi nekih vnaprej definiranih 
kriterijev se na tej stopnji konstantno razvija (Patterson, 2008). Napredek otroka iz 
predoperativne v konkretno operativno stopnjo je torej zares velik, kljub temu pa obstajajo v 
tej fazi omejitve, ki smo jih že omenili. Največja omejitev je ta, da morajo imeti otroci 
konkretne predmete pred seboj oziroma jih gledati, da lahko razmišljajo o njih na logičen, 
organiziran način (Patterson, 2008).  

Piagetova dognanja so vsekakor največkrat uporabljena za razlago kognitivnega razvoja otrok, 
vendar pa obstajajo določeni avtorji, ki se z njegovo teorijo bodisi ne strinjajo, bodisi so jo 
dopolnili ali malo preoblikovali (Gopnik, 1996). Bryant, Trabasso in drugi (1971) so na primer 
pokazali, da mnoge mejnike, ki jih je Piaget pripisal konkretno operativni stopnji (oziroma 
otrokom srednjega otroštva) otroci dosežejo že prej. Raziskava, ki so jo omenjeni avtorji 
opravili, namreč kaže, da lahko otroci pod določenimi pogoji logično sklepajo in rešujejo 
naloge številske konzervacije že pri manjši starosti, kot je predvideval Piaget. Če povzamemo, 
pa je kljub dopolnitvam in spremembam, ki so jih drugi avtorji prispevali k Piagetovi teoriji 
kognitivnega razvoja, njegov doprinos k znanosti ogromen in njegovo delo predstavlja temelj 
na področju kognitivnega razvoja (Patterson, 2008).  

 

2.1.4 ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Čustveni razvoj otroka se v tem obdobju seveda nadaljuje – otrok še vedno čuti veselje, jezo, 
strah, naklonjenost, ljubosumnost, anksioznost in druga čustva. V obdobju srednjega otroštva 
se otroci vse bolj zavedajo in razumevajo svoja čustva, prav tako pa tudi čustva drugih oseb, s 
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katerimi so v interakciji. Vse bolj učinkovito tudi nadzorujejo svoja čustva in njihovo izražanje 
(Smrtnik Vitulić, 2003). V tem obdobju otrokova vseobsegajoča samozavest pogosto pade. To 
se zgodi zato, ker v tej starosti postanejo bolj občutljivi na družbene primerjave. Zdaj njihovo 
ocenjevanje samega sebe postane bolj realno, bolje pa se tudi spopadajo s kritiko. Poudariti je 
potrebno, da imajo otroci, ki imajo trdno vez s svojimi starši, največkrat boljšo samozavest kot 
ostali (Harter, 2006). 

V obdobju srednjega otroštva se spremenijo strahovi, ki so otroke pestili v zgodnjem otroštvu. 
Strahovi postanejo bolj realistični, npr. strah pred telesno nevarnostjo ali pa pred telesnimi 
poškodbami sebe in drugih. Pojavljajo se tudi strahovi, povezani s šolo (strah pred učitelji ali 
pa pred šolskim neuspehom), po sedmem letu pa se pojavi strah pred smrtjo (Herbert, 1996). 
Tudi v obdobju srednjega otroštva se lahko pojavlja anksioznost, ki se kaže kot nemir, 
razdražljivost, vzkipljivost, nihanje razpoloženja, nemiren spanec, manjša odzivnost in drugo. 
Pride lahko do generalizirane anksioznosti (otroka skrbi pravzaprav vse, vendar točno kaj, ne 
more opredeliti (Hurlock, 1974)). Ob vstopu otroka v šolo je pogosta tudi t.i. šolska fobija, ki 
je pravzaprav vrsta separacijske anksioznosti, ki se pojavi zaradi ločitve od doma ali oseb, na 
katere je otrok navezan. Fekonja in Kavčičeva (2004, str. 430) jo opredelita takole: 
“Separacijska anksioznost je značilna za obdobje otroštva, pojavi pa se lahko po smrti domače 
živali, po daljši otrokovi bolezni ali po zamenjavi šole. Šolska fobija pa je lahko tudi oblika 
separacijske anksioznosti, ki pomeni doživljanje intenzivne anksioznosti v interakcijah z 
drugimi ljudmi. Pogosto jo sprožijo neprijetne izkušnje (npr. otrok se ne zmore odzvati, ko ga 
v razredu pokliče učiteljica), pojavi pa se lahko tudi kot posnemanje vedenja staršev v socialnih 
situacijah. Anksioznost v odnosu z drugimi se najpogosteje kaže kot socialna plašnost, ko otrok 
izraža ambivalentnost do socialnega okolja (Puklek in Gril, 1999). Otrok ima željo po druženju, 
ki se kaže v njegovem opazovanju vrstnikov pri igri in postopni vključitvi v interakcijo, hkrati 
pa izraža nagnjenost k umiku, saj se včasih umakne v samostojno igro, v skupini se ne 
uveljavlja, ne daje pobud za dejavnost ter je socialno manj spreten.” 

Z razvojem otroka postajajo vse bolj zapleteni obrambni mehanizmi. Otroci ob vstopu v šolo 
začenjajo tudi razumeti čustva hvaležnosti in vznemirjenja (poleg ostalih čustev, ki jih že 
razumejo, na primer ponos, krivda, sram in ljubosumje). Za obdobje srednjega in poznega 
otroštva je značilna tretja stopnja razumevanja vloge občinstva na doživljanje čustev 
posameznika. Zdaj otroci razumejo, da je posameznik bodisi lahko ponosen ali pa doživlja 
krivdo, ne glede na to, ali je občinstvo prisotno ali ne - ponosen je sam nase (Harris, 1996). 
Smrtnik Vitulićeva (2003) je raziskovala otrokovo razumevanje čustev veselja, žalosti, jeze in 
strahu drugih ljudi pri otrocih, starih sedem, devet in enajst let. Večina otrok je odgovorila, da 
je čustvovanje odvisno predvsem od zunanjih dejavnikov, da se ljudje na čustva odzivajo s 
telesnimi dejavnostmi in izrazi ter da se čustev zavedajo. Glavna ugotovitev njene raziskave je, 
da razvoj razumevanja čustev od srednjega otroštva do adolescence poteka tako, da otroci manj 
zapletenim razlagam čustev dodajajo nove, bolj zapletene. Bistveni napredek v čustvenem 
razvoju otroka v obdobju srednjega otroštva se kaže v razvoju nadzora nad doživljanjem ter 
izražanjem negativnih čustev. Prvošolci tako razumejo, zakaj so žalostni, jezni ali pa zakaj jih 
je strah. Zmorejo predvideti tudi, kako se bodo drugi odzvali na izražanje omenjenih čustev, 
hkrati pa v socialni situaciji tudi prilagoditi izražanje svojih negativnih čustev (Papalia in dr., 
2001).  

Otroci v obdobju zgodnjega otroštva oblikujejo vrstniške skupine na podlagi tega, da uživajo v 
tem, da so skupaj in se pravzaprav družijo bolj naključno. Za razliko od tega pa otroci v 
srednjem in poznem otroštvu vrstniške skupine oblikujejo načrtno in na osnovi bolj celovitih 
kriterijev, kot so osebnostni oz. psihološki kriteriji, skupni cilji in namere (Corsaro, 1985). V 
šolskem obdobju se večina otrok vključi v določene skupine oz. grupe, ki pa so precej zaprte, 
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tako da nov otrok le počasi lahko postane del nje. Taka oblika skupine je v šolskem obdobju 
glavna oblika socialne interakcije. Pomembna značilnost teh skupin je, da so v glavnem 
sestavljene iz članov istega spola. V tem obdobju pa otroci ustvarjajo tudi močna individualna 
prijateljstva. (Horvat in Magajna, 1989). Bigelow (1977) pravi, da je razvojna stopnja 
prijateljstva v obdobju od 7 do 8 let stopnja nagrade oz. plačila. Za to stopnjo je značilno, da je 
otrok, ki v določenem trenutku želi biti z drugim otrokom, njegov prijatelj, tisti, ki se noče 
družiti z njim, pa ni njegov prijatelj. Prijatelj je tudi nekdo, kogar otrok pogosto srečuje, tisti, 
ki ima zanimive igrače ali pa tisti, ki je pripravljen sodelovati z njim v nekih dejavnostih.  

V obdobju srednjega otroštva se pojavi upad simbolnih iger in iger prerivanja (vrste otroške 
igre so opisane v poglavju 2.2.2). Pojavijo se tipične igre brez ali pa s formalnimi pravili in 
močno strukturirane dejavnosti (Baumeister in Senders, 1989). V tem obdobju se spremeni tudi 
agresivno odzivanje - govorna agresivnost (na primer žaljivke, grožnje, ponižujoči izrazi) 
nadomešča neposredno fizično agresivnost. Otroci svojega agresivnega vedenja ne usmerjajo 
več toliko na predmete ali prostore, ki jih imajo drugi otroci, temveč svoja sovražna vedenja 
izražajo specifično v odnosu do konkretnega otroka. Pozitivna socialna vedenja pa se v tem 
obdobju med šolskimi otroki kažejo v medsebojni pomoči, sodelovanju in tudi radodarnosti 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Na prehodu iz zgodnjega v srednje otroštvo (točno na tem prehodu se nahajajo otroci prvega 
razreda osnovne šole v Sloveniji) se kažejo tudi precejšnje spremembe v moralnem razvoju. 
Otroci spoznavajo, da na moralna dejanja lahko gledamo iz različnih perspektiv. Spodbujanje 
moralnega razvoja pri otrocih skozi vsa obdobja odraščanja je zelo pomembno. Horvat in 
Magajna (1989) o spodbujanju otrokovega moralnega razvoja pravita: “Osnovni pogoj za 
premik navzgor je, da smo pri otroku z navajanjem ali izpostavljanjem nekaterih protislovij v 
njegovem načinu razmišljanja ustvarili notranje stanje neravnotežja ali kognitivni konflikt, saj 
smo omajali njegovo dotedanje presojanje. Uvidevanje nasprotij, neskladnosti v svojem načinu 
moralnega presojanja in razmišljanja o moralnih problemih bo otroka sililo k temu, da bo moral 
reorganizirati svoja dotedanja presojanja, in da bi rešil problem, mora preiti na višji nivo.” 

 

2.1.5 OTROK V ŠOLI 

Za otroke je vstop v šolo pomemben socialni starostno normativni dogodek, ki, kot smo že 
večkrat omenili, sovpada z otrokovim prehodom iz zgodnjega v srednje otroštvo. Vsakdanje 
življenje otrok se z začetkom obiskovanja šole vsekakor do določene mere spremeni (Zupančič 
in Kavčič, 2007). Otroci s tem spoznajo nove vrstnike in odrasle v razredu in izven njega, dobijo 
več obveznosti kot v vrtcu, se navajajo na točnost pri prihajanju v šolo itd. Kljub tem navzven 
očitnim spremembam v izvendružinskem življenju otrok v tem obdobju pa sta Kavčičeva in 
Zupančičeva (2007) v okviru svoje raziskave predpostavili, da se izražanje otrokovih 
osebnostnih potez ter splošno otrokovo vedenje z vstopom otroka v šolo ne spremenita bistveno 
v primerjavi s predšolskim obdobjem. V nasprotju s tem pa sta predpostavili bistvene 
spremembe na področju kognitivnega oz. spoznavnega razvoja otrok na prehodu v srednje 
otroštvo, in sicer v smislu povečanja učinkovitosti miselnega delovanja (Zupančič in Kavčič, 
2007).  

V Sloveniji otroci večinoma vstopajo v prvi razred osnovne šole s šestimi leti starosti. V okviru 
magistrskega dela bomo obravnavali natanko to skupino otrok, zato je toliko bolj pomembno, 
da razumemo, na kateri stopnji razvoja na vseh področjih so prvošolci. Prav med šestim in 
sedmim letom starosti otroci pridobijo kompetence in značilne načine razmišljanja ter vedenja, 
ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki so jih izražali v predhodnem obdobju - zgodnjem otroštvu. 
Z vstopom v srednje otroštvo se njihove sposobnosti reševanja problemov izboljšajo, prav tako 
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pa se razvijajo tudi sposobnosti za oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki (Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2004).  

Poleg družine ima tudi šola velik vpliv na otrokove dosežke. Predani učitelji lahko naredijo 
ogromno razliko v življenjih otrok, ki jih učijo (Patterson, 2008). Šola namreč ni samo okolje, 
kjer otroci pridobivajo kognitivne sposobnosti, temveč je kompleksno socialno okolje s 
specifičnimi pravili in vrednotami, vrstniškimi odnosi ter novimi zahtevami. V ZDA je ključni 
faktor za otrokovo uspešno adaptacijo v šolsko okolje pripravljenost otroka na branje. Kljub 
vsemu to ni edini faktor. Veliko pomeni tudi vključenost oz. sodelovanje staršev ter nekateri 
vidiki otrokovega temperamenta (Bee, 1997). Prva leta otrokovega šolanja so, sodeč po 
raziskavah, ki jih v svojem delu navaja Helen Bee (1997), zelo pomembna oziroma imajo velik 
vpliv na prihodnja leta šolanja in na šolski uspeh. Otroci, ki pridejo v šolo z dobro razvitimi 
sposobnostmi, boljše shajajo - sčasoma osvojijo še več veščin in se lažje prilagodijo zahtevam 
šole. Otroci, ki imajo ob vstopu v šolo slabo razvite sposobnosti in manj optimalne osebnostne 
lastnosti, se v zgodnjih letih šolanja manj naučijo. Razliko sicer lahko povzroči večja 
angažiranost staršev ali pa zares dobro usposobljen učitelj ali učiteljica prvega razreda. Vendar 
pa ne moremo zanemariti dejstva, da otrok v šolo ne vstopi kot nepopisan list, temveč s seboj 
prinese neko zgodovino in kvalitete od prej (Bee, 1997). Ob vstopu v šolo se otrok sooči s 
potrebo po dobivanju priznanja zaradi produktivnosti. Za napredek pri učenju branja, pisanja, 
računanja in drugih spretnosti otroka v šoli in doma nagradijo in pohvalijo (Horvat in Magajna, 
1989).  

Za prvošolce naj bi bila značilna precejšnja marljivost (pripravljenost na učenje, izdelovanje 
stvari) in podjetnost oz. delavnost. Horvat in Magajna (1989) v svojem delu izpostavljata tudi 
dejstvo, da morajo starši in učitelji v tem obdobju spodbujati otrokovo nagnjenost k marljivemu 
delu ter da otroci ne smejo dobiti občutka, da niso sposobni nečesa ali da so slabši od vrstnikov, 
saj se v tem primeru lahko pojavi občutek manjvrednosti. Razlogi za ta občutek so lahko tudi 
otrokova nepripravljenost na šolo, neustrezna vzgoja ali pa napačno obravnavanje specifičnih 
težav pri učenju branja in pisanja (Horvat in Magajna, 1989). Vlogo učiteljev oz. učiteljic pri 
reševanju prihosocialne krize, ki se pojavi ob vstopu otroka v šolo smo že omenili - tudi Horvat 
in Magajna (1989) razglabljata o tem. Pravita, da naklonjeni in skrbni učitelji lahko otroku 
pomagajo, da kljub temu, če je bil njegov občutek podjetnosti doma zatrt, v šoli to nadoknadi. 
Zelo pomembno je spodbujanje otrokove pozitivne samopodobe v tem obdobju, saj to vpliva 
na večjo delavnost (Horvat in Magajna, 1989). Pravila in pričakovanja vedenja se doma (v 
družini) in v šoli nekoliko razlikujejo. Otrok zato pogosto razvije dva različna sloga vedenja 
(Smrtnik Vitulić, 2009). Učenec ima v šoli možnost sprejeti vrstnike, ki so iz različnih kulturnih 
okolij z različnimi navadami. Smrtnik Vitulićeva (2009) pravi tudi, da otroku socialne izkušnje, 
ki jih pridobi v interakciji z učitelji in vrstniki, omogočajo učenje strpnosti v medosebnih 
odnosih.  

Učenci med šestim in sedmim letom starosti pridobijo veščine in načine mišljenja ter vedenja, 
ki se močno razlikujejo od tistih, ki so jih izražali v zgodnjem otroštvu. Izboljšajo se na primer 
sposobnosti reševanja problemov in sposobnost za oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V primerjavi z otroki v obdobju zgodnjega otroštva se 
otroci srednjega otroštva razlikujejo tudi po diferenciaciji sposobnosti. Zdaj so sposobnosti, po 
katerih se otroci razlikujejo med seboj, bolj heterogene, poleg tega pa se v tem obdobju pojavijo 
tudi za individuum tipični, specifični in dokaj stabilni vzorci vedenja. Otrokove temeljne 
sposobnosti se v obdobju srednjega otroštva oblikujejo v razmeroma dosledno obliko, ki se 
nadaljuje v pozno otroštvo, adolescenco in odraslost (Caspi, Elder in Bem, 1987).  

Na učno uspešnost, torej uspešnost pridobivanja ter uporabe novih infomacij v šoli, v veliki 
meri vplivajo okoljski dejavniki, kot na primer socialni in ekonomski položaj družine. Učenci, 
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ki prihajajo iz družin z nizkim ekonomskim in socialnim statusom, praviloma dosegajo slabše 
rezultate na testih znanja iz matematike in slabše berejo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Poleg drugih avtorjev sta povezanost socialnega in ekonomskega položaja z učno uspešnostjo 
raziskovala tudi Horvat in Zupančičeva (1989). Ugotovila sta, da so imeli otroci staršev z nižjo 
izobrazbo v povprečju slabši učni uspeh v primerjavi z otroki tistih staršev, ki so imeli srednjo 
ali višjo izobrazbo. Prav tako so otroci iz prve skupine dosegli slabši rezultat na objektivnih 
preizkusih iz znanja slovenščine, matematike ter spoznavanja narave in družbe.  Dejavnike učne 
uspešnosti sta raziskovali tudi Zupančičeva in Kavčičeva (2007) in ugotovili naslednje: “Na 
podlagi rezultatov sklepava, da imajo robustne osebnostne značilnosti in nebesedne sposobnosti 
otrok pomembnejšo vlogo pri doseganju standardov znanja ob koncu prvega razreda, kot 
obravnavane značilnosti družinskega okolja in starost otrok ob vstopu v vrtec ali obiskovanje 
vrtca. Izraznost osebnostnih potez že v zgodnjem otroštvu zanesljivo napoveduje učno 
uspešnost prvošolcev, vestnost/odprtost, kot so jo pri otrocih zaznale njihove vzgojiteljice v 
vrtcu in šoli, pa je najboljši in najbolj dosleden posamezni napovednik učnih dosežkov.”  

Opisali smo, na kakšni razvojni fazi se nahajajo otroci srednjega otroštva ter kako nanje vpliva 
vstop v osnovno šolo. V naslednjem poglavju se bomo posvetili še enemu pomembnemu 
teoretičnemu temelju za boljše razumevanje empiričnega dela naloge, in sicer otroški igri. 

 

2.2 IGRA 

Igra je ena izmed osrednjih dejavnosti otrokovega razvoja in življenja. Po mnenju številnih 
avtorjev (Aristotel, 1960) naj bi bila igra predvsem sprostitvena dejavnost in eden glavnih 
namenov odmora v šoli je prav ta, da se učenci razbremenijo in sprostijo. Ravno zato moramo 
tudi v okviru te magistrske naloge predstaviti pomen igre za otrokov razvoj. V tem podpoglavju 
bodo predstavljene različne definicije igre in prav tako tudi različne teorije o igri, ki so jih skozi 
zgodovino in tudi sedanjost postavljali različni avtorji. Razložili bomo vrste igre po različnih 
kriterijih ter se poglobili v pomen vključevanja igre v pouk in raziskave, povezane z igro pri 
pouku. Predstavili bomo tudi pomen in vlogo didaktičnih iger pri pouku. 
 

2.2.1 DEFINICIJA IGRE 

Ker je igra kompleksna dejavnost, se je skozi čas pojavilo veliko število različnih definicij tega 
pojma. Marjanovič Umekova in Zupančičeva (2006) sta igro definirali kot namerno, notranje 
motivirano dejavnost, ki je usmerjena na predmete, pri katerih so posledice odsotne in  kjer se 
oblikuje alternativna stvarnost. Avtorici v tem delu pravita tudi, da igra zajema veliko različnih 
dejavnosti, tako pri otrocih, kot tudi pri odraslih. Enotna opredelitev pojma igre je težka, saj 
obstaja mnogo različnih vrst igre pri različno starih otrocih. Fromberg (1987) na primer trdi, da 
je igra simbolna, pomenska, užitkarska, prostovoljna in notranje motivirana ter doživljajska 
dejavnost, ki je opredeljena s pravili, ki so izražena implicitno ali eksplicitno. Omenjena 
definicija izhaja iz dejavnostno teoretskega pristopa, v okviru katerega igro definiramo kot 
aktivnost, ki jo posameznik izvaja iz lastnega zadovoljstva, ne glede na njen končni izid ter ni 
navezana na neposredno zadovoljevanje potreb posameznika ali na zahteve, ki mu jih postavlja 
okolje (Zupančič, 1999). Velja omeniti opredelitev igre dveh avtorjev, ki jih v tem magistrskem 
delu tudi sicer pogosto povzemamo in citiramo, in sicer Horvata in Magajne (1987), ki pravita, 
da je igra svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in je 
omejen na svoj svet, kjer sta potek in smisel igre v njej sami.  

Igra predstavlja kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj otroka ter povezave med 
vedeti in ne vedeti, verjetnim in neverjetnim, aktualnim in možnim. Nadalje jo Marjanovič 
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Umekova in Zupančičeva (2006) opredeljujeta takole: “To je dialog med domišljijo in 
realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med 
varnostjo in tveganjem.”  

Igro lahko po Marjanovič Umekovi in Zupančičevi (2006) razlikujemo po osnovnih 
značilnostih, ki so: 

• namernost,  

• usmerjenost na predmete, 

• odsotnost posledic, 

• notranja motivacija, 

• oblikovanje alternativne stvarnosti.  

Namernost  je pojav, ki se poleg ciljne naravnanosti dejanja pojavi že v prvih mesecih 
otrokovega življenja. Dojenček na primer vztraja pri brcanju, da bi zadel igračo, ki ob tem 
proizvede zanimiv zvok. Kljub temu, da mu na začetku ne uspeva doseči in brcniti igrače, pri 
dejanju vztraja in s tem kaže namernost dejanja oziroma njegovo ciljno naravnanost. V svojih 
raziskavah je do slednjih ugotovitev prišla Zupančičeva (2000). Pri dve leti starih otrocih 
praktično sploh ne opazimo več nobene dejavnosti, ki je ne bi sprožila namera. Otrokovi 
partnerji v igri poskušajo ugotoviti otrokove namere in se nanje ustrezno odzvati.  

Usmerjenost na predmete je druga lastnost, po kateri lahko razlikujemo igro. Predmeti v tem 
kontekstu vključujejo tako žive (osebe, živali) kot nežive predmete, ki so bodisi v 
posameznikovem okolju ali pa si jih le predstavlja in jih trenutno ni v njegovi bližini (odsotni 
predmeti) ali pa sploh ne obstajajo v realnosti - to so umišljeni predmeti (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006). Podvrsta konkretnih neživih predmetov so igrače - predmeti, ki so kulturno 
oblikovani in namenjeni igri. Prav igračam in njihovemu pomenu za otroško igro in razvoj ter 
tudi njihovi didaktični vrednosti se bomo posvečali v nadaljnjem teoretičnem in tudi 
empiričnem delu naše magistrske naloge. Ravno zato, da bomo bolje razumeli pomen igrač, ki 
jih bomo preučevali, so pomembne naslednje ugotovitve Marjanovič Umekove in Zupančičeve 
(2006): “Otrokovo igralno dejanje z igračo opredeljujeta njena kakovost, zlasti njene zaznavne 
in delovanjske značilnosti, in otrokova razlaga te kakovosti. Slednja je odvisna predvsem od 
otrokovega védenja o igrači, njegove splošne ravni razvoja ter od njegovih trenutnih potreb in 
namer.” Avtorici poudarjata, da je ravno zaradi tega ključno, da ko preučujemo otroško igro, 
upoštevamo tudi lastnosti predmetov oziroma igrač in ne namenjamo pozornosti le otrokovi 
razvojni ravni in njegovim potrebam. Pomembno se je zavedati, da je otrok skozi igro s 
predmetom z njim vzpostavil določen odnos. Igrače so pri igri podvržene nenadnim 
spremembam - predmet ni več to, kar v resnici je. Usmerjenost na predmete je pri otroški igri 
očitna, ker je dejanje razmeroma popolno in usmerjeno na konkretne materialne predmete (npr. 
igrače). Usmerjenosti na predmete vseeno ne smemo razumeti kot nekaj fiksnega (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2006). Otroci si lahko zunanje nespremenljive predmete razlagajo različno 
- kot smo že omenili, je njihova razlaga predmeta odvisna od njihovega znanja o predmetu ter 
od privlačnosti predmeta za otroka. Kot vemo, v nekem trenutku otrok skuša na vse pretege 
dobiti nek predmet, že čez nekaj časa pa ga odvrže. Otrok s predmetom ravna na individualen 
način, tako da izpolnjuje lastne želje, hkrati pa je njegovo ravnanje s predmetom odvisno od 
fizičnega in kulturnega okolja (konvencionalna raba predmeta, njegova namembnost - 
Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Naslednja značilnost, po kateri lahko definiramo igro, je odsotnost posledic. Igra je od drugih 
dejanj drugačna tudi po tej značilnosti. Pri številnih dejanjih, ki jih posameznik opravlja, so 
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posledice najpomembnejše - npr. pri delu, ki ga opravljamo, je pomembna posledica zaslužek. 
Marjanovič Umekova in Zupančičeva (2006) pravita: ”Igralna dejanja se izvajajo zaradi dejanj 
samih.” Tudi Bruner (1985) pravi, da je pri igralnem dejanju povezava med dejanjem in 
njegovim rezultatom dokaj razrahljana. Med igro namreč ni bistveno, da bi prvotni namen 
igralnega dejanja dejansko dosegli, ampak je bistvena igra sama, ki jo lahko spreminjamo in se 
je znova in znova lotevamo. Tako lahko deloma pozabimo na prvotni namen.  

Motivacijo za dejanja lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Pri razločevalnih značilnostih 
igre je pomembna prav notranja motivacija. Rečemo ji tudi paratelična motivacija in tisto, kar 
dela dejavnost igre tako prijetno, je doživljajski tok (Csikszentmihalyi, 1985). Doživljajski tok 
je jedro notranje motivacije in ga lahko opišemo kot potrebo po dejavnosti. Informacije o tej 
dejavnosti so vedno jasne (vedno vemo, kaj bomo storili naslednje), občutimo optimalno 
obremenjenost in neprestano nadzorujemo dogajanje, pri tem pa se ne rabimo aktivno 
koncentrirati in lahko izključimo zavedno zaznavo ter okrnjeno dojemamo čas, istočasno pa 
sebe stapljamo v dejavnost (Oerter, 1993). Če povzamemo bistvo, gre torej pri doživljajskem 
toku za stapljanje osebe z okoljem in izkušnjo predanosti dejavnosti (do teh doživetij prihaja 
predvsem med igranjem motoričnih iger, kot so žoganje, jadranje, vožnja kolesa ipd.). Med igro 
poleg doživljajskega toka občutimo tudi druga prijetna doživetja, kot na primer izmenjavo 
napetosti in sprostitve ter občutek eksistence in izstopljanja jaza (pri igrah tveganja in 
tekmovanja, pri igrah s pravili in socialnih igrah npr. skrivalnice, človek ne jezi se). Omenjene 
vrste igre so predstavljene v poglavju 2.2.2. Obe vrsti doživetja sta v določeni meri prisotni pri 
domišljijski igri, pri konstrukcijski igri pa slednja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

Še ena značilnost igre je oblikovanje alternativne stvarnosti. Gre za to, da pri igri oblikujemo 
neko drugačno stvarnost kot jo doživljamo v realnem življenju. Temeljna sestavina alternativne 
stvarnosti je namišljeni kontekst (v katerem se izvaja dejavnost), ki so ga v svojih delih omenjali 
številni avtorji, kot na primer Piaget (1962) in Schuerl (1991). Posameznik se v tem primeru 
zaveda, da “ne gre zares” in oblikuje takšen kontekst, kakršen ustreza njegovim trenutnim 
potrebam in omogoča uresničevanje njegovih ciljev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

2.2.2 VRSTE IGRE 

Obstaja veliko število različnih klasifikacij otroške igre različnih avtorjev. Načeloma vse 
klasifikacije razvrščajo vrste igre na skupine oziroma razvojne ravni, ki si praviloma sledijo od 
razvojno nižjih k razvojno višjim (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Poznavanje različnih 
vrst igre je pomembno tudi za razumevanje tega magistrskega dela, saj bomo preko opazovanja 
učencev med odmorom lahko ugotavljali tudi, katere vrste igre se otroci v srednjem otroštvu v 
šoli najpogosteje poslužujejo.  

Toličičeva klasifikacija otroške igre (1961) je v Sloveniji najpogosteje uporabljana, in sicer deli 
igro na: 

• funkcijsko igro, 

• domišljijsko igro, 

• dojemalno igro (jo predstavimo v nadaljevanju, saj je posebnost - te vrste igre ne 
zasledimo pri nobenem drugem avtorju ali avtorici), 

• ustvarjalno igro.  

Zelo pogosto se uporablja tudi klasifikacija otroške igre po Piagetu (1959), ki vrste igre deli v 
tri skupine, in sicer na: 
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• igro vadbe (enako kot funkcijska igra), 

• igro simbolov, 

• igro pravil. 

V svojem delu Marjanovič Umekova in Kavčičeva (2006) kot pomembno navajata tudi 
klasifikacijo otroške igre po Smilansky (1968), ki hkrati predstavlja tudi različne razvojne ravni 
igre: 

• funkcijska igra, 

• konstrukcijska igra, 

• dramska igra, 

• igre s pravili. 

Po vzoru Marjanovič Umekove in Kavčičeve (2006) bom v tabeli razložila pri avtorjih 
najpogosteje uporabljane vrste otroške igre. 

 

Tabela 2: Vrste otrošle igre in njihove značilnosti (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) 

Vrsta otroške igre Značilnosti 

Funkcijska igra Ta vrsta igre se pojavi v razvoju otroka najprej. Je najpreprostejša vrsta igre, v 
kateri otrok preizkuša svoje zaznavno - gibalne funkcije, obenem pa upravlja s 
predmeti in jih raziskuje (Piaget, 1962). Enostavna oblika funkcijske igre se pojavi 
že v prvem mesecu dojenčkovega življenja in se kaže v tem, da le-ta 
neselekcionirano nosi predmete v usta. Kasneje dojenček že začne enostavno 
upravljati s predmeti (npr. metanje kocke), zatem jih uporablja njihovi funkciji 
primerno (npr. odpiranje in zapiranje škatle), spet kasneje postavlja dva ali več 
predmetov v neustrezno zvezo (npr. tišči stožec v odprtino za kocko) ter končno v 
ustrezno zvezo (Belsky in Most, 1981). Funkcijska igra močno prevladuje v prvem 
letu otrokovega življenja, upadati pa začne že v drugem letu - kljub temu pa se v 
višje razvojnih oblikah pojavlja vse do vstopa v šolo.  

