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I 

 

POVZETEK 
 

Igra je ena najpomembnejših dejavnosti v otroštvu. Vsi otroci imajo potrebo po igri ‒ tudi tisti, 

ki so že prestopili šolski prag. Zato je predvsem v prvem triletju osnovne šole pomembno 

vključevanje metode didaktične igre v poučevanje. Z didaktično igro pri predmetu spoznavanje 

okolja pri otrocih spodbujamo radovednost in aktivno udeležbo pri učenju. Lahko jo uporabimo 

v različnih etapah učne ure ‒ tako za uvajanje, usvajanje, urjenje, ponavljanje in preverjanje. 

Raziskave so pokazale, da didaktična igra pri pouku vpliva na motivacijo učencev, na njihovo 

aktivnost, na trajanje njihove pozornosti in posledično na njihovo znanje. 

 

V empiričnem delu sem raziskala znanje in motivacijo učencev tretjih razredov pri poučevanju 

svetlobe z didaktičnimi igrami. Zanimalo me je, kako se učinek posamezne didaktične igre 

razlikuje glede na razred in katera didaktična igra ima največji učinek na motivacijo ter znanje 

učencev. Igre, ki sem jih v empiričnem delu uporabila, so kviz, namizna igra in gledališka igra. 

Prav tako sem želela ugotoviti, kakšen pomen imajo ustrezno formulirane in poudarjene sklepne 

ugotovitve na znanje učencev. Raziskavo sem izvajala na mestni šoli v jugovzhodni Sloveniji. 

V raziskavo sem vključila 60 učencev iz treh oddelkov, starih 8 in 9 let. V razredu A je bilo 21 

učencev, v razredu B je bilo 19 učencev, v razredu C pa 20 učencev. Vzorec, ki sem ga 

uporabila, je bil neslučajnostni  in namenski. Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno in 

neeksperimentalno metodo. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. 

Za zbiranje podatkov sem uporabila dve vrsti testov, in sicer pred- in poteste ter preverjanja 

znanja po vsaki učni uri. Prve so učenci rešili pred začetkom izvajanja učnih ur in deset dni po 

izvedbi zadnje učne ure. Druge pa so učenci rešili ob koncu vsake učne ure. Med izvedbo 

didaktičnih iger so učiteljice izvajale opazovanje z udeležbo. Svoja opažanja so vpisovale v 

vnaprej pripravljene opazovalne liste.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da je večina učencev pri poučevanju z vsemi tremi vrstami 

didaktičnih iger dosegla učne cilje. S stališča znanja je bila najmanj učinkovita namizna igra, 

najučinkovitejše pa je bilo v A razredu senčno gledališče, v B in C razredu pa igra kviz. 

Motivacijsko najbolj učinkovita je bila v A razredu namizna igra, v B in C razredu pa so se 

učenci najraje igrali kviz. Najmanj učinkovito s stališča motivacije je bilo senčno gledališče. S 

stališča dela v razredu so vse tri didaktične igre pripomogle k sproščeni klimi, k sodelovanju in 

miselni aktivnosti učencev. Najučinkovitejša igra v B in C razredu je bil kviz, v A razredu pa 

je bila motivacijsko najbolj učinkovita namizna igra, glede na znanje pa je bilo najučinkovitejše 

senčno gledališče. Zanimal me je tudi vpliv sklepnih diskusij na znanje učencev. Raziskava je 

pokazala, da vodene sklepne diskusije pozitivno vplivajo na znanje učencev, medtem ko pri 

učencih, ki so bili deležni samostojne sklepne diskusije, in učencih, ki sklepne diskusije niso 

bili deležni, bistvenih razlik ni bilo.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Ključne besede: igra, didaktična igra, spoznavanje okolja, svetloba. 
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ABSTRACT 
 

Playing is one of the most important childhood activities. All children, even those already 

included in formal education, have a need for playing. This is the reason why the inclusion of 

the method of didactic games in teaching is essential in the first triad of the primary school 

education. Didactic games in environment education encourage curiosity and active 

participation in children's learning. The method of didactic games can be used in different 

phases of learning: introduction, acquisition, repetition and testing. Research has shown that 

didactic games in teaching have influence on the pupils' motivation, participation, duration of 

their attention and consequently on their knowledge. 

 

In the empirical part, I have researched the levels of knowledge and motivation with third year 

pupils in primary school when it comes to teaching light principles with didactic games. I was 

interested in the effects of a particular didactic game in different classes. I wanted to find out 

which didactic game has the biggest impact on motivation and knowledge of the pupils. In the 

empirical part, I used a quiz, a board game and a theatre play as types of didactic games. 

Furthermore, I wanted to determine what sense do correctly formulated and emphasised 

conclusions have on the knowledge of the pupils. The research has been carried out in a school 

in the south-eastern part of Slovenia. 60 pupils aged 8 or 9, attending three different third year 

classes, have been included. 21 pupils attend class A, class B has 19 pupils and class C 20 

pupils. I used anon-probability, purposive sample. In my research, I used the descriptive, non-

experimental method, and a combination of the qualitative and quantitative research 

approaches. Two test types were used to collect data: before-/after-tests and tests after each 

learning session. The former were solved by the pupils before the start of the learning sessions 

and ten days after the last learning session. The latter were solved by the pupils at the end of 

each learning session. During the didactic games, the teachers observed as well as participated. 

Their remarks were noted in the previously prepared observation sheets.  

 

The results show that most of the students reached the learning objectives with the help of all 

three chosen didactic games. In terms of acquired knowledge, the least effective game was the 

board game, while the most effective was the shadow theatre in class A and the quiz in classes 

B and C. In terms of motivation, the most effective game was the board game in class A, while 

classes B and C preferred the quiz. The least motivational was the shadow theatre. All three 

didactic games contributed to relaxed atmosphere, cooperation and the mental activity of the 

pupils. The most effective game in classes B and C was the quiz, while the board game was the 

most effective in terms of motivation in class A. In terms of knowledge, the most positive 

impact had the shadow theatre. I was also interested in how the conclusive discussions 

influenced the knowledge of the pupils. The research shows that led conclusive discussions 

have the most positive impact on the knowledge of pupils. A positive impact was also noted 

with pupils who had to carry out an independent conclusive discussion. Conclusive discussions 

also have a positive outcome with the pupils, who achieved the least amount of points in the 

before-tests.  

 

KEY WORDS 

Key words: playing, didactic games, environment education, light. 

  



IV 

 

 

 

  



V 

 

KAZALO VSEBINE 

 

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

 TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 3 

 DIDAKTIČNE STRATEGIJE PRI POČEVANJU ..................................................... 3 

 IZKUSTVENI POUK .......................................................................................... 3 
 PROJEKTNO DELO ........................................................................................... 5 
 RAZISKOVALNI POUK .................................................................................... 6 

 METODE DELA PRI POUKU ................................................................................... 8 

 IGRA ......................................................................................................................... 10 

 POMEN IGRE ZA RAZVOJ ............................................................................. 11 
 VRSTE IGER ..................................................................................................... 12 
 DIDAKTIČNA IGRA ........................................................................................ 13 

 UČNA MOTIVACIJA .............................................................................................. 16 

 NARAVOSLOVJE V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU .... 16 

 OBRAVNAVA SVETLOBE V SLOVENSKIH IN ANGLEŠKIH ŠOLAH ........... 19 

 AKTIVNOSTI, POVEZANE S SVETLOBO V UČBENIKIH IN DELOVNIH 

ZVEZKIH ............................................................................................................................. 20 

 NAPAČNE PREDSTAVE ................................................................................. 27 

 SKLEPNE UGOTOVITVE OB KONCU ŠOLSKE URE ........................................ 28 

 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 30 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................ 30 

 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................ 30 

 METODOLOGIJA .................................................................................................... 30 

 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ..................... 30 
 VZOREC ............................................................................................................ 31 

 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV ............................................................. 31 
 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ........................................................... 36 

 PRIPRAVE Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI ............................................................... 36 

 IGRA VLOG (SENČNO GLEDALIŠČE) ......................................................... 36 
 IGRA IN PRAVILA »SVETLOBNI  DETEKTIVI« ........................................ 37 

 KVIZ .................................................................................................................. 38 
 ANALIZE UČNIH UR .............................................................................................. 39 

 ANALIZA PRVE UČNE URE (SVETILA) ...................................................... 39 
 ANALIZA DRUGE UČNE URE (SENCE) ...................................................... 40 
 ANALIZA TRETJE UČNE URE (ODBOJ IN PREPUŠČANJE SVETLOBE)41 

 ANALIZA ČETRTE UČNE URE (VARNOST V PROMETU) ....................... 41 
 ANALIZA PETE UČNE URE (OKO) .............................................................. 42 

 ANALIZA PRED- IN POTESTA ............................................................................. 43 

 PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA PREDTESTU IN POTESTU ...................... 50 

 ANALIZA NALOG NA SPROTNEM PREVERJANJU ZNANJA PO 

POSAMEZNIH RAZREDIH ............................................................................................... 55 



VI 

 

 IZSLEDKI Z INTERPRETACIJO ............................................................................ 67 

 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 71 

 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 72 

 PRILOGE .......................................................................................................................... 78 

 TESTI ........................................................................................................................ 78 

 PRILOGA 1:  PRREDTEST IN POTEST ......................................................... 78 
 PRILOGA 2: PREVERJANJE ZNANJA PO 1. UČNI URI ............................. 80 

 PRILOGA 3: PREVERJANJE ZNANJA PO 2. UČNI URI ............................. 80 
 PRILOGA 4: PREVERJANJE ZNANJA PO 3. UČNI URI ............................. 81 
 PRILOGA 5: PREVERJANJE ZNANJA PO 4. UČNI URI ............................. 81 

 PRILOGA 6: PREVERJANJE ZNANJA PO 5. UČNI URI ............................. 82 
 OPAZOVALNI LISTI ............................................................................................... 83 

 PRILOGA 7: SPLOŠNI OPAZOVALNI LIST ................................................. 83 
 PRILOGA 8: OPAZOVALNI LIST – SENČNO GLEDALIŠČE ..................... 84 

 PRILOGA 9: OPAZOVALNI LIST – NAMIZNA IGRA ................................. 84 
 PRIOGA 10: OPAZOVALNI LIST - KVIZ ...................................................... 85 

 UČNE URE ............................................................................................................... 86 

 PRILOGA 11: 1. UČNA URA (SVETILA IN ŠIRJENJE SVETLOBE) .......... 86 

 PRILOGA 12: 2. UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO SENČNO 

GLEDALIŠČE .................................................................................................................. 89 

 PRILOGA 13: 3. UČNA URA Z NAMIZNO DIDAKTIČNO IGRO .............. 91 
 PRILOGA 14: 4. UČNA URA (VIDNOST V PROMETU) ............................. 93 

 PRILOGA 15: 5. UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO KVIZ ........................ 95 
 DIDAKTIČNE IGRE ................................................................................................ 98 

 PRILOGA 16: IGRA VLOG (SENČNO GLEDALIŠČE) ................................ 98 
 PRILOGA 17: NAMIZNA IGRA »SVETLOBNI DETEKTIVI« .................... 99 
 PRILOGA 18: KVIZ ........................................................................................ 106 

 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Spoznavanje pojma svetilo in pojma svetloba (Grošelj in Ribič, 2013) ..................... 21 

Slika 2: Spoznavanje odboja svetlobe in čutila za vid (Grošelj in Ribič, 2013) ...................... 21 

Slika 3: Naloge za utrjevanje svetil (Grošelj in Ribič, 2013) ................................................... 22 

Slika 4: Naloge za utrjevanje lastnosti svetlobe in čutila za vid (Grošelj in Ribič, 2013) ....... 22 

Slika 5: Spoznavanje vida različnih živali in spoznavanje pogojev za gledanje (Antić, idr., 

2005) ......................................................................................................................................... 23 

Slika 6: Spoznavanje očesa (Antić, idr., 2005) ........................................................................ 23 

Slika 7: Naloga za utrjevanje svetil in odboja svetlobe (Antić, idr., 2001).............................. 23 

Slika 8: Naloga za utrjevanje lastnosti predmetov, ki jih zaznavamo z vidom (Antić, idr., 

2001) ......................................................................................................................................... 23 

Slika 9: Spoznavanje lastnosti svetlobe (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2005) ................ 24 

Slika 10: Spoznavanje očesa in širjenja svetlobe (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2005) .. 24 

Slika 11: Naloga za utrjevanje svetil in odboja svetlobe (Hergan, Kolar, Kovač in Devetak, 

2016) ......................................................................................................................................... 25 



VII 

 

Slika 12: Naloge za utrjevanje odboja in prepuščanja svetlobe (Hergan, Kolar, Kovač in 

Devetak, 2016) ......................................................................................................................... 25 

Slika 13: Naloga za utrjevanje potovanja svetlobe (Hergan, Kolar, Kovač in Devetak, 2016) 25 

Slika 14: Naloga za utrjevanje sestavnih delov očesa (Hergan, Kolar, Kovač in Devetak, 

2016) ......................................................................................................................................... 25 

Slika 15: Risanje žarkov in postavljanje opazovalca v aktivno vlogo in smiselno pravilna slika 

(Čepič, 2002) ............................................................................................................................ 27 

Slika 16: Rezultati dopolnjevanja ‒ kako v ogledalu vidiš baterijsko svetilko (aktivna vloga 

gledalca in svetilke; aktivna vloga gledalca; pravilna predstavitev) (Čepič, 2002) ................. 28 

Slika 17: Senčno gledališče 1 ................................................................................................... 37 

Slika 18: Senčno gledališče 2 ................................................................................................... 37 

Slika 19: Namizna igre "svetlobni detektivi" ........................................................................... 38 

Slika 20: Kviz ........................................................................................................................... 39 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Klasifikacija iger po Piagetu s primeri iger in smernicami za izvedbo .................... 12 

Tabela 2: Preglednica ciljev in vsebin na temo svetloba pri predmetu spoznavanje okolja v    

3. razredu .................................................................................................................................. 17 

Tabela 3: Pregled ciljev in vsebin pri predmetu naravoslovje in tehnika ................................ 18 

Tabela 4: Pregled ciljev in vsebin pri predmetu fizika ............................................................. 18 

Tabela 5: Primerjava učbenikov za 3. razred pri predmetu spoznavanje okolja ...................... 26 

Tabela 6: Primerjava delovnih zvezkov za 3. razred pri predmetu spoznavanje okolja .......... 26 

Tabela 7: Preglednica nalog na pred- in potestu po vrstah naloge, ciljih in točkovanju .......... 32 

Tabela 8: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 1. učni uri .................................................. 33 

Tabela 9: Preglednica nalog  ‒ preizkus znanja po 2. učni uri ................................................. 34 

Tabela 10: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 3. učni uri ................................................ 34 

Tabela 11: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 4. učni uri ................................................ 35 

Tabela 12: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 5. učni uri ................................................ 35 

Tabela 13: Povprečno število doseženih točk pri 1. nalogi na pred- in potestu ....................... 43 

Tabela 14: Povprečno število doseženih točk pri 2. nalogi na pred- in potestu ....................... 44 

Tabela 15: Povprečno število doseženih točk pri 3. nalogi na pred- in potestu ....................... 45 

Tabela 16: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi na pred- in potestu ....................... 46 

Tabela 17: Povprečno število doseženih točk pri 5 nalogi na pred- in potestu ........................ 47 

Tabela 18: Povprečno število doseženih točk pri 6. nalogi na pred- in potestu ....................... 48 

Tabela 19: Povprečno število doseženih točk  pri 7. nalogi na pred- in potestu ...................... 49 

Tabela 20: Primerjava med razredi v povprečnem številu točk od možnih 19 na pred- in 

potestu ...................................................................................................................................... 50 

Tabela 21: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v A razredu .............................................. 52 

Tabela 22: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v B razredu .............................................. 53 

Tabela 23: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v C razredu .............................................. 53 

Tabela 24: Prirastek v znanju na pred- in potestu med učenci z največ in najmanj doseženimi 

točkami na predtestu ................................................................................................................. 54 

Tabela 25: Povprečno število doseženih točk po posameznih nalogah na sprotnih testih ....... 64 

 



VIII 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Povprečno število doseženih točk pri 1. nalogi ........................................................... 44 

Graf 2: Povprečno število doseženih točk pri 2. nalogi ........................................................... 45 

Graf 3: Povprečno število doseženih točk pri 3.  nalogi .......................................................... 46 

Graf 4: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi ........................................................... 47 

Graf 5: Povprečno število doseženih točk pri 5. nalogi ........................................................... 48 

Graf 6: Povprečno število doseženih točk pri 6. nalogi ........................................................... 49 

Graf 7: Povprečno število doseženih točk pri 7. nalogi ........................................................... 50 

Graf 8: Povprečno število doseženih točk na pred- in potestu ................................................. 51 

Graf 9: Prirastek v znanju na pred- in potestu .......................................................................... 51 

Graf 10: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v A razredu .............................................. 52 

Graf 11: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino učencev z 

najmanj in skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v B razredu ............................ 53 

Graf 12: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v C razredu .............................................. 54 

Graf 13: Prirastek v znanju med pred- in potestom pri učencih z največ in najmanj doseženimi 

točkami na predtestu ................................................................................................................. 55 

Graf 14: Povprečno število točk pri 1. nalogi .......................................................................... 56 

Graf 15: Povprečno število točk pri 2. nalogi .......................................................................... 57 

Graf 16:Povprečno število točk pri 3. nalogi ........................................................................... 57 

Graf 17: Povprečno število točk pri 4. nalogi .......................................................................... 58 

Graf 18: Povprečno število točk pri 5. nalogi .......................................................................... 59 

Graf 19: Povprečno število točk pri 6. nalogi .......................................................................... 60 

Graf 20: Povprečno število točk pri 7. nalogi .......................................................................... 60 

Graf 21: Povprečno število točk pri 8. nalogi .......................................................................... 61 

Graf 22: Povprečno število točk pri 9. nalogi .......................................................................... 62 

Graf 23: Povprečno število točk pri 10. nalogi ........................................................................ 63 

Graf 24: Povprečno število točk pri 11. nalogi ........................................................................ 63 

Graf 25: Povprečno število točk pri 12. nalogi ........................................................................ 64 

Graf 26: Uspešnost reševanja posamezne naloge na sprotnih testih izražena v % .................. 65 

Graf 27: Priljubljenost posamezne igre v treh razredih ............................................................ 66 

 

 

  



1 

 

 UVOD 
 

Predmet spoznavanje okolja je del predmetnika v prvem triletju in združuje vsebine 

naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih področij. Njegova glavna cilja sta razumevanje 

okolja in razvijanje spoznavnega področja. Namen predmeta spoznavanje okolja ni le 

poznavanje dejstev in oblikovanje pojmov, pač pa predvsem razumevanje in uporaba znanja v 

naravnem in družbenem okolju. Pri predmetu spoznavanje okolja se učenci s pojmom svetloba 

srečajo v 3. razredu v okviru tematskega sklopa Pojavi. Spoznajo lastnosti svetlobe (izvor, 

širjenje, odboj) in pogoje, ki nam omogočajo, da predmete vidimo (svetila, osvetljeni predmeti, 

oko) (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

 

Otroci imajo željo po spoznavanju in odkrivanju sveta okoli sebe. To je potrebno izkoristiti, saj 

je učenje najbolj produktivno, ko so otroci za delo motivirani. Prvi stiki z naravo so zelo 

pomembni, saj določajo otrokov nadaljnji odnos do nje (Katalinič, 2010). Učenje naravoslovja 

mora biti za otroke zanimivo in mora izhajati iz njihovega predznanja (Hvala in Krnel, 2005). 

Potrebno jim je omogočiti čim več raziskovalnih situacij, s katerimi spodbujajo svoje 

intelektualne in druge sposobnosti. Otroci se največ naučijo z lastno aktivnostjo pri 

raziskovanju  in v igri z drugimi otroki (Katalinič, 2010).   

 

Didaktična igra je metoda dela pri pouku. Od ostalih iger se razlikuje po tem, da ima nek 

izobraževalni učinek in učencu omogoča, da na ustvarjalen ter spontan način pridobiva nova 

znanja. Didaktična igra vpliva na učenčev intelektualni, fizični, socialni in čustveni razvoj. O 

pozitivnem učinku igre govorijo tudi različne raziskave, ki so potrdile pozitiven vpliv na 

motivacijo in aktivnost učencev v učnem procesu (Mesec, 2015; Klodič, 2015;  Petauer Vizjak, 

2011). Njena prednost je v tem, da so učenci za učenje z igro bolj motivirani,  dejstva pa lažje 

povezujejo v smiselne celote zaradi poudarka na njihovih odnosih (Kamenov, 2006). Ob 

pregledovanju literature nisem zasledila raziskav, ki bi zasledovale pomen vrste didaktične igre 

na motivacijo in učne dosežke pri obravnavi iste tematike, niti raziskav, ki bi zasledovale pomen 

sklepnih ugotovitev ob koncu ure na znanje učencev. V okviru magistrskega dela želim 

raziskati, kakšni so učinki posamezne igre v treh skupinah učencev 3. razreda A, B in C in 

katera vrsta igre je najbolj učinkovita znotraj posameznih razredov. Prav tako me zanima, 

kakšen pomen imajo sklepne ugotovitve ob koncu ure na znanje učencev. 

 

Raziskavo sem izvajala v treh oddelkih 3. razreda mestne osnovne šole. V 3. A  razred je bilo 

vključenih 21 učencev, v 3. B razredu je bilo 19 učencev, v 3. C razredu pa je bilo 20 učencev. 

S predtestom sem preverila predznanje učencev o temi svetloba. Sledilo je poučevanje s 

pomočjo didaktičnih iger. V vsakem razredu sem izvedla 3 različne vrste didaktičnih iger. Po 

vsaki igri sem izvedla preizkus znanja. Skupine so se med seboj razlikovale po izvajanju 

sklepnih diskusij pred preizkusom znanja. Razred A je imel vodeno sklepno diskusijo, razred 

B je imel samostojno sklepno diskusijo, razred C pa sklepne diskusije ni imel. Po vsaki izvedeni 

igri je bila vsaka od skupin deležna druge oblike sklepne diskusije. S preizkusi znanja sem 

želela ugotoviti, kakšen učinek imajo sklepne diskusije na znanje učencev. Na koncu sem s 

testom znanja preverila znanje in cilje, ki so jih učenci dosegli v celotnem učnem procesu. V 

zaključni preizkus sem umestila tudi vprašanja, s katerimi sem pridobila podatke o tem, katera 

igra je bila učencem najbolj všeč in zakaj.  

 

Struktura magistrskega dela je naslednja. Teoretični del (poglavje 2) sestavlja 7 podpoglavij. V 

prvem podpoglavju sem predstavila sodobne strategije poučevanja, pri katerih sem podrobneje 

opisala izkustveni pouk, projektno delo in raziskovalni pouk. Drugo podpoglavje opisuje 

metode dela pri pouku in njihov pomen pri pouku. Ena od dinamičnih metod dela je tudi igra, 
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ki je predstavljena v tretjem podpoglavju. To podpoglavje je sestavljeno iz splošnega opisa iger, 

pomena iger za otrokov razvoj in opisa didaktičnih iger. V nadaljevanju sem opisala učenje 

naravoslovja v prvem triletju in razlike med obravnavo tematike v slovenskem in angleškem 

učnem načrtu. V šestem podpoglavju sem primerjala aktivnosti, ki jih predvidevajo učna 

gradiva različnih založb in opisala nekaj napačnih predstav, ki so bile v literaturi identificirane 

v okviru tematike. Na koncu sem na kratko opisala pomen sklepnih ugotovitev ob koncu pouka 

in različne strategije, ki jih učitelji lahko uporabijo za vodenje sklepnih diskusij.  

 

Empirični del (poglavje 3) je sestavljen iz 6 podpoglavij. V prvem in v drugem sem opredelila 

raziskovalni problem in predstavila raziskovalna vprašanja. Naslednje podpoglavje podrobneje 

opisuje raziskovalno metodo, vzorec in postopek zbiranja ter obdelave podatkov. V četrtem 

podpoglavju opišem in analiziram posamezne učne ure. V petem podpoglavju so podrobno 

predstavljeni izsledki raziskave z interpretacijo. Sledi sinteza izsledkov z razpravo, kjer 

odgovorimo na raziskovalna vprašanja. V zaključku (4 poglavje) povzamem ugotovitve 

magistrske naloge in nakažem smernice za nadaljnje delo.  
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 TEORETIČNI DEL 
 

 

 DIDAKTIČNE STRATEGIJE PRI POČEVANJU 
 

Pri načrtovanju pouka moramo biti pozorni na to, da so učenci vanj čim bolj aktivno vključeni. 

Z aktivno udeležbo učenci pridobivajo lastne izkušnje, ki jih povežejo s teoretičnim znanjem. 

Vse to nam omogočajo različne didaktične strategije. Ena od njih je raziskovalni pouk, ki sem 

ga v svoji magistrski nalogi vključila v učno uro, prav tako pa sem v namizno igro vključila 

elemente izkustvenega pouka. V nadaljevanju bom zraven teh dveh strategij predstavila še 

projektni pouk, ki prav tako lahko predstavlja osnovo za pripravo didaktičnih iger. 

 

Pouk v današnjem času se mora prilagajati zanimanju in sposobnostim učencev, upoštevati 

njihove predhodne izkušnje in jim omogočiti aktivno vključevanje v učni proces. Pouk, kjer 

učenci aktivno konstruirajo svoje znanje, nam omogočajo različne sodobne didaktične 

strategije, ki jih imenujemo tudi odprti pouk. Med te strategije prištevamo problemski, 

raziskovalni, projektni, izkustveni in timski pouk (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). Za 

vsako strategijo so značilne določene faze, ki nas pripeljejo do končnega cilja. Bolj kot sam 

rezultat je pomemben proces, ki nas vodi do želenega rezultata. Učenci učne snovi ne 

sprejemajo neposredno, ampak jo z lastnim izkustvom samostojno spoznavajo (Blažič,  Ivanuš 

Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003).  

 

Blažič in sodelavci (2003) opredeljujejo didaktične strategije, ki naj bi bile za pouk spoznavanja 

okolja najbolj priporočene: 

- projektni pouk, 

- raziskovalni pouk, 

- izkustveni pouk. 

 

Posamezno strategijo bom v nadaljevanju podrobneje opisala. 