Konstrukcijska 
igra 

Pojavi se lahko že ob koncu prvega leta starosti otroka - takrat nekateri otroci oz. 
malčki že na primer sestavljajo velike kvadre in povezujejo prvine igrače v 
konstrukcijo. Z razvojem otroka ta vrsta igre postaja vse kompleksnejša in 
pogostejša. Starejši predšolski otrok tako na primer že vnaprej pove, kaj bo zgradil 
in kako bo to naredil. To nakazuje na razvoj otrokovih spoznavnih kompetenc, 
gibalnih spretnosti (fina motorika) ter koordinacije oko - roka (Marjanovič Umek 
in Kavčič, 2006). Konstrukcijska igra naj bi se pojavljala skozi celotno predšolsko 
obdobje.  

Dojemalna igra Toličič (1961) je to vrsto igre opisal kot poslušanje, opazovanje, posnemanje in 
branje. Dojemalna igra izkazuje otrokovo razumevanje odnosov med predmeti ali 
ljudmi ter odnosov med pomeni in simboli. Prav tako spodbuja razvoj govornega 
razumevanja in izražanja, razumevanje vzrokov in posledic, usmerjanje pozornosti, 
razvoj socialnih spretnosti, zavedanje učinkov svojih dejanj na igralnega partnerja 
ter usklajevanje dejavnosti z igračami s socialnim kontekstom (Zupančič in Cecić 
Erpič, 1998). Posamezne prvine te igre lahko opazimo že v prvem letu otrokovega 
življenja (sledenje navodilom), pogosteje pa se pojavlja od drugega leta naprej.  
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Simbolna igra Simbolno igro (lahko rečemo tudi igra pretvarjanja ali domišljijska igra) sodeč po 
nekaterih novejših dognanjih lahko opazimo že pri enoletnem dojenčku, pogosteje 
in v bolj dodelani obliki pa se začne pojavljati v drugem letu otrokovega življenja. 
Najbolj tipična je za otroke, stare od dveh do šestih let (Marjanovič Umek in 
Kavčič, 2006). Ta vrsta igre je tesno povezana s kognitivnim razvojem otroka, saj 
je slednji zmožen simbolne igre šele, ko razume pogojnost znaka in ko obvlada svoj 
egocentrizem. Simbolna igra veliko prispeva k otrokovemu napredku. Po 
Smilansky in Shefatya (1990) simbolno igro opisujejo naslednje prvine: imitativna 
igra vlog (otroci prevzamejo vloge in jih predstavljajo z dejanji ali verbalno), 
pretvarjanje, ki je vezano na igrače, verbalno pretvarjanje v igri, ki se nanaša na 
situacije, vztrajanje v igri vlog (otrok nadaljuje z vlogo tudi po desetih minutah), 
interakcije (najmanj dva igralca) ter verbalna komunikacija (verbalne interakcije, 
ki so povezane z igralnim dogajanjem).  

Igra s pravili Igra s pravili se v enostavni obliki začne pojavljati v tretjem letu otrokovega 
življenja. Je najpogostejša igra med šolskimi otroci, mladostniki in tudi med 
odraslimi (na primer Človek ne jezi se, igre z žogo, skrivalnice itd.). Pri igri s pravili 
otrok sprejme vnaprej določena pravila, se po njih tudi ravna in se s tem uči 
nadzorovati lastna dejanja, vedenje in odzive znotraj določenih mej (Smilansky in 
Shefatya, 1990).  

 

2.2.3 TEORIJE O IGRI 

Obstajajo mnoge teorije o igri in v naslednjem podpoglavju jih bomo razdelili na dve večji 
skupini. Prva in tudi največja skupina so razvojnopsihološke teorije, ki so povzete na podlagi 
dela Ljubice Marjanovič Umek in Maje Zupančič Psihologija otroške igre od rojstva do vstopa 
v šolo (2006). V tej knjigi so teorije zelo smiselno in pregledno razdeljene, predstavila pa sem 
tiste, ki se mi zdijo relevantne za magistrsko delo. Druga skupina teorij o igri so pedagoške 
teorije. Poznavanje teh je v okviru teoretičnega dela magistrske naloge bolj pomembno, ker so 
empirični del oz. raziskava in njeni rezultati zasnovani tako, da prispevajo svoj delež k razvoju 
pedagogike.  

2.2.3.1 Razvojnopsihološke teorije o otroški igri 

V nadaljevanju so predstavljeni začetki razvojnopsiholoških teorij o otroški igri (avtorji, kot 
npr. Hall, Toličič, Freud, Groos), evolucijske teorije, kognitivistične in sociokognitivistične 
teorije ter jezikovne teorije. 

•    Začetki psiholoških teorij o otroški igri 

Velik delež k proučevanju igre so prispevali prav psihologi. Psiholoških teorij o igri je mnogo, 
vendar pa Bognar (1987) pravi, da nobena še ni uspela v celoti pojasniti fenomena otroške igre. 
Bognar v svojem delu Igra pri pouku na začetku šolanja (1987) kot začetnike psiholoških teorij 
o igri navaja Spencerja, Halla in Häckla. Spencer je trdil, da imajo ljudje in živali zalogo moči, 
ki je ne porabijo za zadostitev primarnih potreb in jo morajo tako porabiti z igro (teorija o 
presežku energije). Häckel je svojo teorijo zasnoval na preučevanju človeških zarodkov, ki jih 
je primerjal z živalskimi in ugotovil, da pri nastanku in razvoju organizma pride do ponovitve 
razvoja vrste. Na podlagi tega dognanja je Hall postavil svojo teorijo, ki pravi, da je igra 
izživljanje prvinskih nagonov. Trdi na primer, da gre otrok, če lovi kuščarje in žabe, ponovno 
skozi stopnjo lovcev. Kadar na primer strelja z lokom, gre zopet skozi kameno dobo. To teorijo 
je sicer zavrnil slovenski psiholog Ivan Toličič (1961), in sicer s predpostavko, da so razvoj ter 
vsebina igre in načini igranja odvisni od vzgoje in razmer, v katerih otrok živi in tako značilnosti 
otroške igre ne moremo pojasniti le z biogenetičnim zakonom. Bognar (1987) navaja, da je 
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Groos kmalu zatem razvil teorijo pripravniške šole, ki je kasneje služila kot osnova mnogim 
drugim psihologom, ki so raziskovali igro. Teorija govori o tem, da je otroštvo obdobje za 
pridobivanje kompetenc, potrebnih za življenje. Veščine, ki jih otrok pridobi z nagoni za 
posnemanje, se povežejo z veščinami iz prejšnjih rodov. Pomembno pa je njegovo dognanje, 
da igra razvija lastne sposobnosti iz notranje potrebe in brez kakšne zunanje sile.  

Freud sicer ni veliko svojega dela posvetil raziskovanju otroške igre, je pa s svojimi dognanji 
pomembno vplival na druge otroške psihologe. Vse izvira iz Freudove teorije libida ali 
nagonske energije (1962), ki pravi, da človeško motivacijo vodita dva temeljna biološka 
nagona, in sicer spolnost (Eros) in agresivnost (Tanatos). Freud je ugotovil, da otrok v igri 
pogosto podoživlja negativne dogodke in jih z dejanjem igre poskuša premagati. Igra omogoča 
prenos teh neprijetnosti na partnerja v igri (Bognar, 1987). Kot rečeno, Sigmund Freud ni razvil 
svoje teorije o otroški igri, pač pa se je z igro ukvarjal kot pomočjo pri razlagi uresničevanja 
načela zadovoljstva in tudi pojava humorja. Freud (1962) pravi, da igra predstavlja nadomestno 
uresničevanje v realnosti neizpolnjenih želja. S pomočjo igre otrok ublaži pritiske realnosti ter 
izživi impulze, ki jih sicer dojemamo kot tabu (na primer agresivne potrebe). Načelo 
zadovoljstva pri igri prevlada nad načelom realnosti. Lastnosti oseb, ki nastopajo v otroški igri, 
pogosto odražajo otrokove zavestne ali nezavedne potrebe. Freud (1962) pravi tudi, da ima igra 
poleg funkcije zadovoljevanja neizživetih potreb tudi funkcijo katarze. Otrok pri igri izživi 
težave, ki so se pojavile v realnosti, temu pa sledi očiščenje, ki otroka osvobodi negativnih 
čustev. Freud je ugotovil tudi, da otroci v igri pogosto podoživljajo oziroma igrajo neprijetne 
situacije, ki so jih doživeli v resničnem življenju. Te situacije ponavljajoče preigravajo, kar 
pomeni, da postopno premagujejo doživeta negativna čustva. Po Freudu (1962) se otrok na 
takšen način (s ponavljanjem negativnih situacij v svoji igri) spoprijema z vsemi, zanj bolečimi 
izkušnjami.  

Večina kasnejših avtorjev se naslanja prav na teorije Groosa in Freuda. Bühler se recimo hkrati 
strinja z Groosovo teorijo pripravniške šole in obenem s Freudovim načelom zadovoljstva in je 
na podlagi teh temeljev razvil svojo teorijo funkcionalnega zadovoljstva, ki predpostavlja, da 
igra omogoča nenehno urjenje, ki je pomembno za razvoj sposobnosti pri mladičih ter da je 
veselje tisto resnično vodilo, ki otroka sili k neutrudni dejavnosti pri igri. Bühlerjeva teorija 
pravi, da je narava ustvarila mehanizem funkcionalnega zadovoljstva zato, da bi zagotovila 
številne aktivnosti, ki so pomembne za pripravo in vajo za življenje (v Bognar, 1987). 
Buytendijk je poznan po svojem delu Bistvo in smisel igre (1933), v katerem trdi, da k igri 
napeljujejo splošni nagoni, ki so trije: nagon po neodvisnosti, nagon po zedinjenju z okoljem 
in nagon po posnemanju. Ti nagoni se spopadejo s predmeti in takrat pride do igralnega dejanja. 
Buytendijk trdi, da za igro ni primeren vsak predmet in da so primerni za igro delno znani 
predmeti, ki vsebujejo še neodkrite možnosti. Avtor pravi tudi, da ima predmet za igro 
simbolični pomen, ki ga pri preskoku iz igre v realnost izgubi.  

Seveda pri navajanju teoretikov oziroma psihologov, ki so se poglabljali v fenomen otroške 
igre enostavno ne moremo mimo Jeana Piageta, ki je močno vplival na številne teorije kasnejših 
avtorjev, vendar pa se bomo njegovi psihologiji otroške igre podrobneje posvetili v točki o 
kognitivističnih teorijah. Piaget je med drugim močno vplival tudi na slovenskega psihologa 
Toličiča (1961), ki je podrobneje raziskoval povezavo med igro in intelektualnim razvojem 
otrok. Dognal je, da sta duševna starost otroka in sestavljenost oblik njegove igralne aktivnosti 
(zahtevnejše in manj zahtevne oblike igre) močno povezani. Ugotovil je tudi, da se z razvojem 
oz. z leti zgodi preskok od iger, kjer se otrok igra samostojno, k skupinskim igram, kjer je 
potrebno sodelovanje med otroci. Toličič (1961) prav tako primerja otroško igro z delom - kar 
se tiče razvijanja sposobnosti ter pridobivanja delovnih navad. Med tujimi teoretiki je za razvoj 
teorij o otroški igri prav tako pomemben Eljkonin, ki je trdil, da je igra vlog edina prava vrsta 
igre. Vendar pa je njegova teorija precej skopa, saj enostavno ni mogoče, da je prava igra le 
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igra vlog (kaj pa, ko se otroci igrajo z žogo ali pa z avtomobilčki?). Bognar v svojem delu 
(1987) zavrne teorije, ki povezujejo otroško igro z živalsko igro in pravi: “Prav tako moramo 
razlikovati živalsko od človeške igre. Poskusi namreč, s katerimi so proučevali igro mladih 
živali, da bi pojasnili igro otrok, so ostali brez uspehov.” Bognar (1987) se s kolegi psihologi 
strinja, da igra spremlja telesni in tudi duševni razvoj otroka in močno vpliva nanj.  

• Evolucijske teorije o otroški igri 

Igra je razširjeno vedenje med mnogimi živalskimi vrstami, predvsem pa se pojavlja pri sesalcih 
in nekaterih vrstah želv in ptičev (Burghardt, 1998). Dvoboji v igri živali v resnici niso pravi 
dvoboji - raziskave so pokazale, da tudi otroci razlikujejo med dvobojem kot igro in pravim 
pretepom. Določene oblike igralnega dejanja, ki jih vidimo pri sesalcih, imajo skupno 
evolucijsko zgodovino in so univerzalne za vse vrste, medtem ko nekatere oblike igralnega 
vedenja opazimo le pri določenih vrstah. Številne živali v gibalno igro vključijo tudi sestavine 
socialne igre - prav tako kot otroci, vendar pa s to razliko, da poleg tega otroci vključijo v 
gibalno igro še jezik in druge simbolne reprezentacije (Black, Jones, Nelson in Greenough, 
1998). Igra ima tako pri otrocih kot tudi pri živalih organizacijsko vlogo v zaznavno-gibalnem, 
čustvenem in socialnem razvoju posameznika. Seveda pa otroška igra preseže živalsko že s 
simbolno igro (vrste igre bomo spoznali v enem od naslednjih podpoglavij), kjer se pokaže, da 
je igra otrok mnogo kompleksnejša od živalske (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Raven 
igre pri živalih je vezana na stopnjo razvitosti živalskih vrst. Fagen (1995) je preučeval te ravni 
in jih razdelil na način, ki je prikazan v tabeli. 

 

Tabela 3: Evolucijske ravni igre pri živalih po Fagnu (1995) 

RAVEN IGRE 
PRI ŽIVALIH 

VRSTA IGRE ZNAČILNOSTI 

1. raven enosmerna ali neaktivna hitra in preprosta dejanja ter ponavljajoči se gibi, 
igrivi stik z drugo živaljo, od katere ni odgovora 

2. raven socialna nekontaktna ali 
osamljena 

raznoliko gibanje telesa ali gibanje skozi prostor, 
lokomotorna in rotacijska dejavnost, malo ali nič 

stika med osebki (tek, skakanje) 

3. raven socialna igra brez stika ali s 
telesnim stikom 

značilna za večino sesalcev, npr. lovljenje, valjanje 
po tleh, tudi uporaba predmetov, igračk… 

4. raven kompleksna socialna socialen način igre, tudi s predmeti in pojavi (s senco 
npr.) - udarjanje in metanje predmetov (opice, 

nekateri papagaji, sloni,delfini, kiti,…) 

5. raven socialna igra s posebno 
intimnostjo in kognitivno 

interakcijo 

recipročna igra s socialno izmenjavo, igra odraslega 
z mladičem, skupno oblikovanje “izdelkov”, 

socialna igra brez predmetov (žgečkanje, 
posnemanje), pri antropoidnih opicah, šimpanzih… 

 

• Kognitivistične in sociokognitivistične teorije o otroški igri 

Piaget je najbolj znan po svoji teoriji kognitivnega razvoja. V okviru te teorije je, sicer v 
skromnejšem obsegu, preučeval tudi otroško igro. O tej temi se je največ razpisal v svojem delu 
Igre, sanje in imitacija v otroštvu (1962), in sicer v njem zatrjuje, da je predvsem simbolna igra 
kontekst za razvoj otrokovih semantičnih kompetenc. Če malo poenostavimo  del Piagetove 
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teorije (1962), lahko rečemo, da si otrok nekako prilagodi resničnost po zakonih njegovega 
mišljenja, in sicer najprej avtistično, kasneje pa egocentrično. Bognar (1987) o  Piagetovih 
vrstah igre pravi, da se vrste povezujejo s strukturo otrokovega mišljenja na določeni stopnji. 
Pomembno je razumeti tudi Piagetovo tezo, da otrok na začetku živi v dveh svetovih sočasno – 
v svojem svetu in svetu odraslih. Sprva doživlja svet enotno, kasneje pa ga razdeli na svet igre 
in realni svet. Na koncu otrok zopet zaživi v enotnem svetu, toda s potisnjenimi željami (Piaget, 
1962). Bognar (1987) je Piagetovo klasifikacijo igre razložil takole: »Tri temeljne oblike igre 
se vežejo v vrsto: igra – vaja, simbolična igra in igra s pravili. Strukturi otrokovega mišljenja 
na določeni stopnji ustreza tudi določena oblika igre.« Piaget (1962) vidi v igri možnost 
nadomestitve socializacijskega pritiska (to so zahteve, ki jih otroku postavljata fizično in 
socialno okolje). Otrokove potrebe in čustva so namreč kar naprej omejevana v njegovem 
sociokulturnem okolju, saj se mora obnašati po normah in merilih, ki so tam sprejemljivi. Iz 
tega razloga si otrok ustvari svet, v katerem lahko na svoj način zadovoljuje svoje potrebe ter 
rešuje probleme, ki so se pojavili v realnosti.  

Za Piagetom je drugi najbolj priznan kognitivistični psiholog Lev Vigotski, ki je v sklopu svoje 
teorije o otroški igri razlago simbolne igre sestavil na podlagi sociokulturološkega modela 
spoznavnega razvoja (1978). Vigotski simbolno igro vidi kot tranzicijo od zaznavne realnosti 
k njeni reprezentaciji. Ključno vlogo v tem procesu igra t.i. substitutivni predmet, za katerega 
si otrok zamišlja, da reprezentira nek drug predmet ali odnos. Vigotski pravi tudi, da se socialne 
interakcije v razvoju pojavijo prej, kot je to napovedal Piaget. Prav tako zavrne Piagetovo tezo, 
da se otrok v domišljijski situaciji lahko igra vloge brez pravil, saj je po njegovem mnenju igra 
sestavljena iz kognitivnih reprezentacij vlogam primernega vedenja. Poenostavljeno to pomeni, 
da če se otrok igra prodajalca, to pomeni, da pozna pravila vedenja tega lika. “To, kar bi bilo v 
življenju nemogoče, je v igri mogoče: taka igra ustvarja otrokovo območje optimalnega razvoja 
(Vigotski, 1978).” Avtor torej pravi, da se otrok lažje adaptira in sprejme pravila pri igri vlog, 
kot v realnosti, to pa omogoča njegov razvoj. Vendar pa pojava otroške igre ne moremo 
razlagati zgolj skozi kognitivistični vidik, saj gre pri opisu posameznih pristopov mnogokrat za 
preplet spoznavnih in jezikovnih teorij, teorije uma, socialnospoznavnih in socialnih teorij 
(Marjanovič Umek, 1998). Ravno zato bomo v naslednji točki spoznali tudi jezikovne teorije.  

Nezanemarljiv prispevek k teoriji otroške igre je dodala psihologinja D. E. Gordon (1993). 
Avtorica je na podlagi svojih obsežnih raziskav opisala štiri oblike inhibicije  (zadrževanja, 
zaviranja) pri igri pretvarjanja, ki so se pojavile pri otrocih s težavami na čustveno-socialnem 
področju prilagajanja. Pri prvi obliki otroci niso sposobni efektivno preoblikovati ali drugače 
obvladati negativnih čustev, vendar se kljub temu vključujejo v dokaj zapleteno simbolno igro. 
Pri drugi obliki inhibicije gre za odsotnost usklajevanja igralnih dejanj in simbolnih 
reprezentacij, s tem pa za dezorganizacijo igralne dejavnosti ter predmetov (Gordon, 1993). 
Tretja oblika inhibicije se pojavi pri otrocih, ki imajo težave s preoblikovanjem igralnih shem 
glede na značilnosti igralnih predmetov (npr. pri neki igrači, lutki želi otrok obračati glavo levo 
in desno, vendar ne gre in zato otrok to dejanje kompulzivno ponavlja). Otroci tako pri nekaterih 
igralnih dejanjih pogosto vztrajajo in ponavljajo enostavne igralne sheme (npr. metanje igrač, 
udarjanje ob steno…). Tako izkušnjo z nekim igralnim predmetom nato otroci, ki imajo težave 
z inhibicijo, pogosto posplošijo na vse tovrstne predmete (otrok nato ne razume, da se nekaterim 
lutkam vendarle obrača glava levo in desno). Zadnja oblika inhibicije po Gordonovi (1993) je 
otrokovo zavračanje oz. nezmožnost vključevanja v dlje trajajoče pretvarjanje  ali celo 
odsotnost kakršnegakoli pretvarjanja, raziskovanja ali manipulativne dejavnosti z igralnimi 
predmeti oz. igračami. Otroci niso motivirani za igro in pogosto kažejo jezo in agresijo do igrač. 
Ker smo prej omenili tezo, da otrok preko igre procesira in rešuje težave, ki se mu pojavljajo v 
realnem življenju, se seveda pomanjkanje igre v otrokovem razvoju kaže negativno. Če se otrok 
ne igra, so njegove možnosti za spoprijemanje s težavami in njihovo reševanje zelo okrnjene.  
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• Jezikovne teorije o otroški igri 

Ena od pomembnejših tovrstnih teorij je teorija govornega dejanja, v kateri Austin (1962) 
razlaga pomen in vlogo jezika kot simbolnega sistema pri dejanju simbolne igre. Avtor je v 
celoti izključil neverbalno komunikacijo, saj je kot pogoj za govorno dejanje definiral akt 
izrekanja. Poznamo tudi jezikovno teorijo, ki se imenuje analiza diskurza oziroma analiza 
besedila. Govori o koheziji in koherenci besedila - na površini s slovničnimi sredstvi, v globini 
pa z logičnimi odnosi med besedilom in razvojem teme (Kranjc, 1998). Za razliko od prvih 
dveh teorij pa konverzacijska analiza nastaja v komunikacijskem procesu med več osebami. 
Menjavanje vlog je ključni element, ki ga preučuje ta analiza. Piaget je že v svoji teoriji nakazal, 
da pretvarjanje pomeni začetke predstavnega mišljenja in simbolnih funkcij, kasneje pa so 
številni raziskovalci dokazovali povezavo med razvojem simbolne igre in razvojem govora, 
zraven pa upoštevali še eno pomembno komponento, in sicer starost otrok. Še ena nepogrešljiva 
komponenta jezikovnega razvoja, ki igra pomembno vlogo pri simbolni igri otrok pa je govorno 
razumevanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Prav tako pa ne moremo spregledati tudi 
izrazne funkcije jezika, saj le tako pretvorba igrač in vlog dobi jasen pomen za udeležence 
igralnega dejanja.  

2.2.3.2 Pedagoške teorije o otroški igri 

Med bolj pomembnimi teorijami otroške igre za moje magistrsko delo so prav gotovo 
pedagoške teorije, saj tudi tema oziroma področje, ki ga raziskujem, spada pod pedagogiko.  V 
tej točki bom predstavila nekatere poglede pedagogov na igro, ki so ključno vplivali na razvoj 
pedagogike kot vede. Potrebno je razumeti, da so pedagogi že zgodaj doumeli pomen igre za 
razvoj otroka, vendar pa so se o vključitvi igre v vzgojno-izobraževalni proces precej 
razlikovali. Pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju in z vprašanji, povezanimi s tem 
področjem so se ukvarjali že grški misleci. Še posebej veliko se je s pedagoškimi vprašanji 
ukvarjal Platon, ki je spoznal uporabno vrednost igre pri vzgoji otrok (Bognar, 1987). Tako so 
pri pouku (na primer pri matematiki) že v stari Grčiji za boljše razumevanje in motivacijo otrok 
začeli uporabljati igre. Danes tem igram pravimo didaktične igre. Angleški filozof John Locke 
se je tudi zavzemal za to, da bi učenje ne bilo nasilje. Njegova filozofija je spremenila takratni 
način vzgoje otrok, in sicer od trde discipline k bolj prijazni in permisivni vzgoji ter 
naklonjenosti do otrok (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Locke (1967) se je ukvarjal tudi 
z “izumljanjem” različnih didaktičnih iger, ki bi otroke bolj navdušile za učenje. Omenjeni 
filozof je s temi dejavnostmi začel že pred nekaj stoletji (živel je v 17. stoletju). Še posebej pa 
se je zavedanje o pomenu igre tudi pri vzgoji in izobraževanju otrok okrepilo v drugi polovici 
20. stoletja. Komensky (1967)je na primer trdil, da je igra zabava in da jo je nujno potrebno 
vnesti v šolo. Prav tako kakor Locke je tudi Komensky sam sestavljal različne poučne igre, ki 
so se jih učenci igrali pri pouku.  

Vendarle pa je potrebno kot prvega pedagoga, ki se je resno lotil vprašanja igre in njene vloge 
pri vzgoji in izobraževanju, izpostaviti Fröbla. Slednji je še posebej veliko pozornosti namenil 
predmetom, ki so namenjeni za igro - igračam. Sestavil je pravzaprav sistem, katere igrače 
oziroma “darila” bi morali dajati otrokom po določenem vrstnem redu zato, da bi ti razvili 
posamezne sposobnosti, in se hkrati posvetil izobraževalnemu učinku teh igrač (Bognar, 1987). 
Kljub prizadevanju nekaterih psihologov oziroma pedagogov, da bi dosegli nasprotno, pa je 
šola vseeno dolgo ostala neizprosno, ustrahovalno okolje, kjer ni bilo prostora za igro in 
sproščenost. Vendar pa so se razmere vseeno začele spreminjati, in sicer z nastankom gibanja 
“nova šola”, katere namen je bil predvsem ukiniti metode “stare šole” in organizirati 
vzgojnoizobraževalno delo tako, da bodo v njem učenci aktivni (Bognar, 1987). V ZDA se je 
to gibanje pojavilo v začetku 20. stoletja, v Evropi pa kmalu zatem.  Pri omembi pedagogov, ki 
so pomembno vplivali na razvoj pedagogike, ne smemo pozabiti na Mario Montessori, ki se je 
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ukvarjala predvsem s praktičnim pedagoškim delom. Montessorijeva (1980) pravi, da otrok ni 
dorasel svetu odraslih in se posledično v njem ne znajde. Svet prav tako za otroka ni svoboden, 
zato je predlagala, da naj bi imel vsak otrok urejen primeren življenjski prostor, kjer bo lahko 
uresničeval svoje pravice do ustvarjanja in dela (delo v smislu oblikovanja lastnih sposobnosti 
in razvoja). Montessorijeva (1980) trdi, da med tovrstnim delom otrok odrašča in zatorej 
otroškemu delu pripisuje velik pomen za človeštvo. Glede na ta spoznanja je oblikovala 
vzgojnoizobraževalni sistem, ki so ga najprej uporabljali pri predšolskih, kasneje pa tudi pri 
šolskih otrocih. Razvila oziroma izdelala je posebne pripomočke, namenjene otrokom - ob igri 
s temi pripomočki razvijajo svoja čutila, sposobnosti in tudi mišljenje. Prav tako je 
Montessorijeva kot pripomočke pri učenju uporabljala papirnate črke, pomično abecedo, palice 
za računanje, karte, kroglice itd. Kljub temu pa ji nekateri avtorji očitajo preganjanje igre iz 
otrokovega življenja, saj je vztrajala pri tem, da otrok pravzaprav nima časa za igro, saj ima 
pomembnejše delo in se mora razvijati (Bognar, 1987). Prav tako so njene poglede kritizirali, 
češ da otroke poskuša izločiti oz. izolirati od sveta, ki ni primeren zanje. Kljub določenim 
kritikam njenega sistema je njen doprinos k pedagogiki izjemen, saj njen način dela z 
nekaterimi modifikacijami še dandanes izziva zanimanje po svetu. Z njeno pomočjo je igra 
počasi dobivala funkcijo uresničevanja vzgojnoizobraževalnih nalog (Bognar, 1987).  

Poleg Montessorijeve je na pedagogiko 20. stoletja močno vplival ameriški pedagog Dewey. 
Slednji pravi, da igra in v isti meri tudi delo ključno vplivata na otrokov razvoj in ustrezata 
procesu pridobivanja spoznanj (Dewey, 1966). Meni, da je nujno, da otrok aktivno sodeluje v 
vzgojnoizobraževalnem procesu, vendar pa je pomembno, da sta igra in delo v šoli načrtovana 
na tak način, da pravilno vplivata na duševni in moralni razvoj (Dewey, 1966). Bognar v svojem 
prispevku o pedagoških teorijah kot ključnega pedagoga omenja tudi Makarenka (socialistična 
pedagogika), ki je trdil, da je otroška igra pravzaprav metoda dela. Poudarjal je pomen 
sodelovanja pedagoga pri igri in ne to, da le-ta zgolj poučuje in zahteva znanje od učencev. 
Makarenko (1957) enači otroško igro z delom odraslih in poudarja, da je na prehodu iz igre v 
delo ključnega pomena pravilna vzgoja. Na tem mestu je potrebno omeniti tudi waldorfsko 
pedagogiko, ki jo je zasnoval avstrijski filozof Rudolf Steiner v obdobju po prvi svetovni vojni. 
Sistem spodbuja prosto igro otrok v vrtcu in kasneje v šoli, saj naj bi se preko proste igre otrok 
povezoval s svetom, pridobival izkušnje, razvijal svojo domišljijo, izražal čustva, se opogumljal 
ter krepil svojo samozavest in pozitivno samopodobo. Vse igrače in predmeti za igro v 
waldorfskih izobraževalnih ustanovah so narejeni ročno iz naravnih materialov. Igrače niso 
dokončno izoblikovane in zato otroku omogočajo bolj kreativno igro (Waldorf Primorska, 
2015).  

Hrvaški pedagog Pregrad v nekaterih svojih delih govori o pomenu igre za otrokovo življenje, 
njegov telesni in duševni razvoj ter tudi o pomenu vzgoje. Pregrad (1980) se zaveda velike 
razlike med igro in delom - pravi, da je igra svobodna dejavnost, delo pa ne. Bognar (1987) je 
v svojem delu dognal, da takratni jugoslovanski pedagogi do tistega trenutka niso namenili 
dovolj pozornosti pomenu igre pri izobraževanju in vzgoji otrok in nasploh za razvoj otrok. 
Redki so se dotaknili te teme, med njimi je na primer hrvaški pedagog Šimleša, ki pravi, da je 
med igro in delom podobnost, vendar imata različne cilje - cilj igre je zabava, cilj dela pa nek 
rezultat. Sicer idejo omenjenega pedagoga, da mora v šoli prevladovati učenje z vsemi 
značilnostmi dela ter igra kot dodatek odtujenemu delu v svojem delu zavrne Bognar (1987) in 
jo označi kot nazadnjaško. Bolj napredne so ideje hrvaškega pedagoga Ivana Furlana, ki v 
svojem delu (1968) pravi, da se otrok med igro najverjetneje najbolj učinkovito uči ter da je 
med igro otrok kar najbolj motiviran in je zato učenje oziroma poučevanje skozi igro sila  
uspešno. Velik delež sodobnih pedagogov meni, da igra oziroma poučevanje s pomočjo 
didaktičnih iger in igrač obrodi boljše sadove znanja pri učencih kot tradicionalni pristop k 
poučevanju. Koristi uporabe didaktičnih iger pri pouku so predstavljene v naslednjem poglavju 
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(2.2.4). Po pregledu številnih diplomskih in magistrskih del, ki se ukvarjajo s pomenom in vlogo 
igre pri poučevanju in učenju sem dognala, da avtorji in avtorice le-teh ugotavljajo, kako 
pozitivna je uporaba didaktičnih iger in igrač v šoli (npr. Mesec, 2015;  Novak, 2016; Plot, 
2013). 