 

 

 IZKUSTVENI POUK 

»Kar slišim, pozabim, 

kar  vidim, si zapomnim, 

kar naredim, razumem in znam.« 

(Kitajski pregovor) 

 

Izkustveno učenje je nastalo zaradi želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa, izkustveno 

spoznanje resničnosti in konkretna akcija (Marentič Požarnik, 2000). Zanj je značilno, da 

učenci pri pouku pridobivajo lastne izkušnje. Te jim pomagajo pri pridobivanju znanja in 

razumevanju vsebine. Izkustvo pomeni ozaveščeno podlago učenja. V celoto poskuša povezati 

neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje (Ivanuš Grmek idr., 2009). 

Izkustveno učenje se ne omejuje na posredovanje podatkov, ampak v učenje vpleta izkušnje 

udeležencev. Učence spodbudi k vživljanju v različna čustva in vedenja, v analiziranje svojega 

ravnanja ter doživljanje, ki ga povežejo s teoretičnim znanjem. Osrednjo vlogo igra celovita 

osebna izkušnja (Marentič Požarnik, 2000).  

Izkustveno učenje prav tako razvija lastnosti, ki so v družbi vse bolj zaželene. To so sposobnosti 

prožnega prilagajanja, sposobnost komunikacije in sodelovanja, razvijanje osebne avtonomije, 

ustreznega ravnanja v situaciji in občutljivosti zase ter za druge (Marentič Požarnik, 2000). 
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Izkustveni pouk mora biti skrbno načrtovan. Vodja je lahko le nekdo, ki ima veliko znanja, 

spretnosti in prožnosti za prilagajanje udeležencem. Njegova naloga je, da najde ravnotežje med 

usmerjanjem in dopuščanjem samostojnega učenja (Marentič Požarnik, 2000). Golob (2006, 

str. 30‒31) je v svojem delu navedel nekaj značilnosti izkustvenega pouka, ki so lahko učiteljem 

v pomoč pri načrtovanju pouka: 

- izkušnja je osnova in spodbuda za učenje, 

- učenci aktivno ustvarjajo lastne izkušnje, 

- učenje temelji na izkušnjah in predstavlja kontinuiran, cikličen proces, 

- poudarjeno je učenje kot proces in ne kot rezultat, 

- sodelovalni odnos in razreševanje konfliktov med udeleženci procesa, 

- učenje predstavlja proces ustvarjanja znanja, 

- učenje je celostni proces, 

- učenje je družbeno in kulturno pogojeno, 

- vključevanje medsebojnega vpliva med učencem in okoljem. 

 

Izkustveni pouk poteka po naslednjih fazah izkustvenega učenja: 

1. Načrtovanje učne izkušnje 

V fazi načrtovanja mora vodja upoštevati potrebe udeležencev in njihovo pripravljenost za 

sodelovanje. Prav tako pripravi materiale in pripomočke, ki jih bo potreboval za izvedbo učne 

izkušnje. 

 

2. Uvodna faza 

V tej fazi vodja motivira udeležence in v skupini ustvari primerno vzdušje. Preveri 

pričakovanja, ki jih imajo udeleženci do učne izkušnje, predstavi način dela, postavi pravila in 

poda jasna navodila za izvedbo učne izkušnje. Udeležence usmeri v proces, vsebino in končni 

izdelek izkušnje. 

 

3. Faza aktivnosti 

Udeleženci se razdelijo v skupine, dobijo gradiva in pričnejo z delom. Vodja ves čas pozorno 

spremlja proces dela, vanj pa se vključuje le, če je to potrebno.  

 

4. Faza analize 

Sledi faza analize, ki osmisli učno izkušnjo. Udeleženci povzamejo, kaj se je dogajalo in kako 

so to doživljali.  

 

5. Faza povzetka in transferja 

V fazi povzetka udeleženci dogajanje povežejo s cilji, pridobljene izkušnje pa s teorijo. Prav 

tako ugotavljajo, kako bi pridobljeno znanje lahko uporabili v drugih situacijah. 

 

6. Faza ovrednotenja 

V zadnji fazi udeleženci ovrednotijo učinkovitost izkušnje, kaj je bilo dobro in kaj bi bilo 

mogoče v prihodnje še izboljšati (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Pomembno je, da učitelj razume posamezne faze izkustvenega učenja. Napačno razumevanje 

faz lahko učence privede od pomanjkanja pozornosti in interesa za učenje (Golob, 2006). 

Garvasova (2010) pravi, da gre pri izkustvenem učenju za povezavo praktične izkušnje s 

teoretičnim znanjem, to znanje pa je trajnejše in bolj kakovostno.  
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 PROJEKTNO DELO 

 

Projektno učno delo je ciljno usmerjen metodični postopek. Z izvajanjem le-tega udeleženci 

bogatijo znanje in izkušnje, odkrivajo ter razvijajo sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter 

rešujejo problemske situacije. Učenje lahko poteka zavestno, načrtno ali spontano. Projektno 

učno delo je mogoče izvajati v okviru rednega pouka, pri samostojnem učenju, pri interesnih 

dejavnostih ali pri igri (Novak, Žužej in Glogovec, 2009). 

 

Funkcija projektnega učnega dela je, da se udeleženci naučijo izvajati projekt, zraven pa se 

navajajo na načrtno in premišljeno ravnanje. Ker se udeleženci aktivno udejstvujejo v različnih 

dejavnostih, usvajajo različna znanja,  sposobnosti, vrednote in navade. Zaradi dela v skupinah 

se učijo tudi komuniciranja, sodelovanja, upoštevanja, spoštovanja, osebne odgovornosti, 

samostojnega in kritičnega presojanja ter ustvarjalnega reševanja nalog (prav tam). 

 

V. Ferk Savec (2010, str. 10) je na osnovi primerjalne analize meril različnih avtorjev 

oblikovala osem ključnih meril za uporabo te strategije pri pouku:  

- povezanost obravnavane tematike z izkušnjami učencev iz življenja, 

- interdisciplinarni pristop,  

- načrtovane in ciljno usmerjene aktivnosti, njihovi nosilci so učenci,  

- upoštevanje interesov, učnih stilov in sposobnosti učencev,  

- razvijanje medosebnih odnosov in sposobnosti komuniciranja ter sodelovanja,  

- težišče na učnem procesu,  

- odprtost učnega procesa,  

- pri ocenjevanju je vrednotena izpeljava projektnega učnega dela in projektni izdelek. 

 

H. Novak s sodelavci (2009) je projektno učno delo razdelila na 6 etap, ki si sledijo v določenem 

zaporedju: 

1. Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem  

Udeleženci skupaj z vodjo predlagajo temo projektnega dela. Če je predlaganih več tem, se 

skupaj odločijo za najprimernejšo. Pri izbiri teme je pomembno, da je tema življenjska, je 

učencem blizu in zanimiva. Po izbiri teme udeleženci določijo končni cilj, ki mora biti 

preverljiv z dosežki, do katerih pridejo na koncu projekta (prav tam).  

 

2. Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 

V drugi etapi se udeleženci dogovarjajo o aktivnostih in delnih ciljih, s katerimi bodo dosegli 

končni cilj. Zadane naloge morajo biti jasno oblikovane in uresničljive. Cilji in naloge v idejni 

skici so predstavljeni v obliki slikovne ali grafične preglednice. Idejna skica mora biti nazorna 

in konkretizirana (prav tam). 

 

3. Načrtovanje izvedbe 

Po tem, ko so naloge in delni cilji določeni, morajo udeleženci narediti načrt uresničevanja teh 

nalog. Vsak načrt mora vsebovati, kdo bo izvajalec naloge, sodelavce pri posameznih nalogah, 

čas in kraj izvedbe, katere postopke, metode in tehnike bodo izvajalci uporabili ter kateri 

pripomočki in sredstva bodo uporabljeni pri posameznih nalogah. Načrt je oblikovan v tabeli. 

Pri načrtovanju vodja spodbuja sodelovanje, svobodno izražanje in aktivno poslušanje 

udeležencev (prav tam).   

 

4. Izvedba načrta 

Udeleženci izvajajo posamezne naloge v skladu z načrtom. V tej etapi je zelo pomembna vloga 

vodje. Vodja projekta aktivnosti ne izvaja, ampak jih spremlja in udeležencem po potrebi 
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pomaga premagati nastale ovire. Spremlja njihovo motiviranost in jih spodbuja pri izvedbi 

(prav tam).  

 

5. Predstavitev dosežkov 

Po končanem projektu sledi prikaz dosežkov, ki potrjujejo uresničitev končnega cilja. Dosežke 

lahko predstavimo v obliki razstave, kviza, kulturne prireditve itd. (prav tam).  

 

6. Ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta 

Vsi udeleženci projekta na koncu ovrednotijo rezultate in celoten potek projekta. Evalvacija 

vsebuje oceno in samoocenjevanje udeležencev, ocene vodje projekta, ocene zunanjih 

sodelavcev in ocene staršev (prav tam). 

 

 

 RAZISKOVALNI POUK 

 

Pri raziskovalnem pouku učenci z lastno aktivnostjo pridobivajo novo znanje, odkrivajo poti 

do cilja in se učijo premagovati ovire. V procesu raziskovanja se učijo postavljati hipoteze, 

načrtovati, opazovati, primerjati, razvrščati, analizirati, interpretirati in pozneje tudi sklepati. 

Ker raziskovanje vključuje delo v skupini, se učenci naučijo spoštovati mnenja drugih (Cencič 

in Cencič, 2002). Raziskovalni pouk poteka pod vodstvom učitelja (Krnel, 2007a). Učenca 

postavlja v vlogo raziskovalca. Raziskovanje je povezano z realnim okoljem, zato je učenec 

zanj motiviran (Cencič in Cencič, 2002). 

 

Krnel (2007a) navaja dva razloga za uporabo pouka z raziskovanjem. Prvi razlog izhaja iz 

konstruktivistične teorije, ki pravi, da znanje nastaja v aktivnem procesu učenja. Drugi razlog 

pa izhaja iz sodobnega cilja, ki vodi k naravoslovni pismenosti. Če se učenci želijo aktivno 

vključiti v tehnološko družbo, morajo razumeti ključne pojme, prepoznati uporabnost svojega 

znanja v vsakdanjem življenju, spoznati potek in načine znanstvenega raziskovanja, 

interpretirati ugotovljena dejstva, spoštovati naravo itd.  

 

Prednost pouka z raziskovanjem je, da učenci postanejo sposobnejši organizirati in voditi lastno 

učenje, se učiti samostojno ali v skupini ter premagovati težave pri učenju. Učenje z 

raziskovanjem pozitivno vpliva na razvoj zahtevnejših miselnih veščin, kritičnega in 

znanstvenega mišljenja, spretnosti reševanja problemov, komunikacije in metakognicije (Krnel, 

2007a). Pri pouku z raziskovanjem učenci pridobivajo veščine, kot so opazovanje, razvrščanje 

in urejanje podatkov, zastavljanje raziskovalnih vprašanj, merjenje in beleženje, 

napovedovanje, sklepanje, refleksija, idr. (Gostinčar Blagotinšek, 2013).  

Raziskovanje pri pouku je uspešno, če so uresničeni subjektivni in objektivni pogoji. 

Subjektivni pogoji so uresničeni, če vzgojitelj pripravi dejavnosti, ki so prilagojene 

sposobnostim, interesom in znanju učencev. Če učitelj dobro pozna značilnosti učencev, lahko 

načrtuje raziskovalni pouk, ki učence pripelje do novega znanja. Objektivni pogoji pa so 

uresničeni, če imamo zagotovljen primeren prostor za raziskavo, čas, sredstva in pripomočke. 

Pred vsako raziskavo moramo preveriti, če so vsi pogoji uresničeni, saj bo raziskava le tako 

lahko uspešno izpeljana (Cencič in Cencič, 2002). 

 

Učitelji so pogosto prepričani, da morajo biti učenci pri raziskovanju samostojni, ne pomislijo 

pa, da se morajo učenci tudi raziskovanja naučiti. Banchi in Bell (2008) sta razvoj učenja z 

raziskovanjem razdelila v štiri stopnje: 
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Raziskovanje s potrjevanjem 
Za to raziskovanje je značilno, da je raziskovalno vprašanje že vnaprej znano. Prav tako so 

učenci seznanjeni s postopkom izvedbe raziskave in s končnim rezultatom. To vrsto raziskave 

uporabimo, če bi radi okrepili trditev s praktičnim poskusom, ali če želimo učence seznaniti s 

potekom izvajanja raziskave (prav tam).  

 

Strukturirano raziskovanje 

Strukturirano raziskovanje se od raziskovanja s potrjevanjem razlikuje po tem, da končni 

rezultat ni podan. Raziskovalno vprašanje in postopek še vedno določi učitelj, na učencih pa je, 

da izvedejo raziskavo, povzamejo ključne ugotovitve in odgovorijo na raziskovalno vprašanje 

(prav tam).  

 

Vodeno raziskovanje 

Vodeno raziskovanje učencem ponuja raziskovalno vprašanje, sami pa morajo raziskavo 

načrtovati, jo izpeljati in interpretirati dobljene rezultate. Kljub samostojnemu delu učencev 

vloga učitelja ni pasivna, saj učence usmerja in jim po potrebi pomaga (prav tam). 

 

Odprto raziskovanje 

Zadnja stopnja je najzahtevnejša, saj od učencev zahteva izvedbo celotne raziskave od 

oblikovanja raziskovalnega vprašanja, do oblikovanja rešitve problema (prav tam).  

 

Standardna metoda, ki jo v šolskem raziskovanju najpogosteje uporabljamo, poteka v 

zaporednih stopnjah (Krnel, 2007a):  

Predstopnja 
Izbira problema, ki je največkrat prepuščena učitelju, glede na cilje, ki jih želi doseči. 

 

1. Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskati, že vemo 

Na tej stopnji nas zanima, kaj učenci o temi že vedo. V skupini se pogovorijo in si izmenjajo 

mnenja. Če se jim porajajo nova vprašanja, na katera z raziskavo ne moremo odgovoriti, mora 

nanje odgovoriti učitelj ali pa mora učence napoti k iskanju odgovora v literaturi. 

 

2. Kaj bomo raziskovali 

V tej fazi moramo učence motivirati. To lahko dosežemo s tem, da jih vključimo v izbiro 

raziskovalnega vprašanja (Gostinčar Blagotinšek, 2013). To mora biti preprosto in razumljivo. 

Raziskava je učinkovitejša, če vsaka skupina oblikuje svoje raziskovalno vprašanje. Z eno 

raziskavo lahko odgovorimo na več različnih raziskovanih vprašanj in posledično pridobimo 

več znanja. Starejši učenci na tej stopnji oblikujejo hipoteze, če so v raziskavi smiselne. 

 

3. Načrt raziskave 

Sledi izdelava načrta raziskave, ki vsebuje opis poskusa ali opazovanja, kako bo izveden, katere 

pripomočke potrebujemo, kaj se bo opazovalo oz. merilo. Učenci morajo navesti, kako bodo 

zapisovali svoja opažanja in meritve. 

 

4. Poskusi, opazovanja, meritve 

Ko učitelj preveri načrt raziskave, učenci poskuse izvedejo, opazujejo, merijo in zapisujejo 

podatke. 
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5. Kaj smo ugotovili 

Po izvedbi poskusa in opazovanja učenci poskušajo odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje. Pri tem se vprašajo, ali so poleg odgovora odkrili še kaj novega. Učenci na koncu 

poskušajo iz dobljenih podatkov posplošiti trditev ali zakonitost.  

 

6. Sporočanje 

Na tej stopnji sledi sporočanje skupin. S pomočjo plakata ali drugih pisnih poročil predstavijo 

svoje raziskovalno vprašanje, potek izvedbe poskusa in odgovor na raziskovalno vprašanje.  Pri 

tem skupine vrednotijo delo drugih skupin. Ocenijo, če je bila raziskava izvirna in poštena in 

če so se naučili kaj novega. Na koncu učitelj povzame ugotovitve in komentira izvedbo celotne 

raziskave (Krnel, 2007a). A. Gostinčar Blagotinšek (2013) pravi, da za poročanje skupin 

pogosto zmanjka časa, kar ni dobro. Pri poročanju se učenci uveljavijo, primerjajo svoj pristop 

z drugimi, urijo spretnosti komuniciranja …  

 

Pri didaktičnih strategijah, ki sem jih predstavila, učenci z aktivno udeležbo pridobivajo znanje, 

ki je trajnejše in bolj kakovostno. Aktivnost pri pouku pa lahko učencem zagotovimo tudi s 

pravo izbiro metod dela. 

  

 

 METODE DELA PRI POUKU 
 

Učiteljeva naloga pri načrtovanju pouka je, da izbere učne metode, ki mu bodo omogočile 

dosego zastavljenih ciljev. Izbere jih glede na značilnosti učencev v razredu in glede na vsebino, 

ki jo bo pri pouku posredoval. 

 

Metoda je načrtovana aktivnost in sredstvo, ki ga uporabimo za dosego cilja ali kot sledeče si 

korake za doseganje ciljev v določenem časovnem obdobju. Pove nam, kako bomo nekaj 

naredili ali dosegli (Beočanin, idr., 2011). Je orodje, ki nam pomaga priti do zastavljenega cilja. 

Zanjo je značilno premišljeno, namerno in racionalno ravnanje (Kramar, 2014). Metode so v 

procesu izobraževanja zelo pomembne, saj je izobraževanje uspešno le, če kombiniramo 

metode, vsako pa s svojim namenom. Pri poučevanju je zaželena uporaba raznolikih metod, ki 

nas pripeljejo do cilja. S tem vsem udeležencem omogočimo enake možnosti, saj se približamo 

različnim načinom mišljenja in poskrbimo za pestrost programa. Prav tako aktiviramo obe 

možganski polovici in spodbujamo logično ter ustvarjalno mišljenje (Mrak Merhar, Umek, 

Jamec in Repnik, 2013). Učitelj mora pri izbiri metod dati prednost tistim, ki omogočajo 

miselno aktiviranje učencev in jih aktivno vpletajo v učni proces (Ivanuš Grmek, idr., 2009).  

 

Pri izbiri metod je potrebno upoštevati objektivne in subjektivne dejavnike. Prav tako je 

potrebno upoštevati njihove vplive v poteku procesa. Ker pa vseh vplivov ni možno predvideti, 

mora učitelj svoje ravnanje in ravnanje učencev sproti prilagajati trenutnim razmeram (Kramar, 

2014). 

Objektivni dejavniki, ki vplivajo na izbiro metod, so: 

- cilji (taksonomija, zahtevnost ciljev, cilji z vidika potreb, interesov in motivacije učencev, z 

vidika pomena za učence, z vidika zanimivosti, z vidika uresničljivost in dosegljivosti) ‒ 

metode ciljem niso podrejene, pač pa so z njimi usklajene in so jim prirejene, 

- vsebina (vrsta vsebine, ciljna vrednost, privlačnost in motivacijska moč vsebine, zahtevano 

predznanje o vsebini ...), 

- didaktično okolje in druge objektivne okoliščine (prostor, didaktična sredstva, čas, delovni 

pogoji) (Kramar, 2014). 
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Subjektivni dejavniki so:  

- učenci (splošne razvojne značilnosti, raven znanja in socializacije učencev, individualne 

razlike, značilnosti razreda, delovne skupine), 

- učitelji (didaktično in metodično ravnanje, sposobnosti, nagibi spretnosti in izkušnje) 

(Kramar, 2014).  

 

Pucelj Lukan (2011, v Mrak Merhar, Umek, idr., 2013, str. 8) navaja kriterije za razvrstitev 

učnih metod. Metode lahko razvrstimo po: 

- aktivnosti udeležbe (pasivni ali aktivni udeleženci), 

- ciljna skupina (starost udeležencev, predznanje, posamezniki ali skupine), 

- tehnične možnosti, 

- vsebina (seznanitev ali poglobljeno spoznavanje teme), 

- cilji metod (učenje, osebna rast, vsebina …). 

 

Metode dela se glede na aktivnost udeležencev delijo na statične in dinamične metode. Za 

statične metode je značilno, da so udeleženci pasivni, dogajanje pa opazujejo kot zunanji 

opazovalci. Vloga vodje pri statičnih metodah je aktivna. Najpogostejši primer statične metode 

je predavanje, kjer so udeleženci pasivni poslušalci, vodja pa je večino časa aktiven. Kljub temu 

da so statične metode pri pouku manj priporočljive, pa so uporabne takrat, ko želimo 

posredovati veliko informacij v kratkem času, ali pa želimo udeležence le seznaniti z nekimi 

informacijami (Mrak Merhar, Umek, idr. 2013).  

 

Dinamične metode omogočajo aktivnost in sodelovanje udeležencev pri ustvarjanju procesa in 

odkrivanju novega znanja. Če udeleženec sam nekaj preizkusi, se vživi v situacijo in jo razišče, 

ima učenje večji učinek. Naloga vodje pri dinamičnih metodah je podpora, mentorstvo in 

občasna usmeritev. Dinamična metoda, ki je dobro načrtovana, pripomore k dosegi zastavljenih 

učnih ciljev, pridobljeno znanje pa je trajnejše. Prednost dinamičnih metod je celostno učenje, 

saj spodbujajo kognitivno, afektivno in psihomotorično raven (prav tam). 

 

Dinamične metode  

Značilni glagoli za to stopnjo so: naštej, opiši, poimenuj, povej definicijo in obnovi. Učencem 

omogočajo, da z aktivno udeležbo dosegajo višje ravni znanja. Za preverjanje doseganja ravni 

znanja so nam v pomoč različne taksonomije znanja. Pri nas je najbolj razširjena Bloomova 

taksonomija. Vsebuje 6 stopenj, ki se nadgrajujejo. Vsaka naslednja stopnja vključuje vse 

prejšnje (Umek, Mrak Merhar, Mikac in Marčeta, 2013). 

 

1. Poznavanje ‒ gre za prepoznavanje podatkov, informacij, terminov, pravil, postopkov in 

definicij. Pri tem razumevanje ni potrebno. 

 

2. Razumevanje ‒ zanj je značilno dojemanje smisla. Kaže se kot povzemanje bistva sporočila 

z lastnimi besedami, sklepanje iz primera, za katere zakonitosti ali pojme gre, samostojno 

navajanje primerov, razbiranje podatkov iz grafov, tabel in kart ter napovedovanje posledic na 

osnovi danih podatkov. Značilni glagoli, ki jih lahko uporabimo pri preverjanju razumevanja, 

so: povzemi, povej s svojimi besedami, opiši, razloži, pojasni, navedi nov primer … 

 

3. Uporaba ‒ gre za uporabo pridobljenega znanja v novih situacijah. Kaže se v napovedovanju 

učinkov in posledic na osnovi danih podatkov, v iskanju in utemeljevanju rešitev prepoznavanju 

izjem v dani situaciji. Značilni glagoli za uporabo so: uporabi v novi situaciji, razloži ob novem 

primeru, sklepaj, napovej … 
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4. Analiza ‒ zanjo je značilno razstavljanje sporočil v posamezne elemente, primerjanje po 

določenih značilnostih in analiza posameznih elementov ter odnosov med njimi. Značilni 

glagoli za analizo so: podrobno opiši, razčleni, analiziraj, primerjaj, ugotovi      napake …  

 

5. Sinteza ‒ je povezovanje posameznih elementov v novo celoto, ki doslej ni obstajala. Gre za 

samostojno interpretiranje situacije in načrtovanje novih strategij. Za to stopnjo je značilna 

kreativnost in divergentnost. Značilni glagoli, ki jih lahko uporabimo pri preverjanju sinteze, 

so: zamisli si, načrtuj, zasnuj, izdelaj, oblikuj, utemelji … 

 

6. Evalvacija ‒ združuje vse predhodne stopnje. Zanjo je značilna presoja idej, argumentov in 

rešitev. Gre za sistematično vrednotenje, ki izhaja iz notranjega razumevanja. Značilni glagoli 

za evalvacijo so: oceni, presodi, ovrednoti, ugotovi napake … (Rutar Ilc, 2016). 

  

Dober primer dinamične metode je didaktična igra, ki jo bom v nadaljevanju podrobneje 

opisala.  

 

 

 IGRA  
 

Igra je že od nekdaj otrokova primarna dejavnost. Otroku zagotavlja sprostitev, gibanje, 

miselno aktivnost in druženje. Ker jo strokovnjaki že stoletja preučujejo, je nastalo mnogo 

definicij igre.  

 

O igri je pisal že starogrški mislec Aristotel (v Bognar, 1987, str. 8). Opredelil jo je kot užitek, 

sprostitev in počitek. Ker lahko otrok skoznjo izraža svoja čustva in sprošča napetost, nanj 

deluje pomirjujoče (Toličič, 1981). Igra je prostovoljna dejavnost, za katero je pomembno, da 

udeleženci v njej uživajo, tudi ko so resno zaposleni z dejavnostjo (Fromberg v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2006). Zanjo je značilna spontanost, zato odrasli vanjo ne smejo pretirano 

posegati. Pomembna posebnost igre je tudi notranja motivacija, ki ima svojo logiko. Ta se od 

odraslih razlikuje in je v skladu z otrokovim doživetjem (Toličič, 1981). To je tudi ena od 

prednosti igre, saj lahko otrok spremeni realnost tako, da ustreza njegovim potrebam (Oerter v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). S tem razvija svojo domišljijo. Vse stvari, ki jih v 

realnem življenju ne sme početi, lahko izživi skozi igro. V igri se lahko otrok spremeni v vse, 

kar mu nudi domišljija (Toličič, 1981). Izvaja se zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen 

končni izid (Zupančič, 1999, str. 116). Bolj kot cilj je v ospredju dejavnost sama. Zanjo je 

značilna tudi odsotnost posledic, kar pomeni, da se izvaja zaradi dejanj samih in ne zaradi 

posledic, ki dejanju sledijo. (Oerter v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otrok se ne igra z 

namenom, da bi naredil kakšen izdelek ali da bi razvijal določene sposobnosti. Igra se zaradi 

potrebe po igranju, ki pa je pogosto usmerjena na določen cilj. Zaradi želje po dosegi cilja otrok 

med igro premaguje razne ovire (Toličič, 1981). Ena od značilnosti igre so tudi pravila, o katerih 

pa si pisci niso enotni. Flomberg trdi, de je igra opredeljena s pravili, otrok pa si sam razvija 

dejavnosti in cilje. Pellegrini in Seracho se z njim ne strinjata, saj pravita, da igre ne omejujejo 

pravila, saj jih udeleženci lahko sproti spreminjajo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

Igre se skozi otrokovo odraščanje spreminjajo. Potekajo od razvojno nižjih do razvojno višjih 

ravni igre. Odvisne so od otrokovih kognitivnih, socialnih, emocionalnih in fizičnih značilnosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).   
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Na otrokovo igro vplivajo številni dejavniki. L. Horvat navaja 6 dejavnikov:  

- otrokova osebnost (živahnost, vztrajnost, samozaupanje …), 

- spol otroka (stereotipi, ki izvirajo iz družinskega okolja), 

- trenutno fizično in emocionalno stanje otroka (utrujenost, jeza, žalost ...), 

- trenutna situacija (letni čas, prostor, vrsta in količina igrač …) 

- ožje okolje (spodbude odraslih, igralni materiali, okolje ‒ mesto/vas), 

- kultura (kulturno zgodovinsko okolje) (Horvat, 2001). 

 

Igra ima določene posebnost, ki jih morajo odrasli poznati. Če odrasli svojo igro enačijo z igro 

otrok, jo jemljejo kot nepotrebno zapravljanje časa (Elkind, 2009). Že zgodaj jo poskušajo 

nadomestiti z delovnimi nalogami ali pa jo, če vanjo preveč posegajo, spreminjajo v učni 

proces. Odrasli se ne zavedajo, da je igra za otroka zelo pomembna, saj skoznjo pridobiva 

dragocene izkušnje. Naloga odraslega torej je, da v igro ne posega, je ne prekinja in ne kritizira. 

Če bo odrasel otrokovo igro prekinjal zaradi tega, ker naj bi bila neprimerna in agresivna, bo 

otrok svojo jezo, napetost in strah v igri potlačil. S tem smo dosegli le to, da bodo občutki na 

plano prišli pozneje ‒ lahko še v hujši obliki. S poseganjem in pretiranim omejevanjem igre z 

navodili pa lahko zatremo otrokovo ustvarjalnost, spontanost in izvirnost (Toličič, 1981). 

Naloga odraslega je, da dobro opazuje otroka in njegovo igro, saj lahko o njem izve veliko 

stvari. Izve lahko, ali ima kakšne težave, česa se boji, kaj ga veseli, kakšne volje je. Vse to se 

odseva skozi njihovo igro. Strokovnjaki igro uporabljajo tudi kot terapevtsko sredstvo (Toličič 

in Smiljanić Čolanović, 1979). 

 

Igrače so pomemben del otrokove igre, zato je potrebno vedeti, kakšne igrače ponuditi otroku. 

Biti morajo primerne njihovemu razvojnemu obdobju. Igrača ne sme biti prezahtevna za otroka, 

saj bo pri igranju občutil neuspeh in se z njo ne bo igral. Če je igrača preveč enostavna in otroku 

ne predstavlja nobenega izziva, jo bo po nekajkratni uporabi zavrgel. Bolje je, če so igrače 

preprostejše, manj strukturirane, saj otroku omogočajo več igralnih možnosti. V tem primeru 

se bo otrok z igračo igral dlje časa, saj mu nudi različne možnosti za igro. Igrača mora biti prav 

tako privlačna na pogled, kar pa ne odtehta nefunkcionalnosti določene igrače. Zavedati se 

moramo tudi tega, da je dobra igrača varna igrača, zato moram pri izbiri pomisliti tudi na to 

(Toličič in Smiljanić Čolanović, 1979). 

 

 

 POMEN IGRE ZA RAZVOJ  

 

Igra je v predšolskem in šolskem obdobju pomembna za otrokov razvoj. Nudi jim pridobivanje 

novih izkušenj na različnih področjih. Področja, na katera igra pomembno vpliva, so:  

- Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

- Kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 

raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialna 

kognicija. 

- Emocionalni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, 

premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja …  

- Socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje 

in upoštevanje drugih), razvoj samokontrole (npr. impulzivnosti, agresivnosti), 

osvajanje družbenih pravil in norm. 

- Osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje samopodobe) 

in sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih) (Batistič Zorec, 2002). 
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Otroku igre nudijo veliko novih izkušenj. Več kot bodo dobili izkušenj skozi igro, bolj bodo 

pripravljeni za nadaljnje učenje v šoli (Elkind, 2009). Otrok, ki se igra s predmeti, jih opazuje, 

tipa in sestavlja, pridobiva različne sposobnosti zaznavanja, razumevanja prostorskih odnosov 

in sklepanja. Te pridobljene sposobnosti so nujne za poznejše napredovanje pri matematiki in 

fiziki. Težave z razumevanjem prostorskih odnosov so zaznali predvsem pri deklicah in tistih 

otrocih, ki v predšolskem obdobju niso imeli dovolj igrač, ki jih lahko zlagamo in sestavljamo. 

Otrokova igra je pomembna tudi za krepitev njegove samozavesti. Če otroka neka igra veseli, 

če pri igranju dosega dobre rezultate, če ustvari izdelek, na katerega je ponosen, potem je otrok 

bolj samozavesten, bolj verjetno pa je tudi, da bo otrok pri tej igri še kdaj sodeloval (prav tam). 

 

Otrok bo skozi igro z veseljem reševal delovne naloge. Igra pomembno vpliva tudi na otrokova 

čustva. Otrok med igro razvija in izraža svoja čustva v odnosu do vsebine igre ali do soigralcev. 

Med drugim se nauči, kako reševati konflikte, sprejemati kompromise, spoznava soigralce, se 

z njimi veseli ali sočustvuje (Toličič, 1981). Toličič in Smiljanić Čolanović (1979, str. 195) v 

delu zapišeta: »S tem se otrok usposablja za socialno življenje, brez katerega si ne moremo 

zamišljati sodobne družbe. Igra dobro vpliva tudi na zdravje otrok. Ker otroci vedno več časa 

preživijo v sedečem položaju, je zelo pomembno, da se igrajo gibalne igre. Gibanje namreč 

preprečuje debelost, ki je pri otrocih vedno pogostejša. Igra tudi zmanjšuje stres in otrokom 

nudi sprostitev, ki jo potrebujejo.« (Bongiorno, 2013) 

 

 VRSTE IGER 

 

Poznamo več klasifikacij iger. V tabeli 1 sem v osnovno kategorijo umestila Piagetovo 

klasifikacijo, na kateri temelji večina klasifikacij ostalih avtorjev. Piaget loči 3 vrste iger: 

simbolne igre, igre s pravili in konstrukcijske igre (Kavčič, 2001). Ostali avtorji so njegovo 

klasifikacijo razčlenili na več podkategorij (tabela 1) (Bognar, 1987; Cvetko, 1996; Kamenov, 

2006; Rupnik in Rupnik, 2012). V nadaljevanju so v tabeli predstavljeni tudi primeri iger in 

njihova izvedba.  

 

Tabela 1: Klasifikacija iger po Piagetu s primeri iger in smernicami za izvedbo 
OSNOVNE 

KATEGORIJE 

PODKATEGORIJE PRIMERI IGER IZVEDBA IGRE 

 

 

 

 

 

Simbolne igre 

Igre vlog (Bognar, 

1987). 

 

Kavboji in indijanci, 

šola, družina … 

(Bognar, 1987).  

Namen igre je postavljanje v vloge 

različnih oseb ali živali (Bognar, 1987). 

Gledališke igre 

(Cvetko, 1996). 

Dramske in lutkovne 

igre (Muca Copatarica, 

Mojca Pokrajculja ...)  

(Cvetko, 1996). 

 

Pri dramskih igrah se učenci 

preoblečejo in zamaskirajo v književne 

osebe in zaigrajo prizor ali celotno 

umetniško delo. Pri tem izdelajo tudi 

rekvizite, sceno in prostor za gledalce. 

Pri lutkovnih igrah učenci igrajo z 

lutkami, sami pa pri tem niso vidni 

(Cvetko, 1996). 

Pantomimične igre 

(Kamenov, 2006). 

 

Igra pantomima  

(Kamenov, 2006). 

Bistvo pantomimičnih iger je ugibanje 

sporočila, ki ga igralec prikazuje s 

kretnjami in z mimiko (Kamenov, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

Strateške igre 

(Bognar, 1987). 

Šah, dama, labirint, 

spomin ... (Bognar, 

1987). 

Strateške igre so igre, pri katerih igralci 

izražajo določene sposobnosti 

(spretnost, hitrost, kombinatoriko, 

reševanje problemov). Najpogosteje jih 

igramo po parih in se končajo z zmago 

uspešnejšega igralca (Bognar, 1987). 
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Igre s pravili 

Igre na srečo 

(Bognar, 1987). 

Igre tipa človek, ne jezi 

se, črni Peter, tombola 

...  (Bognar, 1987). 

Pri igrah na srečo o izidu ne odloča 

tekmovalnost igralcev pač pa naključje. 

Potek igre določa kocka, žreb ali 

vrtavka (Bognar, 1987). 

Rajalne igre 

(Rupnik in Rupnik, 

2012). 

 

Rdeče češnje, Lepa 

Anka, Bela lilija ...  

(Rupnik in Rupnik, 

2012). 

Rajalne igre so vrsta plesa, pri katerem 

udeleženci pojejo in se gibljejo v ritmu 

pesmi. Namen teh iger je, da se učenci 

veselijo, družijo in sprostijo (Rupnik in 

Rupnik, 2012). 

Besedne igre 

(Kamenov, 2006). 

 

Telefončki, oponašanje 

glasov, besede 

nasprotnega pomena ... 

(Kamenov, 2006)  

Besedne igre so igre poigravanja s 

črkami in z besedami. Lahko jih 

obračamo, spreminjamo vrstni red ali pa 

jih združujemo v nove besede 

(Kamenov, 2006). 

Računalniške igre. Miselne igre (pasjansa, 

minolovec) in strateške 

igre. 

Vsebujejo veliko slikovnega materiala 

in animacij, ki učence motivirajo za 

delo. Računalniške igre pogosto 

zajemajo probleme, ki spodbujajo 

kritično mišljenje. Prednost teh iger je, 

da zagotavljajo takojšnjo povratno 

informacijo (Hilton in Honey, 2011). 

Labirinti in »igre za 

bistre glave« 

(Kamenov, 2006). 

Labirinti, križanke, 

rebusi, anagrami ... 

(Kamenov, 2006). 

Bistvo teh iger je odkriti smisel, zvezo 

ali smer in s tem rešiti? igralni problem 

(Kamenov, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcijske 

igre 

Igre z naravno, 

neoblikovano 

snovjo (Bognar, 

1987). 

 

Grajenje peščenih 

gradov, igluja iz snega, 

figuric iz gline ... 

(Bognar, 1987). 

Te igre zajemajo igro z naravnimi 

materiali, kot so glina, pesek, kamen, 

trava, cvetje ...). Učencem pokažemo, 

kako lahko iz naravnih materialov 

izdelajo igrače (npr. ogrlico, mlinček, 

lok ...), prav tako pa jih spodbudimo k 

iskanju novih možnosti (Bognar, 1987).  

 

Igre                         s 

konstruktorskim 

gradivom (Bognar, 

1987). 

 

Lego kocke, lesene 

kocke, plastelin … 

(Bognar, 1987). 

Igre s konstruktorskim gradivom 

vsebujejo elemente, ki so posebej 

izdelani za gradnjo. Najbolj znano 

konstruktorsko gradivo so lego kocke 

(Bognar, 1987). 

Igre s figuralnimi 

elementi (Bognar, 

1987). 

Igra z že izdelanimi 

figuricami (npr. 

sestavljanje kmetije) 

(Bognar, 1987). 

Zadnja vrsta konstrukcijskih iger so igre 

s figuralnimi elementi, kjer učenci 

elemente, ki nekaj ponazarjajo (žival, 

pohištvo, avtomobile), vstavijo v širši 

prostor (stanovanje, živalski vrt, mestno 

ulico ...) (Bognar, 1987). 

 

 

 DIDAKTIČNA IGRA 

 

Igra je temeljna, bistvena in neizogibna dejavnost otroštva, zato je tudi pri načrtovanju pouka 

ne moremo povsem zanemariti (Pečjak, 2009). Ker pa je pouk premišljen in organiziran 

vzgojno-izobraževalni postopek, mora imeti tudi igra pri pouku vlogo uresničevanja vzgoje in 

izobraževanja. Zato pri pouku uporabljamo tako imenovane didaktične igre (Bognar, 1987). I. 

Mrak Merhar, Umek, idr. (2013, str. 13) jo opredeljujejo kot »igro, ki odgovarja vnaprej 

načrtovanim izobraževalnim ciljem, ki jih dosežemo z aktivno vlogo udeležencev«. Pri 

didaktični igri je najpomembnejše, da jo učenci doživljajo kot igro, da je svobodna in ni 

predpisana s strogimi pravili. Prav učenje s pomočjo didaktične igre je po navadi najbolj 

uspešno in učinkovito, ker zbuja učenčevo pozornost in jih motivira za delo (Bognar, 1987). 
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Igro pri pouku lahko uporabimo v različnih situacijah: za spoznavanje, za posredovanje snovi, 

socialne aktivnosti ali terapije (Pečjak, 2009).  

 

Igre pri poučevanju uporabljamo, da bi spodbudili splošni in intelektualni razvoj učenca. 

Učencu omogočajo, da na ustvarjalen in spontan način pridobiva nova znanja (Kamenov, 2006). 

Igre temeljijo na izkustvenem učenju, kar učencem omogoča, da sprejemajo lastne odločitve in 

delajo napake (Jones, 1997). Prednost didaktičnih iger je ta, da posameznika vključi celostno. 

Udeleženca pritegne in vključi vsa njegova čutila. Zaradi izzivov, ki jih igra postavlja 

udeležencem, so ti bolj pozorni, učenje pa je zato bolj učinkovito in zanimivo (Mrak Merhar, 

Umek, idr., 2013). Od ostalih vrst učenja in poučevanja se razlikuje po tem, da so učenci za 

učenje bolj motivirani, dejstva pa lažje povezujejo v smiselne celote zaradi poudarka na 

njihovih odnosih. Dejavnosti, ki jih nudimo učencem pri pouku, morajo biti v skladu s 

potrebami učenca, z možnostmi in željami. Pri didaktični igri učenec naleti na problem, za 

reševanje katerega mora biti sposoben koristiti svoje znanje in med množico dejstev, ki jih 

pozna, izbrati tista, ki mu pomagajo rešiti dani problem (Kamenov, 2006). Didaktične igre, ki 

jih ponudimo učencem, morajo biti primerne njihovim sposobnostim. Paziti moramo, da igra 

ni pretežka, saj bo učencu predstavljala prevelik problem in bo nad njo kmalu obupal. Prav tako 

pa igra ne sme biti premalo zahtevna, saj učencu ne bo predstavljala nobenega izziva in mu bo 

pri igranju kmalu postalo dolgčas. Učencem lahko ponudimo tudi igre različnih zahtevnostnih 

stopenj, kjer naloge postajajo vedno bolj kompleksne (Learning with computer games and 

simulations, 2011). 

 

N. Klemen (2006) pravi, da vsako didaktično igro določajo pravila. Od njih je odvisna vsebina 

igre, potek in ravnanje učencev. Pravila delajo igro zanimivo, saj vanjo vnašajo napetost, 

pričakovanje in negotovost (Kamenov, 2006). Oblikovanje pravil iger pa lahko učitelji 

prepustijo tudi učencem. Ko jih oblikujejo, želijo ustvariti enake igralne pogoje. Igre so pri 

učencih priljubljene, ker so za razliko od resničnega življenja oblikovane tako, da so poštene in 

pravične (Jones, 1997). Po vsaki didaktični igri je izjemnega pomena tudi refleksija, pri kateri 

si učenci izmenjajo izkušnje in mnenja, razmislijo, kaj so delali ter kaj so se novega naučili. Če 

refleksije ni, so učenci preveč usmerjeni na igro in kot pravi avtor, ne ponotranjijo učenja 

(Learning with computer games and simulations, 2011). 

 

 

2.3.3.1 VLOGA ODRASLEGA 

 

Didaktična igra je učinkovita le pod vodstvom dobrega in strokovno podkovanega učitelja. 

Njegova vloga pri igri je še večja in bolj zapletena kot pri drugih dejavnostih. Učence upošteva, 

se z njimi uči in se spreminja (Bognar, 1987). Ena od nalog učitelja je tudi organizacija 

didaktične igre. Nanjo se mora pripraviti, kar pa zahteva več časa kot priprava na tradicionalni 

pouk. Najprej učitelj naredi izbor iger. Igra mora biti v skladu s cilji, z obravnavano vsebino in 

željami učencev, pomembno pa je tudi, da se navezuje na otroške izkušnje. Oblikuje tako igro, 

ki bo vsebovala različne taksonomske stopnje (Kocjančič, 2002). Ko učitelj igro izbere, 

premisli, kdaj in kje bo igro izvedel ter koliko igrač bo zanjo potreboval. Nato pripravi ustrezni 

material za izvedbo igre. Učitelj načrtuje potek igre in določi svojo vlogo v igri (igralec, navijač 

ali sodnik) (Kamenov, 2006).  

 

Pred izvedbo igre učitelj učencem posreduje informacije, ki jih zanjo potrebujejo. Učence za 

igranje motivira, saj v nasprotnem primeru v igri ne bodo z veseljem sodelovali. Nato učencem  

posreduje navodila za igranje. Seznani jih z materialom, s potekom igre in s pravili.  Navodila, 

ki jih poda, so kratka in jasna, učenci pa si jih bodo bolj zapomnili, če bodo ponazorjena s 
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primerom.  Med igro se spreminja njen tempo in dinamika. Tempo je odvisen od razumevanja 

pravil in znanja učencev, dinamiko pa lahko učitelj spreminja glede na zainteresiranost učencev. 

Pomembno je, da učitelj ne določa, usmerja in ne posega v igro učencev, saj zavira njihovo 

ustvarjalnost, spontanost in samostojnost (Kamenov, 2006). Učitelj v igro ni vključen, jo pa ves 

čas spremlja ločeno od udeležencev. Takrat ima priložnost, da med igro opazuje učence in 

njihova čustva ter jih tako bolje spozna. V igro učenca se ne vmešava, razen če učenec potrebuje 

njegovo pomoč (Jones, 1997). V nasprotnem primeru zavira njihovo ustvarjalnost, spontanost 

in samostojnost. Učitelj med igro tudi spremlja in beleži rezultate, spodbuja učence ter 

spreminja dejavnosti (Kamenov, 2006).  

 

Po koncu igre se učitelj z učenci pogovori o tem, ali jim je bila igra všeč ali jim ni bila všeč, o 

napakah, ki so jih delali, in kako bi te napake odpravili. Učitelj preveri, če je dosegel zastavljene 

cilje, če so bili učenci za igro motivirani, ali je dobro podal navodila, kaj bi naslednjič lahko 

spremenil ... Kamenov (2006, str. 122) pravi: »Na koncu se mora učitelj tudi vprašati, kaj je 

novega izvedel o učencih, z obzirom, da je igra dobra priložnost za spoznavanje osebnih 

značilnosti vsakega igralca.« 

 

 

2.3.3.2  POMEN IGRE 

 

O pomenu igre v izobraževanju je razmišljal že Platon, ki jo je videl kot metodo, ki ima 

ogromno izobraževalnih možnosti in učencu pomaga, da se uči z veseljem (Kamenov, 2006). 

Te dejavnosti so predmet zabave, zato so učenci zanje motivirani. Pripeljejo jih do 

samostojnega odkrivanja novih dejstev in pridobivanja lastnih izkušenj, ki učencu zagotavljajo 

trajno in uporabno znanje (Mrak Merhar, Umek, idr., 2013).  Omogočajo doseganje višjih 

kognitivnih stopenj, kot so uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje (Ellington, Gordon in 

Fowlie, 1998). M. Kocjančič (2002) pravi, da z didaktično igro aktiviramo miselne, čutne, 

fizične, govorne in čustvene dejavnosti učenca. Ker je aktivnost pri igri daljša kot pri učenju, 

je večje in trajnejše tudi znanje, to pa je pridobljeno na prijeten način. 

 

Nekatere didaktične igre so namenjene skupinskemu delu. Sodelovalno učenje od učencev 

zahteva sposobnost delovanja v skupini, prilagajanje, obvladovanje samega sebe, učencem 

omogoča spoznavanje med vrstniki in razvijanje komunikacijskih zmožnosti. Med igro učenci 

pridobivajo sposobnosti, ki jih današnje socialne in ekonomske razmere vse pogosteje 

pričakujejo od izobraževalnega sistema. To so sposobnost sprejemanja odločitev, ustvarjalno 

reševanje problemov, sposobnost sodelovanja v skupini, komunikacijske spretnosti ... (Ginnis, 

2004). N. Klemen (2010) navaja, da učenec preko didaktičnih iger razvija še: 

• govor (poslušanje, učenje glasov, pripovedovanje), 

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

• čutila (tip, vid, sluh, vonj),  

• domišljijo, 

• izkušnje in znanje, 

• miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje), 

• ustvarjalnost, 

• lastnosti značaja (samostojnost, pogum). 

 

Mnoge raziskave (Mesec, 2015, Klodič, 2015; Bognar, 1987) so pokazale, da didaktična igra 

pri pouku pripomore k večji motivaciji za učenje. V nadaljevanju bom predstavila pomen 

motiviranja učencev pri pouku. 
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 UČNA MOTIVACIJA 
 

Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki spodbuja in uravnava učenje. Je ključni 

dejavnik uspešnega učenja, saj le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo in pri učenju 

vztrajajo, dokler ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev. Svojo motiviranost učenci v procesu 

učenja izkazujejo s spraševanjem, poslušanjem, sodelovanjem, z branjem, razmišljanjem ...) 

(Juriševič, 2012). Torej je učna motiviranost aktivna vpletenost v učni proces (Juriševič, 2006). 

 

Učenci so za učenje različno motivirani. Vedenje v učnem procesu določa motivacijski vzorec. 

Učenci z različnimi motivacijskimi vzorci potrebujejo različno motivacijo, zato mora biti učitelj 

pri načrtovanju le-te pozoren na motivacijske. M. Juriševič (2012) je v svojem delu opisala 5 

motivacijskih vzorcev učencev in smernice za njihovo motiviranje. 

- Učno tekmovalne učence učitelj motivira tako, da jim pripravi veliko tekmovalnih 

situacij in njihovo vedenje postopoma usmeri na tekmovanje s samim seboj. 

- Učno aktivnim učencem poskuša zagotoviti učno podporo in učne naloge, za  katere 

kažejo poseben interes. 

- Učno nesamozavestnim učencem mora učitelj krepiti samopodobo, jim pomagati pri 

usvajanju učinkovitih učnih strategij in pri oblikovanju ciljev za učenje na podlagi 

njihovih interesov.  

- Učno pasivnim učencem učitelj zagotovi učno varno in spodbudno okolje, v katerem 

razvijajo različne motivacijske pobudnike in krepijo učno samopodobo. 

- Pri učno nemotiviranih učencih učitelj izhaja iz njihovih interesov in spodbuja tako 

notranjo kot zunanjo motivacijo. 

 

Učna motivacija je notranji proces, ki se dogaja v učencu, zato mu je učitelj ne more dati, lahko 

pa jo z različnimi motivacijskimi spodbudami krepi, neguje in spodbudi. Ločimo dve vrsti 

motivacijskih spodbud: 

- didaktične motivacijske spodbude se nanašajo na organizacijo učnega okolja (izbira 

učnih metod, kamor spada tudi didaktična igra, izbira nalog in didaktičnega materiala), 

- psihološke motivacijske spodbude zajemajo učno podporo učencu, usmerjanje pri  

učenju, omogočanje povratnih informacij o delu in dosežkih … (Juriševič, 2012). 

 

Kljub različnim motivacijskim vzorcem pa večina učencev kaže interes za igro, zato je 

didaktična igra za učence odlična motivacijska spodbuda pri pouku.  

 

 

 NARAVOSLOVJE V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

OBDOBJU 
 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so naravoslovne teme obravnavane v sklopu 

predmeta spoznavanje okolja. Spoznanja, ki so jih otroci pridobili z neposrednimi izkušnjami 

iz okolja, se oblikujejo, razširjajo in poglabljajo. Preko najrazličnejših postopkov in vsebin 

učenci spoznavajo svet, v katerem živimo. Predmet spoznavanje okolja združuje vsebine 

naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih področij. Vsebine in cilji predmeta se iz leta v leto 

nadgrajujejo in omogočajo nadgrajevanje v predmetu naravoslovje in tehnika v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011).   

 

Glavna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja, ki se 

uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. Namen ni le razumevanje in uporaba znanja v 

naravnem in družbenem okolju, ampak tudi razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki 
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omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega 

mišljenja. Cilj predmeta je prav tako organizacija pouka, ki razvija sposobnosti primerjanja, 

razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, 

eksperimentiranja in sporočanja. Z različnimi metodami in oblikami dela se uresničujejo tudi 

družbeni, motivacijski, moralni, gibalni in čustveni ter še mnogi drugi cilji (prav tam). 

 

V didaktičnih priporočilih je zapisano, naj bi učenci pri pouku spoznavanja okolja razvijali 

svoje zamisli in ob konkretnih dejavnostih odkrivali spoznanja. Učitelj naj bi učence ozaveščal, 

kako so se nečesa naučili in s tem poglabljal njihova spoznanja o procesu učenja. Pri 

organizaciji pouka naj učitelj upošteva individualne razlike in učencev in dejavnosti prilagaja 

učenčevim sposobnostim. Vsebine pouka morajo biti čim bolj aktualne, da lahko učenci svoje 

izkušnje, ki nastajajo zunaj šole, povežejo s poukom (prav tam).  

 

Predmet spoznavanje okolja je razdeljen na 12 tematskih sklopov: čas, prostor, snovi, sile in 

gibanja, pojavi, živa bitja, človek, jaz, skupnosti, odnosi, promet in okoljska vzgoja. Pri 

predmetu spoznavanje okolja se učenci s pojmom svetloba srečajo šele v 3. razredu v okviru 

tematskega sklopa Pojavi. Obravnavane vsebine  in cilji v zvezi s svetlobo so predstavljeni v 

tabeli 2 (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

 

Tabela 2: Preglednica ciljev in vsebin na temo svetloba pri predmetu spoznavanje okolja v    3. 

razredu 

RAZRED 3. razred 

CILJI  Spoznati lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da 

predmete vidimo (predmeti oddajajo svetlobo ali so osvetljeni). 