 

2.2.4 IGRA PRI POUKU IN DIDAKTIČNE IGRE 

“Če mora pouk temeljiti na maksimalni aktivnosti učencev, kar mora, če je igra temeljna, 
bistvena in neizogibna dejavnost otroštva, in to tudi je, potem je jasno, da teorije o pouku ne 
morejo ostati ravnodušne do igre (Bognar, 1987).” To ugotovitev je že pred skoraj 30 leti 
zapisal Ladislav Bognar. Igra se je vsekakor izkazala za učinkovit način za izobraževanje, saj 
obenem zbuja pozornost učencev in jih motivira k aktivnosti. Sodelovanje učencev pri igri ne 
utruja toliko in ni monotono, hkrati igra zmanjšuje neprimerne dejavnosti ter omogoča veliko 
različnih aktivnosti - vse to pa rezultira v visokem izobraževalnem efektu igre ter v trajnem 
znanju (Bognar, 1987).  

Horvat in Magajna (1989) trdita, da je prepričanje, da je igra nekaj, kar je tipično le za 
predšolskega otroka, zmotno. Prav tako tudi učenje ni edina značilna dejavnost za šolarja. 
“Zmotno je misliti, da se z dnem, ko prične obiskovati šolo, otrok ne igra več ali, kar je še huje, 
da se nima pravice igrati. Tudi šolski otrok se igra in potrebuje veliko časa za igro. Zato mu jo 
moramo dovoliti in jo celo spodbujati (Horvat in Magajna, 1989).” Z didaktičnimi igrami 
negujemo otrokovo igro v šolskem okolju, hkrati pa s tem izboljšujemo njegovo znanje. Slednja 
avtorja v svojem delu poudarjata, da bi morali tudi pri šolskem otroku igro uporabljati kot 
vzgojno metodo ter obliko izobraževalnega dela. Tudi Bognar (1987) v svojem delu poudarja 
dejstvo, da je igra eden izmed bolj učinkovitih načinov za izobraževanje otrok, saj zbuja njihovo 
pozornost in jih motivira k aktivnosti. Nadalje pravi celo, da otrok, ki se v svojem otroštvu ni 
zadosti igral, ne more zrasti v pravega človeka. Po njegovem je igra temelj dobre vzgoje in 
ključno vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Bognar v svojem delu izpostavi dejstvo, da je igra 
kot del pouka lahko učinkovita zgolj pod taktirko dobrega in strokovnega učitelja. Njegova 
vloga se namreč z uporabo igre poveča in postane bolj zapletena. Prav tako se z igro spremeni 
razmerje med učiteljem in učenci, kjer učitelj postane bolj dostopen in ni le oseba za ohranjanje 
discipline. Lahko rečemo (Bognar, 1987), da ima prav vsaka otrokova igralna dejavnost 
določeno vzgojno-izobraževalno vlogo, vendar pa je le-ta nenačrtovana in bolj ali manj 
nehotena. Pouk je v nasprotju s tem skrbno načrtovana in organizirana dejavnost, zato se 
vzgojno-izobraževalna naloga s pomočjo proste igre ne bi mogla uresničiti. Lahko pa se uresniči 
s pomočjo tako imenovanih didaktičnih iger, ki jih uporabljamo pri pouku in se močno 
razlikujejo od običajne otroške igre.  

Didaktične igre so dobile ime po didaktiki. Didaktika je veda o poučevanju in je ena izmed 
pedagoških disciplin, ki proučujejo pouk ter izobraževanje. Didaktične igre postavljajo v 
ospredje kognitivno spoznanje oziroma neko novo znanje. Potrebno je poudariti, da didaktična 
igra ni prosto igralna dejavnost, vendar je vzgojna in razvojna dejavnost z neko določeno nalogo 
in ciljem. Cilj je seveda vzgoja in izobraževanje učencev, hkrati pa doseganje ciljev učnega 
načrta (splošnih in operativnih) ter povezovanje med šolskimi predmeti, kar omogoča celosten 
pristop k poučevanju (Martinčič, 1989). Didaktične igre so zelo uporabna metoda poučevanja 
in so pogosto stalni del učne izvedbe ter uporabljene pri utrjevanju in ponavljanju učne snovi 
(Pečjak, 2009). Dobra didaktična igra vključi vsa učenčeva čutila in ga “posrka vase”. Učencu 
prinaša neko novo izkušnjo in mu omogoča preizkušanje na lastni koži (Mrak Merhar et al., 
2013).  
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Da didaktične igre pozitivno vplivajo na učenje in izobraževanje otrok, je v svojih raziskavah 
ugotovilo kar nekaj avtorjev. Cherryholmes (1988) je na podlagi svojih raziskav sklenil, da 
didaktične igre izzovejo večji interes ter motivacijo kot ostale učne metode. Bognar (1987) 
navaja tudi Boococka, ki je poudaril več pozitivnih učinkov didaktičnih iger: izzivajo večji 
interes in motivacijo, delajo življenje zanimivejše, uporabne so za otroke različnih starosti itd. 
Bognar (1987) je s sodelavci izvajal raziskave na to temo in ugotovil, da je učenje z didaktičnimi 
igrami enako ali nekoliko bolj učinkovito kot s klasičnimi metodami. 

Do sedaj smo veliko povedali o otroški igri – ker pa so eden izmed ključnih elementov  otroške 
igre in tudi glavna tema tega magistrskega dela igrače, se bomo v nadaljevanju posvetili njim.  

 

2.3  IGRAČE 

Ker bomo v empiričnem delu raziskovali igrače, ki so otrokom 1. razreda na voljo med 
odmorom, njihove lastnosti, stanje in število ter mnenje  in izkušnje otrok in učiteljev o igračah, 
ki so jim na razpolago, bomo prav igre in igrače podrobneje predstavili v tem poglavju. V 
nadaljevanju bom opisala opredelitev, funkcije in lastnosti igrač, igrače klasificirala glede na 
različne kriterije, podrobneje pa  bom predstavila tudi didaktične igrače. Splošna definicija igrač 
bi bila, da so to vsa sredstva, ki jih otrok uporablja pri igri. Igrača je torej materialni element 
igre, ki s svojimi lastnostmi ključno vpliva na potek in vsebino le-te. Igrača je nujni 
spremljevalec igre, pa čeprav v njej ni vedno realno prisotna, včasih obstaja le v spominu otroka 
ali njegovi domišljiji (Kamenov, 2006).  

 

2.3.1 OPREDELITEV, FUNKCIJA IN LASTNOSTI IGRAČ 

Poleg zgornje definicije igrač, ki jo je zapisal Emil Kamenov (2006), seveda obstaja še mnogo 
drugih opredelitev, ki so jih izpostavili drugi avtorji. Marjanovič Umekova (1981) na primer 
igračo v širšem pomenu definira kot vsak predmet, katerega otrok med igro spremeni v sebi 
želeno igračo. Avtorica prav tako navaja igračo kot osnovo otrokove igre. Igrača vedno 
sodoloča vsebino otroške igre (ne glede na to, ali gre za ropotuljico, punčko iz cunj, plišastega 
medvedka, robota, avto na daljinca ali katerokoli drugo igračo). Igrača je medij kulturnega 
prenosa in je prisotna v igri otrok, ki živijo v tehnološko razvitih in tradicionalnih kulturah 
(Marjanovič Umek, 2002). Fekonja (2006) v svojem prispevku navaja Dixonovo spoznanje, da 
vsi otroci potrebujejo igralni material ali igrače, ki spodbujajo telesni in tudi kognitivni razvoj. 
Nadalje navaja, da otrok preko igre z igračami spoznava svoje telo, zmožnosti in tudi okolje, v 
katerem živi - to pa mu omogočajo igrače različnih oblik, velikosti in materialov. Ravno zato 
je pomembno, da so igre in igrače, ki so učencem prvih razredov na voljo za prosto igro med 
odmorom, kvalitetne in spodbudne za njihov razvoj. Pomembno je tudi, da imajo učenci dobro 
urejen igralni prostor oziroma kotiček in dovolj možnosti za igro z igračami.  

Fekonja (2006) omenja tudi opredelitev Zupančičeve in Cecić Erpičeve (1997), ki igrače 
opišeta kot  podrazred konkretnih neživih predmetov, ki obstajajo v otrokovem dejanskem 
življenjskem kontekstu. Ta podrazred je kulturno oblikovan in namenjen igri - na igrače otrok 
lahko deluje tako, kot se zdi primerno za njegovo kulturo, po drugi strani pa tako, da s svojimi 
dejanji izpolnjuje lastne želje. “Igračke in z njimi prava igra so pomemben dejavnik v razvoju 
slehernega otroka. Vplivajo na njegov celoten psihofizični razvoj, delujejo na čustveno sfero, 
mišljenje, pomagajo mu pri razvoju raznovrstnih dejavnosti, omogočajo mu socialni razvoj in 
ga seznanjajo z ljudmi. Otrokova igra ima tudi velik družbeni pomen. V igri se otrok že zelo 
zgodaj preprosto nauči družbene vloge, kakršno bo imel kasneje v življenju (Pogačnik Toličič, 
1978).” 
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Kamenov (2006) pravi, da se otrok pri prvih igrah, ki mu dajejo ogromno funkcionalnega 
zadovoljstva, igra s svojimi lastnimi udi in za tako igro niso nujne druge igrače. Prav tako se 
tudi kasneje mnoge igre lahko izvaja brez materialne osnove (petje, ples, igre z vprašanji itd.). 
Vendar pa ne moremo spregledati dejstva, da se po drugi strani ogromno igre izvaja s pomočjo 
materiala, ki je narejen posebej za ta namen. Najbolj univerzalni materiali za igro so prisotni 
skorajda povsod: zemlja, zrak, voda, kamenje, pesek, svetloba ter produkti živalskega in 
rastlinskega izvora. Končno pa imamo tudi igrače v ožjem smislu besede, in sicer predmete, ki 
so ročno ali industrijsko proizvedeni z namenom, da se z njimi otrok igra, hkrati pa tudi zaradi 
nekaterih drugih namenov (npr. za okras, učno sredstvo).  

Kamenov (2006) trdi, da je osnovna lastnost otrok, po kateri se razlikujejo od odraslih ljudi in 
zahvaljujoč kateri se uspešno učijo in razvijajo, njihova neznanska radovednost in konstantna 
potreba po odkrivanju novih izkušenj vseh vrst. Igra je centralna aktivnost otroštva  in sredstva, 
ki se uporabljajo za igro, so igrače. Svet, ki obdaja otroka, je zelo raznolik in zaradi tega le-ta 
potrebuje posrednike in prilagojena materialna orodja, s pomočjo katerih bolje razume realnost 
okoli sebe in se osvobaja strahov, se razvija kot osebnost, čustveno dozoreva in išče svoj položaj 
v družbi. Igrače se pojavljajo kot mediator sveta, ki obkroža otroka - brez njih bi bila interakcija 
z realnostjo močno otežena. Kamenov (2006) nadalje pravi, da je včasih igrača povod za 
začetek igre ter da otrok ustvari neko zamisel o igri, ali pa obratno - da otrok v že začeti igri 
ugotovi, da potrebuje za nadaljevanje igralnega dejanja določeno vrsto rekvizita, ki ga poišče 
med igračami (to je tipično za starejše predšolske otroke). 

Horvat in Magajna (1989) trdita, da se z razvojem otroka spreminja igralna aktivnost, s tem pa 
tudi otrokove potrebe po igračah. V tej starosti (šolsko obdobje) so stereotipi delitev na spolne 
vloge že skoraj v celoti izoblikovani. Avtorja trdita, da lahko posebej govorimo o potrebah po 
igračah pri deklicah in potrebah po igračah pri dečkih. To razlikovanje opazimo na primer že 
pri branju, saj določeno branje privlači predvsem deklice, spet drugo pa dečke. Še bolj kot pri 
branju se seveda te razlike kažejo pri izbiri igrač. Kar se tiče igrač, dečke mnogo bolj privlačijo 
tehnične stvari. Pri igri vlog se deklice navadno odločajo za ženske vloge (zdravnica, 
prodajalka, učiteljica itd.), dečki pa za moške (policist, vojak, pilot itd.). 

Kot že omenjeno, je kvaliteta igrač eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri izbiri le-teh 
za otroke. Predvsem je treba oceniti njihov razvojni doprinos in koncept. Igrače morajo biti 
ustvarjene na visokem umetniškem nivoju, živih in privlačnih barv, originalnega dizajna itd. 
Kamenov (2006) poudarja, da bi vse moderne igrače morale vsebovati kvalitete tradicionalnih 
igrač, kot so na primer enostavna lepota, funkcionalnost, emocionalna nota, hkrati pa tudi neka 
pedagoška vrednost. V poplavi modernih igrač je pomembno, da kvaliteta ne trpi na račun nizke 
cene. To po Kamenovem (2006) pomeni, da je bolje, da ima otrok na voljo manjše število igrač, 
ki so odlične kvalitete, kot veliko število njih, ki ne trajajo dolgo in katerih razvojni doprinos 
je nezadovoljiv. Enako bi moralo veljati tudi za igre in igrače, ki so otrokom na voljo v šolskem 
okolju.  

 

2.3.2 KLASIFIKACIJA IGRAČ 

Tako kot pri klasifikaciji vrst igre, obstaja tudi pri klasifikaciji igrač veliko različnih verzij 
različnih avtorjev. V nadaljevanju bom predstavila zgolj nekatere. Kamenov (2006) v svojem 
delu navaja različne kriterije, po katerih lahko klasificiramo igrače. Ti kriteriji so: 

• funkcija, ki jo ima igrača v igri (vsebina, materiali in cilji igre), 

• starost, pri kateri se igrača uporablja, 
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• material, iz katerega so igrače narejene (les, kovina, plastika itd.), 

• stopnja strukturiranosti igrače (strukturirane, pol strukturirane, igrače-material), 

• sezona, v kateri se igrača uporablja (poletne, zimske igrače…), 

• prostor, v katerem se igrača uporablja (v sobi, na tleh, na igrišču itd. ), 

• število igralcev, ki jih zahteva določena igra ali igrača, 

• poreklo (naravni material, igrače, ki jih kupimo itd.), 

• namen igrače (za rekreacijo, za terapijo, za otroke s posebnimi potrebami itd.), 

• mobilnost igrače (stacionarne ali prenosljive), 

• način, na kateri se igrače premikajo (z vlečenjem ali potiskanjem, mehanično, z 
elektromotorjem, itd.), 

• oblika in velikost igrače, 

• struktura igrače (lite igrače iz enega ali več kosov, tesno spojene ali sestavljive, kompleti 
igrač itd.). 

V naslednji tabeli je predstavljena klasifikacija igrač po Marjanovič Umekovi (1981), ki je 
igrače razvrstila glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok pri igri z določeno igračo razvija.  

 

Tabela 4: Klasifikacija igrač po L. Marjanovič Umek (1981) 

VRSTA IGRAČE LASTNOSTI 

Igrače za 
razgibavanje 

Dobre za razvoj otrokove motorike, pospešujejo razvoj gibalnih 
spretnosti (vozila, žoge). 

Ljubkovalne igrače Običajno so narejene iz mehkih materialov, tako da jih otroci 
lahko ljubkujejo in pestujejo ali pa oživijo v svoji igri. Otroka 
pomirjajo in mu dajejo občutek varnosti ter pozitivno vplivajo 

na njegov čustveni razvoj (plišasti medvedki, lutke ipd.). 

Igrače za 
konstrukcijo 

Igralni predmeti, namenjeni konstrukcijski igri - otrok gradi 
konstrukcije in tako pridobiva tehnične izkušnje (kocke, naravni 

materiali…). 

Družabne igre Otroka učijo in navajajo na upoštevanje pravil igre ter zahtevajo 
sodelovanje med igralci (monopoli, človek ne jezi se, karte,…). 

Priložnostne igrače So doma izdelane ali improvizirane igrače, ki jih otroci naredijo 
sami ali pa s pomočjo odraslih. Otrok pri izdelavi teh igrač 

utrjuje zaupanje v svoje sposobnosti. Sestavljene so iz različnih 
materialov in služijo različnim namenom.  
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Slika 1: Primer ljubkovalne igrače – plišasti medvedek (Kokola, 2016 ) 

 

 

Slika 2: Primer družabne igre – karte »Črni Peter« (Mimovrste, 2016) 

 

Fekonja (2006) v svojem delu navaja klasifikacijo igrač po Zupančičevi in Cecić Erpičevi 
(1997), ki igrače razvrščata v tri skupine. Prva skupina so prototipske igrače, ki so podobne 
realnim predmetom, katere nadomeščajo v igri in imajo zato določen pomen (to so na primer 
avtomobilčki in punčke). Druga skupina so polprototipske igrače, ki so le deloma podobne 
stvarnim predmetom, katere nadomeščajo v igri (npr. sestavljanke). Zadnja skupina so 
večpomenski predmeti - to so igrače, katerim lahko pripišemo poljuben pomen in v igri lahko 
predstavljajo več različnih realnih predmetov (primer so lesene kocke).  

Po Kavčičevi (2004) lahko značilnosti igrač opišemo glede na več dimenzij: na primer glede na 
njihovo strukturiranost, realističnost, spolno stereotipnost ipd. Po strukturiranosti se igrače 
ločijo glede na stopnjo izdelanosti igrače - pri visoko strukturirani igrači majhni otroci hitro 
prepoznajo namero (kaj predstavlja igrača ali čemu je namenjena). Pri realističnosti igrač gre 
za podobnost igrače in dejanskega predmeta ali osebe, ki ga igrača predstavlja (npr. lesena 
kocka na kolesih je manj realistična igrača kot precizno izdelana kopija avtomobila). 
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Slika 3: Primer polprototipske igrače (Emka, 2016 ) 

 

V publikaciji Komisije za oceno igrač (2002) Dobra igrača so zapisani kriteriji za psiho-
pedagoško ocenjevanje igrač, ki jih pri tem delu uporablja psihologinja dr. Ljubica Marjanovič 
Umek. Slednja pri ocenjevanju igrač upošteva: 

• funkcijo igrače v igri (ali spodbuja funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno ali katero 
drugo vrsto igre), 

• starostno primernost igrače  (glede na otrokove razvojne zakonitosti in zakonitosti 
učenja otrok različnih starosti), 

• možnosti, ki jih igralni predmet nudi z vidika spodbujanja otrokovega razvoja in učenja 
(ali otrok pri igri z igračo razvija na primer zaznavne sposobnosti ali spretnost gibanja 
idr.), 

• pogoje za igro z igračo (npr. čas in trajanje igranja, notranji ali zunanji prostori itd.), 

• stopnjo strukturiranosti in realističnosti igrače ter 

• primernost igrače za otroke s posebnimi potrebami.  

Po obsežnem pregledu literature sem se odločila, da bom v raziskovalnem delu svoje naloge pri 
popisovanju in ocenjevanju igrač v prvih razredih osnovne šole uporabila razvrstitev igrač, kot 
jo je zapisala Komisija za oceno igrač (2002) pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS v 
svoji publikaciji Dobra igrača. Komisija je bila sicer leta 2009 ukinjena, kljub temu pa menim, 
da je sledeča klasifikacija igrač glede na njihovo vrsto najbolj primerna za umestitev v empirični 
del moje magistrske naloge, če upoštevam izkušnje in vtise, ki sem jih glede iger in igrač, ki so 
med odmorom na voljo učencem prvih razredov, pridobila do sedaj.  
 
Delitev je naslednja: 
 

• igrače za najmlajše (razne plišaste igrače, ropotuljice), 

• igrače za domišljijske igre (npr. razne figurice, dojenčki, kuhinjska posoda, lutke), 

• igrače za ustvarjalno izražanje in konstruiranje (npr. lego kocke, vlaki, avti), 



25 
 

• igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje (tovornjaki, avti, hula obroči), 

• igrače za družabne igre (npr. človek ne jezi se, karte, spomin, domine). 

 
Fekonja v svojem delu (2006) omenja tudi delitev igralnih sredstev na igrače, igre in 
sestavljanke po Dixonu (1992). Za igrače je po njegovem značilno, da urijo koordinacijo ter 
gibalne spretnosti, zahtevajo uporabo domišljije, so večinoma manj strukturirane in so primerne 
za samostojno igro. Običajno igrače ne vključujejo  tekmovalnih prvin in pravil. Druga skupina 
igralnih sredstev po Dixonu so igre. To so igralna sredstva, ki niso v celoti vezana na srečo in 
navadno vključujejo otrokov spomin in znanje. Vedno imajo določena pravila ter, nasprotno od 
igrač, tekmovalno komponento. Ponavadi zahtevajo večje število igralcev. Zadnja skupina so 
sestavljanke. V določenih karakteristikah so podobne igram, vendar pa v nasprotju z njimi 
omogočajo samostojno igro. Zaključijo se z vnaprej določeno rešitvijo. 

 

2.3.2.1 Didaktične igrače 

Opredelitev oziroma delitev igrač na didaktične in nedidaktične je precej delikatno opravilo, 
saj je po mnenju mnogih avtorjev (Bruce, 1996; Dixon, 1992 idr.) takšna delitev nesprejemljiva. 
Kaj sploh pomeni pojem didaktična igrača? Didaktična igrača je igrača, ki se uporablja v 
edukativne namene. Snovalci teh igrač imajo v mislih določene cilje (bodisi spoznavanje črk, 
bodisi uporaba miselnih strategij in drugo), ki naj bi jih otrok skozi igro uresničil. Namen igrač 
je bil praktično skozi celotno zgodovino izobraževalen. Almqvistova (1994) v svojem delu 
poudarja, da se didaktičnim igračam pripisuje veliko večji status kot ostalim. Pravi, da morajo 
imeti edukativne igrače določene kvalitete in lastnosti, ki naučijo otroka določenih sposobnosti 
(vse to pa poteka upoštevajoč šolski kurikulum). Vsaka igrača je lahko uporabljena za namen 
učenja. Almqvistova (1994) se sprašuje, če so nedidaktične igrače potem zgolj predmeti za 
zabavo? Prav tako pravi, da igrača sama po sebi ne more spodbujati otrokove kreativnosti ali 
pa ga poučevati.  

Dixon (1992) meni, da vse igrače lahko otroku omogočijo učenje, kajti vsaka igrača prinaša 
različna sporočila ter v otroku vzbuja različne zamisli. Da didaktične igrače same po sebi ne 
izobražujejo otrok boljše od ostalih igrač sta na primer ugotovila Vagt in Müller (1967 v 
Almqvist, 1994). Podobno sta s pomočjo raziskave dognala tudi Roeder in Masendorf (1979 v 
Almqvist, 1994), in sicer, da ne moremo govoriti o vplivu katerekoli izmed igrač na izboljšanje 
otrokovih sposobnosti za učenje.  

Na drugi strani pa je kar nekaj avtorjev v svojih raziskavah ugotovilo, da didaktične igre 
pozitivno vplivajo na učenje in izobraževanje otrok. Cherryholmes (1979, v Bognar, 1987) je 
na podlagi svojih raziskav sklenil, da didaktične igre izzovejo večji interes ter motivacijo kot 
ostale učne metode. Boocock (1971, v Bognar, 1987) navaja več pozitivnih učinkov didaktičnih 
iger: izzivajo večji interes in motivacijo, delajo življenje zanimivejše, uporabne so za otroke 
različnih starosti itd. Bognar (1987) je s sodelavci izvajal raziskave na to temo in ugotovil, da 
je učenje z didaktičnimi igrami enako ali nekoliko bolj učinkovito kot s klasičnimi metodami. 

Edukativne ali didaktične igrače so sredstvo, s katerim dosežemo spontani interes otroka za igro 
– in skozi igro s temi igračami pride do določenega razvojnega rezultata ali spoznanja (brez te 
igrače bi težje dosegli enak učinek – Kamenov, 2006). Didaktičnih iger in igrač je nešteto, 
vendar jih Kamenov (1981) klasificira na naslednje vrste: 

• domine, slike v parih, igre kot so Črni Peter (otrok išče pare podobnih ali drugače 
povezanih simbolov), 
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• igre posploševanja (otrok med slikami in simboli odkrije podobnost ali pa posploši neko 
lastnost, nato pa to posplošitev uporabi),  

• igre strategije in zavajanja (otrok doseže cilj z zavajanjem nasprotnika - npr. šah ali 
potapljanje ladjic), 

• labirinti in igre za bistre glave (odkrivanje zveze, smisla - npr. križanke, rebusi), 

• igre tipa “človek ne jezi se” (v skladu s številko, ki jo pokaže kocka, figuro premikamo 
po igralni plošči do cilja), 

• igre s programiranimi igračami (zasveti žarnica za pravilen odgovor ali pa se vključi 
zvočni signal - gre za odkrivanje nasprotij, odgovarjanje na vprašanja itd.), 

• zloženke, sestavljanke ali dopolnjevanke, 

• igre konstruiranja in uvrščanja, 

• igre z barvami in oblikami (kombiniranje barv in geometrijskih oblik), 

• logično-matematične igre (kombinatorne igre, igre enakosti,…), 

• igre opazovanja in razpoznavanja (tekmovanje v ostrini in uporabi čutil - npr. ugani po 
okusu), 

• vidne igre (iskanje napak na slikah), 

• primerjalne in ocenjevalne igre (iskanje razlik med skupinama predmetov), 

• spominske igre (pomnjenje prisotnosti, razporeditve, oblik ali imen predmetov), 

• besedne igre (izvajamo jih s pomočjo glasov, besed - npr. poveži besede, telefon), 

• pantomimične igre (ugibamo, koga ali kaj pantomimik predstavlja), 

• spretnostne igre (potrebne manipulativne spretnosti, sposobnosti razvrstitve - npr. 
mikado), 

• igre, pri katerih pravila postavljajo otroci. 

 

Med didaktične igrače spadajo tudi predmeti iz vsakodnevne uporabe ter naravni materiali. Ti 
predmeti se uporabljajo predvsem kot pripomočki pri didaktičnih igrah (Kamenov, 2006). S 
pomočjo tovrstnih igrač se otroci na primer lahko učijo, kako razvrstiti predmete po različnih 
vsebinah (po barvi, obliki, materialu, namenu itd.), iskati razlike in podobnosti, jih razvrščati v 
skupine... Na začetku se za ta namen uporabljajo predmeti, ki se očitno razlikujejo drug od 
drugega, kasneje pa se te razlike zmanjšujejo, kar predstavlja izziv za otroke (Kamenov, 2006).    

Didaktične igrače so vsekakor še bolj spodbudne za razvoj otrok (še posebej kognitivni) od 
»običajnih« igrač. Vendar pa, kot smo že povedali, lahko skorajda vsako igračo uporabimo na 
tak način ter za tak namen, da je didaktična – veliko je odvisno od tega, kako je igrača otroku 
predstavljena in kako s pomočjo igre s temi igračami doseči čim večji učinek (pridobivanje 
znanja) pri otrocih. 

2.3.2.2 Problematika vojnih  igrač 

Igrače so lahko škodljive za otroke glede na več kriterijev. Lahko so narejene iz škodljivih 
materialov (barve, laki), včasih so sestavljene iz velikega števila majhnih delcev (nevarnost 
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zadušitve) ali pa je sama tematika, katero igrače predstavljajo, negativna. V slednjo skupino 
spadajo razne vojne igrače, orožje ter vsi predmeti, ki spodbujajo agresijo. Pri popisovanju iger 
in igrač, ki so na voljo prvošolcem za prosto igro med odmori in pri opazovanju učencev pri 
igri se bomo osredotočili tudi na morebitno prisotnost problematičnih igrač – še posebej teh, ki 
se nanašajo na vojno oziroma nasilno tematiko. Pričakujemo sicer, da takšne igrače niso 
prisotne v šolskem okolju, oziroma da so prepovedane s strani učiteljic. 

Ob pregledovanju literature smo sicer zasledili nekaj zanimivih raziskav in prispevkov o 
tematiki vojne igre. Smith (1994) se je ukvarjal predvsem s percepcijo staršev o vojni igri in 
igračah.  S pomočjo raziskave je s sodelavci ugotovil, da se pojavlja pomembna razlika v 
izvajanju vojne igre glede na spol – dečki se veliko pogosteje igrajo na tak način, kakor deklice. 
Ugotovil je tudi, da so tisti otroci, ki se igrajo na tak način, ta vzorec dobili preko gledanja 
televizije, vrstnikov ali starejših sorojencev. Odnos staršev do vojne igre in vojnih igrač je 
različen – nekateri so zelo permisivni in dovoljujejo svojim otrokom takšno obliko igre ter jim 
kupujejo tovrstne igrače, spet drugi so izredno odklonilni do takšnega načina igre svojih otrok. 
Kako škodljiva pa dejansko je vojna igra in s tem vojne igrače? Najprej je potrebno ugotoviti, 
kako pogosto se otrok vključuje v to vrsto igre. Najverjetneje ima poredko vključevanje v to 
vrsto igre pozitiven vpliv na otrokov razvoj, medtem ko je vsakodnevna vojna igra že lahko 
zaskrbljujoča (Smith, 1994). Kljub temu je popolna prepoved kakršnekoli vojne igre ali igre z 
vojnimi igračami po mnenju Smitha (1994) kontraproduktivna in nepotrebna.  

Wegener-Spöhringova (1994) je raziskovala problematiko vojne igre in vojnih igrač v šolah 
oziroma med šolskimi otroci. Glede na rezultate svoje raziskave je zapisala naslednjo 
ugotovitev: nihče v nobenem primeru ne bi smel otrokom predpovedati igre z vojnimi igračami. 
Ta ugotovitev je sicer presenetljiva, vendar pri nadaljevanju branja njenih argumentov postane 
smiselna. Wegener-Spöhringova namreč navaja, da tudi če prepovemo otroku definirane vojne 
igrače – če bo otrok imel ta notranji vzgib, da se želi igrati na ta način, bo iz kateregakoli 
predmeta lahko naredil ali pa si predstavljal neko vojno igračo (puško, pištolo ipd.). Navedla je 
primere iz vrtca v Göttingenu, kjer so prepovedali prinašanje vojnih igrač – otroci so se na 
primer pretvarjali, da so banane pištole. Vojno igro je tako pri otrocih zelo težko omejiti – 
avtorica pravi, da z omejevanjem pravzaprav dosežemo nasprotni učinek in naredimo vojno 
igro otrokom še bolj zanimivo, ker je prepovedana. Kljub temu pa pravi, da je treba biti pri 
takšnem načinu igre pri otrocih pozoren na naslednje točke: 

- ohranjati se mora oddaljenost od realnosti, 
- neposredna agresivnost in nasilne fantazije ne smejo dominirati v igri, 
- otroci ne smejo razviti strahov in travm, 
- vojne igre ne smejo postati ekskluzivne (otrok se mora igrati tudi na druge 

načine). 

Pomembno je tudi, da se starši in tudi učitelji z otroki pogovarjajo o vojni in vsemu, kar je 
povezano s to temo. To je po mnenju Wegener-Spöhringove (1994) ključnega pomena. Po 
prebiranju različnih raziskav in končnih ugotovitev lahko zaključimo, da popolna prohibicija 
vojnih igrač v šolah in vrtcih morda niti ni potrebna – pomembno je predvsem, da starši in 
učitelji uberejo pravilen pristop in se o tej tematiki z otroki oz. učenci pogovarjajo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bo predstavljena pedagoška raziskava, in sicer raziskovalni problem, cilji 
in raziskovalna vprašanja, metodologija raziskovanja ter analiza in interpretacija rezultatov. 
Empirični del se zaključi s sintezo izsledkov z razpravo ter predlogi za nadaljnje delo.  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI IN 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

3.1.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V teoretičnem delu smo predstavili pomen igre za otrokov razvoj, ki je po mnenju mnogih 
teoretikov nezanemarljiv. Prav zato je pomembno, da igro čim bolj učinkovito vključimo v čas 
pouka in tudi odmora. Pri igranju z didaktičnimi igrami in igračami se učenci zabavajo in 
sprostijo, hkrati pa razvijajo socialne kompetence, zavedanje o pomembnosti človekovega 
ravnanja, medsebojne družbene odnose, upoštevanje načela enakosti med spoloma, kar je le 
nekaj splošnih ciljev, zapisanih v Učnem načrtu (2011). Z raziskavo želimo podrobneje 
raziskati število, vrsto ter stanje iger in igrač, ki so med odmorom na voljo učencem prvih 
razredov osnovne šole. Zanima nas tudi kako, s kakšnimi in katerimi igrami in igračami se 
učenci igrajo med odmorom in kaj dejansko menijo o igračah, ki so jim na voljo. Pridobili bomo 
informacije o tem, kako na uporabo didaktičnih iger in igrač med poukom in odmorom gledajo 
učitelji prvih razredov. Hkrati bomo ugotavljali tudi, če obstajajo razlike v številu, vrsti in stanju 
igrač glede na lokacijo šole – razlike med mestnimi in podeželskimi šolami.  

 

3.1.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so: 

• popisati igre in igrače, ki so za prosto igro na voljo učencem prvih razredov mestnih in 
podeželskih osnovnih šol, 

• opisati stanje iger in igrač, ki so učencem na voljo za prosto igro v posameznih prvih 
razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol, 

• ugotoviti, ali se med mestnimi in podeželskimi osnovnimi šolami pojavljajo razlike v 
številu, vrsti in stanju igrač, ki so za prosto igro na voljo učencem prvih razredov, 

• pridobiti informacije o pogledu učiteljev prvih razredov mestnih in podeželskih 
osnovnih šol na vlogo in pomen iger in igrač za prosto igro med odmori, 

• opisati izkušnje in navade učencev prvih razredov mestnih in podeželskih osnovnih šol 
o uporabi iger in igrač med odmori. 

 

3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja smo združili v tri sklope:  

1. Kakšne igre in igrače so v prostem času na voljo učencem prvih razredov v mestnih in 
podeželskih osnovnih šolah? Kakšne so razlike in podobnosti iger in igrač, ki so na voljo 
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učencem za igranje med odmori glede na lokacijo šole? Kakšno je število igrač na enega 
učenca glede na podeželske in mestne šole? 

2. Kako učitelji prvih razredov osnovnih šol opisujejo pomen in vlogo učenčeve igre med 
odmori? Kakšno je mnenje učiteljev o igračah, ki so učencem na voljo za prosto igro 
med odmori? 

3. Kakšne so izkušnje in navade učencev prvih razredov osnovnih šol pri uporabi iger in 
igrač med odmori? Kako in s katerimi igrami in igračami se učenci najpogosteje igrajo? 

 

3.2 METODE DELA 

3.2.1 Raziskovalna metoda in  raziskovalni pristop 

Pri pisanju magistrske naloge sem v empiričnem delu uporabila deskriptivno in 
neeksperimentalno raziskovalno metodo. Poslužila sem se tako kvalitativnega, kot tudi 
kvantitativnega pristopa raziskovanja.  

3.2.2 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih štirinajst prvih razredov na sedmih mestnih in sedmih 
podeželskih osnovnih šolah, z njihovimi učitelji ter s štirimi namensko izbranimi učenci iz 
vsakega razreda. V omenjenih šolah sem v vsaki izbrala en oddelek oziroma razred, ki sem ga 
vključila v raziskavo. Vzorec je bil neslučajnostni namenski. Povprečna starost učenk in 
učencev 1. razreda osnovne šole je 6 – 7 let.  

3.2.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

V sredini marca 2016 sem začela z zbiranjem podatkov za raziskavo. Za izvedbo raziskave sem 
se predhodno dogovorila z ravnatelji in učiteljicami mestnih in podeželskih osnovnih šol. Pred 
izvedbo raziskave sem pridobila soglasja staršev in pripravila vse instrumente, potrebne za 
pridobivanje podatkov. Raziskovalni proces je bil v vsakem razredu izveden enako. Po 
predhodnem dogovoru z učiteljicami sem ob prihodu v učilnico s pomočjo vnaprej pripravljene 
kontrolne liste začela popisovati in ocenjevati igrače, ki so na voljo učencem za prosto igro v 
razredu. Nekaj iger in igrač ter igralnih kotičkovsem tudi fotografirala. Naslednja tehnika 
zbiranja podatkov, ki sem se je poslužila, je bilo opazovanje z udeležbo, s prav tako vnaprej 
pripravljenim instrumentom – kontrolno listo. Sočasno sem učiteljicam razdelila anketne 
vprašalnike. Ko sem zaključila z opazovanjem učencev pri prosti igri med odmorom, sem 
namensko izbrala štiri učence (dva fanta in dve dekleti), s katerimi sem opravila polstrukturirani 
intervju. Intervjuje z učenci sem posnela in jih kasneje pretipkala ter uredila. 

3.2.3.1 Opis instrumentov 

Za potrebe raziskave sem uporabila štiri raziskovalne instrumente, in sicer:  

• anketni vprašalnik, s katerim sem pridobila mnenja učiteljic prvih razredov, 

• polstrukturirani intervju, ki sem ga uporabila pri štirih učencih vsakega razreda, 

• kontrolno listo, ki sem jo uporabila pri popisovanju igrač, ki so na voljo otrokom v 
razredu in 

• kontrolno listo, ki sem jo uporabila pri opazovanju učencev pri prosti igri med 
odmorom. 
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Anketni vprašalnik 

Z anketnim vprašalnikom (Priloga 7.1) sem preverjala oziroma ugotavljala, kakšno mnenje o 
stanju in številu igrač, ki so na voljo učencem za prosto igro med odmorom, imajo učiteljice 
prvih razredov obravnavanih osnovnih šol. Zanimalo me je tudi, kako učiteljice razumejo pojem 
proste igre, ter če se jim zdi, da je v prvih razredih dovolj časa namenjenega tej dejavnosti. 
Anketni vprašalnik je bil tipa papir svinčnik, anketiranke pa so ostale anonimne. Vprašalnik je 
obsegal 10 vprašanj: 3 vprašanja zaprtega tipa, 5 vprašanj odprtega tipa in 2 kombinirani 
vprašanji. 

 

Kontrolni listi    

Pri raziskovalnem delu magistrske naloge sem uporabila dve različni kontrolni listi. Prva 
kontrolna lista je bila uporabljena za popisovanje oziroma ocenjevanje igrač, ki so otrokom 
prvega razreda na voljo za prosto igro med odmorom (Priloga 7.2). Po obsežnem pregledu 
literature sem se odločila za razvrstitev igrač, kot jo je uporabila Komisija za oceno igrač pri 
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS v svoji publikaciji Dobra igrača (2002). Menim 
namreč, da je sledeča klasifikacija igrač glede na njihovo vrsto najbolj primerna za umestitev v 
empirični del moje magistrske naloge, če upoštevam izkušnje in vtise, ki sem jih glede iger in 
igrač, ki so med odmorom na voljo učencem prvih razredov, pridobila do sedaj.  

Delitev je naslednja: 

- igrače za najmlajše (razne plišaste igrače, ropotuljice), 

- igrače za domišljijske igre (npr. razne figurice, dojenčki, kuhinjska posoda, lutke), 

- igrače za ustvarjalno izražanje in konstruiranje (npr. lego kocke, vlaki, avtomobilčki), 

- igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje (tovornjaki, avtomobilčki, hula obroči), 

- igrače za družabne igre (npr. človek ne jezi se, karte, spomin, domine). 
 

Glede na zgoraj zapisane vrste igrač sem oblikovala kontrolno listo za družabne igre in igrače, 
ki so na voljo učencem prvih razredov med odmorom. Kontrolna lista je tako sestavljena iz 
prvega dela, kjer sem glede na vrste popisala vse igrače - na primer lego kocke sem uvrstila 
med igrače za ustvarjalno izražanje in konstruiranje. V drugem delu sem posamezne vrste igrač 
seštela, v tretjem delu pa sem se posvetila ocenjevanju stanja oziroma ohranjenosti igrač. 
Ocenila sem jih glede na sledečo lestvico: 

• dobro ohranjene, 

• polomljene, popraskane ali strgane,  

• pogubljene, 

• neuporabne. 

Druga kontrolna lista (Priloga 7.3) je bila zasnovana kot instrument, ki mi je bil v pomoč pri 
raziskovalni tehniki opazovanja z udeležbo. Opazovala sem učence prvih razredov, ki so se 
prosto igrali med glavnim odmorom. Glede na kontrolno listo sem se osredotočala predvsem 
na število oziroma delež učencev, ki so se med odmorom igrali s šolskimi igračami. Učence 
sem razdelila na tiste, ki so se igrali s šolskimi igračami, na tiste, ki so se igrali z igračami, ki 
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so jih prinesli od doma, na tiste, ki so se med odmorom lovili, podili, risali ali kako drugače 
igrali ter na tiste, ki se sploh niso igrali. Opazovala sem tudi, s kakšnimi igračami so se učenci 
igrali, in sicer glede na klasifikacijo igrač, ki sem jo uporabila tudi pri kontrolni listi za 
popisovanje igrač (Komisija za oceno igrač, 2002).  

 

Polstrukturirani intervju 

Intervju sem izvajala s štirimi učenci vsakega obravnavanega prvega razreda - na podlagi 
opazovanja igre učencev med odmorom sem si izbrala po dva učenca in dve učenki. Učence 
sem izbrala na podlagi aktivnosti med odmorom in načina igre - osredotočila sem se na to, da 
so se vsi štirje učenci razlikovali glede na omenjena dva kriterija. Intervju sem sestavila tako, 
da vsebuje 5 glavnih vprašanj, ki pa sem jih dopolnila s podvprašanji, ki sem jih postavljala 
odvisno od poteka samega intervjuja. Zanimalo me je predvsem, kaj učenci radi počnejo med 
odmori, s kakšnimi igračami se najraje igrajo ter če so zadovoljni z izborom igrač, ki so jim na 
voljo za igro med odmorom ter s količino časa, ki je namenjena igri. Vprašanja s pripadajočimi 
podvprašanji so predstavljena v poglavju 3.6 -  Analiza intervjujev z učenci. Vse intervjuje sem 
v nadaljevanju tudi analizirala in jih prepisala (Priloga 7.4). 

 

3.2.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala tako kvalitativno, kot tudi kvantitativno. Podatki, pridobljeni s  
popisovanjem iger in igrač v prvih razredih, so bili obdelani in razvrščeni s pomočjo programa 
MS Excel. Nekatere tabele so bile narejene v programu MS Word, druge pa v programu MS 
Excel. Vsi grafi so bili narejeni s programom MS Excel. Večino podatkov sem sicer zaradi 
njihove narave (številskih podatkov je bilo razmeroma malo) obdelala kvalitativno. Pri analizi 
anket z učiteljicami in intervjujev z  učenci sem uporabila deskriptivno statistiko.  
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3.3 ANALIZA PRIDOBLJENIH PODATKOV 

Skozi celoten proces raziskovanja sem s pomočjo različnih raziskovalnih metod pridobila 
veliko število podatkov. V nadaljevanju so podatki analizirani in urejeni ter razdeljeni na štiri 
podpoglavja, glede na raziskovalne metode, s katerimi so bili pridobljeni. V sledečih 
podpoglavjih so predstavljeni in analizirani podatki, ki sem jih pridobila s popisom iger in igrač 
(s pomočjo kontrolne liste), poročila o opazovanju igre učencev med odmori ter urejenosti 
igralnih prostorov (tudi s pomočjo kontrolne liste), rezultati ankete z učiteljicami ter njihova 
kvalitativna interpretacija ter povzetek intervjujev, ki sem jih opravila s štirimi učenci iz 
vsakega razreda. 

3.3.1 ANALIZA OPAZOVANJA IGRE UČENCEV MED ODMORI IN UREJENOSTI 

IGRALNIH PROSTOROV 

Kot del raziskovalnega procesa sem se poslužila tudi metode opazovanja, natančneje 
opazovanja z udeležbo. Učence sem v času odmora opazovala pri igri in ugotavljala, kakšne 
igre in igrače imajo na voljo za igro med odmorom, katerih se najpogosteje poslužujejo ter kako 
se z njimi igrajo. Obenem sem bila pozorna tudi na urejenost igralnih prostorov oziroma 
kotičkov. Opazovanje sem izvedla na štirinajstih šolah – sedmih podeželskih ter sedmih 
mestnih. V nadaljevanju sledijo poročila opazovanja posameznih šol. Sledeča delitev osnovnih 
šol na podeželske in mestne je bila uporabljena skozi celotno raziskavo in tudi pri nadaljnjih 
interpretacijah. 

Šole, ki so sodelovale v raziskavi: 

PODEŽELSKE OSNOVNE ŠOLE: 

Šola 1: OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

Šola 2: OŠ Mošnje (podružnična šola OŠ A. T. Linharta Radovljica) 

Šola 3: OŠ A. T. Linharta Radovljica  

Šola 4: OŠ iz gorenjske regije (anonimno sodelovanje) 

Šola 5: OŠ Begunje (podružnična šola OŠ F. S. Finžgarja Lesce) 

Šola 6: OŠ Goriče pri Golniku (podružnična šola OŠ Simona Jenka Kranj) 

Šola 7: OŠ Matije Valjavca Preddvor 

MESTNE OSNOVNE ŠOLE: 

Šola 8: OŠ Bežigrad Ljubljana 

Šola 9: OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

Šola 10: OŠ Simona Jenka Kranj 

Šola 11: OŠ iz ljubljanske regije (anonimno sodelovanje) 

Šola 12: OŠ iz ljubljanske regije (anonimno sodelovanje) 

Šola 13: OŠ Orehek Kranj 

Šola 14: OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 
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3.3.1.1 Podeželske osnovne šole 

- Šola 1 

Število učencev v razredu: 21 

Dolžina odmora: 30 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 1 imajo učenci na voljo za igro med odmori celotno 
učilnico, dodatno mizo s stoli ter igralni kotiček. Nabor iger in igrač je velik in pester, poleg 
tega pa ga letno redno dopolnjujejo in menjajo. Igre in igrače imajo urejene na posebej za to 
namenjenih policah. Zložene so na višini, ki omogoča, da so na dosegu vsem učencem ter si 
lahko vsak izmed učencev vzame željeno igro ali igračo za igro med odmorom (slika 4). Igralni 
kotiček se mi je zdel še posebno domiseln. Pregrajen je z omarami na koleščkih, da jih učenci 
ob začetku odmora lahko premaknejo in s tem povečajo igralni kotiček, v času pouka pa omare 
pospravijo nazaj in s tem pridobijo prostor. V igralnem kotičku je lepo urejena otroška kuhinja 
s plastičnimi pripomočki, dve zibki ter voziček za igro z dojenčki ter nekaj plišastih živali (slika 
5). Učenci nikoli ne smejo prinašati v šolo igrač od doma. 

V tem razredu imajo učenci za prosto igro na voljo 30 minut dnevno. Učiteljica je vse odmore 
v dnevu namreč združila v en, daljši odmor, po malici.  

Skoraj vsi učenci so se skozi celoten odmor igrali s šolskimi igrami in igračami. Petina učencev 
se ni igrala, pač pa je eden od učencev risal, drugi bral, dva pa sta imela kazensko sedenje oz. 
prepoved igranja med odmorom za tisti dan. Dve petini učencev se je igralo z družabnimi igrami 
(s kartami, šah ter družabno igro »Človek, ne jezi se«), petina se je igrala in sestavljala »lego 
kocke«, nekaj deklet pa se je v kotičku igralo z dojenčki in s kuhinjo. Kjub temu, da učiteljica 
med odmorom v razredu ni bila prisotna, je bilo vzdušje v razredu umirjeno - divjanja, kričanja, 
prerivanja ali prepiranja ni bilo. 

 

 

 

Slika 4: Igre in igrače urejene ter postavljene na 
dosegu za vse učence 

           Slika 5:Igralni kotiček 
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- Šola 2 

Število učencev v razredu: 18 (na dan obiska 13) 

Dolžina odmora: 15 - 30 minut 

Na podeželski osnovni šoli 2 imajo učenci na voljo za igro med odmorom poseben prostor – 
zelo veliko igralnico (slika 6). Gre sicer za skupen prostor, ki je pregrajen z ozkim obokom. V 
igralnici so mize s stoli, ki so namenjene igranju družabnih iger, ustvarjanju, igralni kotiček, v 
katerem je otroška kuhinja s pripomočki, zibke in oblačila za igro z dojenčki ter velike police, 
na katerih so lepo urejene igre in igrače (slika 8). Police so na nizki višini, da lahko vsi učenci 
dosežejo željene igre in igrače. Za igro imajo na voljo ogromen in zelo pester nabor iger in 
igrač, za katere skrbijo tudi učiteljice ter jih letno redno posodabljajo in menjajo. Učenci ob 
predhodnem dogovoru z učiteljico igrače lahko prinesejo tudi od doma.  

V tem razredu imajo učenci za prosto igro na voljo 15 – 30 minut dnevno. Najdaljši odmor oz. 
največ časa za igro imajo učenci na voljo po malici. Učenci, ki pri uri prej končajo z delom, 
imajo možnost odhoda v igralnico tudi med poukom, da lahko tudi ostali nemoteno končajo z 
delom. Igralnice in učilnice v času pouka ne pospravljajo, saj učilnice ne potrebujejo za igranje 
ter igralnice ne za učenje. Tako imajo učenci ves čas pouka šolske potrebščine lahko na mizicah, 
kjer delo nemoteno poteka (tudi zajtrkujejo v igralnici). Učilnico in igralnico pospravijo pred 
koncem pouka. 

Vsi učenci so se v času odmora odpravili v igralnico ter se poslužili šolskih iger in igrač. Ob 
začetku se je dve tretjini učencev igralo in sestavljalo »lego kocke«, dekleta pa so se v kotičku 
igrala s kuhinjo in z dojenčki. Nekaj minut kasneje se je tretjina učencev (dečkov) odšla igrat z 
avtomobilčki na preprogo z avtomobilskimi progami (slika 7). Učiteljica je bila ves čas odmora 
prisotna v učilnici. Učence je mirila, saj so bili na trenutke nekoliko glasni. 

 

  Slika 6: Igralnica 

 

 

 

 

 

Slika 7: Učenci pri igri

Slika 8: Urejene police v igralnici 
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- Šola 3 

Število učencev v razredu: 22 

Dolžina odmora: 25 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 3 imajo učenci na voljo za igro med odmori veliko 
učilnico, v kateri je iz lesa narejen igralni kotiček na višini (slika 9). Gre za nekakšen visok 
ograjen oder s stopnicami, na vrhu katerega je igralni kotiček z blazinami ter miza s stoli. 
Prostor je izkoriščen tudi pod njim, iz lesa je narejen pol zaprt prostor (kot nekakšna hišica), v 
katerem je prav tako prostor za igro. Učiteljici nad odrom sicer nista navdušeni, saj menita, da 
jim v razredu zasede ogromno prostora, ki bi ga lahko mnogo bolje izkoristili.  

Igre in igrače so v razredu lepo urejene na za to namenjenih policah, na dosegu rok učencev. 
Nabor igrač je velik in pester, poleg tega pa imajo na šoli organizirano t.i. kroženje igrač. Vsake 
tri mesece si razredi med seboj igrače izmenjajo, tako da imajo učenci za igro na voljo povsem 
druge igre in igrače. Poleg tega učiteljice skrbijo za sprotno menjanje in posodabljanje 
poškodovanih ali zastarelih igrač. Učenci lahko ob predhodnem dogovoru z učiteljico igrače 
prinesejo tudi od doma (le občasno). 

V tem razredu imajo učenci za prosto igro na voljo 25 minut – po malici, vmes pa imajo tudi 
nekaj krajših odmorov. Večina učencev se je skozi celotni odmor igrala s šolskimi igrami in 
igračami. Dve dekleti sta se igrali v spodnjem kotičku z dojenčki, skoraj polovica dečkov se je 
igrala z »lego kockami« ter nekaj dečkov s progo in z vlaki. Tri dekleta so se odločila, da bodo 
namesto igre raje risala. Proti koncu odmora, zadnjih 5 minut, so se dečki, ki so se igrali s 
kockami,sporekli, zato jih je nekaj odšlo za mizo, kjer so se igrali s kartami. Učiteljica je bila 
ves čas odmora prisotna v učilnici. Vzdušje med odmorom (če izvzamemo prepir) je bilo mirno.   

 

Slika 9: Oder z igralnim kotičkom zgoraj in spodaj 
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- Šola 4 

Število učencev v razredu: 6 učencev v 1. razredu, 16 učencev večkrat tedensko (kombinacija 
1. in 2. razred) 

Dolžina odmora: 20 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 4 imajo učenci na voljo za igro med odmori veliko učilnico 
ter igralni kotiček (slika 10). Igralni kotiček je pregrajen s policami tako, da je od razreda 
nekoliko ločen ter pogrnjen s preprogo, da se učenci lahko igrajo na tleh. V igralnem kotičku 
ni nobenih igrač, pač pa si učenci vanj prinesejo svoje poljubne igrače. Poleg tega imajo učenci 
za igro na voljo tudi dodatno mizo s stoli, kjer se lahko igrajo z družabnimi igrami, rišejo ali se 
zgolj pogovarjajo.   

Ob prihodu v razred s pogledom nisem nikjer zasledila iger in igrač. O njih sem povprašala 
učiteljico, ki mi je povedala, da imajo vse igre in igrače pospravljene v omari, saj se učenci z 
njimi le redko igrajo. Med odmori so namreč zelo redko v razredu – ob lepem vremenu gredo 
na šolsko igrišče, kjer na travi pogrnejo odeje in se igrajo zunaj, s svojimi igračami. Učenci 
lahko ob dogovoru z učiteljico svoje igrače prinesejo tudi od doma.  

V tem razredu imajo učenci na voljo za prosto igro 20 minut, odmor je običajno po malici. 
Pogosto se zgodi (posebno, če gredo med odmorom na šolsko igrišče), da odmor podaljšajo, 
vse pa je odvisno od predelane učne snovi. Na dan mojega obiska so učenci z učiteljico med 
odmorom ostali v razredu. Pet od šestih učencev se je igralo v kotičku, eden pa je imel kazen 
zaradi neprimernega vedenja in v kotiček ni smel. V kotičku so tri dekleta sestavljala puzle, dva 
dečka pa sta s seboj v šolo prinesla svoje igrače ter se igrala z njimi (nekakšne robote). Po 
desetih minutah sta se učenca naveličala igranja z robotom ter odšla iz kotička. Začela sta se 
poditi in loviti po razredu, vendar ju je učiteljica takoj umirila. Odšla sta nazaj v kotiček, kjer 
sta nadaljevala z igranjem. Učiteljica je bila ves čas odmora prisotna v učilnici.  

 

 

   Slika 10: Dodaten prostor za igro v zadnjem delu razreda 
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- Šola 5 

Število učencev v razredu: 20 

Dolžina odmora: 10 - 15 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 5 imajo učenci za igro med odmori na voljo velik razred, 
znotraj katerega je oblikovanih več kotičkov. Eden od kotičkov je namenjen otroški kuhinji ter 
pripomočkom za igro z dojenčki (slika 11), drugi družabnim igram ter tretji konstruiranju in 
sestavljanju s kockami (slika 12). Kotički so nekoliko ločeni od razreda oz. pregrajeni z 
omarami s policami, na katerih so zložene omenjene igre in igrače. Izbor iger in igrač je pester 
in raznolik, poleg tega pa so igrače zelo lepo ohranjene in nove. Kar me je nekoliko zmotilo, pa 
je bila neurejenost kotičkov. Po otroški kuhinji so bile razmetane posodice, figurice družabnih 
iger so bile razmetane po policah, kocke pa po celem razredu – po policah in po tleh.  

Učenci v tem razredu imajo za prosto igro na voljo 10 – 15 minut dnevno – odvisno od obsega 
in zahtevnosti učne snovi. Daljši odmor imajo običajno po malici, nekaj krajših med poukom, 
če ostane čas,  pa tudi odmor pred zaključkom pouka.  

Ko sem učence med odmorom opazovala pri igri, me je zelo presenetilo dejstvo, da se skoraj 
nihče od učencev ni igral s šolskimi igrami in igračami. Štiri dekleta so se igrala z otroško 
kuhinjo, ostali učenci pa so se pogovarjali, risali, lovili po razredu ali se igrali igro oponašanja 
živali. Učiteljica mi je povedala, da je to zanje povsem običajna situacija, da se učenci raje 
pogovarjajo ali rišejo, kot igrajo, najraje pa se igrajo igro, v kateri se pretvarjajo, da so živali 
(običajno konji). Učenci svojih igrač v šolo ne prinašajo.  

 

 

Slika 11: Kotiček z otroško kuhinjo 

 

Slika 12: Kotiček s kockami 
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- Šola 6 

Število učencev v razredu: 17 

Dolžina odmora: 20 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 6 imajo učenci na voljo za igro med odmori velik razred. 
V sprednjem delu je tabla ter mize in stoli učencev, v zadnjem delu pa je veliko prostora, 
namenjenega igri učencev med odmori. Igre in igrače so urejene na posebej za to namenjenih 
policah, vse so na dosegu rok učencem. Nabor iger in igrač, ki so za igro na voljo učencem, je 
velik in pester, res pa je, da je kar nekaj igrač pogubljenih ali pomešanih med seboj. Teh igrač 
se učenci redkeje ali nikoli ne poslužujejo (karte, spomin, domine). Ostale igrače pa so zelo 
dobro ohranjene, nekaj jih je povsem novih, saj jih na šoli redno posodabljajo. Ob vstopu v 
razred sem takoj opazila, da imajo učenci na voljo za igro tudi velike blazine, ki jih lahko za 
igro postavijo po tleh (slika 13).   

V tem razredu imajo učenci za igro na voljo daljši odmor - 20 minut, običajno po malici. Poleg 
tega se učenci igrajo tudi pred poukom, kot dejavnost sproščanja pred delom, ter nekajkrat med 
poukom po nekaj minut. Učiteljica čas odmorov prilagaja glede na količino ter težavnost učne 
snovi ter glede na zmožnost koncentracije učencev.  

Skoraj vsi učenci so se skozi celoten odmor posluževali šolskih iger in igrač. Takoj, ko je 
učiteljica podala navodila za igro, so si učenci za igro postavili blazine ter se razporedili po 
kotičkih. Dečki so se večinoma igrali s kockami – nekaj jih je sestavljalo mesto iz »lego kock«, 
nekaj pa jih je konstruiralo stavbo iz lesenih kock. Dekleta so se po mizah igrala družabne igre 
(slika 14), nekaj pa jih je risalo. Skozi celoten odmor so se učenci igrali z istimi igračami, tako 
da nemira in hrupa v razredu ni bilo. Učiteljica je bila ves čas odmora prisotna v razredu.  

 

Slika 13:Blazine za igranje 

 

                                    Slika 14: Igra učencev 
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- Šola 7 

Število učencev v razredu: 25 

Dolžina odmora: 15 minut 

V razredu na podeželski osnovni šoli 7 imajo učenci za igro na voljo veliko učilnico, z igralnima 
kotičkoma ob strani ter v zadnjem delu razreda. Igralna kotička sta zelo domiselna – eden od 
njiju je tobogan, spodaj pa imajo učenci polzaprt prostor za igro (slika 15), drugi pa je z omaro 
pregrajen igralni prostor. Za igro imajo učenci na voljo tudi blazine, ki jih lahko pogrnejo v 
zadnjem delu razreda. Nabor iger in igrač, ki je učencem na voljo za igro, je velik in pester, igre 
so lepo ohranjene in urejene. Vse so v času odmora na voljo in dostopne učencem. Učenci 
igrače lahko od doma prinesejo le prvi petek v mesecu.  

Učenci imajo za igro na voljo približno 15 minut dnevno, poleg tega pa tudi nekaj minut po 
malici. Učiteljica dolžino odmora prilagaja glede na učno snov.  

Učenci so se skozi celoten odmor posluževali šolskih iger in igrač. Nekaj deklet se je igralo 
družabno igro z zajčki in figuricami »Lotti karotti«, nekaj jih je risalo ter se igralo igre vlog, 
večina dečkov pa se je v igralnem kotičku igrala s kockami. Vzdušje v razredu je bilo nekoliko 
glasno, vendar nemoteče. Učiteljica je v času odmora odšla iz učilnice.  

 

 

Slika 15: Igralni kotiček s toboganom 
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3.3.1.2 Mestne osnovne šole 

- Šola 8 

Število učencev v razredu: 21 

Dolžina odmora: 20 minut 

V razredu na mestni osnovni šoli 8 imajo učenci za igro med odmori na voljo veliko učilnico. 
Ob strani ter v zadnjem delu razreda so razporejene omare s policami, na katerih so razvrščene 
igre in igrače (slika 16). Nabor iger in igač je relativno velik in pester, vendar je kar nekaj igrač 
pogubljenih, poškodovanih ali polomljenih (slika 17). Igralni kotički niso posebej oblikovani 
oz. postavljeni, temveč se učenci igrajo v zadnjem delu razreda, kjer imajo za igro ogromno 
prostora. Poleg šolskih igrač lahko učenci v šolo prinašajo tudi svoje igrače, s katerimi se po 
večini tudi igrajo.  