VSEBINE  izvor svetlobe 

 Sonce 

 svetilo 

 potovanje svetlobe 

 odboj svetlobe in oko 

 

Čeprav se tema svetloba  v osnovni šoli obravnava šele v 3. Razredu, to ne pomeni, da učenci 

s to temo nimajo nobenih izkušenj. Že v vrtcu se učenci srečajo s področjem naravoslovja, kjer 

je poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter na raziskovanju in 

odkrivanju. Učenci nezavedno razvijajo osnovne znanstvene metode v naravoslovju, kot so 

naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnost reševanja problemov, postavljanja hipotez in 

oblikovanje konceptov. Pri naravoslovju učenci raziskujejo naravne pojave. Snovi in telesa, s 

katerimi delajo, izpostavljajo mešanju, ohlajanju, segrevanju, rezanju, raztapljanju, 

osvetljevanju in spoznavajo, kako se spreminjajo. Ob tem razvijajo čut za naravo in spoznavajo 

lastnosti teles in snovi (Bahovec, 2015). 

 

Ena od tem, ki jih spoznajo otroci v predšolskem obdobju, je tudi svetloba.  

V kurikulumu za vrtce je naveden cilj, ki se nanaša na področje svetlobe (Bahovec, 2015,    str. 

58): 

- otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor 

svetlobe. 

 

Dejavnosti, s katerimi lahko dosežemo zastavljeni cilj, so igre z zrcali, s senco svojega telesa, 

s svetlobnimi pojavi, določanje virov svetlobe, opazovanje širjenja svetlobe in njen odboj, 

opazovanje mavrice … (prav tam). 
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Prav tako pa se obravnava svetlobe v 3. razredu ne konča. Predmet spoznavanje okolja se v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju nadgrajuje kot predmet naravoslovje in tehnika. V 

četrtem razredu se tema svetloba nadgrajuje v okviru tematskega sklopa Sile in gibanje ‒ 

gibanje Zemlje. Učenci spoznajo senco in njene lastnosti, širjenje svetlobe in vidljivost teles. 

Cilji in vsebine so predstavljene v tabeli 3. V petem razredu se tema nadgrajuje z vidika sončne 

svetlobe in njenega vpliva na ogrevanje zraka in vode (tabela 3) (Učni načrt za naravoslovje in 

tehniko, 2011). 

 

Tabela 3: Pregled ciljev in vsebin pri predmetu naravoslovje in tehnika 

RAZRED 4. razred 5. razred 

CILJI  Dokazati, da telesa vidimo, 

če svetloba prihaja od njih v 

naše oči. 

 Razložiti soodvisnost lege 

svetila in osvetljenega 

predmeta glede na velikost 

in lego sence. 

 Prikazati, da se svetlobni 

žarki iz svetila širijo 

naravnost in na vse strani. 

 

 Prikazati, da se snovi na soncu 

segrejejo, če vpijajo sončno 

svetlobo. 

 Razložiti, da sončna svetloba 

ogreva tla in da tla ogrevajo 

zrak. 

 Ugotoviti, da se voda segreva, 

ko vpija sončno svetlobo. 

VSEBINE  varnost v prometu 

 vidljivost teles 

 senca 

 Sonce ogreva zrak in vodo. 

 

Pri naravoslovju (2011), ki je predmet 6. in 7. razreda devetletne osnovne šole, tema svetloba 

v  učni načrt ni vključena, se pa tematika pojavi pri predmetu fizika v 8. in 9. razredu. Učenci 

se pri tem predmetu seznanijo s preprostimi fizikalnimi pojmi. Nova spoznanja in predstave o 

povezanosti naravnih pojavov pridobivajo s pomočjo dejavnosti in eksperimentalnega dela. 

Svetloba je naslov vsebinske teme, ki vsebuje 5 vsebinskih sklopov. Vsebinski sklopi in cilji so 

predstavljeni v tabeli 4 (Učni načrt za fiziko, 2011).  

 

Tabela 4: Pregled ciljev in vsebin pri predmetu fizika 

 

RAZRED 8. in 9. razred 

CILJI  Raziskati, kako se svetloba odbija od telesa in analizirajo potek 

svetlobnega žarka pri odboju na ravnem zrcalu. 

 Razložiti nastanek difuznega in zrcalnega odboja. 

 S poskusi raziskati, kako se svetloba lomi na meji dveh optično 

različno gostih snovi in analizirati potek svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi v drugo. 

 Usvojiti pojma gorišče in goriščna razdalja zbiralne leče. 

 S poskusi raziskati zakonitosti preslikave z zbiralno lečo in 

analizirati potek žarkov skozi zbiralno lečo. 

 Razložiti nastanek slike v cameri obscuri in v očesu. 

 Razložiti delovanje nekaterih optičnih naprav: lupe, projekcijskega 

aparata in fotoaparata. 
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VSEBINE  odbojni in lomni zakon  

 lastnosti leč 

 preslikave z zbiralno lečo  

 camera obscura in fizikalni model očesa  

 projekcijski aparat, lupa in fotoaparat 

 

 

 OBRAVNAVA SVETLOBE V SLOVENSKIH IN ANGLEŠKIH 

ŠOLAH 
 

V tem poglavju bom predstavila angleški šolski sistem, ki se od našega malenkost razlikuje. V 

nadaljevanju bom cilje v angleškem kurikulumu, ki se nanašajo na obravnavo svetlobe, 

primerjala s cilji v slovenskem učnem načrtu. 

 

Angleški šolski sistem je sestavljen iz treh faz izobraževanja: osnovna šola (od 5. do11. leta), 

srednja šola (od 11. do 15. leta) in višje izobraževanje. Prvi dve sta obvezni za vse učence 

(Parkelj, 1991). Bolj podrobno bom posvetili ciljem v osnovni šoli (primary education), ki bi 

jih lahko v našem šolskem sistemu primerjali z razredno stopnjo.  

Osnovna šola je v predmetniku razdeljena na dve obdobji (key stages ‒ KS): 

- KS1 od 5. do 7. leta, 

- KS2 od 7. do 11. leta (Döbert in Geiβler, 2001). 

 

Ta obdobja so v kurikulumu še podrobneje razdeljena na leta šolanja (od 1. do 6. leta šolanja). 

Za vsako obdobje in predmet obstajajo učni programi, v katerih so določene vsebine in cilji 

uspešnosti, ki definirajo pričakovane standarde znanja (The national curriculum in England, 

2013).  

 

Kot je omenjeno v prejšnjem poglavju, se tema svetloba v slovenskem učnem načrtu  pojavi v 

tretjem razredu. Cilji so predstavljeni v tabeli 2. 

V angleškem izobraževalnem sistemu se tema svetloba prvič pojavi v obdobju KS2, in sicer v 

3. letu šolanja. 

Cilji, ki so zapisani v angleškem kurikulumu, so naslednji: 

- učenci spoznajo, da za to, da vidimo, potrebujemo svetlobo in da je tema nasprotje svetlobe, 

- učenci opazijo, da se svetloba odbija od površine, 

- učenci spoznajo, da je svetloba, ki prihaja od Sonca, lahko nevarna in da se pred njo lahko 

zaščitimo, 

- učenci spoznajo, da senca nastane, če svetloba naleti na predmet, ki ne prepušča svetlobe, 

-učenci poiščejo vzorec, kako se spreminja velikost sence (The national curriculum in England, 

2013, str. 159).  

Poleg naštetih ciljev so v kurikulumu zapisana tudi priporočila, ki učitelju svetujejo, naj učenci 

raziskujejo, kaj se zgodi, ko se svetloba odbija od ogledala ali druge površine, ki odbija 

svetlobo. Učenci naj se igrajo z ogledali, da bi bolje razumeli lastnosti svetlobe. Razmišljajo 

naj o tem, zakaj je pomembno, da svoje oči zaščitimo pred svetlobo. Opazujejo in merijo naj 

sence in ugotavljajo, kako senca nastane in kako se spreminja (prav tam). 

 

V slovenskih in angleških šolah se tema svetloba pojavi v 3. letu šolanja. Če primerjamo cilje 

obeh učnih načrtov, lahko opazimo, da so cilji v angleškem kurikulumu bolj konkretizirani kot 

v učnem načrtu za spoznavanje okolja. V učnem načrtu je namreč zapisan le en cilj, ki pa je 

opredeljen zelo splošno. To omogoča slovenskim učiteljem več svobode pri obravnavi svetlobe. 

Obravnavana tema se razlikuje tudi po vsebini. V slovenskih šolah naj bi učenci spoznali tudi 
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oko in njegove funkcije, v angleškem kurikulumu pa obravnave očesa ni. Obratno pa v 

slovenskih šolah ni omenjene obravnave sence, medtem ko jo v angleškem kurikulumu 

omenjata kar dva cilja. Priporočila, ki so v kurikulumu navedena, kažejo na to, da je pri 

obravnavi svetlobe zaželena aktivnost učencev. Z raziskovanjem, igro in opazovanjem naj bi 

učenci prišli do novih znanj.  

 

Cilji, ki jih predvideva slovenski učni načrt pri predmetu naravoslovje in tehnika, so 

predstavljeni v tabeli 3. 

Za temo svetloba so v obdobju KS2 (6. leto šolanja) zapisani štirje cilji: 

- učenci spoznajo, da svetloba potuje premočrtno, 

- učenci uporabijo znanje o premočrtnem potovanju svetlobe tako, da razložijo, da predmete 

vidimo, če oddajajo svetlobo ali svetlobo odbijajo v naše oko, 

- učenci pojasnijo, da vidimo predmete, ker svetloba potuje od svetila v naše oko ali od svetila 

do predmeta in nato v naše oko, 

- učenci uporabijo znanje o premočrtnem potovanju svetlobe tako, da razložijo, zakaj ima senca 

enako obliko kot predmet, na katerega pada svetloba (The national curriculum in England, 

2013, str. 174). 

V angleških priporočilih je zapisano, naj bi učenci nadgradili svoje znanje iz 3. leta. Učenci 

lahko raziskujejo, kam postaviti vzvratna ogledala na avtomobilu, izdelajo periskop in 

pojasnijo, kako deluje. S senčnimi lutkami lahko raziskujejo odnos med svetilom, predmetom 

in senco (prav tam).  

 

Cilji v učnem načrtu in kurikulumu so si zelo podobni tako po številu kot tudi po vsebini. 

Obravnava svetlobe zajema senco, širjenje svetlobe in pogoje, da predmete vidimo. Pri 

predmetu naravoslovje in tehnika so cilji bolj konkretizirani kot pri predmetu spoznavanje 

okolja. Prav tako zajemajo glagole, ki zahtevajo več aktivnosti učencev kot pri predmetu 

spoznavanje okolja. 

 

 

 AKTIVNOSTI, POVEZANE S SVETLOBO V UČBENIKIH IN 

DELOVNIH ZVEZKIH 
 

V skladu s cilji učnega načrta so založbe pripravile različna gradiva, ki jih učitelji in učenci 

uporabljajo pri pouku spoznavanja okolja v 3. razredu. Predstavila bom aktivnosti, ki jih 

predvidevajo 3 slovenska učna gradiva različnih založb za obravnavo teme svetloba. Učna 

gradiva, ki jih bom predstavila, so: Lili in Bine 3 (Grošelj in Ribič, 2013; Grošelj in Ribič, 

2016), Okolje in jaz 3 (Antić, idr., 2005; Antić, idr., 2001) in Dotik okolja 3 (Hergan, Devetak, 

Kolar in Kovač, 2005; Hergan, Kovač, Kolar in Devetak, 2016).  

 

Učbenik (Grošelj in Ribič, 2013) in delovni zvezek (Grošelj in Ribič, 2016) za spoznavanje 

okolja Lili in Bine 3 za obravnavo svetlobe predvidevata 3 šolske ure. Poleg učbenika in 

delovnega zvezka so učiteljem dostopni tudi primeri aktivnosti, predstavljeni v obliki učnih ur. 

Tema svetloba se nahaja v učnem sklopu zima pod učno vsebino Svetloba. Prva ura obravnava 

svetila. Učitelj in učenci k prvi uri prinesejo različne vrste svetil. Svetila poimenujejo in 

preizkusijo, kako posamezno svetilo deluje. Pogovorijo se o uporabnosti svetil in o naravnih ter 

umetnih svetilih.  Druga aktivnost, ki jo učne ure predvidevajo, je branje besedila o svetilih v 

učbeniku Lili in Bine 3 (slika 1) in pogovor ob slikah. Učitelj vodi pogovor o Soncu kot viru 

svetlobe, o Luni in odboju svetlobe (od nje?) ter o ostalih svetilih. Za konec učne ure učenci v 

delovnem zvezku (slika 3) rešijo naloge o svetilih. Druga ura je namenjena spoznavanju sence 

in predmetom, ki odbijajo ali prepuščajo svetlobo. Pri uvodni dejavnosti učitelj na osvetljeno 
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tablo z rokami ustvarja različne senčne podobe. Nato vodi pogovor o nastanku, oblikah in 

velikosti sence. Pri drugi dejavnosti učenci s svojo svetilko osvetljujejo predmet in spoznavajo 

lastnosti sence. Učiteljica učence usmerja in vodi pogovor. Nato osvetli predmet, ki prepušča 

svetlobo. Učenci primerjajo senco s prejšnjo in naštejejo še nekaj predmetov, ki prepuščajo 

svetlobo. Sledi še spoznavanje odboja svetlobe. Priprave predlagajo, da učenci s pomočjo 

svetilke opazujejo odbiti žarek glede na položaj svetilke. Učenci za konec preberejo besedilo v 

učbeniku (sliki 1 in 2) in rešijo naloge v delovnem zvezku (slika 4). Tretjo uro naj bi učenci 

spoznali čutilo za vid ‒ oko. Za uvodno motivacijo učenci po razredu iščejo skriti predmet. Ko 

ga najdejo, se pogovorijo, zakaj ga niso takoj našli. Učitelj napelje pogovor na čutilo za vid. V 

nadaljevanju sledi aktivnost, pri kateri učenci ugotavljajo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, 

da predmete vidimo. V učbeniku Lili in Bine 3 (slika 2) učenci preberejo besedilo, si ogledajo 

optično iluzijo in dele očesa ter jih poimenujejo. Na koncu rešijo naloge v delovnem zvezku 

(slika 4).  

 

         
Slika 1: Spoznavanje pojma svetilo in 

pojma svetloba (Grošelj in Ribič, 2013) 

Slika 2: Spoznavanje odboja svetlobe in 

čutila za vid (Grošelj in Ribič, 2013) 
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Slika 3: Naloge za utrjevanje svetil (Grošelj 

in Ribič, 2013) 

Slika 4: Naloge za utrjevanje lastnosti 

svetlobe in čutila za vid (Grošelj in Ribič, 

2013)

 

Učbenik (Antić, idr., 2005) in delovni zvezek (Antić, idr., 2001) Okolje in jaz 3 predvidevata 

podobno aktivnost kot prej predstavljena Lili in Bine 3. Učenci poskušajo v temnem prostoru 

videti predmet, ga tipajo, opisujejo in spoznavajo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da ga? 

vidimo. O tem si preberejo tudi v učbeniku (slika 5). Prav tako učenci v obeh učbenikih 

poimenujejo dele očesa, vendar naj bi v učbeniku Dotik okolja 3 učenci poznali več delov očesa 

kot v prej omenjenem učbeniku. Naslednja aktivnost, ki jo priročnik za učitelje (Antić Gaber, 

Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2014) predvideva, je, da učenci v parih z ogledalom gledajo za 

svoj hrbet, pod klop, za vogal in na strop ter poskušajo najti predmet, ki ga je tja skril sošolec. 

Nato se pogovarjajo o svetilih in predmetih, ki svetlobo dobro odbijajo ter v delovnem zvezku 

rešijo nalogi (slika 7). Pri eni od aktivnosti učenci na tablo obesijo časopis, se oddaljujejo po 

korakih in poskušajo prebrati besedilo. Nato v delovnem zvezku rešijo tabelo. Zadnja aktivnost 

je razredčevanje sirupa, ki se nanaša na spreminjanje barv in lastnosti, ki jih lahko vidimo z 

očesom. Učenci večkrat razredčijo raztopino in opazujejo spreminjanje barve. Rešijo nalogo v 

delovnem zvezku (slika 8) in si preberejo vprašanja v učbeniku (slika 6).   
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Slika 5: Spoznavanje vida različnih živali in 

spoznavanje pogojev za gledanje (Antić, 

idr., 2005) 

Slika 6: Spoznavanje očesa (Antić, idr., 

2005)

            
Slika 7: Naloga za utrjevanje svetil in 

odboja svetlobe (Antić, idr., 2001) 

Slika 8: Naloga za utrjevanje lastnosti 

predmetov, ki jih zaznavamo z vidom 

(Antić, idr., 2001)
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Pri pregledu učbenika in delovnega zvezka sem opazila, da se ne dopolnjujeta. V učbeniku ne 

izvemo ničesar, kar bi lahko uporabili pri reševanju nalog v delovnem zvezku. Medtem ko se 

učbenik osredotoča na razlike med očmi različnih živali, na pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 

da vidimo in na lastnosti predmetov, ki jih z očesom zaznavamo, se naloge v delovnem zvezku 

nanašajo na svetila, na predmete, ki se svetijo, na gledanje od daleč in razredčevanje raztopine.  

 

Učbenik (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2005)  in delovni zvezek (Hergan, Kolar, Kovač 

in Devetak, 2016) Dotik okolja 3 poglavje o svetlobi pričenjata s pogovorom o Soncu in Luni, 

o predmetih, ki svetlobo oddajajo, jo odbijajo in prepuščajo ter o tistih, ki svetlobe ne 

prepuščajo (slika 9). V delovnem zvezku rešijo nalogo, kjer morajo v okence narisati predmet, 

ki svetlobo oddaja, in predmet, ki svetlobo odbija (slika 11). Za obravnavo prepuščanja svetlobe 

priročnik (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2005) predlaga dejavnost, kjer učitelj v razredu 

skrije različne prosojne predmete. Ko jih učenci najdejo, jih morajo razvrstiti od najmanj do 

najbolj prosojnega.  Nato učenci na naslednji strani v delovnem zvezku rešijo še nalogi, ki se 

nanašata na odboj in prepuščanje svetlobe (slika 12). Pri naslednji dejavnosti učenci opazujejo 

fotografijo v učbeniku. Pozorni so na smer svetlobe od svetilke do papirja in v oko. Rešijo 

nalogo v delovnem zvezku, kjer morajo na črte vpisati pot svetlobe od svetila do očesa (slika 

13). Ogledajo si tudi sestavo očesa (slika 10). Nato rešijo nalogo v delovnem zvezku (slika 14), 

kjer morajo ob ilustraciji dopolniti povedi. Nazadnje si učenci v učbeniku ogledajo fotografije 

različnih živali in opazujejo ter opišejo njihove oči.  

 

              
Slika 9: Spoznavanje lastnosti svetlobe 

(Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2005)

  

Slika 10: Spoznavanje očesa in širjenja 

svetlobe (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 

2005)  
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Slika 11: Naloga za utrjevanje svetil in 

odboja svetlobe (Hergan, Kolar, Kovač in 

Devetak, 2016) 

Slika 12: Naloge za utrjevanje odboja in 

prepuščanja svetlobe (Hergan, Kolar, 

Kovač in Devetak, 2016)

 

              

Slika 13: Naloga za utrjevanje potovanja 

svetlobe (Hergan, Kolar, Kovač in Devetak, 

2016) 

Slika 14: Naloga za utrjevanje sestavnih 

delov očesa (Hergan, Kolar, Kovač in 

Devetak, 2016)
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Pri pregledu različnih gradiv sem ugotovila, da je večina obravnavanih vsebin enakih (svetila, 

odboj svetlobe, prepuščanje svetlobe, oko), nekaj pa se jih glede na učbenik in delovni zvezek 

tudi razlikuje. V tabeli 5 in 6 lahko opazimo, da v gradivih Lili in Bine 3 zraven teh najdemo 

še temo sence in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da vidimo. Zadnja tema se pojavlja tudi v 

gradivu Okolje in jaz 3, kjer lahko zasledimo tudi lastnosti predmetov, ki jih zaznavamo z očmi, 

in primerjavo oči različnih živali. V zadnjem gradivu Dotik okolja 3 je zraven že omenjenih 

tem predstavljeno tudi širjenje svetlobe od svetila do naših oči. V vseh gradivih je 

predstavljenih mnogo aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri poučevanju svetlobe. Učbenik Lili 

in Bine zraven branja besedila in opazovanja slik predvideva tudi aktivno udeležbo učencev pri 

raziskovanju sence in odboja svetlobe, medtem ko druga dva učbenika tega ne predvidevata. 

Pri vseh treh delovnih zvezkih lahko opazimo, da naloge v večini preverjajo znanje. Delovni 

zvezek Okolje in jaz 3 predvideva dve nalogi, pri katerih učenci do odgovorov pridejo z lastno 

aktivnostjo. Druga dva delovna zvezka nalog praktičnega tipa ne vsebujeta. V delovnem zvezku 

Lili in Bine 3 ter Dotik okolja 3 je največ nalog izbirnega tipa, delovni zvezek Okolje in jaz 3 

pa vsebuje največ nalog kratkih odgovorov (tabela 6). 

 

Tabela 5: Primerjava učbenikov za 3. razred pri predmetu spoznavanje okolja 

 Vsebine Predvidene 

aktivnosti 

Posebnosti 

Učbenik Lili in 

Bine 3 

(Grošelj in 

Ribič, 2013) 

 

- svetila 

- odboj svetlobe 

- prepuščanje svetlobe 

- senca  

- širjenje svetlobe 

- oko  

- iluzija 

 

- pogovor o svetilih 

- branje besedila 

- raziskovanje 

lastnosti sence in 

odboja svetlobe 

- opazovanje slike 

Učbenik predvideva 

več dejavnosti, ki 

temeljijo na aktivni 

udeležbi učencev, 

kot druga dva 

učbenika.  

Okolje in jaz 3 

(Antić, idr., 

2005) 

- oko 

- pogoji za gledanje 

- vid različnih živali 

- lastnosti predmetov, ki 

jih zaznavamo z očesom 

- opazovanje oči 

različnih živali 

- branje besedila 

- odgovarjanje na 

vprašanja 

Učbenik ne razlaga 

pojma svetilo niti ne 

obravnava odboja in 

prepuščanja 

svetlobe. 

Dotik okolja 3 

(Hergan, 

Devetak, Kolar 

in Kovač, 

2005)   

 

- svetila (naravna in 

umetna) 

- odboj svetlobe 

- prepuščanje svetlobe 

- širjenje svetlobe 

- oko 

- vid različnih živali 

- branje 

- opazovanje slik 

/ 

 

Tabela 6: Primerjava delovnih zvezkov za 3. razred pri predmetu spoznavanje okolja 

 Vsebine Vrste nalog Posebnosti 

Lili in Bine 3 

(Grošelj in Ribič, 

2016)  

 

- svetila 

- odboj svetlobe 

- senca  

- prepuščanje 

svetlobe 

- širjenje svetlobe 

- oko  

- 4 naloge izbirnega 

tipa z več možnimi 

odgovori  

- 2 nalogi kratkih 

odgovorov  

- 1 naloga 

dopolnjevanja 

/ 
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Okolje in jaz 3 

(Antić, idr., 2001) 

- svetila  

- odboj svetlobe  

- lastnosti 

predmetov, ki jih 

zaznavamo z 

očesom 

- 3 naloge kratkih 

odgovorov 

- 1 naloga risanja 

Delovni zvezek 

predvideva 2 nalogi, 

ki temeljita na 

aktivni udeležbi 

učencev.  

Dotik okolja 3 

(Hergan, Kolar, 

Kovač in Devetak, 

2016)  

 

- svetila (naravna in 

umetna) 

- odboj svetlobe 

- prepuščanje 

svetlobe 

- širjenje svetlobe 

- oko 

- vid različnih živali 

- 2 nalogi izbirnega 

tipa z več možnimi 

odgovori  

- 1 naloga risanja    

- 2 nalogi 

dopolnjevanja 

- 2 nalogi kratkih 

odgovorov 

Vsebina je od vseh 

delovnih zvezkov 

najbolj razširjena.  

 

Pred obravnavo tematike v razredu pa ni pomembno le poznavanje gradiv, ampak je pomembno 

tudi poznavanje napačnih predstav učencev, ki jih imajo o tej temi. 

 

  

 NAPAČNE PREDSTAVE 

 

Napačne predstave učencev so nekaj, s čimer se učitelj vsakodnevno sreča pri pouku. Za to, da 

jih odpravi, jih mora dobro poznati. Napačne predstave lahko učitelj odkrije pri preverjanju 

predznanja ali ob pregledu raziskav, ki so bile narejene na to tematiko. V nadaljevanju je 

predstavljenih nekaj raziskav o napačnih predstavah učencev o svetlobi.  

 

Meadows (1992) je v svojem članku zapisal nekaj napačnih predstav, ki jih imajo učenci o 

svetlobi. Prva od njih je ta, da predmete vidimo zato, ker oko nanje pošilja žarke. Učenci 

pravilno sklepajo, da je za to, da predmet vidimo, potrebno gledati v smer predmeta. Napačno 

pa predpostavljajo, da je vloga opazovalca aktivna (Čepič, 2002). Menijo, da predmete vidimo 

zato, ker iz oči »streljamo« žarke, ki se od predmetov odbijajo nazaj v oči (slika 15) (Antić, 

Gaber, Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2014).  

 
Slika 15: Risanje žarkov in postavljanje opazovalca v aktivno vlogo in smiselno pravilna slika 

(Čepič, 2002) 

 

Učenci imajo napačno predstavo tudi o odboju svetlobe od ogledala. Mislijo namreč, da se 

svetloba od ogledala ne odbija, ampak ostane na zrcalu (slika 16).  
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Slika 16: Rezultati dopolnjevanja ‒ kako v ogledalu vidiš baterijsko svetilko (aktivna vloga 

gledalca in svetilke; aktivna vloga gledalca; pravilna predstavitev) (Čepič, 2002) 

 

Ena od zmot je tudi ta, da učenci med svetlobne vire vključujejo ogledala, okna in druge 

odsevne predmete. To je v svoji diplomski nalogi ugotovila tudi A. Mehle (2015), ki pravi, da 

veliko učencev med svetila uvršča polno Luno, nekaj pa tudi prvi krajec, komet in zrcalo. Med 

svetila pa ne uvrščajo bliska in zvezd. S predtestom je ugotovila, da se več kot polovica učencev 

moti o smeri širjenja svetlobe med svetilom, vidnim predmetom in očesom.  

 

Hayes (1992) je z učenci preučeval senco. Ugotovil je, da učenci ne vedo, kako se širi svetloba, 

ko je za predmetom senca. Večina jih je bila mnenja, da je svetloba pod senco in ne na predmetu, 

ki ga svetilo osvetljuje. 