Za prosto igro imajo učenci na voljo približno 20 minut dnevno oz. je odmor po večini 
prilagojen obsegu in težavnosti učne snovi, ki je na določen dan obravnavana. Zelo dobro se mi 
zdi, da učenci ob lepem vremenu odmore preživljajo tudi zunaj. Iz razreda imajo namreč 
direkten izhod na šolsko igrišče (balkonska vrata), ki je bogato opremljeno z raznovrstnimi 
igrali. Ob lepem vremenu se tako pogosto poslužujejo aktivnih odmorov. 

V času mojega opazovanja so učenci med odmorom ostali v razredu. Tretjina učencev se je 
igrala s šolskimi igračami (trije so se igrali s kockami, štirje pa s kartami), tretjina učencev z 
igračami, ki so jih prinesli v šolo od doma, ostali pa so se pogovarjali, frizirali in masirali 
(pretežno dekleta). Vzdušje v razredu je bilo v času igre umirjeno, divjanja, prerivanja ipd. ni 
bilo. Učiteljica v času odmora ni bila prisotna v učilnici. 

 

 

                         Slika 16: Urejene igre in igrače Slika 17: Najdeni delci iger in igrač
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- Šola 9 

Število učencev v razredu: 23 

Dolžina odmora: 15 minut 

V razredu na mestni osnovni šoli 9 imajo učenci na voljo velik razred ter igralni kotiček v 
zadnjem delu učilnice. Igrače so urejene v posebej za to namenjenih omarah in na policah. 
Nekatere igre in igrače, ki so ločene od ostalih v posebni omari, učenci lahko vzamejo le ob 
dovoljenju ter nadzoru učiteljice. To so igre in igrače, ki imajo veliko delcev in se lahko hitro 
pogubijo, zato učiteljica učencem poda jasna navodila za igro, omeji prostor ter jih seznani s 
pospravljanjem. To se mi zdi smiselno, saj se delci tako težje pogubijo in s tem igra ali igrača 
ostane dlje časa uporabna. Poleg tega pa učiteljica učencem privzgaja skrb za materialne 
dobrine, skrb za red ter dosledno sledenje in upoštevanje pravil. Učenci svojih igrač ne smejo 
prinašati v šolo, saj so imeli s tem kar nekaj negativnih izkušenj (igrače so se poškodovale, 
pokvarile, pogubile ipd.).  

Učenci imajo za prosto igro na voljo 15 minut dnevno, vendar učiteljica ta čas prilagaja tudi 
obsegu ter težavnosti učne snovi. Včasih je igralni odmor bistveno daljši, včasih pa ga nimajo 
(bodisi zaradi pomanjkanja časa ali disciplinskega ukrepa).  

V opazovanem odmoru se je nekaj več kot polovica učencev igrala s šolskimi igrami in 
igračami. Tretjina teh se je igrala s plastičnimi letali in kockami, tretjina s helikopterjem ter 
ostali (dekleta) s plastičnimi žebljički, ki so jih zabadala v za to namenjeno podlago. V začetku 
je slaba polovica učencev risala, a so se kasneje pridružili ostalim učencem pri igri z igračami. 
V sredini odmora se je pet učencev odločilo, da se bodo igrali zabavno igro »Twister« (slika 
18). Vzdušje v razredu je bilo nekoliko glasno, vendar divjanja, prerivanja ipd. ni bilo. 
Učiteljica je bila v času odmora prisotna v učilnici.     

 

 

   Slika 18: Učenci pri igranju zabavne igre »Twister« 

 

 

 

 

 



42 
 

- Šola 10 

Število učencev v razredu: 22 

Dolžina odmora: 40 minut 

V razredu na mestni osnovni šoli 10 imajo učenci za prosto igro na voljo velik razred, znotraj 
katerega so v zadnjem delu po igralnih kotičkih razvrščene igre in igrače. Nabor iger in igrač je 
velik in pester, poleg tega pa so igrače zelo lepo ohranjene, nobeni delci niso pogubljeni. 
Urejene so na posebej za to namenjenih policah in so ves čas proste igre dostopne vsem 
učencem (slika 20). Igre in igrače so po kotičkih razvrščene glede na vrsto – v enem od kotičkov 
so tako npr. kocke vseh vrst, v drugem družabne igre, v tretjem otroška kuhinja, dojenčki ter 
plišaste igrače. Zelo zanimiv se mi je zdel kotiček s starimi krpami in pregrinjali, ki jih je 
učiteljica prinesla v šolo za namen igre. Krpe in pregrinjala različnih barv in velikosti je položila 
v škatlo ter učencem rekla, da se tudi s tem lahko igrajo. Učenci so bili navdušeni in se z njimi 
že o začetka šolskega leta vsakodnevno igrajo (slika 19). 

Učenci imajo za prosto igro dnevno na voljo veliko časa – 40 minut. Odmor za igro imajo 
običajno po malici. 

Skozi celoten odmor je bilo vzdušje v razredu mirmo in pozitivno, na čase nekoliko glasno, 
vendar brez divjanja in prerivanja. Učenci so se igrali po kotičkih – nekaj dečkov se je igralo s 
kockami, dve učenki sta risali, ostali pa so se igrali domišljijske igre s krpami in pregrinjali. 
Igrali so se igre vlog (plemiči in grofice), dekleta so si iz pregrinjal s pomočjo stolov zgradila 
šotore, znotraj katerih so se igrala s punčkami, nekateri dečki pa so si pregrinjala zavezali okoli 
vratu in se igrali superjunake. Učiteljica mi je povedala, da je med odmori pri njenih učencih to 
zelo običajen način igre. 

 

 

       Slika 19: Igra učencev s krpami in pregrinjali 

 

        Slika 20: Urejen kotiček 
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- Šola 11 

Število učencev v razredu: 20 (na dan obiska 19) 

Dolžina odmora: 25 minut 

V mestni osnovni šoli 11 imajo učenci za igro na voljo velik razred, znotraj katerega je 
oblikovanih kar nekaj igralnih kotičkov. Ti so po večini razporejeni v zadnjem delu, nekaj pa 
jih je tudi ob strani razreda. Znotraj kotičkov so razporejene igre in igrače, ki so ves čas odmora 
na dosegu vsem učencem. Nabor iger in igrač je velik, vendar jih je kar nekaj neurejenih, 
polomljenih, strganih ter neuporabnih. Škatle družabnih iger so strgane ali jih ni, tako da je 
posledično kar nekaj delcev pogubljenih. Poleg tega po večini igrače niso urejene, pač pa 
nametane na police in omare. Lepo urejena je bila otroška kuhinja in kotiček, kjer so bile kocke 
lepo pospravljene v za to namenjene škatle. Zelo dobro se mi zdi tudi, da imajo učenci v razredu 
na voljo blazine, ki jih lahko postavijo na tla in se na njih igrajo (slika 21). Ob petkih pa lahko 
učenci od doma prinesejo svoje igrače.  

V tem razredu imajo učenci za prosto igro na voljo 25 minut dnevno, učiteljica pa se prilagaja 
tudi učni snovi. Odmor za igro imajo navadno po malici.  

V času odmora je bilo v razredu prisotnega kar nekaj divjanja, prerivanja ter prepiranja s strani 
dečkov. Po razredu so metali lutke, dojenčke in posodice – na tem mestu sem posegla v igro, 
saj je postalo nevarno za ostale učence. Učiteljica v času odmora v razredu ni bila prisotna. Po 
mojem posegu je igra učencev potekala mirneje. Tretjina dečkov se je igrala v kotičku s 
kockami, dekleta so si iz blazin in stolov postavila šotore, znotraj katerih so se igrala igre vlog 
(slika 22), ostala dekleta pa so risala s šablonami. Učenci so mi povedali, da imajo v omari tudi 
pregrinjala, s katerimi se lahko igrajo in mi jih pokazali. Običajno jih uporabljajo za gradnjo 
šotorov s pomočjo stolov, včasih pa si jih zavežejo tudi okoli pasu ali vratu ter se igrajo igre 
vlog.  

 

 

       Slika 21: Igralni prostor iz blazin in pregrinjal 

 

                        Slika 22: Igralni prostor iz stolov in blazin 
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- Šola 12 

Število učencev v razredu: 21 

Dolžina odmora: 15 minut 

Na mestni osnovni šoli 12 imajo učenci za igro med odmori na voljo velik razred z igralnimi 
kotički (slika 23). Nabor iger in igrač je velik in pester, poleg tega pa imajo na šoli dogovor 
menjevanja igrač. Poteka izmenjevanje znotraj razreda – učiteljica učencem znotraj razreda 
tedensko ali mesečno izmenjuje igrače (igrače, ki so jim na voljo, postavi na za to namenjene 
police, ostale pa pospravi v omaro), ter izmenjevanje po razredih, pri čemer vsake tri mesece 
igre in igrače zaokrožijo po razredih. Ta sistem se mi zdi zelo domiseln, saj imajo učenci za 
igro na voljo raznovrstne igre in igrače, ki se jih težje naveličajo. Pregledala sem tiste igre in 
igrače, ki so bile učencem trenutno na voljo za prosto igro. Igre in igrače so lepo ohranjene ter 
urejene po igralnih kotičkih v zadnjem delu učilnice (slika 24).     

Učenci imajo za prosto igro na voljo 15 minut, običajno po malici, učiteljica pa odmore tudi 
prilagaja glede na potek dneva. Zelo pogosto imajo učenci aktivne odmore, ko z učiteljico 
ustvarjajo s pomočjo odpadnega materiala ter s tem razvijajo zavest o recikliranju. V času 
odmora pogosto (ko jim to dovoljujeta čas ter prostor) odidejo tudi v telovadnico, kjer se igrajo 
igre z žogo, štafetne igre ali plešejo.  

V opazovanem odmoru so se učenci večino časa pogovarjali, sprehajali po razredu ter gledali 
albume z nalepkami, ki so jih prinesli v šolo. Vzdušje je bilo je mirno, brez večjega hrupa. Tri 
dekleta so se igrala s kartami, kasneje se jim je pridružilo tudi nekaj dečkov. Petina dečkov se 
je proti sredini igralnega odmora odšla igrat s kockami. Učiteljica je bila v času odmora prisotna 
v razredu.  

 

       

 

Slika 23: Igralni kotiček s plišastimi igračami ter 
dojenčki

Slika 24:Igralni kotiček z družabnimi igrami 
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- Šola 13 

Število učencev v razredu: 23 

Dolžina odmora: 15 minut 

Na mestni osnovni šoli 13 imajo učenci za igro med odmori na voljo veliko učilnico, znotraj 
katere so oblikovani izredno prostorni igralni kotički. Nabor iger in igrač je velik in pester, 
igrače so lepo ohranjene in urejene (slika 25). Večina igrač je ves čas odmora dostopna 
učencem, nekaj pa jih imajo učiteljice shranjenih v omari. Do teh igrač pa učenci lahko 
dostopajo le z dovoljenjem učiteljice (slika 26). Vendar pa se učenci z igrami in igračami v 
okviru pouka igrajo le redko – mogoče enkrat mesečno. Odmore namreč vsakodnevno 
preživljajo aktivno. Ob lepem vremenu odidejo na šolsko igrišče, kjer se igrajo igre z žogami, 
se lovijo ipd., ob slabem vremenu pa v telovadnico (če je le-ta prosta). V učilnici se učenci 
igrajo v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. 

Učenci tega razreda imajo za igro na voljo približno 15 minut dnevno. Učiteljica odmor 
prilagaja glede na zahtevnost in količino učne snovi. 

Tudi na dan mojega opazovanja je učiteljica izkoristila lep dan in učence odpeljala na šolsko 
igrišče, tako da učencev nisem imela možnosti opazovati pri igri z igračami v razredu. 

 

 

Slika 25: Igralni kotiček v šoli 13 

 

                   Slika 26: Igre in igrače, ki učencem niso ves čas na voljo 
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- Šola 14 

Število učencev v razredu: 22 

Dolžina odmora: 15 minut 

V razredu na mestni osnovni šoli 14 imajo učenci za igro na voljo velik razred, v katerem  je v 
zadnjem delu dvonadstropni igralni kotiček (slika 27). Tla so v zadnjem delu učilnice 
pregrnjena s tankimi penastimi blazinami ter so v celoti namenjena igri. Igre in igrače, ki so na 
voljo učencem, so urejene na za to namenjenih policah in omarah ter so vse na dosegu učencem. 
Nabor je velik in pester, igre in igrače so lepo ohranjene, nepoškodovane in novejše (slika 28). 
Učiteljica mi je povedala, da zanje skrbi in jim namenja veliko pozornosti njena pomočnica oz. 
druga učiteljica v razredu. Igre in  igrače vsak dan pregleda ter poskrbi, da so vse na svojem 
mestu. V ta namen je na policah z napisi označila, kam spada katera igra ali igrača. Učenci igrač 
ne prinašajo od doma. 

Učenci imajo v tem razredu za igro na voljo približno 15 minut dnevno, včasih učiteljica odmor 
tudi nekoliko podaljša – odvisno od učne snovi. 

Ko je učiteljica učencem povedala, da je odmor, so se skoraj vsi učenci (razen petih, ki so morali 
dokončati nalogo) odšli igrat v zadnji del učilnice. Tretjina učencev se je igrala s plastičnih 
gradom ter figuricami, trije dečki so se prerivali in se kasneje igrali z lego kockami, dekleta pa 
so risala. Čez nekaj časa so se tudi ostali učenci pridružili igri na blazinah. V dvonadstropnem 
kotičku se ni igral nihče – kasneje mi je učiteljica povedala, da se v tem kotičku učenci lahko 
igrajo le z dovoljenjem (največkrat kot nagrada za lepo vedenje). Vzdušje je bilo v času odmora 
mirno, učiteljica je bila ves čas prisotna v razredu. 

 

 

Slika 27: Dvonadstropni igralni kotiček 

                                            

       Slika 28: Urejene igre in igrače 
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Povzetek opazovanja igre učencev med odmori in urejenosti igralnih prostorov 

Tabela 5: Organizacija proste igre učencev med odmori in urejenost igralnih kotičkov 

 

 

V Tabeli 5 so povzete ugotovitve glede organizacije proste igre med odmorom za vsako od šol 
ter ocena urejenosti igralnih kotičkov. Urejenost sem točkovala od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 
zelo neurejen igralni kotiček, 5 pa označuje zelo lepo urejen igralni kotiček. Nekaterih 
informacij pri določenih učiteljicah nisem dobila (označeno z /).  

Če povzamem vtise, ki sem jih dobila pri opazovanju igre učencev med odmori, lahko rečem, 
da je igra v veliki večini razredov potekala umirjeno ter da ni prihajalo do večjih nemirov ali 
prepirov med učenci. Največkrat sem opazila, da se dečki med odmorom igrajo z »lego 
kockami«, deklice pa najrajši rišejo. Učenci se pogosto igrajo tudi z avtomobilčki, dojenčki ali 
pa igralnimi kuhinjami. Večkrat me je pozitivno presenetilo, da se učenci zelo radi igrajo tudi 
igre vlog – npr. plemiči in grofice, superjunaki idr. Če jim je dovoljeno, se igrajo tudi z 
igračami, ki jih prinesejo od doma, kljub temu pa sem opazila, da se učenci večinoma igrajo s 
šolskimi igrami in igračami. 

Opazila sem, da na nekaterih šolah učenci preživijo odmore bolj aktivno, in sicer zunaj na 
šolskem igrišču ali pa v telovadnici in se tako ne igrajo pogosto z igrami in igračami. Tudi to je 
dober način preživljanja prostega časa med odmori v šoli, saj kot pravi Patterson (2008), mora 
biti šolski sistem zasnovan tako, da otrokom omogoča, da so dovolj aktivni za svojo starost. 
Kar se tiče urejenosti igralnih kotičkov, sem načeloma zbrala same pozitivne vtise. Večinoma 

OSNOVNA 
ŠOLA 

čas za igro 
(min) 

prinašanje 
igrač od 

doma 

igrače kot 
nagrada 

prisotnost 
učiteljice 

urejenost 
kotičkov posebne igrače igrišče/telovadnica 

1 30 NE NE NE 4 / / 

2 15 -30 
po 

dogovoru 
NE DA 4 / / 

3 25 
po 

dogovoru 
NE DA 4 / / 

4 20 
po 

dogovoru 
DA DA 4 / 

igra z igračami na 
igrišču 

5 10-15 NE NE DA 3 / / 
6 20 NE NE DA 4 / / 

7 15 
prvi petek 
v mesecu 

NE NE 4 / / 

8 20 DA NE NE 4 / igrišče 
9 15 NE DA DA 4 / / 

10 40 NE NE DA 5 
krpe in 

pregrinjala 
/ 

11 25 ob petkih NE NE 3 pregrinjala / 

12 15 DA NE DA 5 
ustvarjanje 

igrač 
telovadnica 

13 15 NE NE DA 4 / 
telovadnica ali 

igrišče 
14 15 NE DA DA 5 / / 
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so igre in igrače lepo pospravljene v omarah ali škatlah. Seveda sem ponekod opazila, da so 
igrače malo razmetane, škatle strgane in delci igračpogubljeni, vendar je bilo takih primerov 
res malo. Po opazovanju igre učencev v vsakem izmed obravnavanih razredov lahko zaključim, 
da se učenci po večini igrajo s šolskimi igrami in igračami, igralni kotički v razredih so lepo 
urejeni.  

 

3.3.2 POPIS IN ANALIZA ŠTEVILA IN STANJA IGER IN IGRAČ 

V okviru raziskovalnega procesa magistrske naloge sem na vsaki šoli, glede na kontrolno listo 
(Priloga 7.2), popisala in klasificirala igre in igrače, ki so učencem na voljo za prosto igro med 
odmori. Igre in igrače sem razporedila glede na vrsto, število in stanje. Na tak način sem dobila 
veliko številskih podatkov, ki sem jih v nadaljevanju kvantitativno obdelala v programu MS 
Excel. Šole od 1 do 7 spadajo med podeželske, tiste od 8 do 14 pa med mestne osnovne šole. 

Kot je razvidno iz Tabele 6, se število igrač po posameznih šolah močno razlikuje. Največ iger 
in igrač v obravnavanem prvem razredu poseduje šola 2, in sicer kar 103. Najmanj iger in igrač, 
ki so na voljo učencem za igro med odmorom, ima šola 4, ki učencem ponuja 25 iger in igrač. 
Vidno je, da je največje število igrač pri večini šol družabnih iger - skupno število za vse šole 
je 354, najmanj pa je igrač za zaznavanje in gibanje (84), takoj za njimi pa so igrače za najmlajše 
(90). To je nekako pričakovano, saj so družabne igre pri otrocih v srednjem otroštvu zelo 
popularne, poleg tega pa jih lahko igra večje število otrok, zato so zelo primerne za šolsko 
okolje. Igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, so navadno večje igrače (tovornjaki, hula 
obroči ipd.) in so verjetno zaradi prostorske stiske v razredih številčno najslabše zastopana vrsta 
igrač. Pod igračami za najmlajše so mišljene predvsem razne plišaste igrače, ropotuljice 
(Komisija za oceno igrač, 2002), ki so načeloma namenjene mlajšim otrokom oziroma 
dojenčkom.  

 

Tabela 6: Število igrač po posameznih vrstah 

 
ŠOLE 

igrače za 
najmlajše 

igrače za 
domišljijske 

igre 

igrače za 
ustvarjanje in 
konstruiranje 

igrače, ki 
spodbujajo 
zaznavanje 
in gibanje 

igrače za 
družabne 

igre 

SKUPAJ 

šola 1 4 7 5 2 51 69 

šola 2 28 8 24 7 36 103 

šola 3 6 5 11 0 29 51 

šola 4 0 8 2 4 11 25 

šola 5 1 12 9 0 7 29 

šola 6 0 2 46 2 19 69 

šola 7 18 2 6 10 31 67 

šola 8 1 11 3 12 11 38 

šola 9 1 4 3 11 19 38 

šola 10 11 12 16 3 34 76 

šola 11 2 39 37 0 12 90 
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šola 12 7 19 4 18 22 90 

šola 13 8 1 19 0 37 65 

šola 14 3 2 20 15 35 75 

 

Največja razlika oziroma največji razpon vrednosti (od najmanjše do največje) najdemo pri 
deležih igrač za ustvarjanje in konstruiranje. Iz tega razloga sem se odločila ta segment tudi 
grafično predstaviti (Graf 1). Deleže sem izračunala v programu MS Excel, in sicer tako, da 
sem število igrač za ustvarjanje in konstruiranje pri vsaki šoli delila s skupnim številom vseh 
iger in igrač na izbrani šoli. Največji delež igrač za ustvarjanje in konstruiranje najdemo pri 
Šoli 6 (kar 67% vseh iger in igrač, ki so učencem na voljo za prosto igro med odmori, je za 
ustvarjanje in konstruiranje). Najmanjši delež tovrstnih igrač najdemo na Šoli 12, in sicer zgolj 
6%. 

 

Graf 1: Delež igrač za ustvarjanje in konstruiranje v %  po posameznih šolah 

 

 

V naslednji tabeli (Tabela 7),narejeni z Excelom, so predstavljeni vsi deleži posameznih vrst 
igrač za vsako od obravnavanih šol.Kot je razvidno, se deleži posameznih iger in  igrač po 
vrstah močno razlikujejo pri vsaki posamezni šoli. To pomeni, da je struktura iger in igrač 
precej neenotna. Ker v okviru magistrske naloge med drugim raziskujem tudi, če se pojavljajo 
razlike v vrsti, številu ali stanju iger in igrač glede na lokacijo šole (torej podeželsko ali mestno 
okolje), sem tudi povprečne deleže različnih vrst igrač računala posebej za obe skupini. Kot je 
razvidno iz tabele, je pri podeželskih šolah (od 1 do 7) najmanjši povprečni delež igrač za 
zaznavanje in gibanje (6%) in največji povprečni delež družabnih iger (44%). Pri mestnih šolah 
(od 8 do 14) je najmanjši povprečni delež igrač za najmlajše (7%) ter največji povprečni delež 
družabnih iger (39%). 
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Tabela 7: Deleži igrač glede na vrsto za posamezne šole 

 delež 
igrač za 

najmlajše 

delež igrač za 
domišljijske 

igre 

delež igrač za 
ustvarjanje in 
konstruiranje 

delež igrač za 
zaznavanje in 

gibanje 

delež 
družabnih 

iger 

SKUPAJ 

šola 1 6% 10% 7% 3% 74% 100% 

šola 2 27% 8% 23% 7% 35% 100% 

šola 3 11% 10% 22% 0% 57% 100% 

šola 4 0% 32% 8% 16% 44% 100% 

šola 5 3% 41% 32% 0% 24% 100% 

šola 6 0% 3% 67% 3% 27% 100% 

šola 7 27% 3% 9% 15% 46% 100% 

povprečni 
delež 

11% 15% 24% 6% 44%  

šola 8 3% 28% 8% 32% 29% 100% 

šola 9 3% 10% 8% 29% 50% 100% 

šola 10 14% 16% 21% 4% 45% 100% 

šola 11 2% 43% 41% 0% 14% 100% 

šola 12 10% 27% 6% 26% 31% 100% 

šola 13 12% 2% 29% 0% 57% 100% 

šola 14 4% 3% 26% 20% 47% 100% 

povprečni 
delež 

7% 19% 20% 16% 39%  

 

Spodaj je prikazan graf, ki prikazuje število iger in igrač mestnih in podeželskih šol po 
posameznih vrstah. Iz Grafa 2 je razvidno, da obstajajo odstopanja po številu igrač glede na 
vrsto med podeželskimi in mestnimi šolami. Največja odstopanja se kažejo pri igračah za 
domišljijske igre in pri igračah za zaznavanje in gibanje. Število učencev v razredih na 
podeželskih in mestnih osnovnih šolah je približno enako – povsod je od 20 do 25 učencev. 
Vidimo lahko, da so podeželske šole skoraj enkrat bogatejše z igračami za najmlajše kot mestne 
šole. Pri igračah za domišljijske igre močno prevladujejo mestne šole, saj je število le-teh v 
mestnih šolah (88) natanko še enkrat večje od tovrstnih igrač v podeželskih šolah (44). Število 
igrač za ustvarjanje in konstruiranje je skoraj enako v obeh vrstah šol - mestne šole jih 
posedujejo 102, podeželske šole pa 104. Tudi pri igračah za zaznavanje in gibanje je razlika 
velika, saj jih mestne šole otrokom omogočajo kar 59, podeželske pa zgolj 25. Družabne igre 
so najbolj zastopana vrsta igrač pri obeh skupinah šol. Tovrstnih igrač imajo več v podeželskih 
šolah (184) kot v mestnih šolah (170). Lahko povzamemo, da se razlike v številu iger in igrač 
glede na posamezne vrste igrač v splošnem pojavljajo, če med seboj primerjamo mestne in 
podeželske šole.  
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Graf 2: Skupno število posameznih vrst igrač na mestnih in podeželskih šolah 

 

 

V spodnji tabeli (Tabela 8) so navedeni povprečni deleži posameznih vrst igrač za mestne in 
podeželske šole. Deleže sem izračunala v programu MS Excel, in sicer tako, da sem za vsako 
šolo izračunala delež igrač po posameznih vrstah igrač (število igrač ene vrste, deljeno s 
številom vseh igrač posamezne šole). Nato pa sem izračunala povprečno vrednost deležev igrač 
po posameznih vrstah, posebej za mestne in posebej za podeželske šole. Lahko vidimo, da se 
vrednosti povprečnih deležev posameznih vrst igrač  razlikujejo glede na lokacijo šole. 
Največja razlika je pri igračah, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, saj je delež teh skoraj za 
10% večji v mestnih šolah. V podeželskih šolah najdemo za 3,8% več igrač za najmlajše, več 
igrač za ustvarjanje in konstruiranje (3,9%) ter več družabnih iger (5,1%) kot v mestnih šolah. 
Mestne šole posedujejo 3,6% več igrač za domišljijske igre kot podeželske.  

 

Tabela 8: Deleži igrač glede na vrsto na podeželskih in mestnih osnovnih šolah 

 Delež igrač 
za 

najmlajše 

Delež igrač 
za 

domišljijske 
igre 

Delež igrač za 
ustvarjanje in 
konstruiranje 

Delež igrač 
za 

zaznavanje 
in gibanje 

Delež 
družabnih 

iger 

 
SKUPAJ 

Mestne 
šole 

6,9% 18,6% 19,9% 15,7% 38,9% 100% 

Podeželske 
šole 

10,7% 15,3% 23,8% 6,2% 44,0% 100% 

 

Lahko rečemo, da obstajajo razlike (pa četudi majhne) med deleži posameznih vrst igrač glede 
na lokacijo šole. Raznolikost iger in igrač je zajeta pri obeh skupinah šol, kar je pozitivno, saj 
z vsako obravnavano vrsto igrač učenci razvijajo določene sposobnosti. Če povzamemo, 
bistvenih razlik v sestavi zbirke iger in igrač glede na vrste ni, razen pri igračah za spodbujanje 
zaznavanja in gibanja, saj je teh v mestnih šolah za skoraj 10% več kot pri podeželskih. 

V spodnji tabeli (Tabela 9) je prikazano število igrač na enega učenca za vsako posamezno šolo. 
Ta parameter sem izračunala tako, da sem skupno število igrač na posamezni šoli (oziroma v 
obravnavanem razredu) delila s številom učencev. Razvidno je, da ima najbolj številčno zbirko 
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igrač glede na število učencev Šola 2, kjer najdemo kar 5,7 igrače na enega učenca. Najmanjše 
število igrač glede na število učencev se nahaja na Šoli 5, kjer število igrač na enega učenca 
znaša 1,5. Izračunala sem tudi povprečno število igrač na enega učenca glede na podeželske 
šole (Šola 1 do Šola 7) in mestne šole (Šola 8 do Šola 14). Pri tem parametru med skupinama 
šol ni skoraj nobene razlike, saj povprečno število pri prvi skupini znaša 3,0, pri drugi pa 3,1. 

 

Tabela 9: Število igrač na posameznega učenca podeželskih in mestnih šol 

šola število igrač število učencev št. igrač/učenca 
1 69 21 3,3 
2 103 18 5,7 
3 51 22 2,3 
4 25 16 1,6 
5 29 20 1,5 
6 69 17 4,1 
7 67 25 2,7 

povprečna vrednost   3,0 
8 38 21 1,8 
9 38 23 1,7 

10 76 22 3,5 
11 90 20 4,5 
12 90 21 4,3 
13 65 23 2,8 
14 75 22 3,4 

povprečna vrednost   3,1 
 

V okviru raziskave sem preverjala tudi, kakšno je stanje oz. ohranjenost iger in igrač v vsakem 
izbranem razredu. Kriteriji ohranjenosti so bili: dobro ohranjene, 
polomljene/popraskane/strgane (torej poškodovane), pogubljene in neuporabne. Pod 
neuporabne spadajo igrače, kot so na primer družabne igre, kjer je kot valuta denarja uporabljen 
slovenski tolar. Kot je razvidno iz Tabele 10, je število pogubljenih, poškodovanih ali 
neuporabnih iger in igrač zelo majhno glede na število vseh igrač – in to v vseh osnovnih šolah, 
mestnih in podeželskih. Iz rezultata lahko sklepamo, da na šolah večinoma dobro skrbijo za 
igrače, ki so učencem na voljo za prosto igro med odmori. Kljub temu pa sem kot najpogostejšo 
težavo zasledila, da so škatle od iger in igrač strgane, kar onemogoča pravilno shranjevanje. 
Verjetno tudi to dejstvo vpliva na to, da so med poškodovanimi ali pogubljenimi igrami in 
igračami največkrat tiste, ki vsebujejo veliko število drobnih delcev (npr. sestavljanke, Človek 
ne jezi se, karte, kartice igre Spomin, domine in lego kocke). Hkrati pa to dejstvo nakazuje na 
pogosto uporabo te vrste iger in igrač. 
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Tabela 10:Število igrač po kriterijih ohranjenosti 

 

Če se lotimo primerjave med podeželskimi in mestnimi šolami glede deležev poškodovanih, 
pogubljenih ali zastarelih igrač, hitro ugotovimo, da bistvenih razlik ni. Lahko rečemo, da iz 
pridobljenih podatkov sklepamo, da lokacija šole ne vpliva na stanje igrač (poškodovane, 

  
dobro 

ohranjene 

polomljene/ 
popraskane/ 

strgane 

 
pogubljene 

 
neuporabne 

 
SKUPAJ 

 
opombe 

šola 1 61 2 4 2 69 pogubljene puzle, strgana 
plošča za šah 

šola 2 98 2 1 2 103 potrgan in pogubljen 
spomin, stara kuhinja in 

domine 

šola 3 44 3 3 1 51 strgane škatle, pogubljene 
puzle in 4 v vrsto 

šola 4 21 2 1 1 21 strgane karte, pogubljene 
domine 

šola 5 27 0 1 1 29 pogubljene lego kocke, 
zastarele lesene kocke 

šola 6 55 2 11 1 69 spomin, puzle, črni peter 
in človek ne jezi se 

pogubljeni, lesene kocke 
zastarele 

šola 7 65 1 1 0 67 strgan pliško, pogubljen 
spomin 

šola 8 28 4 6 0 38 škatle natrgane, 2 
avtomobilčka polomljena, 
šah čisto pogubljen, puzle 

izgubljene 

šola 9 35 0 2 1 38 lovimo ribe in črni peter 
pogubljen, lesene kocke 

zastarele 

šola 10 73 0 2 1 76 domine pogubljene in 
lesene kocke zastarele 

šola 11 73 2 3 12 90 škatle in karte potrgane, 2 
spomina čisto pogubljena 

šola 12 89 1 0 0 90 pokvarjen računalnik za 
otroke 

šola 13 63 1 1 0 65 pogubljene karte 

šola 14 71 2 2 0 75 škatle iger strgane, 
pogubljene karte 
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pogubljene, zastarele igrače). Iz Grafa 3 je sicer razvidno, da se največja razlika med 
podeželskimi in mestnimi šolami pojavlja pri deležu pogubljenih igrač. Vendar pa sem deleže, 
ki so spodaj grafično prikazani, izračunala tako, da sem s pomočjo programa MS Excel pri 
vsaki šoli posebej izračunala deleže pogubljenih, poškodovanih in neuporabnih igrač (glede na 
skupno število igrač v vsaki posamezni šoli). Nato sem izračunala povprečno vrednost deležev, 
posebej za mestne šole in podeželske šole.  Delež pogubljenih igrač podeželskih šol je višji 
zaradi Šole 6, kjer sem naštela kar 11 pogubljenih oz. nepopolnih igrač (Tabela 10). Če 
povzamemo, je kljub vsemu na vseh obravnavanih osnovnih šolah oziroma v njihovih prvih 
razredih zelo majhen delež poškodovanih, pogubljenih ali neuporabnih igrač, kar pomeni, da 
na šolah dobro vzdržujejo igre in igrače. 

 

Graf 3: Deleži poškodovanih, pogubljenih in zastarelih igrač glede na lokacijo šol 
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3.3.3 ANALIZA ANKET UČITELJIC 

V okviru raziskave sem opravila tudi anketo s 14 učiteljicami izbranih prvih razredov osnovnih 
šol. Od 14 anketirank so 4 stare med 25 in 35 let, prav tako 4 štejejo od 36 do 45 let, 5 jih je 
starih od 46 do 55 let, 1 pa več kot 55 let. 2 učiteljici imata od 0 do 10 let delovne dobe, 5 
učiteljic od 11 do 20 let, 3 učiteljice od 21 do 30 let, 4 učiteljice pa več kot 30 let delovne dobe. 
Anketni vprašalnik je obsegal 10 vprašanj, ki so se nanašala predvsem na mnenja učiteljic o 
igri učencev med odmorom ter o šolskih igračah, ki so jim na voljo. Učiteljice so na anketo 
odgovarjale anonimno. V nadaljevanju bo predstavljen povzetek in analiza odgovorov 
anketirank na posamezna vprašanja. 

 

1. Koliko časa je učencem Vašega razreda v okviru pouka (odmorov) namenjenega 
prosti igri? Obkrožite.  

Odgovori učiteljic so prikazani spodaj v Tabeli 11. Večina učiteljic je odgovorila, da prosti igri 
v njihovem razredu namenijo od 15 do 30 minut dnevno, kar je bil pričakovan odgovor, glede 
na dolžino glavnega odmora v večini osnovnih šol. Dve učiteljici namenita prosti igri v razredu 
več kot pol ure dnevno. Prav tako sta dve učiteljici odgovorili, da je količina časa za igro 
odvisna od učne snovi - igrajo se toliko, kolikor jim ostane časa, ko končajo z učno snovjo.  

 

Tabela 11: Količina časa, namenjenega prosti igri med odmori 

 število odgovorov 
a) 5 - 15 minut dnevno 0 
b) 15 - 30 minut dnevno 9 
c) več kot 30 minut dnevno 2 
d) odvisno od učne snovi - če ostane 
čas, ga namenim igri 

3 

 

 

2. Kako pogosto se učenci vašega razreda v okviru pouka (med odmori) igrajo? 

a. Enkrat dnevno 

b. Dvakrat dnevno 

c. Večkrat dnevno 

Pri tem vprašanju so bili zelo aktualni vsi trije odgovori. Pet učiteljic je namreč izbralo odgovor 
a (enkrat dnevno), štiri učiteljice pravijo, da se njhovi učenci igrajo dvakrat dnevno, preostalih 
pet pa trdi, da se učenci v njihovem razredu igrajo večkrat dnevno. Ugotovimo lahko, da se 
pojavljajo precejšnje razlike v praksi posameznih učiteljic, saj se učenci nekaterih razredov 
lahko igrajo zgolj enkrat dnevno, učenci drugih razredov pa kar večkrat tekom šolskega dneva. 
Lahko rečemo, da se učenci v šolskem dnevu povprečno igrajo dvakrat. Odgovori učiteljic so 
grafično prikazani spodaj (Graf 4). 
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Graf 4: Pogostost proste igre med odmori glede na mnenje učiteljic 

 

 

3. Menite, da imajo učenci Vašega razreda dovolj časa za prosto igro med odmori? 
Koliko časa bi namenili prosti igri in kdaj bi to umestili v pouk? 

Večina učiteljic (10) meni, da imajo njihovi učenci dovolj časa za prosto igro med odmorom. 
Najpogosteje se otroci igrajo med odmorom po malici. Tri učiteljice pravijo, da jim včasih 
zmanjka časa za prosto igro, ker je toliko učne snovi, ki jo morajo obdelati. Dodajajo, da bi rade 
omogočile učencem več proste igre, če bi jim čas dopuščal. Ena učiteljica je poudarila, da je 
med odmori časa za igro premalo. Povedala je tudi naslednje: “Med poukom pa za prosto igro 
ni časa zaradi prezahtevnega učnega načrta.” Lahko torej povzamemo, da je večina učiteljic 
zadovoljnih s količino časa, ki ga imajo njihovi učenci na razpolago za prosto igro med odmori, 
tretjina učiteljic pa poudarja, da je časa za igro zaradi zahtevnega učnega načrta premalo.  

 

4. Ali je po Vašem mnenju pomembno, da so učencem za prosto igro med odmori na 
voljo številne in raznovrstne igre in igrače ter zakaj? 

V spodnji tabeli (Tabela 12) so prikazani vsi odgovori učiteljic. Vse se torej zavedajo pomena 
igre za otroke v tem starostnem obdobju in s tem tudi dejstva, da je pomembno, da imajo otroci 
med odmorom na voljo raznolike igrače, med katerimi lahko izbirajo glede na svoje trenutne 
interese in razpoloženje.  

 

Tabela 12: Mnenja učiteljic o pomenu nabora igrač za prosto igro učencev 

 ODGOVORI UČITELJIC 

učiteljica 1 Seveda, zaradi učenčevega razvoja. Otrok v tem obdobju za skladen razvoj potrebuje še veliko 
igre. 

učiteljica 2 Pomembno je, ker s tem omogočamo otroku, da se večkrat poslužuje različnih dejavnosti. 

učiteljica 3 Da. Otroci si na podlagi raznovrstnih igrač lahko izberejo igro, ki jim tisti trenutek ustreza glede 
na njihovo počutje, število otrok, s katerimi se želijo igrati, obenem pa jim raznovrstnost omogoča 
spoznati kako igro, ki je še ne poznajo, spoznajo nova pravila igre, se učijo poraza itd.  

učiteljica 4 Da. Otroci radi raziskujejo in preizkušajo nove stvari. 

učiteljica 5 Da, saj s tem razvijajo različna področja. Vsak otrok se najde v določeni igri. 

učiteljica 6 Se strinjam, da imajo otroci na razpolago raznovrstne igrače. Vsak ima svoje želje, se najde v 
drugi igri, ima različna zanimanja in interese. 

učiteljica 7 Da. To je pomembno, saj so si učenci med seboj različni in se zanimajo za različna področja. 
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učiteljica 8 Da bi lahko prosto izbirali in zadovoljili potrebo po igri, ki je vsakemu posamezniku primerna, ter 
da bi lahko s pomočjo raznih iger in igrač razvijali in krepili potrebne in ustrezne socialne veščine. 

učiteljica 9 Da. Zato, da razvijajo vse svoje interese.  

učiteljica 10 Seveda je pomembno. Ker se skozi igro učenci učijo medsebojnih odnosov, upoštevanja pravil, 
učijo se tudi izgubiti - zato so pomembne družabne igre. Učijo se tudi skrbeti za igrače, da so 
urejene in nepoškodovane. 

učiteljica 11 Seveda. Za razvoj otrok je pomembno, da imajo različne igre na voljo. Lahko se igra s tistim, kar 
mu je všeč.  

učiteljica 12 Je pomembno, da imajo na izbiro raznovrstne igre, vendar ne preveč igrač. Na vsake toliko časa 
je potrebno igrače zamenjati. Didaktične igrače lahko izdelajo učenci sami, s pomočjo učiteljic. 

učiteljica 13 Naša praksa je, da imajo otroci v času rekreativnega odmora igro v telovadnici ali na igrišču. 
Občasno se poslužujemo igre v razredu (igrače prosto izbirajo glede na njihov interes). 

učiteljica 14 Da. Odmor je čas za sprostitev učencev, pri čemer je pomembno, da počnejo, kar jim ustreza v 
tistem trenutku. Tako, da je nabor iger in igrač izjemno pomemben.  

 

 

5. Prosta igra med odmori vpliva na… (obkrožite: 5 - se popolnoma strinjam, 1 - se 
absolutno ne strinjam): 

 
• učenčev telesni razvoj, 
• sprostitev učencev in lažji potek nadaljnjega pouka, 
• doseganje ciljev v učnem načrtu (splošnih), 
• krepitev medosebnih odnosov ter medsebojnega spoštovanja, 
• razvoj učenčeve odgovornosti ter skrbi za predmete/stvari. 

 

Pri petem vprašanju sem se odločila, da bo glede na tip vprašanja, kjer so anketiranke ocenjevale 
posamezni kriterij po ocenah od 1 do 5, najboljše, če pri vsakem od vprašanj izračunam 
povprečno oceno (seštevek vseh ocen za eno vprašanje, deljeno s številom odgovorov - 14). 
Glede na Tabelo 13lahko ugotovimo, da se učiteljice v povprečju najbolj (100%) strinjajo z 
zadnjima dvema trditvama v zvezi z vplivi igre, in sicer, da igra med odmori krepi medosebne 
odnose in spoštovanje ter odgovornost in skrb učencev za predmete (Tabela 13). Učiteljice se 
od vseh ponujenih možnosti najmanj strinjajo s trditvijo, da prosta igra med odmori vpliva na 
doseganje ciljev v učnem načrtu. Skoraj vse učiteljice pa se popolnoma strinjajo s prvima 
dvema trditvama - da prosta igra med odmori vpliva na telesni razvoj učencev in njihovo 
sprostitev ter lažji potek nadaljnjega pouka (Tabela 13). 

 
Tabela 13: Mnenja učiteljic o vplivih proste igre na različna področja 

 Povprečna ocena 
… učenčev telesni razvoj, 4,6 
… sprostitev učencev in lažji potek nadaljnjega pouka, 4,9 
… doseganje ciljev v učnem načrtu (splošnih), 3,9 
… krepitev medosebnih odnosov ter medsebojnega spoštovanja, 5,0 

… razvoj učenčeve odgovornosti ter skrbi za predmete/stvari. 5,0 

 

6. Kako bi z nekaj besedami opisali stanje iger in igrač, ki so za prosto igro med 
odmori namenjene Vašim učencem (število, vrsta, ohranjenost). 
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Vseh 14 učiteljic je zadovoljnih s številom igrač v njihovih razredih. Večinoma so učiteljice 
zadovoljne tudi z njihovim stanjem oziroma ohranjenostjo. 8 učiteljic je poudarilo, da igrače 
ves čas tudi menjajo in dokupujejo, tako da je zbirka le-teh ves čas raznolika in posodobljena. 
Seveda so delčki nekaterih igrač pogubljeni ali poškodovani, vendar se je pri takšnem številu 
otrok temu žal nemogoče izogniti.  

 

7. Se učenci v razredu poslužujejo šolskih iger in igrač, ki so jim na voljo za prosto 
igro med odmori? Obkrožite. 

DA   NE              OBČASNO 

Opišite, katere igre in igrače najpogosteje uporabljajo.  

Vseh 14 učiteljic je na to vprašanje odgovorilo z DA - učenci vseh obravnavanih razredov se 
torej igrajo s šolskimi igrami in igračami, ki so jim na voljo med odmori. Med najpogosteje 
uporabljenimi igrami in igračami pa so naštele lego kocke, avtomobilčke, igralne karte, domine, 
šah, kuhinje, človek ne jezi se in lutke. 

 

8. Menite, da so učenci zadovoljni z naborom igrač, ki so jim na voljo za prosto igro 
med odmori ali bi si zbirko želeli nadgraditi z novimi igračami? 

Kar 11 učiteljic je na to vprašanje odgovorilo kratko in jedrnato, in sicer, da so učenci 
zadovoljni s številom igrač, ki so jim na voljo za prosto igro med odmori. Preostale tri učiteljice 
so mnenja, da bi otroci želeli zbirko igrač še nadgraditi. Ena izmed njih dodaja, da si učenci 
vedno želijo več in bolj aktualnih igrač, kar je po njenem mnenju posledica vpliva medijev. 

 

9. Ali in katere igrače bi vi kot učiteljica izbrali za svoje učence? 

Odgovori na to vprašanje so bili zelo raznoliki, zato sem jih zaradi boljše preglednosti zapisala 
v Tabelo 14. 

 

Tabela 14: Predlogi učiteljic za dopolnitev zbirke igrač 

 ODGOVORI UČITELJIC 
učiteljica 1 Družabne igre. 
učiteljica 2 Da, še par družabnih iger. 
učiteljica 3 Predvsem igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost (kocke ipd.) in razvijajo fino grafomotoriko.

učiteljica 4 Čimveč družabnih iger, iger s pravili, naprstne lutke, konstrukcijske igre, seti za 
ustvarjanje, različne žoge… 

učiteljica 5 Take, da so didaktično uporabne, da ne spodbujajo nasilja, da združujejo otroke v igri ter 
krepijo medosebne odnose. 

učiteljica 6 V zbirko bi si želela dodati kakšne karte, domine… 
učiteljica 7 Učencem sama izdelam kakšno didaktično igračo, s katero na primer urijo finomotoriko 

ali urejanje/razvrščanje/preštevanje. 
učiteljica 8 Različne konstruktorje oz. sestavljanke. 
učiteljica 9 Več didaktičnih igrač, na primer za učenje abecede, števil, računanja. 
učiteljica 10 Igrač imamo dovolj. Nekatere bi bilo dobro le nadomestiti z novimi, ker se določeni 

koščki skozi šolsko leto izgubijo ali polomijo.  
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učiteljica 11 Seveda. Za razvoj otrok je pomembno, da imajo na voljorazlične igre. Lahko se igra s 
tistim, kar mu je všeč.  

učiteljica 12 Didaktične igrače, družabne igre. 
učiteljica 13 Menim, da imamo igrač dovolj. Stare bi zamenjala z novimi (npr. dojenčki, 

avtomobilčki). 
učiteljica 14 Lesene kocke. 

 

Povzamemo lahko, da bi vse učiteljice dodale še določene igre in igrače v zbirko igrač, ki so 
njihovim učencem na voljo za prosto igro med odmori. Največkrat (5) so kot igrače, ki bi jih 
želele dodati, navedle družabne igre. Pogosto (4) predlagajo tudi didaktične igrače in igrače, ki 
spodbujajo ustvarjalnost.  

 

10. Ali učenci v šolo prinašajo svoje igre in igrače? Obkrožite. 

VEDNO   OBČASNO  NIKOLI 

 

Graf 5: Pogostost prinašanja igrač v šolo pri učencih 

 

 

Katere igrače največkrat prinašajo? 

Učiteljice so v večini odgovorile, da otroci prinašajo s seboj v šolo igrače, s katerimi spijo, lego 
kocke, avtomobilčke, dojenčke, vrtavke in barbike. Največ (10 anketirank) je odgovorilo, da 
učenci občasno prinašajo svoje igrače v šolo, 1 anketiranka je odgovorila, da učenci vedno 
prinašajo svoje igrače, 3 anketiranke pa pravijo, da učenci nikoli ne prinesejo igrač od doma v 
šolo.  

 

3.3.4 ANALIZA INTERVJUJEV Z UČENCI 

V okviru raziskave so me zanimala tudi mnenja, izkušnje in navade učencev prvih razredov 
mestnih in podeželskih osnovnih šol pri uporabi šolskih iger in igrač. Oblikovala sem 
polstrukturirani intervju, namenjen štirim namensko izbranim učencem vsakega izmed 
obravnavanih prvih razredov mestnih in podeželskih osnovnih šol. Intervjuje sem izvedla sama, 
pri čemer sem učence posnela in intervjuje pretipkala, prepisi se nahajajo v prilogi 7.4. Vse 
intervjuje sem izvedla v času pouka. 

0

2

4

6

8

10

12

vedno občasno nikoli



60 
 

Datumi izvedb intervjujev: 

Šola 1: 16. 3. 2016 

Šola 2: 17. 3. 2016 

Šola 3: 31. 3. 2016 

Šola 4: 11. 4. 2016 

Šola 5: 20. 4. 2016 

Šola 6: 12. 4. 2016 

Šola 7: 8. 4. 2016 

Šola 8: 14. 3. 2016 

Šola 9: 18. 4. 2016 

Šola 10: 15. 4. 2016 

Šola 11: 5. 4. 2016 

Šola 12: 6. 4. 2016 

Šola 13: 13. 4. 2016 

Šola 14: 25. 4. 2016 

Pred izvedbo intervjuja sem na šolah od vseh učencev v razredu pridobila soglasja staršev. 
Starše sem seznanila s tem, kdo sem in kaj počnem ter jim zagotovila, da bodo podatki 
uporabljeni le v namen raziskave.   

Intervjuje z učenci sem izvedla po končanem igralnem odmoru, da so bili učenci še vedno »pod 
vtisom« igre ter jih prosila, da iskreno odgovorijo na vprašanja. V razredu sem namensko 
izbrala štiri učence (dve dekleti in dva dečka) glede na to, ali se je učenec igral s šolskimi igrami 
in igračami ali ne. Prepisi intervjujev so v 7. poglavju (priloge 7.4.1 – 7.4.14). Pri prepisu sem 
za označitev izpraševalca uporabila črko A, za označitev intervjuvancev (učencev) pa črke U s 
pripisom številke za posameznega učenca, ne glede na spol (U1, U2, U3 in U4). 
Posamezen intervju z vsemi štirimi učenci je povprečno trajal 10 – 12 minut, vseboval pa je 5 
glavnih vprašanj ter nekaj možnih podvprašanj: 

1. Kaj med odmorom najraje počnete? 

- Se radi igrate z igračami ali se raje lovite po razredu in igrate druge igre? 

 

2. Se med odmori običajno igrate z igračami, ki so vam na voljo v razredu (šolske 

igre in igrače), ali v šolo raje prinesete svoje igre in igrače? 

 

3. Kako in s katerimi šolskimi igrami in igračami se najraje igrate med odmorom? 

- Se radi igrate v skupini (npr. družabne igre, kot je človek ne jezi se)? 

- Se radi igrate sami s punčkami in medvedki? 

- Radi sestavljate in se igrate s kockami? 

 

4. Kako ste z igračami zadovoljni? 

- Imate v šoli dovolj igrač? 

- Kakšne se ti zdijo igrače – so igrače nove, stare, lepe ali obrabljene, v celoti ali 

pogubljene? 
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- Kakšne oz. katere igrače bi si želeli dodati v vašo šolsko zbirko igrač za igro med 

odmori? 

 

5. Koliko časa imate v šoli na voljo za prosto igro? 

- Bi si želeli imeti na voljo več časa za prosto igranje v razredu? 

- Se kdaj igrate tudi med poukom z učiteljico (npr. z link kockami)? 

 
Učenci so na vprašanja odgovarjali kratko in jedrnato ter v večini (z nekaj izjemami) podobno. 
Nekaj učencev se je pri določenih vprašanjih zelo razgovorilo, nekaj pa jih je bilo pasivnih. 
Pridobila sem različna mnenja o tem, kakšne se učencem zdijo igre in igrače, ki so jim na voljo 
za igro med odmorom ter kako bi šolsko zbirko dopolnili.  
 
Učenci so na vprašanje o tem, kaj med odmorom najraje počnejo, v večini odgovarjali, da se 
najraje igrajo in rišejo – primeri: »Jaz se rada igram s sošolkami pa z igračkami pa ful rada 
rišem.«, »Jaz najraj rišem pa se igram konje.«, »Am, rada rišem pa se igram s svojimi 
prijateljicami, da smo družina.«. Odgovori učencev so nekoliko drugačni na osnovni šoli, kjer 
učenci med odmorom odidejo na šolsko igrišče ali v telovadnico. Ti so odgovarjali, da se med 
odmorom najraje igrajo na šolskem dvorišču – primera: »Najrajš itak igram nogomet, če smo 
pa notr pa šah.«, »Uzun se najrajš igram na gujsncah, notr pa knjige berem.«.Nekaj učencev 
(običajno dečkov) je na vprašanje odgovorilo, da se med odmorom najraje podijo – primeri: 
»Podimo pa skačemo.«, »Lovimooo!«, »Podimo pa lovimo!«. 
 
Odgovori na vprašanje o tem, ali se učenci raje igrajo s šolskimi igračami ali jih raje prinesejo 
od doma, so zelo različni, saj imajo na šolah o tem različne dogovore. Na nekaterih šolah je 
prinašanje igrač od doma prepovedano, na drugih omejeno, na tretjih dovoljeno. Kljub temu pa 
sem vsem učencem o tem zastavila enako vprašanje, torej raje šolske ali domače igrače. V 
prilogi 7.4.8 so vsi učenci soglasno odgovorili, da igrače raje prinašajo od doma, nasprotno pa 
so odgovorili učenci v prilogi 7.4.14, da se najraje igrajo s šolskimi igračami. Iz kar nekaj 
odgovorov pa je razvidno, da se učenci igrajo s šolskimi igračami, saj svojih ne smejo prinašati 
v šolo – primeri: »Am, mi ne smemo prinesti igrač s sabo v šolo. Drugač nam jih učiteljica 
vzame pa reče, da jih bo na govorilnih dala staršem.«, »S šolskimi, ker od doma sploh ne 
prinesemo igrač.«, »S šolskimi ja, ne smemo svojih prinest, razn če učiteljica prejšnji dan ne 
reče, da lahko jutr prnesemo igrače v šolo.«. 
 
Na tretje vprašanje o tem, kako in s katerimi igračami se učenci med odmori najraje igrajo, sem 
dobila pester in številčen nabor odgovorov. Ti so bili seveda različni glede na količino in vrsto 
igrač, ki so na določenih šolah učencem na voljo za igro. Dekleta so pogosteje odgovarjala, da 
se rada igrajo v kotičku ter rišejo – primeri: »Am, jaz se rada igram v kotičku pa s kuhinjo.«, 
»Jaz pa v kotičku tut pa s kuhinjo pa dojenčki.«, »Z barvicami pa rišem. Z igračami se pa bolj 
malkrat igram.«. Pogostejši odgovori dečkov so bili, da se najraje igrajo z avtomobilčki ter s 
kockami, kar nekaj učencev pa je odgovorilo, da se najraje igrajo družabne igre – npr. šah, 
karte, »Človek ne jezi se«, spomin – primeri: »Šah se najraje igram. Pa tut s kockami pa enko.«, 
»S kartami – zlo se rada kartam.«, »S šahom pa kakšne karte pa kej sestavlam.«. 
 
Po večini so s številom in ohranjenostjo igrač zadovoljni vsi učenci, razen redkih izjem, ki so 
se igrač naveličali – primer: »Am, jaz mislm, da sm že tok časa v šoli, da sem se jih že preveč 
navadla ša naveličala.«, se jim zdi, da je igrač povsem premalo ali so splošno nezadovoljni z 
njimi ter se jim zdijo dolgočasne in stare.  
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Naslednje vprašanje je zopet prineslo pester nabor odgovorov. Zanimalo me je namreč, katere 
igre in igrače bi si učenci želeli dodati v šolsko zbirko igrač. Kar nekaj učencev bi si zbirko 
želelo dopolniti z različnimi kockami  - »Lego city«, »Lego Starwars«, »Lego ladies«. Deklice 
si najbolj želijo dojenčkov, barbik in plišastih živali, s čimer bi dopolnile igralne kotičke, ter 
novih družabnih iger. Učenci pa so izrazili tudi nekaj precej posebnih želja, s katerimi bi 
dopolnili zbirko – npr. »Jaz bi dodal še viteze pa en velik grad pa zmaje.«, »Avte na dalinca.«, 
»Helikopter na dalinca.«, »Jaz bi pa kej za štrikat.«, »Barbike da bi mel.«, »Jaz bi pa ta prave 
konje, da bi lahko čist zares jahal. Drugač za v razred bi pa več plišastih konjev pa opremo za 
konje.«. 

Učenci imajo za igro na voljo različno dolge odmore – nekateri imajo na voljo le 10 minut 
dnevno, drugi celo do 40 minut. Tako so tudi mnenja o tem, ali bi si želeli imeti več ali manj 
časa za igro, različna. Nekaterim učencem je odmor absolutno predolg, saj jim proti koncu 
postane dolgčas, drugim prekratek, saj z igro ravno pričnejo, ko učiteljica naznani konec 
odmora, tretjim pa je ravno prav dolg.  

Zadnje vprašanje, ki sem ga zastavila učencem, pa se je nanašalo na igro med poukom – 
vprašala sem jih, ali se kdaj med poukom igrajo z učiteljico ter jim obrazložila, kaj sem s tem 
mislila (da učno snov obravnavajo s pomočjo didaktičnih iger in igrač). Učenci so po večini 
odgovorili z da, torej da se tudi med poukom kdaj poslužujejo igrač – primeri: »Ja, k kej pokaže 
za matematiko.«, »Ja se, k kej z link kockami sestavlamo pa tko.«, »Dostkrat se gremo med 
poukom kašne poučne igrce al pa nam kej kaže s kockami.«.  

Če strnemo vse odgovore v celoto, lahko rečemo, da se učenci med odmorom najraje igrajo ali 
rišejo. Če imajo možnost prinesti igrače od doma, potem se rajši igrajo z njimi kot s šolskimi 
igrami in igračami. Deklice se najrajši igrajo s punčkami, z dojenčki in barbikami, dečki pa z 
avtomobilčki in »lego kockami«. Šolsko zbirko igrač bi si učenci večinoma želeli dopolniti, in 
sicer z dodatnimi »lego kockami«, dojenčki, barbikami, s pliškoti in z družabnimi igrami. Glede 
odgovorov na vprašanje o tem, če imajo dovolj časa za igro, so mnenja zelo deljena, zato 
odgovorov ne moremo poenotiti. Pozitivno je dejstvo, da so po večini na zadnje vprašanje 
učenci odgovorili, da njihove učiteljice pri pouku za razlago snovi večkrat uporabljajo tudi 
didaktične igre in igrače.  
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4 SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 

V sledečem poglavju bomo predstavili izsledke raziskave in odgovorili na raziskovalna 
vprašanja oziroma njihove sklope. 
 
 
 

1. Sklop raziskovalnih vprašanj 

 

Kakšne in katere igre in igrače so med odmori na voljo učencem prvih razredov v mestnih 
in podeželskih osnovnih šolah?  

S popisom igrač (s pomočjo kontrolne liste) smo pridobili podatke o številu, vrsti in stanju iger 
in igrač v vsakem od obravnavanih prvih razredov mestnih in podeželskih šol. Igre in igrače so 
bile popisane glede na naslednje kategorije: igrače za domišljijske igre, igrače za najmlajše, 
igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, igrače za ustvarjanje in konstruiranje ter igrače za 
družabne igre. Vse te kategorije igrač so zastopane pri vsaki obravnavani šoli, vendar v 
drugačnih razmerjih.Večjih razlik v zastopanosti posameznih vrst igrač med šolami ni opaziti. 

Če pogledamo skupno število iger in igrač na vseh šolah, lahko rečemo, da je v zbirki igrač 
največ družabnih iger in najmanj igrač za spodbujanje zaznavanja in gibanja. Kot smo že 
zapisali, je razlog za majhno število slednje vrste igrač najverjetneje v tem, da tovrstne igrače 
običajno zasedejo več prostora, ki pa ga v učilnicah vedno primanjkuje, prav tako pa so pri 
šolskih otrocih bolj aktualne druge vrste iger in igrač. Poleg tega v nekaterih primerih te cilje 
(spodbujanje zaznavanja in gibanja) uspejo dosegati zunaj na igrišču ali pa v telovadnici.Na 
drugi strani imamo družabne igre, ki so bolj primerne za otroke v tem starostnem obdobju 
(srednje otroštvo), saj so večinoma tekmovalne narave. Družabne igre so skoraj vedno igre s 
pravili – ta vrsta igre je najbolj pogosta pri šolskih otrocih. Je zelo spodbudna za otrokov razvoj, 
saj otrok sprejme v naprej določena pravila in se jih nauči spoštovati (Smilansky in Shefatya, 
1990). Druga najštevilčnejša vrsta iger in igrač, ki se pojavlja v obravnavanih osnovnih šolah, 
so igrače za ustvarjanje in konstruiranje – to so na primer »lego kocke«, ki so ene izmed 
najpopularnejših igrač, sploh med dečki. Tovrstne igre in igrače so odlične za spodbujanje 
kreativnega mišljenja in načrtovanja pri otrocih (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). V razredih 
se najde tudi veliko (skupno število 132) igrač za domišljijske igre. Tudi njihov pozitivni učinek 
na razvoj otrok v tem starostnem obdobju je nezanemarljiv, saj je vrsta igre, ki se je otroci 
poslužujejo pri igri s tovrstnimi igračami, simbolna igra (tudi igra pretvarjanja ali domišljijska 
igra) in je precej pomembna za otrokov kognitivni razvoj ter veliko prispeva k otrokovemu 
napredku (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006). Igrače za najmlajše so tudi dokaj slabo 
količinsko zastopane (90 smo jih našteli na vseh šolah skupaj), najverjetneje zaradi tega, ker 
pod to vrsto igrač spadajo razne plišaste igrače, ropotuljice itd., ki so bolj primerne za mlajše 
otroke. 