 

V priročniku za učitelje Okolje in jaz 3 (Antič Gaber, idr., 2007) je predstavljena napačna 

predstava, ki se nanaša na barve. Učenci barvo pogosto dojemajo kot lastnost predmeta in je ne 

povežejo z našo zaznavo svetlobe. Ne vedo, da je bela svetloba okoli nas sestavljena iz več barv 

in da je barva predmeta odvisna od barve svetlobe, ki jo predmeti odbijajo.  

 

Pri obravnavi snovi se morajo učitelji zavedati napačnih predstav. Pri usvajanju znanja imajo 

poleg aktivnosti v osrednjem delu pomembno vlogo tudi sklepne ugotovitve. S sklepnimi 

ugotovitvami učitelj preveri, kaj so se učenci novega naučili in česa niso dobro oziroma 

pravilno razumeli.  

 

 

 SKLEPNE UGOTOVITVE OB KONCU ŠOLSKE URE 
 

Sklepne ugotovitve so pomemben del učne ure, saj učencem omogočajo, da razmislijo o 

naučenem in s tem utrdijo svoje znanje, učitelj pa ob tem dobi povratno informacijo o svojem 

delu. V nadaljevanju bom predstavila njihov pomen pri pouku in različne strategije za vodenje 

le-teh. To sem povzela iz izsledkov tujih avtorjev. 

  

P. Wolf in V. Supon (1994) menita, da so sklepne ugotovitve najpomembnejši del učne ure, saj 

učenci razmislijo, kaj so se novega naučili in kako lahko novo znanje uporabijo. Prednost 

delanja sklepnih ugotovitev je tudi ta, da učenci poglobijo in osmislijo svoje znanje in da svoje 

misli ter ideje izmenjajo z ostalimi učenci (Block, 2014). Povzemanje sklepnih ugotovitev 

vpliva na organizacijo, vrednotenje in shranjevanje informacij. Učitelji pogosto izpustijo 

sklepni del, saj se jim ob koncu ure večkrat mudi. S tem prikrajšajo učence za ponovitev snovi 

in za boljše pomnjenje informacij. Prav tako od učencev ne dobijo povratnih informacij o 

njegovem poučevanju in o njihovem končnem znanju (Reese, 2014). Učitelj mora učencem 

zagotoviti, da so pri izvedbi sklepnih ugotovitev aktivni, njegova naloga pa je, da učence 

usmerja (Wolf in Supon, 1994).  
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Učitelji za vodenje sklepnih ugotovitev uporabljajo različne strategije. Costa in Kallick (2008) 

sta v svojem delu predstavila tri: 

Razprava 

Ko refleksija postane del razprave, se učenci zavedo njenega pomena. Z razpravo se naučijo 

pozornega poslušanja in raziskovanja posledic različnih miselnih strategij. Prav tako razvijajo 

sposobnost empatije, fleksibilnost in vztrajnost (prav tam).  

 

Intervju 

Drugi način za izvedbo sklepnih ugotovitev je intervju. Intervju lahko poteka med učiteljem in 

učencem ali med dvema učencema. Ob koncu ure drug drugega sprašujeta, kaj sta se novega 

naučila in se vodita do razmišljanja, kako bi lahko naučeno znanje uporabila. Z intervjujem 

učenci urijo poslušanje z razumevanjem, jasno in natančno komuniciranje ter smiselno 

postavljanje vprašanj (prav tam). 

 

Dnevnik 

Za sklepne ugotovitve se lahko poslužujemo tudi pisanja dnevnikov. Dnevnik je zapis oziroma 

evidenca lastnega učenja. Vanj vnašamo naše misli, izkušnje, čustva in težave na katere smo 

naleteli ... Dnevnik vsebuje tudi ugotovitve o tem, kakšen pomen ima naučena vsebina za nas 

in kako jo bomo lahko uporabili v prihodnosti (Learning Log, 2004).  Učenci občasno preberejo 

svoje dnevnike in primerjajo svoje predznanje o določeni temi z znanjem ob koncu učne ure. 

Ob tem naj razmislijo, kako bi pridobljeno znanje lahko uporabili v različnih situacijah (prav 

tam). 
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 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu magistrskega dela bom predstavila raziskavo o odzivih učencev na  

poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Opredelila 

bom raziskovalni problem, predstavila raziskovalna vprašanja in metode, ki sem jih v raziskavi 

uporabila. Podrobneje bom opisala vzorec in postopek zbiranja podatkov. Predstavila bom tudi 

izvedene učne ure z didaktičnimi igrami in izsledke raziskave. 

 

 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Ob pregledovanju literature sem naletela na številne študije, ki so potrdile pozitivne učinke 

didaktične igre pri pouku (Mesec, 2015; Klodič, 2015; Bognar, 1987). Didaktične igre vplivajo 

na motivacijo, na trajnost znanja, na aktivnost učencev v učnem procesu ... Nisem pa zasledila 

raziskav, ki preučujejo učinek različnih vrst didaktičnih iger pri obravnavi iste tematike na 

motivacijo in učne dosežke, niti raziskav, ki preučujejo pomen sklepnih ugotovitev ob koncu 

ure na znanje učencev. Namen raziskave je torej ugotoviti, kakšni so učinki posamezne igre 

med razredi in katera vrsta igre je najbolj učinkovita znotraj posameznih razredov. Prav tako 

me zanima, kakšen pomen imajo sklepne ugotovitve ob koncu ure na znanje učencev. 

 

 

 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja so: 

1. Ali učenci pri poučevanju z različnimi vrstami didaktičnih iger (gledališka igra, namizna 

igra, kviz) dosegajo učne cilje? 

 

2. Kakšen je učinek posamezne vrste igre v treh različnih razredih s stališča znanja, 

motivacije in dela v razredu? 

 

3. Katera vrsta igre (gledališka igra, namizna igra, kviz) je znotraj posameznega razreda 

najbolj učinkovita? 

 

4. Kakšen je učinek sklepnih diskusij po izvedbi didaktične igre na znanje učencev? 

 

 

 METODOLOGIJA 
 

 

 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in neeksperimenalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. 
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 VZOREC 

 

Raziskavo sem izvedla v šolskem letu 2015/2016 na izbrani mestni šoli. Vzorec je bil 

neslučajnostni, namenski za potrebe raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 60 učencev treh 

oddelkov tretjega razreda, ki so bili stari 8 ali 9 let. Učenci so bili iz 3 oddelkov (A, B in C). V 

oddelku A je bilo 21 učencev, od tega 11 dečkov in 10 deklic. V oddelku B je bilo v raziskavo 

vključenih 19 učencev, in sicer 9 dečkov in 10 deklic, v oddelku C pa 20 učencev, od tega 8 

dečkov in 12 deklic.  

 

 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

3.3.3.1  Organizacija zbiranja podatkov 

 

Konec oktobra 2015 sem se z mentoricami oddelkov tretjega razreda in vodstvom šole 

dogovorila o poteku raziskave in za okvirni datum izvajanja. Pred pričetkom izvajanja raziskave 

sem mentoricam v vpogled poslala učne priprave. Te so jih pregledale in potrdile. Sledila je 

izvedba raziskave. Pred izvedbo učnih ur sem s preizkusom znanja (predtest) preverila 

predznanje učencev. V vsakem razredu sem izvedla 3 različne vrste didaktičnih iger, in sicer 

gledališko igro, namizno igro in kviz. Po vsaki igri sem preverila doseganje ciljev s preizkusom 

znanja. Skupine so se med seboj razlikovale po izvajanju sklepnih diskusij pred preizkusom 

znanja. Oddelek 3. A razreda je imel vodeno sklepno diskusijo, oddelek B je imel samostojno 

sklepno diskusijo, oddelek C pa sklepne diskusije ni imel. Po vsaki izvedeni igri je bila vsaka 

od skupin deležna druge oblike sklepne diskusije. Med izvajanjem iger so bile v razredu 

prisotne učiteljice, ki so s pomočjo opazovalnega lista beležile podatke. Deset dni po izvedbi 

zadnje ure sem znanje in cilje, ki so jih učenci dosegli v učnem procesu, preverila s potestom 

oziroma s preizkusom znanja. V zaključni preizkus sem umestila tudi vprašanji, ki se nanašata 

na motivacijo učencev za učenje s pomočjo didaktičnih iger.  

 

3.3.3.2  Opis instrumentov 

 

V okviru raziskave sem uporabila različne tehnike zbiranja podatkov. Za ugotavljanje 

predznanja in končnega znanja sem uporabila nestandardiziran test, med izvedbo didaktičnih 

iger pa je bilo izpeljano tudi opazovanje z udeležbo. Instrumente sem pripravila sama.  

 

- Opazovalni list  
Splošni opazovalni list je zajemal 4 vprašanja (priloga 7). Vprašanja so se nanašala na klimo v 

razredu in skupini, na motivacijo učencev za delo, na aktivnost učencev med igro in na 

sodelovanje med udeleženci. Vsa vprašanja je sestavljala ocenjevalna lestvica, pod njo pa so 

lahko učitelji pojasnili tudi svoja opažanja.  

Za posamezne didaktične igre sem pripravila poseben opazovalni list (priloge od 8 do 10). 

Sestavljala so ga odprta vprašanja, ki so se nanašala na posamezno didaktično igro. 

 

- Predtest in potest 

Za preverjanje predznanja in končnega znanja učencev sem oblikovala nestandardiziran test 

(priloga 1). Test je vseboval 7 nalog o svetilih, lastnostih svetlobe in očesu. Naloge so preverjale 

predvsem taksonomski stopnji znanja in razumevanja (tabela 7). 

 

Prva naloga je preverjala znanje o svetilih. Učenec je moral izmed 11 naštetih predmetov 

obkrožiti svetila. Naloga je bila  točkovana s 3,5 točke. Za vsako pravilno obkroženo svetilo je 

učenec dobil 0,5 točke, za vsak napačno obkrožen predmet pa se mu je 0,5 točke odštelo.  



32 

 

Druga naloga je preverjala znanje o naravnih in umetnih svetilih. Učenec je obkrožene predmete 

razvrstil v tabelo med naravna in umetna svetila. Za vsako pravilno razvrščeno svetilo je dobil 

0,5 točke.  

 

Tretja naloga je preverjala razumevanje o padanju sence glede na svetilo. Učenec je za pravilno 

obkroženo številko dobil 2 točki. 

 

Četrta naloga je preverjala znanje o prepuščanju svetlobe. Prikazovala je fotografije šestih 

predmetov. Učenec je moral prečrtati tiste, ki ne prepuščajo svetlobe. Za vsak pravilno prečrtan 

predmet je dobil 1 točko, za vsak napačno prečrtan predmet pa se mu je odštela ena točka. 

Naloga je bila vredna 3 točke. 

 

Peta naloga je preverjala znanje o svetilih in odboju svetlobe. Učenec je v prvo okence narisal 

predmet, ki svetlobo oddaja, v drugo okence pa predmet, ki svetlobo odbija. Za vsak pravilno 

narisan predmet je dobil 1 točko. Peta naloga je bila točkovana  z 2 točkama. 

 

Šesta naloga je preverjala znanje o sestavnih delih očesa. Narisane sestavne dele je moral 

učenec povezati s pravilno besedo. Za vsako pravilno vstavljeno številko je dobil 1 točko.   

 

Zadnja naloga je bila sestavljena iz trditev, ki se nanašajo na različna področja svetlobe. Trditve 

so preverjale znanje. Učenec je obkrožil črko pred pravilnimi trditvami. Za vsako pravilno 

obkroženo trditev je dobil 1 točko, za vsako napačno obkroženo trditev pa se mu je odštela 

točka. 

 

Tabela 7: Preglednica nalog na pred- in potestu po vrstah naloge, ciljih in točkovanju 

Naloga Vrsta naloge Cilji Število točk 

1. Kaj od naštetega 

oddaja svetlobo (sveti)? 

Obkroži.  

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

več možnimi 

izbirami). 

-    Prepoznajo svetila. 

- Vedo, da se nekateri 

predmeti svetijo, ker 

odbijajo svetlobo. 

 

3,5 T 

2. Obkrožena svetila iz 

prejšnje naloge razvrsti 

v tabelo.  

Naloga 

razvrščanja. 

Poznajo naravna in umetna 

svetila. 

 

3,5 T 

3. Katera senca 

pripada avtomobilu, ki 

ga osvetljuje svetilka na 

sliki? Obkroži številko.  

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

eno možno 

izbiro). 

Vedo, zakaj in kako 

nastane senca. 

2 T 

4. Prečrtaj predmete, ki 

ne prepuščajo svetlobe.  

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

več možnimi 

izbirami). 

- Vedo, kateri predmeti 

prepuščajo svetlobo in 

kateri ne.  

- Poznajo predmete, ki 

svetlobo odbijajo. 

3 T 

5. Nariši: 

a) predmet, ki oddaja 

svetlobo, 

b) predmet, ki odbija 

svetlobo. 

Naloga risanja. - Vedo, kateri predmeti 

prepuščajo svetlobo in 

kateri ne.  

- Poznajo predmete, ki 

svetlobo odbijajo. 

2 T 
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6. V okence vpiši 

številko besede, ki 

predstavlja posamezni 

del očesa.  

Naloga 

povezovanja. 

Poznajo sestavne dele 

očesa. 

 

3T 

7. Obkroži črke pred 

pravilnimi trditvami. 

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

več možnimi 

izbirami). 

- Vedo, da se nekateri 

predmeti svetijo, ker 

odbijajo svetlobo. 

- Vedo, kako se senca 

spreminja, če predmet 

oddaljujemo ali 

približujemo svetilu.    

- Vedo, kako potuje 

svetloba. 

- Razumejo pomembnost 

varnega ravnanja v 

prometu. 

 

2T 

   SKUPAJ = 

19 T 

 

- Preizkus znanja po 1. učni uri 

Test (priloga 2), ki je preverjal znanje 1. učne ure (svetil in širjenju svetlobe), so sestavljale 3 

naloge (tabela 8).  

 

Prva naloga je preverjala znanje. Učenec je zapisal 3 naravna in 3 umetna svetila. Naloga je 

bila ovrednotena s 3 točkami. Za vsak pravilen odgovor je učenec dobil 0,5 točke. 

 

Druga naloga je preverjala znanje in razumevanje. Pri prvem delu vprašanja je učenec odgovoril 

na vprašanje z DA ali NE. Prvi del je bil ocenjen z 1 točko. V nadaljevanju je moral pokazati 

razumevanje, zakaj Luna ni svetilo. Pravilen odgovor je bil ocenjen z 1 točko. Skupaj je bila 

naloga ovrednotena z dvema točkama. 

 

Tretja naloga je preverjala znanje o potovanju svetlobe. Učenec je obkrožil pravilen odgovor. 

Naloga je bila točkovana z 2 točkama. 

 

Tabela 8: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 1. učni uri 

Naloga Vrsta naloge Cilji Točke 

1. Naštej 3 naravna in 3 

umetna svetila.  

Naloga kratkih 

odgovorov.  

Poznajo naravna in 

umetna svetila. 

3 T 

2. Ali je Luna svetilo? 

Pojasni. 

Naloga 

alternativnega tipa 

+ naloga kratkih 

odgovorov. 

Vedo, da se nekateri 

predmeti svetijo, ker 

odbijajo svetlobo. 

2 T 

3. Svetloba od svetila 

potuje: 

a) naravnost (premočrtno) 

in v eno smer, 

b) naravnost (premočrtno) 

in v vse smeri. 

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

eno možno 

izbiro). 

Vedo, kako potuje 

svetloba. 

2 T 

   SKUPAJ = 7 T 
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- Preizkus znanja po 2. učni uri 

Test (priloga 3), s katerim smo preverjali znanje, pridobljeno pri drugi učni uri (sence), sta 

sestavljali 2 nalogi (tabela 9). 

 

Prva naloga je od učenca zahtevala, da prepozna opredelitev nastanka sence. Pravilno vstavljena 

beseda je bila točkovana z 2 točkama. 

 

Učenec je pri drugi nalogi pokazal razumevanje o spreminjanju sence glede na oddaljenost 

svetila od predmeta. Obkrožil je črko ob pravilnem slikovnem prikazu. Naloga je bila 

ovrednotena z dvema točkama. 

 

Tabela 9: Preglednica nalog  ‒ preizkus znanja po 2. učni uri 

Naloga Vrsta naloge Cilji Točke 

1. Dopolni poved. Če 

neprosojna telesa 

osvetlimo, za njimi nastane 

_________. 

Naloga 

dopolnjevanja. 

Vedo, zakaj in kako 

nastane senca. 

2 T 

2. Navpična črta prikazuje 

zaslon. Na kateri sliki bo 

senca večja? Obkroži črko.  

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

eno možno 

izbiro). 

Vedo, kako se senca 

spreminja, če 

predmet oddaljujemo 

ali približujemo 

svetilu.    

2 T 

   SKUPAJ = 4 T 

 

 

- Preizkus znanja po 3. učni uri 

 

Test (priloga 4), ki je preverjal znanje tretje učne ure (prepuščanje in odbijanje svetlobe), sta 

sestavljali 2 nalogi (tabela 10). 

 

Pri prvi nalogi je učenec naštete materiale razvrstil v tabelo (material prepušča svetlobo/ne 

prepušča svetlobe). Naštetih materialov je bilo 10 in za vsak pravilno razvrščen material je 

učenec dobil 0,5 točke, za vsak napačno razvrščen material pa se mu je 0,5 točke odštelo. Vseh 

možnih točk je bilo 5. 

 

Druga naloga je prav tako preverjala znanje. Učenec naj bi naštel tri predmete, ki dobro odbijajo 

svetlobo. Za vsak naštet predmet je dobil 1 točko.  

 

Tabela 10: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 3. učni uri 

Naloga Vrsta naloge Cilji Točke 

1. Naštete materiale 

razvrsti v tabelo 

(prepuščajo/ne prepuščajo 

svetlobe). 

Naloga 

razvrščanja. 

Vedo, kateri 

predmeti prepuščajo 

svetlobo in kateri ne. 

5 T 

2. Naštej 3 predmete, ki 

dobro odbijajo svetlobo. 

Naloga kratkih 

odgovorov. 

Poznajo predmete, ki 

svetlobo odbijajo. 

3 T 

   SKUPAJ = 8 T 
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- Preizkus znanja po 4. učni uri 

 

Test (priloga 5), ki je preverjal znanje 4. učne ure (vidnost v prometu), sta sestavljali dve nalogi 

(tabela 11). 

 

Pri prvi nalogi je učenec naštel tri predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev. Naloga je preverjala 

znanje. Za vsak pravilen odgovor je učenec dobil 1 točko.  

 

Druga naloga je preverjala razumevanje, zakaj odsevna telesa svetijo. Učenec je za pravilni 

odgovor dobil 2 točki. 

 

Tabela 11: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 4. učni uri 

Naloga Vrsta naloge Cilji Točke 

1. Naštej 3 predmete, ki 

izboljšajo vidnost pešcev.  

Naloga kratkih 

odgovorov. 

Vedo, kateri 

predmeti izboljšajo 

vidnost pešcev. 

3 T 

2. Zakaj se odsevna telesa 

ponoči svetijo? 

Naloga kratkih 

odgovorov. 

Vedo, da se nekateri 

predmeti svetijo, ker 

odbijajo svetlobo. 

2 T 

   SKUPAJ = 5 T 

 

- Preizkus znanja po 5. učni uri 

 

Test (priloga 6), ki je preverjal znanje 5. učne ure (oko in pogoji, da lahko vidimo), so sestavljale 

3 naloge (tabela 12). 

 

Prva naloga je preverjala znanje učencev o poznavanju delov očesa in njihovih funkcij. Učenec 

je del očesa povezal z njegovo funkcijo. Za vsak pravilno povezan par je dobil 0,5 točke. Naloga 

je bila ovrednotena s 3 točkami.  

 

Druga naloga je preverjala znanje. Učenec je obkrožil črke pred pravilnimi besedami. Za vsako 

pravilno obkroženo črko je učenec dobil 1 točko, za vsako napačno obkroženo črko pa se mu 

je točko odštelo.  

 

Tretja naloga je preverjala znanje o pogojih za to, da predmete vidimo. Učenec je dopolnil 

poved z dvema besedama. Za vsako pravilno dopolnjeno besedo je dobil 1 točko. 

 

 

Tabela 12: Preglednica nalog ‒ preizkus znanja po 5. učni uri 

Naloga Vrsta naloge Cilji Točke 

1. Poveži (dele očesa z 

njihovimi funkcijami). 

Naloga 

povezovanja. 

Poznajo sestavne 

dele očesa in njihove 

funkcije. 

 

3 T 

2. Obkroži črke pred 

pravilnimi odgovori (kaj 

zaznavamo z očesom). 

Strukturirana 

naloga (naloga 

izbirnega tipa z 

več možnimi 

izbirami). 

Vedo, da z vidom 

zaznavamo svetlobo, 

oblike, barve in 

velikosti. 

 

3 T 



36 

 

3. Dopolni. Za to, da 

predmete vidimo, 

potrebujemo _________ in 

__________ moramo imeti 

usmerjen proti predmetu. 

Naloga 

dopolnjevanja.  

Poznajo pogoje, ki 

nam omogočajo, da 

predmete vidimo. 

 

2 T 

   SKUPAJ = 8 T 

 

Pri zadnjem vprašanju smo ugotavljali, katera igra je bila učencem najljubša in zakaj. Prvi del 

vprašanja je bil zaprtega tipa (izbirni tip), drugi del pa odprtega tipa, kjer je lahko učenec 

pojasnil, zakaj mu je bila izbrana igra najbolj všeč. 

 

Od vseh iger mi je bila najbolj všeč igra: 

a) senčno gledališče (zvezdica Zaspanka), 

b) namizna igra »svetlobni detektivi«, 

c) kviz. 

 

Zakaj ti je bila ta igra najbolj všeč?  

_________________________________________________________________________ 

 

 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki, ki sem jih pridobila v raziskavi, so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. Za opis 

vzorca, spremenljivk in rezultatov opazovanja sem uporabila osnovno deskriptivno statistiko. 

Podatke pridobljene na predtestu in potestu ter na sprotnih preizkusih znanja sem vnesla v 

program Excel.  

 

 

 PRIPRAVE Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI 
 

Učnih ur v tem poglavju ne bom podrobneje opisovala, saj so predstavljene v prilogah od 11 

do 15. Pozornost bom posvetila didaktičnim igram, ki so ključni del moje magistrske naloge. V 

svoji raziskavi sem temo svetloba med drugimi poučevala tudi z vključitvijo didaktičnih iger v 

pouk, ki je temeljil na izkustveni in raziskovani strategiji. Igre, ki sem jih pri urah uporabila, so 

bile igra vlog, namizna igra in kviz. V nadaljevanju bom vsako igro podrobneje opisala. 

 

 IGRA VLOG (SENČNO GLEDALIŠČE) 

 

NAVODILA ZA UČENCE 

Vsaka skupina dobi list z besedilom (priloga 16) in lutke na paličici. Vsak učenec si izbere 

svojo vlogo in pripadajočo lutko (zvezdica Zaspanka, zvezda 1, zvezda 2, Repatica, Mesec). 

Ker so vse lutke enake velikosti, mora učenec z oddaljevanjem in s približevanjem lutk k svetilu 

poskrbeti, da bodo le-te primernih velikosti glede na besedilo pravljice (npr. zvezde manjše od 

Meseca).  
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PRIPOROČILA ZA UČITELJE  

Učitelj učence razdeli v 4 skupine po 6 učencev. Pripravi senčno gledališče (slika 17 in 18). 

Pripravi grafoskop, ki mora biti usmerjen proti platnu. Skupinam razdeli dramsko besedilo 

zvezdica Zaspanka in lutke. Z učenci se pogovori o tem, kako velike bodo sence (katera bo 

največja, najmanjša).   

 

          
Slika 17: Senčno gledališče 1 Slika 18: Senčno gledališče 2

 

 

 IGRA IN PRAVILA »SVETLOBNI  DETEKTIVI« 

 

NAVODILA ZA UČENCE 

Vsak igralec si najprej izbere svojo figuro in jo postavi na polje »ZAČETEK«. Figuro uporablja 

za premikanje po polju na igralni podlogi. Igralci igro začnejo tako, da vsak enkrat vrže kocko. 

Tisti, ki vrže največje število, začne z igro. Nato si igralci sledijo v smeri urinega kazalca. 

Ko pride igralec na vrsto, meče kocko in premakne svojo figuro za toliko mest, kolikor točk je 

vrgel. Če se ustavi na praznem polju, ostane tam in počaka, da pride ponovno na vrsto. Če 

igralec pride na zeleno polje z oznako »?«, iz kupa z enakim znakom vzame kartico. Na kartici 

je zapisano vprašanje, na katerega odgovori. Ko igralec pride na rdeče polje z oznako »!«, iz 

kupa z enako oznako vzame kartonček, izvede nalogo in odgovori na zastavljeno vprašanje. Če 

je odgovor na vprašanje pravilen, se igralec prestavi za 2 polji naprej. Če je odgovor napačen, 

gre 1 polje nazaj. Nekaj nalog z oznako »!« ima na kartončku zapisano besedo »NAMIG?«, ki 

pomeni, da ima igralec pri tej nalogi možnost namiga. Če igralec namig uporabi, lahko 

napreduje le še za 1 polje. Rešitve so napisane v kuvertah, ki jih preverijo soigralci, nekatere 

pa so stvar presoje soigralcev (priloga 17). 

 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE  

Učitelj učence najprej razdeli v 5 skupin. Razdeli igre (priloga 17) po skupinah in učencem 

poda navodila za igranje namizne igre »svetlobni detektivi«. Med igro učitelj/ica spremlja igro 

učencev. Pozoren/na je predvsem pri praktičnem izvajanju nalog, kjer igralce usmerja in jim po 

potrebi pomaga. 
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Slika 19: Namizna igre "svetlobni detektivi" 

 

  KVIZ 

 

NAVODILA ZA UČENCE 

 

Kviz sem pripravila po vzoru kvizov Male sive celice (Hederih in Škvorc, 2012). 

 

OD 5 PROTI 0 

Na ta vprašanja odgovarja vsaka skupina posebej. Če ekipa pove pravilen odgovor že po prvi 

trditvi, dobi 5 točk. Če po prvem odgovoru ekipa odgovori napačno, imajo tekmovalci po drugi 

voditeljevi trditvi možnost dobiti štiri točke (in tako naprej). V tej igri si ekipa ne prisluži 

nobene točke le, če nobeden od odgovorov na pet trditev ni pravilen. Za vsak odgovor je na 

voljo 10 sekund časa.  

 

ŠTAFETA 

Štafeto izvajata po dve in dve skupini naenkrat?. Tekmovalci se postavijo v kolono. Na 

nasprotni strani učilnice ima vsaka skupina svoje liste z vprašanji. Na znak teče prvi igralec do 

mize in reši vprašanje na prvem listu. Če je odgovor pravilen, učitelj odmakne list in nastavi 

list z drugim vprašanjem (in tako naprej). Če igralec vprašanje reši napačno, ga učitelj pusti na 

mizi in mora drugi igralec odgovor popraviti. Učitelj s štoparico meri čas. Tista skupina, ki prva 

reši vsa vprašanja, dobi 4 točke, druga skupina dobi 3 točke, tretja 2 točki in četrta 1 točko.   

 

ABECEDA 

Skupina izbere črko abecede, za katero se skrivajo trditve, ki iskani izraz opišejo in se začnejo 

z izbrano črko. Tista skupina, ki prva dvigne roko, ima pravico do odgovora. Pravilen odgovor 

prinese eno točko. Zmaga tista skupina, ki prva doseže 5 točk. 

 

NAVODILA ZA UČITELJE 

Učitelj učence razdeli v 4 skupine. Skupinam naroči, naj izberejo ime skupine in vodjo, ki bo 

odgovarjal na zastavljena vprašanja. Na tablo napiše razpredelnico s skupinami in z doseženimi 

točkami. Pred vsako igro razloži pravila. Nato učencem bere vprašanja in zapisuje dosežene 

točke. Vprašanja so predstavljena v prilogi 18. 
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Slika 20: Kviz 

 

 

 ANALIZE UČNIH UR 
 

V nadaljevanju bom predstavila analize učnih ur, ki so narejena na podlagi pisanja dnevnikov 

in učiteljičinega opazovanja. Po vsaki učni uri sem opisala potek učne ure in opažanja med uro. 

Opažanja so zapisovale tudi učiteljice v vnaprej pripravljene opazovalne liste. Zanje sem 

pripravila splošni opazovalni list, kamor so zapisovale svoja opažanja o razredni klimi, o 

zanimanju za delo, o aktivnosti učencev in medsebojnem sodelovanju. V ocenjevalnih listih za 

posamezno didaktično igro pa me je zanimalo, če je kateri od učencev še posebej izstopal, s 

kakšnimi težavami so se učenci soočali in kakšna je učiteljeva ocena didaktične igre.  

 

 ANALIZA PRVE UČNE URE (SVETILA) 

 

Učna ura je bila sestavljena iz šestih aktivnosti (priloga 11). Vse aktivnosti so bile za 3. razred 

primerno zahtevne. To se je pokazalo pri njihovem izvajanju, saj so učenci zbrano sledili pouku 

in kazali razumevanje povedanega ali izvedenega. Učenci v vseh razredih so o svetilih že veliko 

vedeli. Prepoznali so različna svetila in jih znali umestiti v skupini naravnih in umetnih svetil. 

Največ težav so učenci imeli pri razvrščanju slik v tabelo sveti/ne sveti. Posamezni učenci so 

med svetila neustrezno uvrstili Luno, kresničko in neprižgano svečo, niso pa uvrstili 

računalnika s prižganim ekranom. Po vprašanju, ali bi kaj premaknili v drugo skupino, je nekaj 

učencev ugotovilo?, da Luna in kresnička nista svetili, pač pa dobro odbijata svetlobo. Približno 

polovica se je strinjala o tem, da je računalniški ekran svetilo, nihče pa ni opazil fotografije 

sveče, ki ni bila prižgana.  

 

Večino učencev je bilo celotno uro motiviranih, saj so spremljali učno uro in  med njo aktivno 

sodelovali. Največje zanimanje je pri njih vzbudila dejavnost s tulci, saj so na zabaven način 

odkrivali lastnosti svetlobe. Razredna klima je bila sproščena. Večina dejavnosti je od učencev 

zahtevala samostojnost. Pri tem so morali učenci pokazati svoje znanje in izraziti svoje 

razmišljanje. Navodila so bila jasna in razumljiva, saj so učenci pri vseh aktivnostih vedeli, kaj 

je njihova naloga. Nihče od učencev ni pokazal nerazumevanja   le-teh.   

 

Reševanje učnega lista na začetku ure je učencem vzelo več časa, kot sem predvidevala. 

Nekateri so učni list zelo hitro rešili, drugi pa so za to potrebovali veliko časa. Mislim, da je 

bila hitrost reševanja pogojena z bralnimi sposobnostmi, ki jih imajo učenci. Če bi uro izvajala 
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še enkrat, bi učni list? vseboval manj besedila. Reševanju pa bi namenila več časa. Tako bi ga 

učenci brez hitenja dokončali in po vsej verjetnosti dosegli boljše rezultate.  

 

Na koncu učne ure smo z učenci A razreda skupaj povzeli ključne ugotovitve. Učenci so 

odgovarjali na zastavljena vprašanja in s tem ponovili učno snov. V B razredu so učenci izvedli 

samostojno sklepno diskusijo. Nekateri so si v zvezek naredili miselni vzorec, drugi so po 

alinejah zapisali ključne točke, tretji pa so snov v mislih ponovili.  V C razredu sklepne diskusije 

pred preverjanjem znanja ni bilo.   

 

 ANALIZA DRUGE UČNE URE (SENCE) 

 

Druga učna ura se je navezovala na temo sence (priloga 12). Čeprav je bila tema te ure za učence 

zahtevnejša kot tema prve učne ure, so učenci kazali razumevanje o povedanem. Uvodna 

dejavnost in dejavnost opazovanja velikosti sence v odvisnosti od oddaljenosti svetila od 

predmeta sta bili za učence vseh razredov primerno zahtevni. Učenci so znanje izkazovali z 

odgovarjanjem na vprašanja. Didaktična igra je bila za učence malo prezahtevna. Med igranjem 

odlomka so imeli težave z branjem vloge in igranjem hkrati. Ker so bili učenci tako usmerjeni 

v sledenje teksta, so na oddaljevanje in približevanje lutke svetilu pozabili. Zato sem igro 

prilagodila in sama brala besedilo, učenci pa so se posvetili igranju svojih vlog. 

 

Učenci so z zanimanjem sodelovali pri vseh načrtovanih aktivnostih. Uvodna motivacija jim je 

bila zanimiva in jih je motivirala za nadaljnje delo. Med individualnim opazovanjem sence na 

platnih, so bili učenci navdušeni, saj so lahko uporabili svoje svetilke, ki so jih prinesli od doma. 

Pri dejavnosti so aktivno sodelovali in odgovarjali na zastavljena vprašanja. Tudi pri didaktični 

igri senčno gledališče so učenci kazali zanimanje za delo, vedoželjnost, miselno aktivnost. To 

so izkazovali s preizkušanjem, z razmišljanjem in s spraševanjem. Učenci so bili pri opazovanju 

sence samostojni, pri igranju didaktične igre pa so sodelovali v skupini.  

 

Navodila, ki sem jih učencem podala pred izvedbo didaktične igre, bi morala biti bolj jasna  in 

kratka. Ker so bila  predolga, me vsi učenci niso pozorno poslušali in so se medtem igrali z 

lutkami. Prav tako bi morala bolj poudariti, na kaj morajo biti v besedilu pozorni. To bi 

pripomoglo k boljši izvedbi igre.  

 

Med izvajanjem didaktične igre je nekaj skupin imelo težave z medsebojnim upoštevanjem in 

s poslušanjem. Učenci se niso mogli dogovoriti o tem, kdo bo prevzel določeno vlogo. Nekaj 

učencev je imelo težave s približevanjem in z oddaljevanjem lutke svetilu. Skupine so se učile 

ena od druge, zato je bila izvedba zadnje skupine najboljša. Če bi ure izvajala še enkrat, bi 

učencem dala nekaj časa za samostojno igranje s svetilkami in z lučmi. Ker jim je bilo to tako 

zanimivo, nekateri učenci niso sledili navodilom, ampak so se igrali po svoje. Zaradi časovne 

stiske bi bilo to uro smiselno raztegniti na 2 uri, saj bi tako učenci bolje dosegli zastavljene cilje 

učne ure. Če bi uro izvajala kot učiteljica v tretjem razredu, bi temo sence medpredmetno 

povezala s poukom književnosti, kjer bi se učenci naučili dramatizacije besedila, pri likovni 

umetnosti bi lutke izdelali, pri spoznavanju okolja pa bi imeli več časa za usvajanje 

oddaljevanja in približevanja predmeta svetilu.  

 

Sklepno diskusijo sem izvedla enako kot pri prvi učni uri. 
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 ANALIZA TRETJE UČNE URE (ODBOJ IN PREPUŠČANJE SVETLOBE) 

 

Pri tretji učni uri smo z učenci raziskovali odboj in prepuščanje svetlobe (priloga 13). Glede na 

starost se mi je učna ura zdela ustrezno zahtevna. Učencem je bila tema dokaj neznana, vendar 

so jo skozi igro samostojno odkrivali. Znanje so izkazovali z odgovarjanjem, naštevanjem novih 

primerov in s pravilno rešenimi nalogami pri igri. 

 

Učence je uvodna dejavnost zelo motivirala. Vsi so želeli sodelovati pri ugibanju črk, med seboj 

so se spodbujali, vmes pa tudi grajali, če kdo ni uganil prave črke. Demonstracijo prepuščanja 

in odboja so učenci z zanimanjem spremljali. Všeč jim je bil predvsem prikaz odboja z laserjem. 

Igro so zavzeto igrali, spremljali njen potek in pravilnost odgovorov svojih sotekmovalcev. 

Odzivi učencev so bili: »Igra je odlična, poučna, zabavna. Ura je prehitro minila. Gremo lahko 

še enkrat?« V vseh treh oddelkih so učenci med seboj sodelovali in si pomagali. Pri namizni 

igri so na tekmovanje skoraj pozabili in so skupaj poskušali ugotoviti, kako se nalogo izvede in 

kakšen je pravilen odgovor. Svojo vedoželjnost in miselno aktivnost so izkazovali s 

spraševanjem, z razmišljanjem in s pojasnjevanjem.  

 

Pri dajanju navodil za didaktično igro so me učenci zbrano poslušali. Navodila sem razumljivo 

razložila, saj učenci dodatnih vprašanj o poteku niso postavljali. Navodila so bila smiselna tudi 

pri večini nalog. Skupine moje pomoči in dodatne razlage niso potrebovale. Nekaj težav se je 

pojavilo le pri nalogi obrisovanja zvezde in pri nalogi, kjer so morali učenci zrcalno zapisati 

svoje ime. Nekateri učenci kljub navodilom in sličici na kartončku niso vedeli, kaj je naloga 

tekmovalca. Navodila sem jim nato dodatno razložila. V eni od skupin je prišlo do manjšega 

konflikta. Eden od sošolcev je drugemu očital, da je goljufal. Konflikt je skupina rešila s 

pogovorom in igro nadaljevala. 

 

Če bi uro izvajala v svojem razredu, bi jo podaljšala v naslednjo uro, da bi se učenci lahko 

didaktično igro igrali dlje časa. Za igranje so bili tako zainteresirani, da niso želeli prenehati z 

njo, ampak sem jo zaradi časovne stiske morala prekiniti. Spremenila bi tudi navodila naloge 

»obrisovanje zvezde« in »zrcalno sporočilo« tako, da bi učenci brez mojega posredovanja 

vedeli, kaj je njihova naloga. Na splošno menim, da je bila ura dobro zastavljena, da je bila 

didaktična igra za učence motivacijska in je zelo uporabna za poučevanje svetlobe v 3. razredu. 

 

 ANALIZA ČETRTE UČNE URE (VARNOST V PROMETU) 

 

Pri četrti uri so učenci raziskovali učinkovitost odbojnih predmetov (priloga 14). Glede 

vsebinske priprave mislim, da je bila ura dobro načrtovana in izvedena. Tudi aktivnosti so bile 

za učence primerno zahtevne. Učenci so med pogovorom o odsevnih predmetih pokazali veliko 

znanja, saj je večina želela našteti nekaj odsevnih predmetov in odgovoriti, zakaj odsevne 

predmete potrebujemo. Malo manj učencev je vedelo, zakaj se odsevni predmeti svetijo. 

Nekateri so odgovorili, da se svetijo zato, ker so svetila, kljub temu da smo prvo uro kresničko 

in odsevni jopič uvrstili med predmete, ki ne svetijo. Mogoče bi bilo bolj smiselno uporabiti 

izraz odbija svetlobo, saj sta si izraza sveti in se sveti zelo podobna. 

 

 Učenci so vse dejavnosti z zanimanjem spremljali in aktivno sodelovali. Ogled videoposnetka 

jih je motiviral za nadaljnje delo. Pri izvedbi raziskave so bili učenci aktivni, z zanimanjem so 

diskutirali, kateri predmet je bolj učinkovit in se pri tem zabavali. Razredna klima je bila 

sproščena. 
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Navodila, ki sem jih učencem posredovala pred izvedbo raziskave, so bila jasna in razumljiva. 

Jasna so bila tudi navodila za izvedbo raziskave, ki pa so bila priložena v? raziskovalni škatli. 

Pri izvedbi raziskave sem opazila, da učenci zelo slabo razumejo prebrano, saj večina učencev 

iz konteksta ni znala razbrati, kaj bodo raziskovali in katere pripomočke bodo za to potrebovali. 

Z dodatnimi vprašanji sem jih poskušala pripeljati do pravilnega razmišljanja, nato pa so sami 

nadaljevali z delom. 

 

Učenci so imeli med izvajanjem raziskave kar nekaj težav. Težko so razumeli, da morajo 

rezultate najprej predvideti in ne zapisati ugotovitev. Prav tako so se bali, da predvidevanja ne 

bodo prava. Pojasnila sem, da so predvidevanja namenjena temu, da na koncu vidimo, ali smo 

razmišljali prav ali ne. Ena skupina je v vsakem razredu ugotovila, da ima škatla luknjice zato, 

da skozi eno gledamo, skozi drugo pa posvetimo s svetilko. Ostale skupine pa povezave s škatlo 

niso našle. Na predmet so svetili kar pri dnevni svetlobi, zato učinka ni bilo. Učenka me je 

prosila, če lahko ugasnem še luč, da bo v učilnici bolj temno. Učence sem z vprašanji vodila do 

ugotovitve, da bodo temo/noč ponazorili s škatlo, žaromete avta s svetilko, nato pa morajo 

poizkušati, kateri predmet je najbolj učinkovit. Ena od skupin je v škatlo dala kar vse predmete 

naenkrat in vseh ni videla , saj so se prekrivali. Večina skupin prav tako ni upoštevala, da mora 

kresnička med poskusom viseti na vrvici, čeprav smo o tem govorili na začetku učne ure.  

 

Glede na slabo branje z razumevanjem bi ob naslednji izvedbi z učenci ponovili korake pri 

izvajanju raziskave. Skupaj bi prebrali navodila, nato pa bi se skupine samostojno lotile 

raziskovanja. 

 

 ANALIZA PETE UČNE URE (OKO) 

 

Pri zadnji učni uri smo obravnavali oko (priloga 15). Učna ura je bila dobro pripravljena in 

izvedena. Zahtevnost dejavnosti je bila za učence 3. razreda primerna. Učenci so svoje znanje 

izkazovali z odgovarjanjem na zastavljena vprašanja. Večina učencev je vedela odgovor na 

vprašanje, v čem se naše oči razlikujejo. Večina od njih je prepoznala obrvi, trepalnice in veko, 

več težav pa so imeli pri prepoznavanju zenice, šarenice in roženice. Nekaj učencev je zenico 

prepoznalo, niso pa poznali njene naloge. 

 

Učenci so bili pri večini dejavnostih aktivni. Z zanimanjem so sodelovali pri uvodni motivaciji 

v zaklonišču. Pri dejavnosti, kjer so z zavezanimi očmi tipali predmet, so učenci zelo uživali. 

Igro so želeli še večkrat ponoviti. Tudi pri didaktični igri kviz so bili učenci motivirani. Pozorno 

so poslušali navodila in vprašanja, ki sem jih postavljala. Večina učencev je bila nad kvizom 

navdušena, ker je bil zabaven, poučen in zanimiv. Njihovi odzivi so bili: »Med igro smo se 

zabavali in veliko novega naučili. Všeč mi je bilo, ker smo sodelovali.« 

 

Navodila pri tej uri so bila jasna. Ker je večina učencev že poznala tipe vprašanj iz oddaje »Male 

sive celice«, smo pravila samo obnovili. Med igro so učenci med seboj sodelovali, se med seboj 

spodbujali in se trudili za čim boljši uspeh. Vmes se je v eni skupini pojavil tudi konflikt, ko je 

članica skupine brez posvetovanja povedala napačen odgovor. Konflikt je skupina rešila sama. 

 

Če bi uro izvajala še enkrat, bi jo raje razširila na dve uri, saj sem morala pri vseh treh razredih 

hiteti, da sem do konca izpeljala uro. V prvo uro bi tako umestila obravnavo očesa (obisk 

zaklonišča, poimenovanje delov očesa in funkcij ter delo po postajah), v drugi uri pa bi snov 

vseh petih ur ponovili in izvedli kviz.  
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 ANALIZA PRED- IN POTESTA  
 

V nadaljevanju bom predstavila izsledke predtestov in potestov (priloga 1) na temo svetloba. 

Učenci so pred izvedbo učnih ur rešili predtest, ki je preverjal njihovo predznanje o temi 

svetloba. Sledilo je 5 učnih ur, v katere sem umestila različne didaktične igre. Po preteku desetih 

dni od konca obravnave izbrane tematike so učenci rešili potest. Test je bil enak kot pri 

preverjanju predznanja in ni bil vnaprej napovedan. S testom sem želela ugotoviti, kakšne so 

razlike v znanju pred in po obravnavi tematike. 

 

Prvo vprašanje je od učencev zahtevalo razlikovanje med predmeti, ki svetijo, in predmeti, ki 

svetlobo samo odbijajo. Pričakovala sem, da bo največ učencev med svetila uvrstilo Luno in 

odsevni jopič, med svetila pa ne bodo uvrstili televizijskega ekrana. Izkazalo se je, da so v A in 

B razredu vsi učenci naredili vsaj eno napako, v C razredu pa sta dva učenca (9,52 %) nalogo 

rešila brez napak. Pričakovano je bilo največ napačnih predstav pri Luni. V A razredu je Luno 

obkrožilo 100 % učencev, v B razredu 90,4 % v C razredu pa 62,5 % učencev. Med svetila so 

uvrščali tudi odsevni jopič, kar nekaj učencev pa med svetila ni uvrstilo televizijskega ekrana 

in bliska.  V povprečju (tabela 13) so učenci A razreda na predtestu pri tej nalogi dosegli 2,4 

točke od 3,5 možnih, učenci B razreda 2,2 točke, učenci C razreda pa 2,5 točke. Po izvedbi 

učnih ur je nalogo v A razredu pravilno rešilo 9 učencev (42,9 %), eno napako je naredilo 10 

učencev (47,6 %), dve napaki pa sta naredila 2 učenca. V B razredu je vse točke doseglo 6 

učencev (31,6 %), eno napako je naredilo 8 učencev, 5 učencev pa je naredilo dve napaki ali 

več. V C razredu je vsa svetila pravilno obkrožilo 7 učencev, 7 jih je naredilo 1 napako, 6 

učencev pa je narobe obkrožilo 2 ali več predmetov.  Najpogostejši napačni odgovori so še 

vedno bili Luna (25 %), odsevni jopič (13,33 %) in televizijski ekran (10 %). Pri analizi testov 

sem ugotovila, da na potestu nekaj učencev ni obkrožilo očitnih svetil (sveče, svetilke), 

obkrožili pa so jih na predtestu.  

Na potestu so učenci A razreda v povprečju dosegli 3,1 točke, učenci B in C razreda pa 3 točke. 

Rezultati pred- in potesta (tabela 13) ne kažejo velikih odstopanj med razredi v povprečnem 

številu doseženih točk (graf 1). 

 

Tabela 13: Povprečno število doseženih točk pri 1. nalogi na pred- in potestu 

 Povprečno število doseženih točk od možnih 3,5 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 2,4 3,1 

B (samostojna SD) 2,2 3 

C (brez SD) 2,5 3 

(opomba: SD pomeni sklepna diskusija) 
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Graf 1: Povprečno število doseženih točk pri 1. nalogi 

 

Drugo vprašanje se je nanašalo na prvo nalogo. Učenci so morali obkrožena svetila razvrstiti 

med naravna in umetna. Za isto napako iz prve naloge ni bilo odbitka točk (če je učenec obkrožil 

Luno in jo umestil v tabelo, ni bilo odbitka točk). Pričakovala sem, da učenci pri reševanju 

naloge ne bodo imeli težav. V A razredu je svetila pravilno razvrstilo 10 učencev (47,6 %), v B 

razredu 8 učencev (42,1 %), v C razredu pa 6 učencev (28,6 %). Največ učencev je med umetna 

svetila uvrstilo blisk, napačno so uvrstili tudi sveče, nekaj pa tudi kresničke in zvezde. V tabeli 

14 lahko opazimo, da so učenci C razreda glede na ostala dva razreda dosegli slabši rezultat. V 

povprečju so učenci A razreda na predtestu pri drugi nalogi dosegli 2,5 točke od 3,5 možnih, 

učenci B razreda 2,8 točke, učenci C razreda pa 2,3 točke. Po izvedbi učnih ur je 16 učencev 

(76,19 %) A razreda, 13 učencev (68,42 %) B razreda in 12 učencev (60 %) C razreda pravilno 

razvrstilo svetila. Največ napak so učenci naredili pri umestitvi sveče, ki so jo nekateri pripisali 

k naravnim svetilom, in pri umestitvi kresničke (živali). Svečo so k naravnim svetilom verjetno 

pripisali zato, ker jo morajo prižgati, da sveti, ali pa zato, ker je narejena iz naravnega materiala 

(voska). Nekateri učenci niso dosegli vseh točk, ker so v prvi nalogi pozabili obkrožiti svetilo 

in ga v drugi niso umestili. Na potestu (tabela 14) so učenci A razreda v povprečju dosegli 3,4 

točke, učenci B in C razreda pa 3,2 točki. Graf 2 kaže, da na potestu vidnih odstopanj v 

povprečnem številu točk ni bilo.  

 

Tabela 14: Povprečno število doseženih točk pri 2. nalogi na pred- in potestu 
 Povprečno število doseženih točk od možnih 3,5 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 2,5 3,4 

B (samostojna SD) 2,8 3,2 

C (brez SD) 2,3 3,2 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

A (vodena SD) B (samostojna SD) C (brez SD)

Št
ev

ilo
 d

o
se

že
n

ih
 t

o
čk

Razred

PREDTEST POTEST



45 

 

 
Graf 2: Povprečno število doseženih točk pri 2. nalogi 

 

Tretje vprašanje je preverjalo znanje učencev o smeri sence glede na smer svetlobe, ki pada na 

predmet. Pravilna senca je bila senca številka 3. Pričakovala sem, da bo največ učencev 

obkrožilo senco številka 2, saj senca leži na isti strani kot svetilo. Pričakovanja so se potrdila, 

saj je največ učencev, skupno kar 34 (55,7 %) menilo, da je prava senca številka 2, 5 učencev 

je obkrožilo senco številka 1, dva pa sta obkrožila vse sence. V A razredu je na to vprašanje 

pravilno odgovorilo 7 učencev (33,3 %), v B razredu 8 učencev (42,1 %), v C razredu pa 6 

učencev (28,5 %). Od skupno 2 možnih točk so učenci A razreda na predtestu v povprečju 

dosegli 0,7 točke, učenci B razreda 0,8 točke, učenci C razreda pa 0,6 točke (tabela 15). Temo 

senca smo pri uri obravnavali s pomočjo didaktične igre. Ker smo pri uri smer sence poudarili 

in so se učenci tudi sami igrali s sencami, sem pri reševanju naloge na potestu pričakovala boljši 

rezultat. V A razredu je pravilno senco obkrožilo 16 učencev (76,19 %), v B razredu 13 učencev 

(68,42 %), v C razredu pa 14 učencev (70 %). Od napačnih odgovorov je 15 učencev obkrožilo 

drugo senco, 1 učenec pa je obkrožil prvo senco. Na potestu je največje povprečno število točk 

dosegel A razred (1,5 točke), B in C razred pa sta z 1,4 točke dosegla enak rezultat (tabela 15). 

Med razredi (graf 3) ni bilo velikih razlik v povprečnem številu točk. 

 

Tabela 15: Povprečno število doseženih točk pri 3. nalogi na pred- in potestu 
 Povprečno število doseženih točk od možnih 2 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 0,7 1,5 

B (samostojna SD) 0,8 1,4 

C (brez SD) 0,6 1,4 
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Graf 3: Povprečno število doseženih točk pri 3.  nalogi 

 

Pri četrti nalogi so morali učenci prepoznati predmete, ki svetlobo prepuščajo, in tiste, ki je ne 

prepuščajo. Pričakovala sem, da učenci zaradi slikovnega prikaza ne bodo imeli težav pri 

reševanju te naloge. Izkazalo se je, da je več kot polovica učencev v vseh razredih naredila vsaj 

eno napako. V A razredu je nalogo pravilno rešilo 9 učencev (42,9 %), v B razredu 5 učencev 

(26,3 %) in v C razredu 5 učencev (25 %). Največ učencev je med neprosojna telesa napačno 

uvrstilo žogo, med prosojna pa šotor. Največ jih je pravilno obkrožilo okno. Na predtestu je C 

razred (graf 4) v primerjavi z razredoma A in B dosegel slabši rezultat. Od skupno 3 možnih 

točk so učenci A razreda na predtestu v povprečju dosegli 1,8 točke, učenci B razreda 1,7 točke, 

učenci C razreda pa 1,3 točke (tabela 16). Učno uro o prepuščanju in odboju svetlobe sem 

izvedla s pomočjo namizne didaktične igre »svetlobni detektivi«.  Kot sem ugotovila že pri 

sprotnem preverjanju znanja, so imeli učenci s prepoznavanjem predmetov, ki prepuščajo/ne 

prepuščajo svetlobe, težave, zato sem tudi pri tej nalogi pričakovala slabši rezultat. Najbolje so 

nalogo rešili učenci A razreda, kjer je nalogo pravilno rešilo 12 učencev (57,14 %), eno napako 

je naredilo 5 učencev, 2 napaki pa so naredili 4 učenci. V B razredu je vse točke doseglo 8 

učencev, 8 jih je naredilo 1 napako, 2 učenca sta naredila 2 napaki, 1 učenec pa naloge ni rešil. 