V okviru popisovanja igrač smo se poleg števila in vrst igrač ukvarjali tudi z njihovim stanjem. 
Igrače smo kvalificirali v naslednje razrede: dobro ohranjene, poškodovane (polomljene, 
popraskane ali strgane), pogubljene (razni delci, kosi) ter neuporabne. Tukaj ne moremo veliko 
diskutirati, saj so deleži kakorkoli poškodovanih, pogubljenih ali neuporabnih iger in igrač zelo 
majhni. Trdimo lahko, da prav na vseh šolah solidno ali pa celo zelo dobro skrbijo za igre in 
igrače, ki so na voljo njihovim učencem v prvih razredih. Največji je sicer delež pogubljenih 
igrač (večinoma so to igrače za družabne igre), kar je nekako logično, glede na količino otrok, 
ki se vsakodnevnoigrajoz družabnimi igrami. Poleg tega so družabne igre navadno sestavljene 
iz mnogih sestavnih delov in delcev (npr. »Človek ne jezi se«, »Spomin«, razne karte...), tako 
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da se ti lahko zelo hitro izgubijo. Pomembno je, da so učencem oziroma otrokom v šolskem 
okolju na voljo kvalitetne igrače ter igrače, ki spodbudno vplivajo na njihov razvoj. Po 
Marjanovič Umekovi in Kavčičevi (2006) ni potrebno preučevati zgolj otrokove razvojne ravni 
in njegovih potreb, temveč tudi lastnosti predmetov oziroma igrač, s katerimi se igrajo. Ravno 
tega pa sem se lotila v svoji raziskavi, saj sem želela ugotoviti, kakšne in katere so igre in igrače, 
s katerimi se učenci igrajo v šolskem okolju.  

 

Kakšne so razlike in podobnosti iger in igrač, ki so na voljo učencem za igranje med 
odmori glede na lokacijo šole? 

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike in podobnosti med igrami in igračami, ki so 
na voljo učencem za prosto igro med odmori, glede na lokacijo šole. Obravnavane šole sem 
razdelila v dve skupini, in sicer na podeželske in mestne osnovne šole (v vsaki skupini je 7 šol). 
Večja odstopanja oziroma razlike med tema dvema skupinama so se pokazala predvsem v 
strukturi zbirke igrač – skupno število igrač je skoraj enako, saj mestne šole posedujejo 452 
igrač, podeželske pa 413. Največja razlika pri vrstah igrač, ki so učencem na voljo, se pokaže 
pri igračah, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje – delež teh je v mestnih šolah za skoraj 10% 
večji kotv podeželskih. Ostale razlike glede na vrsto igrač niso tako velike, gibajo se v razponu 
od 3,6% do 5,1%. Kljub ugotovljenim razlikam ne moremo trditi, da lokacija šole bistveno 
vpliva na strukturo zbirke igrač (po vrstah). Na tem mestu je potrebno omeniti tudi stanje igrač. 
Večinoma sovse igre in igrače v zelo dobrem stanju, res redke so poškodovane, zastarele ali 
pogubljene (največ je sicer pogubljenih, vendar pa ta delež pri obeh skupinah šol ne presega 
6%). Razlike v deležu igrač v slabem stanju med podeželskimi in mestnimi osnovnimi šolami 
so minimalne (največ 0,9%) in tako zanemarljive. Lahko zaključimo, da lokacija šole ne vpliva 
na kvaliteto oziroma stanje iger in igrač, ki so učencem prvih razredov na voljo za prosto igro 
med odmori. 

 

Kakšno je število igrač na enega učenca glede na podeželske in mestne šole? 

Ugotovili smo, da lokacija šole ne vpliva na povprečno število igrač na enega učenca. Izračunali 
smo namreč povprečno število igrač na enega učenca za vsako skupino posebej in rezultata se 
minimalno razlikujeta: pri podeželskih šolah 3,0 igrače na enega učenca, pri mestnih pa 3,1. 
Vendar pa sta ta dva izračuna povprečna in pri posameznih šolah vseeno prihaja do večjih 
odstopanj – na Šoli 2 tako najdemo kar 5,7 igrače na enega učenca, na Šoli 5 pa zgolj 1,5.  

 

2. Sklop raziskovalnih vprašanj 

 

Kako učiteljice prvih razredov osnovnih šol opisujejo pomen in vlogo učenčeve igre med 
odmori?  

Del raziskovalnega procesa je bilo tudi anketiranje učiteljic prvih razredov glede njihovega 
mnenja in izkušenj z igro učencev med odmori ter iger in igrač, ki so jim na voljo za prosto 
igro. Učiteljice prvih razredov obravnavanih mestnih in podeželskih osnovnih šol se zavedajo 
pomena igre za otrokov razvoj in se strinjajo s trditvijo, da je pomembno, da imajo učenci na 
voljo raznoliko in kakovostno zbirko iger in igrač za prosto igro med odmori. Zdi se jim ključno, 
da imajo učenci na voljo dovolj različnih iger in igrač, da lahko z njimi razvijajo svoje 
sposobnosti in jih izbirajo glede na trenutne interese. Učiteljice se zavedajo, da prosta igra med 
odmori blagodejno vpliva na medsebojne odnose in spoštovanje ter tudi skrb učencev za igrače 
(občutek odgovornosti). Učiteljice menijo tudi, da prosta igra med odmori pozitivno vpliva na 
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sproščenost učencev ter lažji potek nadaljnega pouka. Iz tega lahko sklepamo, da se 
učiteljicam prosta igra med odmori zdi nepogrešljiv del šolskega dneva za prvošolce.  

Kakšno je mnenje učiteljic o igračah, ki so učencem na voljo za prosto igro med odmori? 

Zanimiv je podatek, da je vseh 14 učiteljic prvih razredov zadovoljnih s številom iger in igrač, 
ki so na voljo njihovim učencem.  Prav tako je velika večina zadovoljna s stanjem oziroma 
ohranjenostjo iger in igrač – glede na podatke, ki smo jih pridobili s popisom igrač, tak odgovor 
učiteljic ni presenetljiv, saj so v večini osnovnih šol igre in igrače zares lepo ohranjene. Po 
mnenju učiteljic (11 jih je odgovorilo tako) so učenci zadovoljni z naborom igrač, ki so jim na 
voljo. Nekatere so vseeno omenile, da bi  si učenci želeli zbirko nadgraditi. Anketiranke so po 
večini izrazile željo, da bi zbirko igrač nadgradile z igračami, ki spodbujajo otrokovo 
ustvarjalnost ali pa z didaktičnimi igračami. To nakazuje na dejstvo, da se učiteljice 
obravnavanih prvih razredov zavedajo pozitivnega učinka uporabe didaktičnih igrač tako med 
prosto igro, kot tudi pri pouku. Bognar (1987) je eden tistih, ki so s pomočjo raziskav ugotovili, 
da je učenje z didaktičnimi igrami enako ali celo bolj učinkovito od klasičnega pouka. Tako je 
tudi igra z didaktičnimi igračami pozitivna, saj otrok skozi spontani interes za igro s tovrstno 
igračo pride do nekega razvojnega napredka ali spoznanja (Kamenov, 2006). Vsekakor je 
pozitivno, da se večina učiteljic očitno zaveda pozitivnih lastnosti didaktičnih oziroma 
edukativnih igrač ter bi jih rade vključile v zbirko iger in igrač, ki so za prosto igro med odmori 
na voljo njihovim učencem. Pozitivno je tudi, da se nekatere od učiteljic pogosto angažirajo in 
skupaj z otroki ustvarjajo svoje lastne igrače, ki se jih ne da kupiti. S tem vsekakor spodbujajo 
kreativnost učencev ter pozitiven odnos do dela. 

 

3. Sklop raziskovalnih vprašanj 

 

Kakšne so izkušnje in navade učencev prvih razredov osnovnih šol pri uporabi iger in 
igrač med odmori? Kako in s katerimi igrami in igračami se učenci najpogosteje igrajo? 

Na zadnji sklop raziskovalnih vprašanj bomo odgovorili s pomočjo izsledkov, ki smo jih dobili 
z analizo podatkov, pridobljenih z intervjujanjem štirih učencev vsakega prvega razreda, ter s 
podatki, pridobljenimi z opazovanjem igre učencev med odmorom in urejenosti igralnih 
prostorov. 
 
Glede na odgovore učencev na zastavljena vprašanja med intervjujismo pridobili naslednje 
podatke. Učenci prvih razredov osnovnih šol za igro med odmori običajno uporabljajo igre in 
igrače, ki so jim na voljo v šoli. Najpogosteje se učenci igrajo z družabnimi igrami, »lego 
kockami«ali z dojenčki. Pri igri se običajno poslužujejo igralnih kotičkov ter zadnjega dela 
učilnice. Kot je razvidno v prilogah intervjujev učencev (7.4.1 – 7.4.14), se učenci za igro med 
odmori največkrat poslužujejo šolskih iger in igrač. Razlogi za to so različni – bodisi igrač ne 
smejo nostiti od doma, so jim dovolj šolske igrače ali pa med odmori raje počnejo kaj drugega 
(npr. rišejo). Najpogosteje si učenci za igro izberejo družabne igre, kocke za sestavljanje ter 
dojenčke. Drugi najpogostejši odgovor učencev je bil risanje ali ustvarjanje (npr. priloga 7.4.6 
-19 U3), tretji pa igre vlog (npr. živalske vloge). Večina učencev je zadovoljnih z igračami, ki 
so jim za igro med odmorom na voljo v šoli – zdi se jim, da je nabor igrač za igro velik in pester 
ter imajo možnost izbire. To se sklada tudi z odgovori učiteljic, ki smo jih pridobili z 
anketiranjem, saj so povedale, da so po njihovem mnenju učenci zadovoljni s številom in izbiro 
iger in igrač.Spodbudno je tudi dejstvo, da so učenci na zadnje vprašanje intervjuja dokaj enotno 
odgovorili, da njihove učiteljice za obravnavo tematik pri pouku večkrat uporabljajo didaktične 
igre ali igrače. Bognar (1987) namreč v svojem delu navaja številne avtorje (npr. Boocock, 
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1971 in Cherryholmes, 1979), ki so s svojimi raziskavami dokazali, da je uporaba didaktičnih 
iger pri pouku izzvala večji interes in motivacijo pri učencih ter da je takšen način učenja bolj 
učinkovit kot klasičen.  
 
Tudi z metodo opazovanja igre učencev med odmori sem pridobila podatke, ki se skladajo z 
odgovori učencev pri intervjujih. Opazila sem namreč, da se skoraj vsi učenci med odmori 
igrajo z igrami in igračami, ki so jim na voljo v šoli (najbrž tudi zato, ker jim v večini primerov 
igrač od doma ni dovoljeno prinašati). Prav tako se odgovori intervjujancev skladajo z mojimi 
opažanji pri vprašanju, s katerimi igrami in igračami se najpogosteje igrajo, in sicer so to: »lego 
kocke«, avtomobilčki in dojenčki. Mnogo učencev je med odmorom risalo, pogoste pa so tudi 
skupinske igre vlog. Sicer je bilo v večini opazovanih razredov vzdušje med odmori mirno in 
brez večjih izgredov, kar pomeni, da se učenci z igro med odmori lepo zamotijo in sprostijo, s 
tem pa tudi pripravijo na kvalitetno nadaljevanje pouka. Pri opazovanju sem se posvetila tudi 
analizi igralnih kotičkov oziroma delov razreda, ki so namenjeni prosti igri učencev med odmori 
in lahko povzamem, da so ti v večini lepo urejeni in pospravljeni. Pomembno je namreč tudi, 
da je prostor, kjer se otrok igra, urejen. V štirih šolah sem ugotovila, da učenci večino odmorov 
preživljajo zunaj na igrišču ali v telovadnici (Tabela 5), kar je pozitivno, saj je večji poudarek 
na aktivnosti učencev. Spodbudno je tudi dejstvo, da so na treh šolah učiteljice prinesle v razred 
pregrinjala in krpe, s katerimi se učenci med odmorom igrajo (predvsem igre vlog), ali pa igrače 
ustvarjajo kar sami.  
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5 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo se ukvarjali z igrami in igračami, ki so na voljo učencem prvih 
razredov mestnih in podeželskih osnovnih šol. Seveda smo področje raziskovali širše in se lotili 
tudi igre učencev med odmori, njihovih izkušenj in mnenj o naboru igrač v razredih, o igralnih 
navadah učencev smo povprašali tudi njihove učiteljice itd. Teoretični del magistrske naloge je 
za boljše razumevanje izsledkov raziskave zastavljen nekoliko širše. V njem smo predstavili 
razvojno stopnjo otroka v srednjem otroštvu (fizični, gibalni, kognitivni, čustveni in socialni 
razvoj) ter predstavili izzive, s katerimi se otrok spopada v šoli. Drugo podpoglavje teoretičnih 
osnov obsega razlago in definicijo otroške igre, teorije o igri, klasifikacijo igre ter obravnava 
igro pri pouku ter uporabo didaktičnih iger. V tretjem in hkrati zadnjem podpoglavju 
teoretičnega dela smo se posvetili igračam – njihovi opredelitvi in funkciji, klasifikaciji igrač 
ter bolj podrobno didaktičnim igračam.  

V empiričnem delu smo raziskovali in analizirali igre in igrače, ki so za prosto igro med odmori 
na voljo učencem obravnavanih osnovnih šol. V okviru tega smo preverjali število, vrsto in 
stanje oz. ohranjenost iger in igrač. Ugotavljali smo tudi, če se igre in igrače po omenjenih 
kriterijih kaj razlikujejo glede na lokacijo šole (osnovne šole smo razdelili na podeželske in 
mestne). Poleg tega smo s pomočjo ankete zbirali in analizirali mnenja učiteljic posameznih 
razredov o vlogi in pomenu igrač ter igre kot aktivnosti otrok v šolskem okolju. Zanimalo nas 
je tudi, kakšne so izkušnje in navade učencev pri prosti igri med odmori ter kakšno mnenje 
imajo o igrah in igračah, ki so jim na voljo. Vse pridobljene podatke smo obdelali, uredili, 
analizirali ter interpretirali. 

Ugotovili smo sledeče: 

- Število iger in igrač, ki so učencem prvih razredov na voljo za prosto igro med 
odmori, se močno razlikuje od šole do šole. Prav tako tudi struktura iger in igrač – 
preverjali smo deleže posameznih vrst igrač in ugotovili, da se pri vsaki obravnavani 
šoli razlikujejo (poglavje 4: odgovor na 1. sklop raziskovalnih vprašanj). 

- Stanje oziroma ohranjenost iger in igrač je na zelo visokem nivoju pri vseh šolah, 
kar nakazuje na to, da učiteljice in učenci lepo skrbijo za svoje igre in igrače. Zelo 
majhen delež igrač je poškodovan ali zastarel (manj kot 4%), zanemarljivo malo 
(povprečno okoli 5%) pa je tudi pogubljenih igrač oz. njihovih delcev (poglavje 4: 
odgovor na 1. sklop raziskovalnih vprašanj). 

- Če primerjamo stanje in število igrač podeželskih in mestnih osnovnih šol, lahko 
rečemo, da razlik praktično ni, torej lokacija šole ne vpliva na ta dva parametra. 
Večje razlike smo opazili pri strukturi oziroma vrstah iger in igrač. Največja razlika 
med skupinama se pojavlja pri igračah za spodbujanje zaznavanja in gibanja, in sicer 
jih mestne šole posedujejo približno 10% več kot podeželske. Med drugimi deleži 
so razmeroma majhne razlike, ki jih lahko zanemarimo (poglavje 4: odgovor na 1. 
sklop raziskovalnih vprašanj). 

- Učiteljice obravnavanih prvih razredov se zavedajo velikega pomena igre za 
otrokov razvoj. Prav tako se strinjajo, da prosta igra učencev med odmori dobro 
vpliva na njihovo koncentracijo pri nadaljevanju pouka, pozitivno krepi medosebne 
odnose ter otrokom vceplja čut za odgovornost (skrb za igrače). Učiteljice menijo, 
da je v njihovih razredih število igrač zadostno, nekatere bi v zbirko iger in igrač 
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dodale predvsem igrače, ki spodbujajo kreativnost ter didaktične igrače (poglavje 4: 
odgovor na 2. sklop raziskovalnih vprašanj). 

- Učenci prvih razredov se v šoli večinoma igrajo s šolskimi igrami in igračami. 
Večinoma so z naborom igrač zadovoljni, kljub temu pa bi v zbirko dodali še kakšne 
izmed iger in igrač, s katerimi se najpogosteje igrajo – npr. »lego kocke«, dojenčke, 
avtomobilčke (poglavje 4: odgovor na 3. sklop raziskovalnih vprašanj). 

Ker je bil vzorec majhen, izsledkov raziskave ne moremo posplošiti. Tekom raziskovanja smo 
ugotovili, da bi določena vprašanja pri anketi in intervjuju lahko malo preoblikovali in s tem 
pridobili še več bistvenih podatkov. 

 
IZKUŠNJE IN IDEJE ZA NADALJNJE DELO 
 
Pri pregledu literature sem spoznala, kako pomembno je, da imajo učenci v šoli za igro na voljo 
dobro ohranjene, raznovrstne ter dovolj številčne igre in igrače. Igra namreč močno vpliva na 
kognitivni, motorični, fizični, čustveni ter socialni razvoj otroka. Skozi igro otroci nezavedno 
dosegajo veliko splošnih vzgojnih ciljev v učnem načrtu, pa naj bo to usmerjena oz. vodena 
igra ali preprosto prosta igra med odmorom. Otroci oz. učenci se med igro tudi sprostijo in 
spočijejo, tako da lahko nadaljnje šolsko delo lažje in nemoteno poteka. 
 
Z obiskovanjem osnovnih šol oz. njihovih prvih razredov sem ugotovila, kako različni so pogoji 
za igro učencev, koliko pozornosti je s strani učiteljic ter vodstev šol namenjene igram in 
igračam, kako posodobljene so ter kakšne so izkušnje učencev z njimi. Ugotovila sem, da je 
številčnost, pestrost in ohranjenost igrač pri večini šol zadovoljiva. Učiteljice in vodstvovsake 
posamezne šole skrbijo, da se igrače letno posodabljajo, dokupujejo ter urejajo. Ugotovila sem, 
da so učenci po šolah z igrami in igračami, ki so jim na voljo za igro med odmori, po večini 
zadovoljni, nekateri pa bi si želeli še dodatnih iger in igrač. Učiteljem predlagam, da družabnim 
igram in igračam namenjajo pozornost tako med odmori, kot pri pouku. Učence naj spodbujajo 
k ohranjanju iger in igrač ter tudi sami skrbijo za njihovo urejenost. Zelo dobra se mi zdi tudi 
ideja, da bi učenci določene igre in igrače izdelovali sami, saj bi to še dodatno vplivalo na 
medosebne odnose, strpnost, medsebojno sodelovanje itd. Zelo dobra se mi zdi tudi ideja z 
rjuhami (na eni izmed obiskanih šol imajo učenci za igro na voljo veliko škatlo z rjuhami), saj 
pri učencih spodbuja svobodo domišljije, česar so, po mojem mnenju, premalo deležni.  
 
Izsledkov raziskave ne moremo posploštiti, saj je vzorec za to bistveno premajhen. Raziskavo 
pa bi lahko razširili na več mestnih in podeželskih osnovnih šol ter s tem dobili splošnejši 
vpogled na stanje iger in igrač glede na lokacijo. Raziskavo bi lahko opravili tudi glede na regije 
ter s tem primerjali mestne in podeželske šole na omejenem območju. Kot bodoča učiteljica 
bom prav gotovo namenila veliko pozornosti prav igram in igračam, ki bodo učencem v razredu 
na voljo za prosto igro. Dobro se namreč zavedam, kako pomembne so za vsestranski razvoj 
otrok, obenem pa so sprostitvena dejavnost pred poukom, med njim in po pouku. Učenci se 
med igranjem povežejo, razvijajo medosebne odnose, empatijo, sodelovanje znotraj skupine, 
učijo se, kako upoštevati pravila ter še mnogo drugih vrednot, ki jih v učnem načrtu najdemo 
zapisane kot splošne učne cilje (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011).  
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7 PRILOGE 

7.1 Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem Anja Stroj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani smer Poučevanje na razredni 
stopnji in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Igre in igrače v prvih razredih mestnih in 
podeželskih osnovnih šol. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je stanje igrač (vrsta, število, 
ohranjenost) v prvih razredih osnovnih šol, ki so na voljo učencem za prosto igro med odmori 
ter kako na stanje gledajo učenci in kako učiteljice. 

Anketa je anonimna,  zbrani podatki bodo obravnavani zaupno, analizirani na splošno ter 
uporabljeni zgolj za namen raziskave.  

Za reševanje boste porabili zgolj nekaj minut, za odgovore pa se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

PODATKI O ANKETIRANIH UČITELJIH/ UČITELJICAH: 

Obkrožite. 

Spol:  M     Ž  

Starost:           25 – 35 let           36 – 45 let            46 – 55 let            več kot 55 let 

Delovna doba:           0 – 10 let           11 – 20 let           21 – 30 let           več kot 30 let 

 

1. Koliko časa je učencem Vašega razreda v okviru pouka (odmorov) namenjenega 
prosti igri? Obkrožite. 
a) 5 – 15 minut dnevno. 
b) 15 – 30 minut dnevno. 
c) Več kot 30 minut dnevno. 
d) Odvisno od učne snovi – če ostane čas, ga namenim igri. 

 

2.  Kako pogosto se učenci Vašega razreda v okviru pouka (med odmori) igrajo? 
Obkrožite. 
a) Enkrat dnevno 
b) Dvakrat dnevno 
c) Večkrat dnevno 

 

3. Menite, da imajo učenci Vašega razreda dovolj časa za prosto igro med odmori? 
Koliko časa bi namenili prosti igri in kdaj bi to umestili v pouk? 
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4. Ali je po Vašem mnenju pomembno, da so učencem za prosto igro med odmori 
na voljo številne in raznovrstne igre in igrače ter zakaj? 

 

 

5. Prosta igra med odmori vpliva na... 
(Obkrožite: 5 – se popolnoma strinjam, 1 – se absolutno ne strinjam): 

 
...učenčev telesni in duševni razvoj. 1 2 3 4 5 

...sprostitev učencev ter lažji potek nadaljneda pouka. 1 2 3 4 5 

...doseganje ciljev v učnem načrtu (predvsem splošnih). 1 2 3 4 5 

...krepitev medosebnih odnosov ter medsebojnega spoštovanja.  1 2 3 4 5 

...razvoj učenčeve odgovornosti ter skrbi za predmete/stvari. 1 2 3 4 5 

 
6. Kako bi z nekaj besedami opisali stanje iger in igrač, ki so za prosto igro med 

odmori namenjene Vašim učencem (število, vrsta, ohranjenost). 
 

 

7. Se učenci v razredu poslužujejo šolskih iger in igrač, ki so jim na voljo za prosto 
igro med odmori? Obkrožite. 

DA  NE  OBČASNO 

Opišite, katere igre in igrače najpogosteje uporabljajo. 

 

8. Menite, da so učenci zadovoljni z naborom igrač, ki so jim na voljo za prosto igro 
med odmori, ali bi si zbirko želeli nadgraditi novimi igračami? 

 

 

9. Ali in katere nove igrače bi vi kot učitelj/učiteljica izbrali za svoje učence? 
 

 

 

10. Ali učenci v šolo prinašajo svoje igre in igrače? Obkrožite. 
VEDNO  OBČASNO  NIKOLI 

Katere igrače največkrat prinašajo? 
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___________________________________________________________________________ 

 

ZA ODGOVORE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM! 

 

Anja Stroj 
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7.2 Kontrolna lista za popis iger in igrač 

 

KONTROLNA LISTA 

1. VRSTA – našteti, točno katere igrače imajo  
 

 Igrače za 
najmlajše 

(plišaste igrače, 
ropotuljice...) 

Igrače za 
domišljijske 

igre (figurice, 
dojenčki, 
lutke...) 

Igrače za 
ustvarjalno 
izražanje in 

konstruiranje 
(lego kocke, 

avti...) 

Igrače, ki 
spodbujajo 

zaznavanje in 
gibanje (vlaki, 
hula obroči...) 

Igrače za 
družabne 

igre (človek 
ne jezi se, 

karte, 
spomin...) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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2. ŠTEVILO – posameznih igrač in vseh igrač skupaj 
 

VRSTA ŠTEVILO 

Igrače za najmlajše (razne plišaste igrače, ropotuljice...)  

Igrače za domišljijske igre (npr. razne figurice, dojenčki, kuhinjska posoda, 
lutke...) 

 

Igrače za ustvarjalno izražanje in konstruiranje (npr. lego kocke, vlaki, avti...)  

Igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje (tovornjaki, avti, hula obroči...)  

Igrače za družabne igre (npr. človek ne jezi se, karte, spomin, domine)  

SKUPAJ  

 

3. STANJE/OHRANJENOST 
 

OHRANJENOST IGER 
IN IGRAČ 

ŠTEVILO OPOMBE (večje/manjše poškodbe, 
obrabljenost...) 

Dobro ohranjene   

Polomljene, popraskane, 
strgane 

  

Pogubljene   

Neuporabne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

7.3 Kontrolna lista za opazovanje 

 

KONTROLNA LISTA ZA OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 

 

Število vseh učencev v razredu: ______ 

Dolžina odmora (časa za prosto igro učencev): _____ min 

Čas odmora: ____________ 

 

ODMOR: 

 
 
 

Se igrajo s 
šolskimi 
igračami 

Se igrajo z igračami, 
ki so jih prinesli od 

doma 

Se podijo, 
lovijo, 
rišejo... 

Se ne igrajo 

ŠTEVILO     

 

 

 Igrače za 
najmlajše 
(plišaste 
igrače, 

ropotuljice...) 

Igrače za 
domišljijske 

igre (figurice, 
dojenčki, 
lutke...) 

Igrače za 
ustvarjalno 
izražanje in 

konstruiranje 
(lego kocke, 

avti...) 

Igrače, ki 
spodbujajo 
zaznavanje 
in gibanje 

(vlaki, hula 
obroči...) 

Igrače za 
družabne 

igre (človek 
ne jezi se, 

karte, 
spomin...) 

ŠTEVILO      

 

Kako se učenci igrajo (opis)/ posebnosti: 
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7.4 Prepisi intervjujev z učenci 

7.4.1 Prepis intervjuja Šola 1 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ LESCE 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Jaz rad počnem, se igram z igračami.« 

3 U2: »A, jaz se pa rada s prijateljico se igram, pa z lego kockami se igram pa z dojenčki in 
kuhinjo. Kdaj tud se grem s kakšno prijateljico enko.« 

4 U3: »Igram se tut.« 

5 U4: »Jaz pa se rada igram s prijateljico.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Igramo, itak. Sej lovit se ne smemo.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »V šoli.« 

13 U2: »S šolskimi.« 

14 U3: »Am, mi ne smemo prinesti igrač s sabo v šolo. Drugač nam jih učiteljica vzame pa 
reče da jih bo na govorilnih dala staršem.« 

15 U4: »Ja.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »S kockami pa z Jonatanom jazbecem. Pa tut rišem rad.« 

18 U2: »Jaz se pa rada igram tole – najraje se v kotičku igram, ampak se ne mormo skos, ker 
je kotiček potem skos razmetan. Drugač se pa najraj v kotičku igram, ko se lahko, pa tut 
enko.« 

19 U3: »Šah se najraje igram. Kdaj tut s kockami pa enko.« 

20 U4: »Am jaz se pa tut rada v kotičku igram s kuhinjo.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 
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23 U2: »Am jaz pa mislm, da sm že tolk časa v šoli,  da sm se jih preveč navadla pa 
naveličala. Tko da sm se jih že mal naveličala.« 

24 U3: »Ja, dost jih mamo.« 

25 U4: »Kr dost ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, še kr. Samo smo pa avte, k smo jih mel, že vse zgubil.« 

28 U2: »Men se pa zdi, da so v redu, samo smo pa enkrat mogl enko čist zalepit s selotejpom 
k je bla čist strgana. Pa enkrat smo tut eno igro čist pogubil, no vse figurce so nekam zginle. 
Am dojenčki so pa v redu, sam jih pa skos fanti slačjo pa gledajo, kakšni so pa se grejo 
»zdravnike.« « 

29 U3: »Men se zdi, da jih je dovolj pa da so čist dobre.« 

30 U4: »Ja, men tut.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Jez bi dodal še viteze pa en velik grad pa zmaje.« 

33 U2: »Jaz bi pa dodala kakšno tako, kakšen nov izdelek, kakšne take igrače, bolj punčkaste 
pa mal več dojenčkov. Pa tut mal več družabnih iger.« 

34 U3: »Jaz bi pa mel kakšno družabno igro še.« 

35 U4: »Jaz bi pa kej za štrikat.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno po malici (združite vse krajše odmore v enega daljšega). Bi radi imeli za prosto 
igro več časa, ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Ja, še daljši.« 

38 U2: »Jaz tut.« 

39 U3: »Ja, še mal daljši.« 

40 U4: »Pikico daljšega.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ne. Ko pride učiteljica, pospravmo k povsod lego kocke ležijo po tleh.« 

43 U2: »Samo zjutrej, ko pridemo. Pa takrat, ko mamo angleščino se lahko igramo, mislm ko 
jo nimamo – takrat, ko jo majo drugi prvi razredi, se mi lahko igramo.« 

44 U3: »Jaaa, pa med poukom, če kakšne une lesene sestavlamo.« 

45 U4: »Drugač ne, samo če nam da učiteljica lesene kocke za setavlat al pa če nam kaj 
pokaže.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 
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7.4.2 Prepis intervjuja Šola 2 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ MOŠNJE 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Igram se.« 

3 U2: »Igram se s prijatelji.« 

4 U3: »Lovim pa divjam, pa tut igram se.« 

5 U4: »Am, najraje skačem s kolebnico, če smo zunjaj, če pa smo v šoli, se najraje igram v 
kotičku.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Igramo!« 

9 U3: »Lovimo pa podimo!« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Ja, s šolskimi.« 

13 U2: »S šolskimi, ker od doma sploh ne prinesemo igrač.« 

14 U3: »Ja jih kdaj pa kdaj, če nam učiteljica dovoli.« 

15 U4: »Ja.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s 
kartami,  lego kockami, lutkami,  puzli,  avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se najraje s kockami igram pa karte.« 

18 U2: »V kotičku z dojenčki pa kuhinjo pa s kockami tut včasih.« 

19 U3: »Karte tarok pa kocke.« 

20 U4: »Vse, najraje pa v kotičku s prijateljicami. Igramo se z dojenčki pa kuhinjo.« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Ja.« 

24 U3: »Ne.« 

25 U4: »Ne.« 
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26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, men so v redu pa velik jih je pa dobre so.« 

28 U2: »Ja, men so ful zabavne.« 

29 U3: »Men so že mal dolgočasne. Sm se jih že mal naveličal.« 

30 U4: »Men so pa dolgočasno zabavne. Včasih so zabavne k se kej s prijateljicami igram, 
včasih so mi pa že dolgočasne.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne oz. katere? 