V C razredu je 9 učencev nalogo rešilo pravilno, 6 učencev je naredilo 1 napako, 2 učenca sta 

naredila 2 napaki, 2 učenca pa 3 napake ali več. Na potestu (tabela 16) so učenci A razreda v 

povprečju dosegli 3,4 točke, učenci B in C razreda pa 3,2 točki. Na grafu 4 lahko opazimo 

največji napredek učencev C razreda. Medtem ko so učenci A razreda napredovali za 0,6 točke, 

učenci B razreda pa za 0,5 točke, so učenci C razreda na potestu v povprečju dosegli 0,8 točke 

več kot na predtestu. 

 

Tabela 16: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi na pred- in potestu 
 Povprečno število doseženih točk od možnih 3 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 1,8 2,4 

B (samostojna SD) 1,7 2,2 

C (brez SD) 1,3 2,1 
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Graf 4: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi 

 

Peta naloga je od učencev zahtevala poznavanje predmetov, ki svetlobo oddajajo, in tistih, ki 

svetlobo odbijajo. Pričakovala sem, da bo večina učencev pravilno narisala predmet, ki oddaja 

svetlobo, saj so jih v prvi nalogi že obkrožali. Več težav sem pričakovala pri predmetu, saj vsi 

učenci ne vedo, kaj pomeni, da predmet odbija svetlobo. Povsem pravilno je vprašanje v A 

razredu rešilo 15 učencev (71,4 %), v B razredu 11 učencev (57,9 %), v C razredu pa 10 učencev 

(50 %). Največ učencev (41,7 %) je za predmet, ki oddaja svetlobo, narisalo svetilko, ostali 

predmeti pa so bili še sveča, bakla, Sonce, svetilnik in zvezde. Nekaj učencev je menilo, da 

svetlobo oddajajo tudi okno (6 učencev), ogledalo (2 učenca), drevo in kresnička. V drugo 

okence je največ učencev (48,3 %) narisalo ogledalo, nekaj pa jih je narisalo tudi odsevni jopič 

(4), Luno (4) in železno cev. Napačni odgovori, ki so se pojavili v drugem okencu, pa so bili 

svetilka, dežnik (4), drevo (5), okno (5) ... V povprečju (tabela 17) so učenci A razreda na 

predtestu pri tej nalogi dosegli 1,4 točke od 2 možnih, učenci B razreda 1,2 točke, učenci C 

razreda pa 1 točko.  O predmetih, ki svetlobo odbijajo, smo se pogovarjali dve učni uri. Prvo 

učno uro, so učenci v tabelo razvrščali predmete, ki svetijo in tiste, ki ne svetijo. Učencem sem 

razložila, da se nekateri predmeti svetijo, ker dobro odbijajo svetlobo, vendar pa sami ne svetijo. 

O odboju smo govorili tudi tretjo uro, kjer sem odboj svetlobe demonstrirala, učenci pa so se z 

odbojem tudi igrali pri didaktični igri »svetlobni detektivi«. Pričakovala sem, da učenci pri 

reševanju naloge ne bodo imeli težav. Rezultati so to tudi potrdili, saj so v A razredu vsi učenci 

nalogo rešili pravilno, v B razredu je pravilno odgovorilo 17 učencev (89,47 %), v C razredu 

pa 15 učencev (71,43 %). Skupno trije učenci naloge niso rešili, en učenec je v prvo okence 

narisal okno, en je v drugo okence narisal drevo, dva pa črno majico. Zopet so se tako v 

predznanju kot pri preverjanju znanja največja odstopanja pojavila pri razredu C (graf  5). Na 

potestu (tabela 17) so učenci A razreda v povprečju dosegli 3,4 točke, učenci B in C razreda pa 

3,2 točki 

 

Tabela 17: Povprečno število doseženih točk pri 5 nalogi na pred- in potestu 

 Povprečno število doseženih točk od možnih 2 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 1,4 2 

B (samostojna SD) 1,2 1,8 

C (brez SD) 1 1,5 
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Graf 5: Povprečno število doseženih točk pri 5. nalogi 

 

Šesta naloga preverja poznavanje sestavnih delov očesa. Pričakovala sem, da bodo vsi učenci 

prepoznali obrv, trepalnice in veko, pri šarenici, roženici in zenici pa bodo imeli več težav. 

Predvidevanja so se izkazala za delno resnična. Naloge nihče ni rešil povsem pravilno. V A 

razredu so učenci v povprečju dosegli 1,8 točke, v B razredu 0,9 točke, v C razredu pa 1 točko 

od 3 možnih točk (tabela 18). 93 % učencev vseh treh razredov je prepoznalo obrvi, trepalnice 

samo dobra polovica učencev (51,7 %), veko pa le 43,3 % učencev. Največ napak se je pojavilo 

pri prepoznavanju šarenice in roženice. Pravilno ju je povezalo le 9,8 % učencev. Na potestu je 

v A razredu vse dele pravilno oštevilčilo 8 učencev (38,1 %), v B razredu 6 učencev (31,58 %), 

v C razredu pa 10 učencev (50 %). Učenci so največ napak naredili pri prepoznavanju roženice 

in šarenice. Prepoznalo ju je 53,33 % učencev. Največ učencev je prepoznalo obrv, in sicer 

98,33 %. Na grafu 6 lahko vidimo, da so učenci A razreda na predtestu dosegli veliko boljši 

rezultat kot učenci B in C razreda. Na potestu je najbolj napredoval C razred, ki je rezultat v 

povprečju izboljšal za 1,2 točki (tabela 18). 

 

Tabela 18: Povprečno število doseženih točk pri 6. nalogi na pred- in potestu 

 Povprečno število doseženih točk od možnih 3 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 1,8 2,2 

B (samostojna SD) 0,9 2,1 

C (brez SD) 1 2,3 
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Graf 6: Povprečno število doseženih točk pri 6. nalogi 

 

Zadnja naloga je zajemala trditve, ki se nanašajo na različna področja svetlobe. Naloga učencev 

je bila, da obkrožijo črke pred pravilnimi trditvami. Učenci so za vsako pravilno obkroženo 

trditev dobili točko, za napačno obkroženo trditev pa so točko izgubili. Pričakovala sem, da se 

bo pri reševanju te naloge na predtestu pojavilo veliko napak. Pričakovanja so se potrdila, saj 

je le po en učenec iz  vsakega razreda nalogo rešil pravilno. V povprečju so učenci A razreda 

na predtestu dosegli 0,4 točke, učenci B razreda 0,2 točke, učenci C razreda pa 0,3 točke od 2 

možnih točk (tabela 19). V A razredu je od štirih trditev vsaj dve pravilno obkrožilo 6 učencev 

(28,6% ), v B razredu samo 1 učenec (5,3 %), v C razredu pa 4 učenci (20 %). V vseh treh 

razredih je bila najbolj pravilno rešena trditev d, največ napačnih odgovorov pa se je v razredu 

B in C pojavilo pri trditvi a, v razredu A pa pri trditvi b. Glede na rezultate sprotnih preverjanj 

znanj sem pričakovala, da učenci na potestu ne bodo imeli težav. 11 učencev (52,38 %) A 

razreda, 7 učencev (36,84 %) B razreda in 9 učencev (45 %) C razreda je nalogo rešilo brez 

napak. Največ napak se je pojavilo pri trditvi c, saj jo je napačno obkrožilo skupno 17 učencev 

(28,33 %). Največ učencev je pravilno rešilo trditvi b in d. Večjih odstopanj med razredi v 

povprečnem številu ni bilo. Najbolj so napredovali učenci B razreda, ki so rezultat izboljšali za 

1,3 točke (graf 7). 

 

Tabela 19: Povprečno število doseženih točk  pri 7. nalogi na pred- in potestu 

 Povprečno število doseženih točk od možnih 2 točk 

 PREDTEST POTEST 

A (vodena SD) 0,4 1,3 

B (samostojna SD) 0,2 1,6 

C (brez SD) 0,3 1,3 
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Graf 7: Povprečno število doseženih točk pri 7. nalogi 
 

 PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA PREDTESTU IN POTESTU 

 

Na predtestu so učenci  A razreda od skupno 19 možnih točk v povprečju dosegli 11,1 točko, 

učenci B razreda 9,5 točk, učenci C razreda pa 10 točk (tabela 20). A razred je v povprečju 

dosegel 1,1 točko več kot B razred in 1,6 točke več kot C razred, kar pomeni, da so učenci A 

razreda imeli več predznanja o obravnavani temi svetloba kot učenci B in C razreda. Ker se 

svetloba prvič poučuje v 3. razredu, bi boljši rezultat A razreda lahko pripisali večjemu znanju, 

pridobljenemu na neformalen način, in izkušnjam iz vsakodnevnega življenja. Deset dni po 

izvedeni zadnji učni uri so učenci zopet izpolnili enak test. Povprečni rezultat točk v A razredu 

je bil 15,9 točke, v B razredu 14,9 točke, v C razredu pa 14,8 točke (tabela 20). Razlike med 

razredom A in drugima dvema razredoma je bila še vedno 1 točka. Razlik med razredoma B in 

C praktično ni bilo (graf 8).  

 

 

Pri vseh nalogah je bil opažen napredek med pred- in potestom. Rezultat na potestu kaže, da so 

po desetih dneh od izvedbe zadnje učne ure učenci brez predhodnega ponavljanja v povprečju 

dosegli okrog 15 točk, kar je 78,9 % vseh možnih točk. 

 

Tabela 20: Primerjava med razredi v povprečnem številu točk od možnih 19 na pred- in potestu 

TEST N M 

Predtest 3.a 21 11,1 

Predtest 3.b 19  9,5 

Predtest 3.c 20 10,0 

Potest 3.a 21 15,9 

Potest 3.b 19 14,9 

Potest 3.c 20 14,8 
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Graf 8: Povprečno število doseženih točk na pred- in potestu 
 

Na podlagi zbranih podatkov sem izračunala prirastek v znanju (g), s katerim sem primerjala 

rezultate, ki so jih učenci dosegli pred učnim posegom, z rezultati, ki so jih dosegli po učnem 

posegu. Prirastek sem izračunala po enačbi (Kariž Merhar, 2008): 

 

g= 
𝑌−𝑋

1−𝑋
. 

 

Pri tem je X delež pravilnih odgovorov na predtestu, Y pa je delež pravilnih odgovorov na 

potestu. Prirastek v znanju v A razredu je bil 61 %, v B razredu 57 %, v C razredu pa 53 %. Iz 

izračunanega prirastka lahko sklepamo, da se med oddelki pojavljajo majhne razlike. Prirastek 

v oddelku A, ki je bil deležen vodenih sklepnih diskusij, je bil največji. Oddelek B, ki je bil 

deležen samostojne sklepne diskusije, je dosegel slabši rezultat od oddelka A in boljši rezultat 

od oddelka C, ki sklepnih diskusij ni bil deležen (graf 9).  

Graf 9: Prirastek v znanju na pred- in potestu 
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Pri pregledu rezultatov posameznih učencev sem opazila tudi, da so najbolj napredovali učenci, 

ki so na predtestu dosegli najmanj možnih točk. V vsakem razredu sem izbrala 5 učencev, ki so 

na predtestu dosegli najmanj točk, in 5 učencev, ki je doseglo največ točk. Nato sem primerjala 

njihove rezultate na potestu. 

 

V A razredu so učenci z najmanjšim številom točk na predtestu v povprečju dosegli 7,1 točke. 

Po izvedbi učnih ur so na potestu v povprečju dosegli 14,1 točko in tako napredovali za 7 točk. 

Učenci A razreda (z največjim številom točk na predtestu) so v povprečju dosegli 13,9 točke, 

na potestu pa 15,3 točke in tako napredovali za 1,4 točke (tabela 21). Graf 10  kaže, da so v 

povprečju bistveno bolj napredovali učenci, ki so na predtestu dosegli najmanj točk. Prirastek 

v znanju kaže, da so učenci, ki so na predtestu dosegli najmanjše število točk, napredovali za 

0,59, prirastek učencev, ki so na predtestu dosegli najvišje število točk pa je bil 0,27. 

 

Tabela 21: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v A razredu 

 PREDTEST POTEST RAZLIKA 

Učenci z najmanj točkami na 

predtestu 

7,1 14,1 7 

Učenci z največ točkami na 

predtestu 

13,9 15,3 1,4 

 

 
Graf 10: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v A razredu 

 

V B razredu so učenci z najmanj točkami na predtestu v povprečju dosegli 5,8 točke, učenci z 

največ točkami pa 11,3 točke. Po izvedbi učnih ur so prvi na potestu v povprečju dosegli 11 

točk, drugi pa 13,9 točk (tabela 22). Graf 11 kaže, da so učenci, ki so na predtestu dosegli 

najmanj točk, na potestu napredovali za 5,2 točke. Učenci, ki so na predtestu dosegli največ 

točk, pa le za 2,6 točke. Prirastek v znanju kaže, da so učenci, ki so na predtestu dosegli 

najmanjše število točk, napredovali za 0,44, prirastek učencev, ki so na predtestu dosegli 

najvišje število točk, pa je bil 0,34. 
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Tabela 22: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v B razredu 

 PREDTEST POTEST RAZLIKA 

Učenci z najmanj točkami na 

predtestu 

5,8 11 5,2 

Učenci z največ točkami na 

predtestu 

11,3 13,9 2,6 

 

 
Graf 11: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino učencev z najmanj 

in skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v B razredu 

 

V C razredu so učenci z najmanj točkami na predtestu v povprečju dosegli 7,7 točk, učenci z 

največ točkami pa 13 točk. Po izvedbi učnih ur so prvi na potestu v povprečju dosegli 11,9 točk, 

drugi pa 16 točk (tabela 23). Graf 12 kaže, da so učenci, ki so na predtestu dosegli najmanj točk, 

na potestu napredovali za 4,2 točke, učenci, ki so na predtestu dosegli največ točk, pa le za 3 

točke. V C razredu so bile razlike med temi učenci najmanjše. Izračun prirastka pa nam pokaže 

drugačne rezultate. Učenci, ki so na predtestu dosegli največ točk, so dosegli višji prirastek 

(0,5) kot učenci, ki so na predtestu dosegli najmanj točk. 

 

Tabela 23: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v C razredu 

 PREDTEST POTEST RAZLIKA 

Učenci z najmanj točkami na 

predtestu 

7,7 11,9 4,2 

Učenci z največ točkami na 

predtestu 

13 16 3 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Učenci z najmanj točkami na predtestu Učenci z največ točkami na predtestu

Št
ev

ilo
 d

o
se

že
n

ih
 t

o
čk

PREDTEST POTEST



54 

 

 
Graf 12: Razlika v povprečnem številu točk na pred- in potestu med skupino z najmanj in 

skupino z največ doseženimi točkami na predtestu v C razredu 

 

Po izračunu prirastkov v znanju sem ugotovila, da so učenci A razreda, ki so bili deležni vodene 

sklepne diskusije in so na predtestu dosegli najmanj točk, najbolj napredovali in to za 59 % 

(tabela 24, graf 13). Prirastek učencev B razreda, ki so bili deležni samostojne sklepne diskusije, 

je bil 44 %. Ob tem lahko sklepamo, da vodene sklepne diskusije najbolje vplivajo na napredek 

učencev z najmanj doseženimi točkami na predtestu, prav tako pozitivno pa na napredek 

vplivajo tudi samostojne sklepne diskusije. Enako pa ne moremo sklepati za pouk brez sklepnih 

diskusij, saj je bil prirastek učencev, ki so na predtestu dosegli najmanj točk, v C oddelku manjši 

kot prirastek učencev, ki so na predtestu dosegli največ točk (37 %). Ravno obratno pa je pri 

učencih, ki so na predtestu dosegli največ točk. Učenci C razreda, ki sklepne diskusije niso 

imeli, so najbolj napredovali (50 %), učenci B razreda, ki so bili deležni samostojne sklepne 

diskusije, so napredovali za 34 %, učenci A razreda pa za 27 %. To pomeni, da za učence, ki 

so na predtestu dosegli največ točk, ne moremo trditi, da imajo sklepne diskusije vpliv na 

izkazano znanje. Glede na rezultate bi lahko celo trdili, da imajo nasprotni učinek. Ta rezultat 

je presenetljiv in ga nisem pričakovala. Možno je, da so učno močnejši učenci že med poukom 

pridobili jasne predstave in znanje, zato sklepne diskusije niso tako pomembne. Upoštevati pa 

moramo dejstvo, da na izkazano znanje vpliva veliko dejavnikov, ki jih pri tej raziskavi nismo 

upoštevali in so morda prav ti imeli pomembno vlogo pri rezultatih. O tem bi bilo potrebno 

narediti še nadaljnje raziskave. 

 

Tabela 24: Prirastek v znanju na pred- in potestu med učenci z največ in najmanj doseženimi 

točkami na predtestu 

 Prirastek v znanju ‒ g 

Učenci z najmanj točkami v A razredu (vodena 

SD) 

59 % 

Učenci z največ točkami v A razredu (vodena SD) 27 % 

Učenci  z najmanj točkami v B razredu 

(samostojna SD) 

44 % 

Učenci z največ točkami v B razredu (samostojna 

SD) 

34 % 

Učenci z najmanj točkami v C razredu (brez SD) 37 % 

Učenci z največ točkami v C razredu (brez SD) 50 % 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Učenci z najmanj točkami na predtestu Učenci z največ točkami na predtestu

Št
ev

ilo
 d

o
se

že
n

ih
 t

o
čk

PREDTEST POTEST



55 

 

Graf 13: Prirastek v znanju med pred- in potestom pri učencih z največ in najmanj doseženimi 

točkami na predtestu 

 
 

 ANALIZA NALOG NA SPROTNEM PREVERJANJU ZNANJA PO 

POSAMEZNIH RAZREDIH 

 
SVETILA  

Prvo uro sem izvedla na tradicionalen način. S pogovorom, z razvrščanjem slik in s poskusom. 

Učenci so spoznali, katera so naravna in katera umetna svetila. Spoznali so tudi, da nekateri 

predmeti sami po sebi ne svetijo, ampak svetlobo samo odbijajo. Na koncu pa smo naredili 

poskus o potovanju svetlobe.   

 

1. NALOGA 

Prva naloga preverja poznavanje naravnih in umetnih svetil. Pri reševanju te naloge nisem 

pričakovala težav. V A razredu je na to vprašanje pravilno odgovorilo 17 učencev (81 %), v B 

razredu 17 učencev (89,5 %), v C razredu pa 15 učencev (75 %). 3 učenci v A, 2 učenca v B in 

4 učenci v C razreda so k naravnim svetilom še vedno navajali Luno. Ostali učenci, ki niso 

imeli vseh točk, niso zapisali zadostnega števila svetil. Graf 14 kaže, da se med razredi 

pojavljajo minimalne razlike v povprečnem številu točk pri prvi nalogi. Razred, ki sklepne 

diskusije ni bil deležen, je v povprečju dosegel 0,1 točko manj kot razreda, ki sta bila deležna 

skupne ali samostojne sklepne diskusije.  
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Graf 14: Povprečno število točk pri 1. nalogi 

 

2. NALOGA 

Druga naloga je od učencev zahtevala razumevanje, da Luna ni svetilo, ker svetlobo samo 

odbija. Ker smo to med uro kar nekajkrat povedali, sem pričakovala, da bo več učencev znalo 

razložiti, zakaj Luna ni svetilo. Najbolje se je odrezal A razred, v katerem je 14 učencev  (66,7 

%) povsem pravilno odgovorilo na zastavljeni vprašanji. 6 učencev (28,6 %) je vedelo, da Luna 

ni svetilo, vendar tega niso znali pojasniti, 1 učenec pa je napačno odgovoril na obe vprašanji. 

V B razredu je 10 učencev (52,6 %) pravilno rešilo nalogo, 7 (36,8 %) jih ni znalo podati 

razlage, 2 učenca pa sta na obe vprašanji odgovorila napačno.  10 učencev (50 %) C razreda je 

pravilno rešilo nalogo, 8 učencev (40 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje, če je Luna svetilo, 

niso pa znali pojasniti, zakaj je tako, 2 učenca pa nista pravilno odgovorila na nobenega od 

zastavljenih vprašanj.  

Med napačnimi razlogi, ki so jih navajali, so bili: 

Luna ni svetilo: 

- ker Sonce odbija svetlobo v Luno, 

- ker Sonce sveti za njo, 

- ker sveti samo? ponoči, 

- ker jo Sonce prižge, 

- zaradi sence. 

Iz navedenih razlogov bi lahko sklepali, da učenci morda pravilno razumejo odboj svetlobe od 

Lune, vendar imajo težave z izražanjem.  

 

Pri drugi nalogi je največje povprečno število točk dosegel A razred, ki je bil deležen vodene 

sklepne diskusije. B razred je klub samostojni sklepni diskusiji dosegel enako povprečno število 

točk kot C razred, ki sklepne diskusije ni bil deležen (graf 15).  
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Graf 15: Povprečno število točk pri 2. nalogi 

 

3. NALOGA 

Tretje vprašanje se je nanašalo na širjenje svetlobe. S poskusom smo med uro ugotovili, da 

svetloba potuje v vse smeri (vsi učenci so pogledali skozi tulec in videli svetlobo, ki jo je 

oddajala sveča, ne glede na to, na kateri strani razreda so stali) in naravnost (če smo pred svečo 

postavili oviro, svetlobe nismo videli, ker ovire ne more obiti). Večina učencev v vseh treh 

razredih je obkrožila pravilni odgovor. V A razredu je pravilno odgovorilo 19 učencev (90,5 

%), v B razredu 16 učencev (84,2 %), v C razredu pa 17 učencev (85 %).  Najbolje so pri tej 

nalogi odgovarjali učenci A razreda, ki so v povprečju dosegli 1,8 točke, učenci C razreda 1,7 

točke, učenci B razreda pa 1,6 točke (graf 16). Razlike med razredi so majhne.  

 

 
Graf 16:Povprečno število točk pri 3. nalogi 
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SENCE 

 

Drugo uro smo se ukvarjali s sencami. Sence sem obravnavala s pomočjo didaktične igre ‒ igre 

vlog.  

 

4. NALOGA 

Po pričakovanjih učenci s tem vprašanjem niso imeli posebnih težav. 20 učencev A razreda je 

na to vprašanje odgovorilo pravilno. V B in C razredu je na vprašanje pravilno odgovorilo 19 

učencev. Štirje učenci odgovora niso napisali, en učenec pa je kot odgovor navedel »pošast«. 

V A in C razredu so učenci v povprečju dosegli 1,9 točke, v B razredu pa so dosegli vse možne 

točke (graf 17). 

 

 
Graf 17: Povprečno število točk pri 4. nalogi 

 

 

5. NALOGA 

Učenci so pri uri s svojimi svetilkami oddaljevali in približevali predmete svetilu, pozneje pa 

so približevanje in oddaljevanje utrjevali še pri igri vlog. Od 60 učencev je skupno le 5 učencev 

na vprašanje odgovorilo narobe. Najbolje so nalogo rešili učenci A razreda (graf 18), saj so vsi 

obkrožili pravo sliko. V B razredu je nalogo pravilno rešilo 16 učencev (84,2 %), prav tako tudi 

v razredu C (80 %). V obeh razredih je bilo povprečno število doseženih točk 1,6. 
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Graf 18: Povprečno število točk pri 5. nalogi 

 

ODBOJ IN PREPUŠČANJE SVETLOBE 

 

Tretjo uro smo pri pouku obravnavali odboj in prepuščanje svetlobe. Po uvodni razlagi in 

demonstraciji so se učenci igrali namizno didaktično igro, kjer so preizkušali različne materiale 

ter raziskovali lastnosti odboja svetlobe.  

 

6. NALOGA 

Pri tej nalogi so morali učenci razvrstili različne materiale glede na prepustnost svetlobe. Glede 

na to, da so učenci s temi materiali delali pri didaktični igri, sem menila, da bo večina učencev 

nalogo uspešno rešila. Naloga se je izkazala za zahtevnejšo, saj je le 41,7 % vseh učencev 

pravilno rešilo nalogo.  V A razredu je 11 učencev (52,4 %) doseglo vse možne točke, v B 

razredu je nalogo pravilno rešilo 8 učencev (42,1 %), v C razredu pa 7 učencev (35 %). 

Povprečno število točk, ki so jih pri tej nalogi dosegli učenci A razreda, je bilo 4,5 točke, učenci 

B razreda so v povprečju dosegli 4,1 točko, učenci C razreda pa 4,3 od 5 možnih točk. 

Presenetilo me je, da je kar 25 % vseh učencev napačno razvrstilo aluminijasto folijo, nekaj pa 

tudi kovino in celofan. Pri tej nalogi opazimo, da didaktična igra ni bila najbolj učinkovita. V 

uvodnem delu sem učencem razložila in demonstrirala, kaj pomeni, da predmet prepušča ali 

odbija svetlobo. Med didaktično igro pa so učenci sami odkrivali lastnosti določenih materialov. 

Ena od možnosti za nepravilno reševanje je, da si vsi učenci med igro niso dobro ogledali danih 

materialov in njihovih imen ter med reševanjem niso vedeli, za kateri material gre (npr. niso 

vedeli, kako izgleda aluminijasta folija). Na grafu 19 lahko opazimo, da je razred A, ki je bil 

deležen vodene sklepne diskusije, dosegel najboljši rezultat, razred B pa je kljub samostojni 

sklepni diskusiji dosegel manj točk kot razred C, ki sklepne diskusije ni bil deležen. 
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Graf 19: Povprečno število točk pri 6. nalogi 

 

7. NALOGA 

Pri tej nalogi so morali učenci našteti 3 predmete, ki dobro odbijajo svetlobo. Rezultati vseh 

treh razredov so bili zelo podobni. Učenci A in C razreda so v povprečju dosegli 2,6 točke od 

3 možnih, učenci B razreda pa 2,5 točke (graf 20). Nalogo je pravilno rešilo 15 učencev A 

razreda (71,4 %), 13 učencev B razreda (68,4 %) in 14 učencev C razreda (70 %). Najpogosteje 

so učenci navajali materiale, s katerimi so se srečali pri didaktični igri (ogledalo, aluminijasta 

folija in kovina), nekateri pa so navedli tudi odsevni jopič in kresničko. Najpogostejši napačen 

odgovor je bil steklo.  