32 U1: »Jaz bi rad mel avtočke na dalinca. Pa tko da bi jih mel velik, da bi mel lahko vsak 
svojga, da se ne bi kregal.« 

33 U2: »Spomin, še več spomina pa še več legic.« 

34 U3: »Playstation da bi mel v šoli. Pa igrce na telefonu.« 

35 U4: »Am, da bi mel računalnik pa gor naložene igrce.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa, ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Več.« 

38 U2: »Manj.« 

39 U3: »Več, eno uro.« 

40 U4: »Mnogo, mnogo več. Da bi mel dve uri. No tko da bi mel pol ure pa še mal več.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ne.« 

43 U2: »Ja, če kdo prej konča z nalogo k jo delamo med poukom, se gre lahko igrat.« 

44 U3: »Ja, k nam kej kaže.« 

45 U4: »Ja.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

 

7.4.3 Prepis intervjuja Šola 3 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ A.T.L. RADOVLJICA 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Jaz se najraje igram z igračami v šoli.« 
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3 U2: »Am, jest najraj rišem v zvezek pa se igram.« 

4 U3: »V zvezek rišem zmerej med odmorom.« 

5 U4: »Jes tut.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Ja, igramo.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Ful rada prinesem v šolo tut svoje igrače, če nam učiteljica dovoli.« 

13 U2: »Ne, jaz pa v šoli.« 

14 U3: »Jes tut s šolskimi igračami.« 

15 U4: »Tut jest s šolskimi.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »S kockami.« 

18 U2: »Z mlinom, mlin je pa taka družabna igra.« 

19 U3: »S kockami pa v kotičku. Pa rišem rada.« 

20 U4: »Jaz pa v kotičku tut z igračami, s punčkami pa dojenčki .« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja, dost jih je.« 

23 U2: »No ja, dost.« 

24 U3: »Dovolj, ja.« 

25 U4: »Dovolj.« 

 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Da niso nč polomljene pa da so dobre. Rada se igram z vsemi.« 

28 U2: »Čist dobre so, nč pokvarjene pa stare.« 

29 U3: »Ja, super igrače mamo.« 

30 U4: »Tut.« 
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31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Še več pliškotov.« 

33 U2: »Še kakšno družabno igro dobro.« 

34 U3: »Barbike da bi mel.« 

35 U4: »Sestavljank da bi jih blo več.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Ja, več.« 

38 U2: »Več, ja.« 

39 U3: »Ja, več časa za risat bi mela.« 

40 U4: »Jes ga mam pa čist dovolj.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Včasih.« 

43 U2: »Ne.« 

44 U3: »Včasih ja, ko nam kej kaže.« 

45 U4: »Ja, včasih k nam kej kaže.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

 

7.4.4 Prepis intervjuja Šola 4 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ IZ GORENJSKE REGIJE (AN) 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Am, rišem pa barvam.« 

3 U2: »Rišem pa igram.« 

4 U3: »Igram se am bl tko s spužijam.« 

5 U4: »Igram se.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Am igramo pa tut rišemo.« 
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9 U3: »Podimo pa skačemo.« 

10 U4: »Ja, sam ne smemo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Am s svojimi igračami k jih prnesem v šolo – z Ančo Pomarančo.« 

13 U2: »V šoli k so dobre.« 

14 U3: »Jaz se rajš igram s tistimi, k jih prinesem s sabo.« 

15 U4: »S temi, ki jih mamo v šoli.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se najraj igram s kuhinjo sam zdej ne vem, kje je k jo že nekej časa ni v razredu.« 

18 U2: »S kartami – zlo se rada kartam.« 

19 U3: »S kockami itak.« 

20 U4: »Tut s kockami.« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Ja.« 

24 U3: »Dovolj.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, sm zadovoljna.« 

28 U2: »Ja.« 

29 U3: »Am, nekej vmes. Pač tko k včasih se mormo kej igrt pa nekej najdem, pol drug dan k 
se mormo spet nekej igrt spet morem najdt in ne najdem take igrače, s katero bi se igral.« 

30 U4: »Men so v redu.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Am jest bi mela otroško denarnco, da bi se z njo igral.« 

33 U2: »Dojenčke.« 

34 U3: »Avte na dalinca.« 

35 U4: »Helikopter na dalinca.« 

36 A: Za igro imate na voljo en odmor dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali 
se vam zdi, da imate časa dovolj? 
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37 U1: »Ja čist dovolj k pol se sam podijo fantje.« 

38 U2: »Ja čist dovolj.« 

39 U3: »Tut dovolj.« 

40 U4: »Čist dovolj časa.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ne.« 

43 U2: »Ja.« 

44 U3: »Ja, tut včasih.« 

45 U4: »Ja k kej pokaže za matematko.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.5 Prepis intervjuja Šola 5 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ BEGUNJE 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »S sošolcem se igrava kašne kužke pa to.« 

3 U2: »Jaz se pa rada igram s sošolkami pa z igračkami pa ful rada rišem.« 

4 U3: »Rišem pa sestavlam.« 

5 U4: »Rišem pa se s puncam igram.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Igramo.« 

9 U3: »Oboje.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Se rajš tuki oziroma se mormo s telimi k od doma jih ne smemo nost.« 

13 U2: »V šoli.« 

14 U3: »Ja, tko k je U1 povedal.« 

15 U4: »V šoli.« 
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16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Lego kocke.« 

18 U2: »Jaz se pa rada igram s konjički plišastimi pa plastičnimi. Kšnga tut prnesem v šolo od 
doma na skrivaj k ga skrijem v torbo pa rečem, da ga nesem v svojo sobo.« 

19 U3: »Lego kockami.« 

20 U4: »Z enko, rada se pa igram tut v kuhinji pa z dojenčki.« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Am, jaz bi pa rada prinesla še kej igrač.« 

24 U3: »Kr dost.« 

25 U4: »Dost.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja.« 

28 U2: »Jaz nism čist zato ker mam rajš svojo kobilo pa se rajš z njo igram.« 

29 U3: »Ja.« 

30 U4: »Jes tut.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Legice city.« 

33 U2: »Jaz bi pa ta prave konje, da bi lahko čist zares jahal. Drugač za v razred bi pa več 
pliškotov konjev pa več plastičnih konjev pa opremo za konje.« 

34 U3: »Tut legice.« 

35 U4: »Jaz bi pa rada dala kašn vozek za dojenčke.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en odmor dnevno 
(včasih nekoliko krajši, včasih daljši). Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam 
zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Jaz bi mel več.« 

38 U2: »Men se zdi, da je dovolj časa.« 

39 U3: »Lahko bi blo mejčken več.« 

40 U4: »Ja, mal več časa bi blo super.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 
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42 U1: »Ne.« 

43 U2: »Ja se v telovadnici dostkrat.« 

44 U3: »Ja se, tko kdaj z link kockami kej sestavljamo pa tko.« 

45 U4: »Ja.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.6 Prepis intervjuja Šola 6 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ GORIČE PRI GOLNIKU 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Jaz s sošolcem najraje rišem pa se s kockami igram pa s tisto kuglo, k spravlaš 
frnikolo v luknjico.« 

3 U2: »Zlo rad rišem pa ustvarjam tut kakšne maske grde, potem rad se podim pa rad se 
skrivam. Pol pa še zlo rad delam pištole iz kock al pa iz unih šlaufov pa matic.« 

4 U3: »Jaz najraj rišem pa se igram konje.« 

5 U4: »Jaz se pa rada s sošolko igram konje, rišem, ustvarjam pa kdaj pa kdaj kocke 
sestavljam.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Oboje.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Učiteljica nam ne dovoli v šolo nosit igrače, tko da se s šolskimi igramo.« 

13 U2: »S šolskimi ja, ne smemo svojih prinest, razen če učiteljica prejšnji dan ne reče, da 
lahko jutr prnesemo igrače v šolo.« 

14 U3: »Jaz se rada igram s šolskimi.« 

15 U4: »Jaz tut.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se rad igram s kroglo pa pištole sestavlam s kock. Kdaj tut ustvarjam maske te, k 
nardiva oko pol pa iz te luknje še kri nardiva.« 
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18 U2: »Jaz se ne igram tok, rajš rišem, ustvarjam. Drugač se pa zlo rad igram s kockam pa se 
podim po razredu, no sej to sm že reku. Tut s kuglo se rad igram.« 

19 U3: »Jaz pa tut s kuglo. Drugač pa tut rada rišem pa ustvarjam.« 

20 U4: »S kuglo tut, konje pa rišem tut.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Men ja, ampak še kakšno igračo bi zravn tko.« 

24 U3: »Ja.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Men se zdijo igrače lepe pa k da so nove.« 

28 U2: »Men se zdijo tut uredu, sam mal se mi zdijo že stare nekatere no.« 

29 U3: »Ja, jaz sem zadovoljna, lepe so, nove pa velik jih je, dost za vse.« 

30 U4: »Men so pa všeč – so stare pa nove tut.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Jaz bi mel »Starwars« kocke pa kakšno plastično igračko »Starwars« pa še kakšne 
»Mindcraft« kocke. Potem bi mel še tisto ta modro pa belo kuglo, ista kokr jih že mamo, 
samo da je druge barve pa večja je.« 

33 U2: »Une pištole k strelaš tko, une pajke k se svetijo v temi, zlat kovanc, prstane. Pol bi pa 
še »Starwars« lasarski meč pa kostume tut da bi se lahko igral.« 

34 U3: »Kakšne barbike pa plastične konje, kuglo tut pa kocke za punce.« 

35 U4: »Za punce kocke pa barbike pa konje tut pa kužke pa mucke.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da se v šoli pogosto igrate (pred poukom, med 
poukom imate daljši odmor in vmes še nekaj krajših). Bi radi imeli za prosto igro več 
časa, ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Men bi blo bolš, da bi blo še mal več časa za igro.« 

38 U2: »Jaz bi se kar cel dan igral.« 

39 U3: »Dovolj dolg.« 

40 U4: »Tut dovolj.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Noter se nikol z nami ni igrala..« 
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43 U2: »Itak da se je! Dostkrat se gremo med poukom kakše poučne igrce al pa k nam kej 
kaže s kockami.« 

44 U3: »Am, ne.« 

45 U4: »Ja, med poukom se gremo take poučne igrce tut, zunaj se pa lovimo.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.7 Prepis intervjuja Šola 7 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ PREDDVOR 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Igram se.« 

3 U2: »Igram pa rišem.« 

4 U3: »Igram se.« 

5 U4: »Spuščam se po toboganu.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Igramo.« 

9 U3: »Ja, igramo.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali jih 
raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Ki jih prinesemo s sabo.« 

13 U2: »S šolskimi.« 

14 U3: »S šolskimi.« 

15 U4: »Rajš jih prinesem s sabo.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s kartami, 
lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Najraj se igram z avtočki.« 

18 U2: »Rišem.« 

19 U3: »Z zajčki.« 

20 U4: »Tut z zajčki.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 
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22 U1: »Dovolj ja.« 

23 U2: »Mhm.« 

24 U3: »Ja, dovolj.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, jaz sem zlo zadovoln, nove so pa lepe.« 

28 U2: »Ja, jes tut.« 

29 U3: »Tut jest.« 

30 U4: »Ja.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? Kakšne? 

32 U1: »Robote.« 

33 U2: »Skokice.« 

34 U3: »Domine.« 

35 U4: »Zajčke.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en odmor dnevno 
ter nekaj časa po malici. Bi radi imeli za prosto igro več časa, ali se vam zdi, da imate časa 
dovolj? 

37 U1: »Še več.« 

38 U2: »Več.« 

39 U3: »Dovolj mamo časa.« 

40 U4: »Dovolj časa.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Mav se igramo sam k rešujemo pa beremo pravjice. Pa k kej računamo.« 

43 U2: »Ane pa tut čist mav se igramo pa kej zabavnga rišemo.« 

44 U3: »Malo.« 

45 U4: »Včasih.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.8 Prepis intervjuja Šola 8 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ BEŽIGRAD 
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1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Amm, rada rišem pa se igram s svojimi prijateljicami, da smo družina.« 

3 U2: »Menjam slikice.« 

4 U3: »Jaz rad igram »Bidamane« (igra s karticami).« 

5 U4: »Jaz se pa rada igram s sošolkami kužke. Delamo se, da smo kužki in počnemo vse, kar 
počnejo kužki.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Lovimooo!« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Jaz jih raje prinesem s sabo.« 

13 U2: »S sabo.« 

14 U3: »Ja itak da s sabo!« 

15 U4: »S sabo.« 

16 A: Zakaj igrače raje prinesete s sabo, šolske igrače niso dovolj? 

17 U1: »Am, so.« 

18 U2: »Samo so te, ki jih lahko prinesem od doma boljše.« 

19 U3: »Te šolske so bedne.« 

20 U4: »Ja.« 

21 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro,  se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

22 U1: »Družabne igre.« 

23 U2: »Jaz rad »dablam« slikice! V šoli pa z ničemer!« 

24 U3: »Jaz pa isto kot U2. Rad igram Bidemane pa »dablam« slikice.« 

25 U4: »Nič. Rada od doma prinesem svoje igrače.« 

26 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

27 U1: »Ja.« 

28 U2: »Ne.« 

29 U3: »Ja.« 



94 
 

30 U4: »Ne vem.« 

31 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

32 U1: »Ja.« 

33 U2: »Ne vem.« 

34 U3: »Ja.« 

35 U4: »Neee!« 

36 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

37 U1: »Si želim. Jaz bi imela še kakšnega plišastega medvedka.« 

38 U2: »Nobene. A veš kaj bi jaz imel s sabo? Telefon pa bi špilal »Mind craft«.« 

39 U3: »Jaz bi enako kot U2 in tut velik Bidemanov bi rad imel v šoli.« 

40 U4: »Jaz bi pa imela tudi plišaste igračke.« 

41 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

42 U1: »Am, jaz bi raje imela krajši odmor. Ta je predolg.« 

43 U2: »Daljšiiii!« 

44 U3: »Mnogo daljši!« 

45 U4: »Preveč je dolg! Meni je na koncu že dolgčas!« 

46 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

47 U1: »Ja, kr velikrat.« 

48 U2: »Ja, sej se skos.« 

49 U3: »Dostikrat.« 

50 U4: »Ja.« 

51 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.9 Prepis intervjuja Šola 9 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Igram, rad pa tut rišem pa se igram v kotičku .« 

3 U2: »Najraje rišem pa se igram s prijateljicami.« 
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4 U3: »Najraje rišem.« 

5 U4: »Jest se pa rad igram s sošolko.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Rajš se igram.« 

8 U2: »Jest tut ja.« 

9 U3: »Ja, raje se igram.« 

10 U4: »Tut, raj igram.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Ki so nam na voljo v razredu, svoje igrače lahko samo včasih prinesemo s sabo.« 

13 U2: »Jaz tut te k so v razredu.« 

14 U3: »Jaz tut ja.« 

15 U4: »Jaz jih pa prinesem v šolo.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se najraje igram z barvicami pa z listi, pa jih najraj prepogibam pa strižem, da pol 
nastane neki tazga lepga. Drugač se pa najraj igram s sošolko da je kuža, jaz ji pa kuham za 
jest tm k mamo kuhinjo.« 

18 U2: »Jaz isto ful rada rišem. Am od igrač mi je pa najbl všeč otroška blagajna k se pol 
igram tko, da prodajam kej.« 

19 U3: »Z barvicami pa rišem. Z igračami se pa bolj malkrat igram.« 

20 U4: »Jaz se pa tut rad igram kužke. Igrače pa najrajš prinesem s sabo (kašn helikopter). S 
šolskimi pa s ta majhnimi kockami.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Seveda, dovolj.« 

23 U2: »Men se tut zdi, da dovolj.« 

24 U3: »Enako ja, dovolj.« 

25 U4: »Men je tut uredu.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Men so zlo všeč igrače.« 

28 U2: »Men so kašne igrače ful všeč, kašne mi pa sploh niso. Take recmo k mi z njimi ni do 
igranja, mi niso všeč pa se pol z njimi tut ne igram.« 

29 U3: »Men so pa vse igrače super, so nove, veliko jih je, tko da so mi ful všeč.« 
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30 U4: »Ja men tut.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Bayblade.« 

33 U2: »Barbike pa take flomastre k bi bli od šole.« 

34 U3: »Še več barvic.« 

35 U4: »Kašn helikopter, lahko samo tko al pa na dalinca.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en odmor. Bi 
radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Jaz bi mel krajši čas k mi je tok všeč pouk pa da delamo naloge.« 

38 U2: »Včasih si želim, da bi bil daljši odmor, včasih pa da krajši. Tko če na primer kej 
tazga delam k bi rabla več časa, bi rajš, da bi bil odmor daljši. Ne morem si sploh izbrat.« 

39 U3: »Jaz isto.« 

40 U4: »Jaz si pa želim, da bi bil vsak dan daljši odmor, da bi mel več časa za igro.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Kdaj se poigramo s šablonami pa barvicami pa liki. Se tko prov mal poigramo z 
učiteljico.« 

43 U2: »Am, ja kdaj kašne poučne igrice.« 

44 U3: »Tut se igramo med poukom ja.« 

45 U4: »Kdaj se z nam igra, kdaj pa ne.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.10 Prepis intervjuja Šola 10 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ SIMONA JENKA KRANJ 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Am, rada rišem ali se s sošolko nekaj igram. Zlo rada tud ustvarjam.« 

3 U2: »Jest tut rada rišem, najraje se igram s sošolkami, rada grem tut ven s šolo. Najrajš mam 
pa ko rišemo pa ustvarjamo.« 

4 U3: »Najraj rišem, am če je pa tak zlo dolg odmor pa rajš kej druzga počnem. Najrajš od 
vsega pa rišem.« 

5 U4: »Jes se pa najraj s prjatli igram z legicam pa v kotičku pa rišem tut med odmori.« 
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6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo.« 

8 U2: »Igramo.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Kokr kdaj, včasih se tut podimo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali jih 
raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Igramo se z igračami, tistimi, ki so v razredu, kdaj pa kdaj pa lahko tut kakšno 
malenkost prinesemo pa se igramo s tem pol.« 

13 U2: »Jaz večkrat ne prinesem igrač, rada bi prinesla ptička od doma. Ampak najrajš mam 
pa igrače iz šole za igrat.« 

14 U3: »Jaz kdaj prinesem s sabo, ampak ne prov zlo velikrat, bolj redko. Se tut rajš igram z 
igračami, ki so v šoli.« 

15 U4: »Jaz tut kdaj prnesem svoje igrače v šolo, drugač se pa zlo rad s šolskimi igram.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se najraje igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Am, jaz se prov preveč z igračam ne igram, ampak se tko skp igramo am s sošolkami. 
Igramo se kdaj kužke al pa tko ene sestrce pa tko s pregrinjali se igramo kej k jih mamo velik.« 

18 U2: »Takrat k prinesem svoje kulije pa zvezek pa pol s sošolkami rišemo. To mam najrajš.« 

19 U3: »Am, najrajš rišem, če je pa kakšen zelo dolg odmor, se pa najraje igram z oblekami, 
da se kej oblečemo in smo super junaki al pa kej.« 

20 U4: »Jaz pa se rad igram z legicam.« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja, mamo jih kar preveč.« 

23 U2: »Ja, ful jih mamo.« 

24 U3: »Ja, še kr.« 

25 U4: »Ja, velik jih mamo.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Jaz sem z igračami zadovoljna. So kakšne nove skos, nobene še niso tok stare k se 
velik igramo. « 

28 U2: »Men se zdijo dobre pa velik jih je.« 

29 U3: »Men se tut sploh ne zdijo tko slabe.« 

30 U4: »V redu, tut mal niso stare pa pokvarjene.« 
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31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? Kakšne 
oz. katere? 

32 U1: »Jaz si ne bi čist nč več želela k jih mamo dost in se ful velikrat igramo.« 

33 U2: »Svoje pliškote, k mamo že tko in tko doma preveč igrač in bi jih lahko prinesla v šolo.« 

34 U3: »Mi fantje se bolj igramo s temi borilnimi igračami, sam v šoli tega ne pustijo. Tko da 
če bi lahko zbiral, bi mel za igro kakšen meč pa puško tako plastično za hec.« 

35 U4: »Jaz bi mel pa take majhne plastične vojake za igrat.« 

36 A: Za igro imate v šoli na voljo en daljši odmor in več krajših odmorov. Bi radi imeli 
za prosto igro več časa, ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Men se zdi, da mamo časa dost, včasih bi pa lahko še čist mal podaljšal.« 

38 U2: »Jaz si pa želim, da bi mel čimprej pouk, ker mi je to zlo všeč. Tko da bi mela krajši 
odmor.« 

39 U3: »Jaz bi mel še več časa, če se kej tazga igramo, bi blo fino, da bi bil daljši.« 

40 U4: »Jaz tut ja, če se igramo recmo dve stvari je pol za eno čas, za drugo pa ne. Tko da bi 
blo takrat dobr, da bi bil odmor še mal daljši.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Tut če nam kej pokaže.« 

43 U2: »Ne.« 

44 U3: »Ja, tut se igra z nami med poukom. Se gremo kakšne počne igre.« 

45 U4: »Ja.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.11 Prepis intervjuja Šola 11 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ A1 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Jaz se med odmorom najraje igram s sošolkami in rišem.« 

3 U2: »Igram s sošolci.« 

4 U3: »Rišem pa se igram.« 

5 U4: »Igram se vojake.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igram pa rišem.« 
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8 U2: »Igramo.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Lovimo pa podimo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »V šoli, včasih jih pa tut rada prnesem s sabo, takrat ko učiteljica dovoli.« 

13 U2: »S šolskimi.« 

14 U3: »Jaz jih rada prnesem s sabo.« 

15 U4: »Tut s sabo, da lahko prnesem kere hočem.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro,  se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se najrajš s sošolkami v kuhinji pa z dojenčki.« 

18 U2: »Jaz najrajš sestavlam z lego kockami pa pol sestavmo avione pa se pol igramo.« 

19 U3: »Igram se v kotičku z dojenčki pa kuhinjo.« 

20 U4: »Jaz se pa rad sablam s sošolci pa da se igramo vojake. Tut iz legic nardimo meč pa 
pištole pol se pa za hec tko strelamo.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja, še kar.« 

23 U2: »Ja.« 

24 U3: »Ja, drugač sm zadovoljna, sam jih pa rada tut kdaj prinesem s sabo k se šolskih al 
naveličam.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja.« 

28 U2: »Ja še kr. Čeprov lahko bi mel tut kašne druge še.« 

29 U3: »Ja, ampak si želim,  da bi jih mel še več.« 

30 U4: »Ja.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Ja, kakšne nove barvice pa barbike pa dojenčka k je pa lula.« 

33 U2: »Jaz bi mel avione na dalinca pa lahko tut čist take navadne plastične za igrt se.« 

34 U3: »Ne vem.« 

35 U4: »Jaz bi pa mev kakšne meče »starwars« k se svetjo.« 
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36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Daljši bi bil lahko.« 

38 U2: »Daljši ja.« 

39 U3: »Men je pa čist dost dolg.« 

40 U4: »Daljši bi bil lahko.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ne.« 

43 U2: »Včasih tko če se kej pogovarjamo pa pol lahko sami kej sestavmo.« 

44 U3: »Ja.« 

45 U4: »Ja k kej sestavlamo lahko tut med poukom.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

7.4.12 Prepis intervjuja Šola 12 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ A2 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Najraje se igram.« 

3 U2: »Igram.« 

4 U3: »Rišem in se pogovarjam s sošolkami.« 

5 U4: »Jaz tut rada rišem pa se pogovarjam s sošolkami.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igram.« 

8 U2: »Oboje.« 

9 U3: »Igram.« 

10 U4: »Igramo.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Jaz se dostkrat igram z igračami,  k jih mamo v šoli, če mi pa mami dovoli, jih pa od 
doma prinesem.« 

13 U2: »Od doma prnesem avtočke pa kamion.« 
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14 U3: »Kokr kdaj, kdaj jih prinesem od doma, kdaj se pa s šolskimi igram.« 

15 U4: »S šolskimi.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro,  se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »Jaz se najraj igram z avtomobilčki pa progo (na preprogi).« 

18 U2: »Jaz tut to rad delam pa se z legicam igram.« 

19 U3: »Najrajš se grem enko pa tut z dojenčki se igramo.« 

20 U4: »Tut se grem rada enko pa spomin.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja, dovolj.« 

23 U2: »Dovolj.« 

24 U3: »Dovolj.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, čeprov bi si želel še kakšne nove igrače.« 

28 U2: »Ja.« 

29 U3: »Jaz bi rada mela kakšne druge igrače še.« 

30 U4: »Men so pa čist v redu.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: »Ja, kakšne avtočke BMW pa Audi pa take firme. Pa avtočke na dalinca z uno progo k 
jih daš gor pa dirkaš.« 

33 U2: »Kšne legice nove še.« 

34 U3: »Jaz bi mela še kakšnega dojenčka pa barbike al pa tko take punčke k je po televiziji 
reklama pa se zdej ne morem spomnt, kako se jim reče.« 

35 U4: »Ne vem.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en odmor dnevno 
ali več krajših, odvisno od učne snovi. Bi radi imeli za prosto igro več časa, ali se vam 
zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Daljšega bi mel.« 

38 U2: »Daljši ja.« 

39 U3: »Daljši.« 

40 U4: »Daljši.« 
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41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Včasih.« 

43 U2: »Ja, včasih se tut ona kej z nami poigra.« 

44 U3: »Ja.« 

45 U4: »Včasih ja.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

 

 

7.4.13 Prepis intervjuja Šola 13 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ OREHEK KRANJ 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Igram se nogomet, notri pa šah.« 

3 U2: »Najrajš itak nogomet, notr pa tut šah.« 

4 U3: »Uzun se najraj na gujsncah igram, notri pa knjige berem.« 

5 U4: »Jaz se pa zunaj rada igram pod lipo, notri pa v hišici s sošolkami kakšne igrce.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igramo pa zunaj se igramo.« 

8 U2: »Podimo.« 

9 U3: »Oboje.« 

10 U4: »Oboje.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali jih 
raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Ne, v šoli jih mamo.« 

13 U2: »V šoli jih mamo dost.« 

14 U3: »V šoli pa itak se skos zunej igramo al pa gremo v telovadnico.« 

15 U4: »V šoli.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro, se radi igrate (s kartami, 
lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »S šahom pa kakšne karte.« 
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18 U2: »Jaz pa šah pa rad sestavljam duplo kocke.« 

19 U3: »Lego kocke.« 

20 U4: »Jaz pa zlo rada rišem, igram se pa najraj pod hišico, da se kej s sošolkami igramo.« 

21 A: Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Ja.« 

24 U3: »Ja.« 

25 U4: »Ja.« 

26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja.« 

28 U2: »Ne vem.« 

29 U3: »Ja.« 

30 U4: »Neee!.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? Kakšne? 

32 U1: »Si želim. Jaz bi imela še kakšnega plišastega medvedka.« 

33 U2: »Nobene. A veš kaj bi jaz imel s sabo? Telefon pa bi špilal »Mind craft«.« 

34 U3: »Jaz bi enako kot U2 in tut velik Bidemanov bi rad imel v šoli.« 

35 U4: »Jaz bi pa imela tudi plišaste igračke.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Am, jaz bi raje imela krajši odmor. Ta je predolg.« 

38 U2: »Daljšiiii!« 

39 U3: »Mnogo daljši!« 

40 U4: »Preveč je dolg! Meni je na koncu že dolgčas!« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ja, kr velikrat.« 

43 U2: »Ja, sej se skos.« 

44 U3: »Dostikrat.« 

45 U4: »Ja.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 
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7.4.14 Prepis intervjuja Šola 14 

 

PREPIS INTERVJUJA Z UČENCI IZ OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 
JESENICE 

1 A: Kaj med odmorom radi počnete? 

2 U1: »Igram se.« 

3 U2: »Igram se z igračami.« 

4 U3: »Tut se rada igram.« 

5 U4: »Tut, pa rad se igram s prijatelji pa rad jim pomagam.« 

6 A: Se raje igrate ali podite po razredu? 

7 U1: »Igram.« 

8 U2: »Igramo.« 

9 U3: »Igramo.« 

10 U4: »Igram.« 

11 A: Ali se raje igrate z igračami, ki so vam za igranje med odmori na voljo v šoli, ali 
jih raje prinesete s sabo v šolo? 

12 U1: »Rad se igram v šoli.« 

13 U2: »S šolskimi.« 

14 U3: »Jaz tudi.« 

15 U4: »Včasih rad prinesem, včasih ne.« 

16 A: S katerimi igračami, ki so vam na voljo v šoli za prosto igro,  se radi igrate (s 
kartami, lego kockami, lutkami, puzli, avtomobilčki...)? 

17 U1: »S kockami.« 

18 U2: »Z gradom.« 

19 U3: »Rišem.« 

20 U4: »Na kotičku.« 

21 A: Kako ste zadovoljni s številom igrač? Se vam zdi, da imate v šoli dovolj igrač? 

22 U1: »Ja.« 

23 U2: »Ja.« 

24 U3: »Ja..« 

25 U4: »Ja.« 
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26 A: Ste z igračami, ki jih imate v šoli na voljo za igro med odmori, zadovoljni? 

27 U1: »Ja, nove mamo k nam jih je dedek Mraz prnesu letos.« 

28 U2: »Ja, so nove pa lepe pa velik jih je.« 

29 U3: »Dovolj jih je pa čist nove so.« 

30 U4: »Ja zadovoln sm.« 

31 A: Bi si želeli kakšne nove igrače, da bi jih imeli v šoli na voljo za prosto igro? 
Kakšne? 

32 U1: » »Človek ne jezi se«.« 

33 U2: »Dojenčke.« 

34 U3: »Nč druzga.« 

35 U4: »Kšne nove avte pa legice.« 

36 A: Pri učiteljici sem se pozanimala, da imate na voljo za prosto igro en daljši odmor 
dnevno. Bi radi imeli za prosto igro več časa,  ali se vam zdi, da imate časa dovolj? 

37 U1: »Več časa.« 

38 U2: »Ja več.« 

39 U3: »Men je ravno prov časa.« 

40 U4: »Jaz sem zadovoln kokr je časa.« 

41 A: Se v šoli kdaj igrate tudi med poukom (z vašo učiteljico) s kakšnimi igračami, s 
katerimi si pomaga, da vas kaj nauči? 

42 U1: »Ne.« 

43 U2: »Ne.« 

44 U3: »Ne.« 

45 U4: »Ne.« 

46 A: Hvala, ker ste tako pridno sodelovali. 

 

 

 

 

 

 