 

 
Graf 20: Povprečno število točk pri 7. nalogi 
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VARNOST V PROMETU 

 

Tema 4. ure je bila varnost v prometu. Po teoretičnem uvodu je sledilo raziskovalno delo, kjer 

so učenci ugotavljali, kateri predmet bi uporabili za večerni sprehod. 

 

8. NALOGA 

Učenci so morali pri tej nalogi zapisati 3 predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev. Ker so s 

predmeti delali pri raziskavi, sem bila mnenja, da učenci pri naštevanju ne bodo imeli težav.  

Vsi učenci B razreda so nalogo rešili pravilno, v A razredu je nalogo pravilno rešilo 90,5 % 

učencev, v C razredu pa 85 % učencev. Učenci A razreda so pri tej nalogi v povprečju dosegli 

2,8 točk, učenci C razreda pa 2,9 točk (graf 21). Predmeti, ki so jih učenci najpogosteje navajali, 

so bili kresnička, odsevni trak, odsevni jopič in svetla oblačila. Odgovori so bili pričakovani, 

saj so učenci s temi predmeti izvajali raziskavo.  

 

 
Graf 21: Povprečno število točk pri 8. nalogi 

 

9. NALOGA 

Vprašanje pri tej nalogi je učence spraševalo, zakaj se odsevna telesa ponoči svetijo. 

Pričakovala sem, da se bo odgovor učencev glasil, zaradi odbijanja svetlobe. V A razredu je na 

vprašanje pravilno odgovorilo 17 učencev, napačno pa so odgovorili 4 učenci. Trije učenci niso 

napisali ničesar, en učenec pa je napisal, da se svetijo , ker so svetle barve. V B razredu je 15 

učencev na vprašanje odgovorilo pravilno, 4 učenci pa so odgovorili napačno. 18 učencev C 

razreda je odgovorilo pravilno, 2 učenca pa sta na vprašanje odgovorila napačno.   

Najpogostejši napačni odgovori so se glasili: 

- ker so svetle barve,  

- ker zjutraj posrkajo svetlobo,  

- za boljšo vidnost udeleženca v prometu, 

- od njih gre svetloba od avta. 

 

Najbolje so se pri tej nalogi odrezali učenci C razreda, ki so v  povprečju dosegli 1,8 točke, nato 

učenci A razreda z 1,6 točke, najmanj točk pa so dosegli učenci B razreda, in sicer 1,5 točke 

(graf 22). 
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Graf 22: Povprečno število točk pri 9. nalogi 

 

OKO 

Zadnja obravnavana tema je bila oko in vid. V zaklonišču smo spoznali pogoje, ki morajo biti 

izpolnjeni, da lahko vidimo. Nadaljevali smo z obravnavo delov očesa. Ob prikazu na 

elektronski prosojnici smo si ogledali dele očesa, jih poimenovali in opisali. Na koncu smo s 

kvizom ponovili celotno obravnavano snov.  

 

10. NALOGA 

Pri tej nalogi so morali učenci povezati dele očesa z njihovo funkcijo. Pri reševanju naloge so 

se pri nekaterih še vedno pojavljale težave z ločevanjem šarenice in roženice. Kar 28,2 % 

učencev je naredilo vsaj eno napako. Najbolje so nalogo rešili učenci B razreda, saj je dele 

očesa pravilno povezalo 17 učencev (89,5 %). 1 učenec je nepravilno povezal šarenico in 

zenico, drugi pa šarenico in roženico. Tudi v A razredu je nalogo pravilno rešilo 17 učencev 

(81 %), 4 učenci pa so napačno povezali vsaj dva dela očesa. Dva učenca sta napačno povezala 

šarenico in roženico, en učenec zenico in roženico, en pa zenico in veko. V C razredu je bilo 

učencev z vsemi doseženimi točkami 15, 4 učenci pa so naredili po dve napaki. Kar trije učenci 

so zamenjali roženico in šarenico, en učenec pa je napačno povezal veko in zenico. Na grafu 

23 lahko opazimo, da velikih odstopanj v povprečnem številu točk med razredi ni. V A razredu 

so učenci v povprečju dosegli 2,7 točke od 3 možnih, učenci B razreda so dosegli 2,8 točke, 

učenci C razreda pa 2,6 točke.  
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Graf 23: Povprečno število točk pri 10. nalogi 

 

11. NALOGA 

Pri tej nalogi so morali učenci obkrožiti črke pred lastnostmi, ki jih lahko zaznavamo z očmi. 

Naloga učencem ni delala velikih težav, saj jo je velika večina učencev rešila pravilno. 20 

učencev A razreda je pri nalogi doseglo vse točke. V B razredu je črke pravilno obkrožilo 16 

učencev, v C razredu pa 18 učencev. Dva učenca sta obkrožila le eno lastnost (svetlobo), 1 

učenec ni obkrožil velikosti in oblike, 3 učenci pa niso obkrožili oblike. Učenci A in C razreda 

so pri tej nalogi v povprečju dosegli 1,9 točke, učenci B razreda pa 1,8 točke (graf  24).  

 

 
Graf 24: Povprečno število točk pri 11. nalogi 

 

12. NALOGA 

Zadnje vprašanje je spraševalo po pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da predmete vidimo. Ker 

smo pred tem bili v zaklonišču, kjer smo ugotavljali pogoje, sem pričakovala, da bodo učenci 

bolje odgovorili na vprašanje. Razen dveh učencev so vsi odgovorili, da potrebujemo svetlobo, 

kar nekaj učencev pa ni pravilno zapisalo, da moramo imeti pogled usmerjen proti predmetu. 

Če bi še enkrat preverjala znanje, bi učencem vprašanje postavila drugače, saj sem dobila 

občutek, da je kar nekaj učencev imelo težave z iskanjem izraza »pogled«. Nalogo je v A 
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razredu pravilno rešilo 15 učencev, 5 učencev je naredilo 1 napako, 1 učenec pa naloge ni rešil 

pravilno. V B razredu je prav tako nalogo pravilno rešilo 15 učencev, 4 pa so naredili eno 

napako. V C razredu je vse točke (2 točki) doseglo 13 učencev, 6 jih je doseglo 1 točko, 1 

učenec pa pri nalogi ni dosegel nobene točke. Na grafu 25 lahko opazimo razlike med 

povprečnim številom doseženih točk pri tej nalogi. Največ točk je v povprečju dosegel A razred, 

in sicer 1,9 točke, B razred je dosegel 1,8 točke, C razred pa 1,6 točke.  

 

 
Graf 25: Povprečno število točk pri 12. nalogi 

 

V A razredu sem pred vsakim reševanjem preverjanja znanja izvedla vodeno sklepno diskusijo. 

Učenci so pri tem odgovarjali na zastavljena vprašanja in s tem povzeli ključne ugotovitve 

vsake učne ure. V B razredu so učenci pred reševanjem testa samostojno izvedli sklepno 

diskusijo. Učencev pri tem nisem omejevala, na kakšen način naj povzamejo učno snov. V C 

razredu sklepne diskusije pred preverjanjem znanja ni bilo.  

 

V tabeli 22 si lahko ogledamo povprečno število doseženih točk pri posamezni nalogi, na grafu 

26 pa si lahko ogledamo uspešnost reševanja posamezne naloge, ki je izražena v odstotkih. 

Izračun povprečnega števila točk pri posamezni nalogi kaže, da so pri večini nalog v A razredu 

dosegli več točk kot v ostalih dveh razredih, razen pri nalogah 4, 8, 9 in 10 (graf 26). Ker se 

nalogi 8 in 9 nanašata na učno uro, ki sem jo v A razredu izvajala najprej, bi lahko sklepala, da 

pri poučevanju nisem bila tako učinkovita kot pri urah B in C razreda. Iz grafa 26  lahko 

razberemo, da so najslabše rezultate učenci dosegli pri 2. in 9. nalogi. Obe nalogi se nanašata 

na odboj svetlobe (Luna, odsevni predmeti), kar kaže, da nekateri učenci tega niso usvojili. 

Najboljše rezultate pa so dosegli pri 4. in 8. nalogi. Obe nalogi sta od učencev zahtevali znanje 

(definicijo sence in naštevanje odsevnih teles), zato pri reševanju težav ni bilo. 

 

Iz tabele 25 lahko razberemo, da se povprečno skupno število točk med razredoma B in C 

bistveno ne razlikuje. Po tem lahko sklepamo, da strategija učencev B razreda ni bila učinkovita 

ali pa sklepnim diskusijam niso posvečali dovolj velike pozornosti. Kljub samostojni sklepni 

diskusiji  je B razred dosegel  0,1 točko manj kot C razred, ki diskusije ni imel. V razredu A pa 

je skupno število točk večje za 1,1 točko. Iz tega lahko sklepamo, da skupinske sklepne 

diskusije na koncu ure vplivajo na končni rezultat, samostojne sklepne diskusije pa bistveno ne 

vplivajo na rezultat.   

Tabela 25: Povprečno število doseženih točk po posameznih nalogah na sprotnih testih 
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 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura Povprečno 

skupno 

število točk 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

A 2,9 1,6 1,8 1,9 2 4,5 2,6 2,8 1,6 2,7 2,9 1,9 28,2 

B 2,9 1,4 1,6 2 1,6 4,1 2,5 3 1,5 2,8 2,8 1,8 27 

C 2,8 1,4 1,7 1,9 1,6 4,3 2,6 2,9 1,8 2,6 2,9 1,6 27,1 

 

 
Graf 26: Uspešnost reševanja posamezne naloge na sprotnih testih izražena v % 

 

Učenci so ob koncu zadnje učne ure odgovorili tudi na vprašanji,  katera igra jim je bila najbolj 

všeč in zakaj. 

 

Analiza rezultatov (graf 27) je pokazala, da je bila v A razredu najbolj priljubljena namizna igra 

»svetlobni detektivi«, saj jo je izbralo 9 učencev (42,9 %). Igra jim je bila najbolj všeč, ker so 

se veliko naučili, se zabavali, ker jim je bila igra zanimiva, napeta in vznemirljiva. Senčno 

gledališče in kviz sta bila v tem razredu enako priljubljena, saj je vsakega od njiju izbralo 6 

učencev (28,6 %). Senčno gledališče so izbrali, ker jim je bilo všeč poigravanje s senco, ker je 

bila igra smešna, ker so se naučili veliko novega, ker je vsak imel svojo vlogo, všeč pa jim je 

bilo tudi, ker so se lahko predstavili drugim. Kviz so učenci izbrali, ker jim je bilo všeč 

tekmovanje, sodelovanje s sošolci, preizkusili pa so tudi svoje znanje. V B razredu se je največ 

učencev odločilo za kviz. Izbralo ga je 10 učencev (52,6 %). Všeč jim je bilo, ker so se pri tem 

gibali, sodelovali in tekmovali, prav tako pa je bil kviz zabaven in je preverjal znanje. Na drugo 

mesto po priljubljenosti se je uvrstila namizna igra »svetlobni detektivi«. Izbralo jo je 7 učencev 

(36,8 %). Učencem je bila všeč, ker so se družili in tekmovali, ker je vsebovala zanimiva 

vprašanja, bila je podobna igri človek, ne jezi se, enemu učencu pa je bila všeč, ker je v njej 

zmagal. Senčno gledališče sta izbrala le 2 učenca (10,5 %). Menila sta, da je zabavna. Tudi v C 

razredu je bil najbolj priljubljen kviz, saj ga je izbralo 10 učencev (50 %). Všeč jim je bilo 

tekmovanje, sodelovanje v skupini in preverjanje znanja na tak način. 6 učencev (30 %) je 

izbralo namizno igro »svetlobni detektivi«, ker je zabavna, ker so metali kocko in ker se radi 

igrajo namizne igre. Senčno gledališče so izbrali 4 učenci (20 %). Igra jim je bila zabavna, ker 

so igrali in nastopali. 
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Graf 27: Priljubljenost posamezne igre v treh razredih 
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 IZSLEDKI Z INTERPRETACIJO 
 

V poglavju 3.5 smo predstavili rezultate predtestov, potestov, sprotnih preverjanj znanj in 

opazovalnih listov za temo svetloba. Na podlagi rezultatov bom lahko odgovorila na 

raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila v uvodnem delu. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali učenci pri poučevanju z različnimi vrstami didaktičnih iger 

(gledališka igra, namizna igra, kviz) dosegajo učne cilje? 

 

Večina učencev je pri poučevanju z vsemi tremi vrstami didaktičnih iger dosegla učne cilje.  

 

Trditev lahko potrdim z izsledki raziskave, kjer sem ugotovila, da je na sprotnem preizkusu 

znanja večina učencev po poučevanju z vsemi tremi vrstami didaktičnih iger dosegla 

zastavljene cilje (točka 3.5.3).  

Pri prvi uri, v katero didaktična igra ni bila vključena, naj bi učenci poznali naravna in umetna 

svetila. 81,8 % vseh učencev je doseglo zastavljeni cilj, 18,2 % učencev pa je cilj delno doseglo. 

Drugi cilj je od učencev zahteval razumevanje, da se nekateri predmeti svetijo, ker odbijajo 

svetlobo. Cilj je doseglo le 56,4 % učencev. Ostali učenci so odgovorili le na prvi del vprašanja, 

ki pa zastavljenega cilja ne ocenjuje.  

Zadnji cilj pri tej uri je bil, da učenci vedo, kako se svetloba širi. Cilj je doseglo 86,6 % učencev, 

13,4 % učencev pa cilja ni doseglo.  

 

Pri drugi učni uri smo se s pomočjo didaktične igre »senčno gledališče« ukvarjali s senco. Prvi 

cilj, ki smo si ga zastavili, je bil, da učenci vedo, zakaj in kako nastane senca. 96,7 % učencev 

je doseglo zastavljeni cilj, 3,3 % učencev pa zastavljenega cilja ni doseglo.  

Drugi cilj te ure je bil, da učenci vedo, kako se senca spreminja, če predmet oddaljujemo ali 

približujemo svetilu. Cilj je doseglo 88 % učencev, 12 % učencev pa cilja ni doseglo. 

 

Cilja tretje ure sta bila, da učenci vedo, kateri predmeti prepuščajo svetlobo in kateri ne in da 

poznajo predmete, ki svetlobo odbijajo. Pri tej uri smo s pomočjo namizne igre raziskovali 

prepuščanje in odboj svetlobe. Prvi cilj je doseglo le 43,2 % učencev, 51,8 % učencev je cilj 

delno doseglo, 5 % pa cilja ni doseglo. Drugi cilj je doseglo 69,9 % učencev, delno ga je doseglo 

18,4 % učencev, 11,7 % učencev pa cilja ni doseglo. 

 

Četrta ura je bila namenjena obravnavi varnega ravnanja v prometu in odsevnim predmetom, 

ki jih v prometu uporabljamo. Zastavljeni cilj je bil, da učenci razumejo pomembnost varnega 

ravnanja v prometu. 93,3 % učencev je na vprašanje odgovorilo povsem pravilno, 6,7 % 

učencev pa je naredilo 1 napako in delno doseglo zastavljeni cilj.  

 

Pri zadnji uri smo obravnavali oko in njegove sestavne dele. Cilji, ki smo si jih to uro zastavili, 

so bili, da učenci poznajo sestavne dele očesa in njihove naloge, vedo, da  z vidom zaznavamo 

svetlobo, oblike, barve ter velikost, in vedo, da za to, da predmete vidimo, potrebujemo svetlobo 

in imeti pogled usmerjen v predmet. Prvi cilj je doseglo     81,8 % učencev, drugi cilj 89,8 % 

učencev, tretji cilj pa 71,8 % učencev. 

 

Z vprašanjem, ali učenci pri poučevanju z didaktičnimi igrami dosegajo učne cilje, se je 

ukvarjala Maja Mesec (2015). Eno skupino učencev je pri predmetu spoznavanje okolja 

poučevala s pomočjo tradicionalnega pristopa, drugo skupino učencev pa s pomočjo didaktičnih 

iger. V svoji raziskavi je ugotovila, da je večina učencev z obema pristopoma dosegla 

zastavljene učne cilje. Z učinkom računalniških didaktičnih iger se je ukvarjala tudi M. 
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Papastergiou (2009). Raziskovala je učno učinkovitost in motivacijsko privlačnost 

računalniških iger pri pouku. Ugotovila je, da so igre pri pouku pozitivno vplivale tako na 

doseganje učnih ciljev kot tudi na motivacijo pri učenju. Tudi sama sem pri poučevanju z 

didaktičnimi igrami opazila, da večina učencev učne cilje dosega. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen je učinek posamezne vrste igre v treh različnih razredih s 

stališča znanja, motivacije in dela v razredu? 

 

V A razredu je s stališča znanja najučinkovitejše senčno gledališče, s stališča motivacije je 

najučinkovitejša namizna igra, s stališča dela v razredu pa so bile učinkovite vse tri igre. V B 

in C razredu sta bili s stališča znanja enako učinkoviti igri senčno gledališče in kviz, glede 

motivacije je bil najučinkovitejši kviz, s stališča dela v razredu pa so bile učinkovite vse tri igre.  

 

Že pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da je večina učencev pri učenju s 

pomočjo didaktične igre dosegla zastavljene učne cilje. V A razredu so učenci najbolje 

odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na učno uro, ki je bila poučevana s senčnim 

gledališčem. V povprečju so pri teh vprašanjih dosegli 97,5 % vseh možnih točk. Najslabše so 

odgovorili na vprašanja, ki so se nanašala na uro, poučevano z namizno igro, saj so dosegli 

88,35 % vseh možnih točk. Tudi v razredu B in C so učenci najmanj točk dosegali pri teh 

vprašanjih. Na vprašanja, ki so se nanašala na uri, ki sta bili poučevani s senčnim gledališčem 

in kvizom, pa so učenci v obeh razredih odgovarjali enako uspešno. V B razredu so pri nalogah, 

povezanih s senčnim gledališčem, v povprečju dosegli 90 % možnih točk, v C razredu pa 87,5 

% vseh možnih točk. Podobno so v B razredu pri vprašanjih, ki so se nanašala na kviz, dosegli 

91,1 % točk, v C razredu pa 87 % točk. Manj točk pri uri z namizno igro pripisujem temu, da 

učenci pri nalogah, ki jih sami niso opravljali, niso bili dovolj pozorni na imena materialov in 

njihove lastnosti. Pri uri s senčnim gledališčem so učenci dosegli dobre rezultate. Pri igri senčno 

gledališče so vsi učenci (najprej samostojno, nato pa še v skupinah) preizkušali lastnosti sence. 

Zaradi lastne aktivnosti so si snov bolje zapomnili. Kviz ni bil namenjen usvajanju znanja, 

ampak ponavljanju in utrjevanju. Rezultati, ki so jih dosegli pri vprašanjih iz tega sklopa, so 

bili dobri.  

 

Učinkovitost didaktičnih iger na znanje je preučeval tudi Bognar (1987). V raziskavo je vključil 

282 prvošolcev iz 7 različnih šol. Poskusna skupina je snov obravnavala s pomočjo didaktične 

skupine, kontrolna skupina pa z drugimi didaktičnimi metodami. Ugotovil je, da je učenje z 

igro enako ali celo bolj učinkovito kot učenje z drugimi didaktičnimi metodami.  

 

Mnogi avtorji so dokazovali pozitiven učinek didaktičnih iger na motivacijo v razredu. Tudi F. 

Ke (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci pri učenju z računalniškimi igrami bolj 

motivirani, saj igro dojemajo kot nekaj zabavnega. K. Petauer Vizjak (2011) je v svojem 

diplomskem delu ugotovila, da ima didaktična igra veliko motivacijsko vlogo, saj jih učenci 

obravnavajo kot nagrado, se jih veselijo in jih želijo igrati ponovno. Motivacijsko učinkovitost 

iger sta v svoji magistrski nalogi potrdili tudi M. Mesec (2015) in K. Klodič (2015). Ugotovili 

sta, da so učenci pri učenju z didaktičnimi igrami bolj motivirani kot pri učenju s pomočjo 

tradicionalnega pristopa. Naša raziskava prav tako kaže, da didaktične igre pozitivno vplivajo 

na motivacijo. S stališča motivacije je največji učinek v A razredu imela namizna igra 

»svetlobni detektivi«, v B in C razredu pa igra kviz. V A razredu sta igra senčno gledališče in 

kviz dobili enako število glasov, v B in C razredu pa so učenci na drugo mesto uvrstili namizno 

igro, na tretje mesto pa igro senčno gledališče. Pri slednji so učence najbolj motivirale vloge, 

ki so jih morali odigrati, igranje s senco, predstavitev pred drugimi učenci, igra pa jim je bila 

tudi zabavna. Namizna igra je učence motivirala, ker je bila napeta, vznemirljiva, zabavna, 
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skozi igro so se učenci veliko naučili, tekmovali in družili. Igra je vsebovala zanimiva 

vprašanja. Pri kvizu je učence najbolj motiviralo tekmovanje, sodelovanje in da so bili pri igri 

tudi fizično aktivni. Na zabaven način so utrjevali svoje znanje. 

 

S stališča dela v razredu smo ugotovili, da so vse tri vrste iger v vseh treh razredih pripomogle 

k sproščeni razredni klimi. Učenci so se sproščeno pogovarjali in dogovarjali, si pomagali in se 

zabavali. Pri vseh igrah so kazali zanimanje za delo in bili miselno aktivni. Bolj kot pri drugih 

dejavnostih so postavljali vprašanja in nanje odgovarjali, pozorno poslušali navodila, 

razmišljali ... V razredu A in B so bili učenci manj miselno aktivni pri didaktični igri senčno 

gledališče, ker so pri sebi imeli predmete (lutke, svetilke), ki so motile njihovo pozornost. Pri 

tej igri so se učenci tudi najmanj upoštevali in poslušali. Največ težav in konfliktov je 

povzročilo razdeljevanje vlog. Namizna igra »svetlobni detektivi« je kljub individualnemu 

tekmovanju spodbudila veliko sodelovanja. Učenci so si pri težjih nalogah med seboj nesebično 

pomagali in to ne glede na tekmovanje, ki je med njimi potekalo. Sodelovanje je zahtevala tudi 

zadnja naloga, saj so morali učenci usklajevati svoja mnenja pri podajanju odgovora. Pobude 

so pri različnih igrah prevzemali različni učenci. Pri igri senčno gledališče so tako v A kot v C 

razredu pobude za razdeljevanje vlog večinoma prevzele deklice. To bi lahko pripisali temu, da 

se deklice pogosteje igrajo igre vlog in imajo z njimi več izkušenj. Pri namizni igri 

prevladujočih učencev ni bilo opaziti. Po naravi bolj tekmovalni učenci so si zmage želeli bolj 

kot ostali, vendar so bili vseeno pripravljeni svetovati in pomagati sotekmovalcem. Pri kvizu 

so vloge vodij prevzeli učenci, ki na področju naravoslovja dosegajo boljše rezultate. Z vidika 

dela v razredu so bile vse tri vrste iger motivacijske, spodbujale so aktivnost učencev, 

medsebojno pomoč in sodelovanje. 

 

Mesec (2015) je v svoji raziskavi ugotovila, da je učna ura, ki je vključevala poučevanje z 

didaktično igro, potekala v bolj sproščenem vzdušju kot pri tradicionalni učni uri, učenci pa so 

imeli več možnosti za medsebojno komunikacijo in medsebojne stike. Z njo se strinja tudi 

Papastergiou (2009), ki je opazila, da so učenci v učnem procesu uživali, sodelovali in kazali 

zanimanje za obravnavano temo. Didaktične igre prav tako vplivajo na daljšo pozornost 

učencev (Ke, 2008). Tudi sama sem prišla do enakega zaključka. V raziskavi sem ugotovila, da 

didaktične igre pozitivno vplivajo na sproščeno razredno klimo, na zanimanje učencev za delo 

in aktivno razmišljanje in vključevanje v učni proces.  

 

Raziskovalno vprašanje 3: Katera vrsta igre (gledališka igra, namizna igra, kviz) je znotraj 

posameznega razreda najbolj učinkovita? 

 

V A razredu je bila motivacijsko najbolj učinkovita namizna igra, glede na znanje pa je bilo  

najbolj učinkovito senčno gledališče. V B in C razredu pa je bila najbolj učinkovita didaktična 

igra kviz.  

 

Raziskav s področja učinkovitosti različnih vrst didaktičnih iger v literaturi nisem zasledila, 

izsledke raziskav o učinkovitosti didaktičnih iger na splošno pa sem predstavila pri prejšnjem 

raziskovalnem vprašanju. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšen je učinek sklepnih diskusij po izvedbi didaktične igre na 

znanje učencev? 

 

Vodene sklepne diskusije pozitivno vplivajo na znanje učencev, kar kaže povprečno število 

doseženih točk na sprotnem preverjanju znanja. Dosežek učencev, ki so bili deležni samostojne 

sklepne diskusije, in učencev, ki sklepne diskusije niso bili deležni, je primerljiv. Rezultati obeh 
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skupin se le minimalno razlikujejo. Prav tako sklepne diskusije pomembno vplivajo na znanje 

šibkejših učencev, medtem ko na znanje učencev z največ točkami na predtestu nimajo 

pozitivnega učinka.  

 

V raziskavi so se skupine med seboj razlikovale po izvajanju sklepnih diskusij pred preizkusom 

znanja. A razred je imel vsak konec ure vodeno sklepno diskusijo, učenci B razreda so sklepno 

diskusijo izvajali samostojno, učenci C razreda pa sklepne diskusije niso imeli. Ob koncu vsake 

ure so učenci vseh treh razredov rešili test, ki je preverjal cilje učne ure. O pomenu sklepnih 

diskusij sta pisali P. Wolf in V. Supon (1994). Menita, da  so sklepne ugotovitve 

najpomembnejši del učne ure. Učenci imajo možnost razmisliti, kaj so se novega naučili in kako 

lahko novo znanje uporabijo. Block (2014) kot prednost navaja to, da učenci poglobijo in 

osmislijo svoje znanje ter da svoje misli in ideje izmenjajo z ostalimi učenci. Povzemanje 

sklepnih ugotovitev vpliva na to, kako učenci organizirajo, ovrednotijo in shranijo informacije, 

ki jih pridobijo pri učni uri. Raziskava prav tako kaže pozitiven učinek skupnih sklepnih 

diskusij ob koncu ure. A razred je v povprečju dosegel 4 % višji prirastek kot B razred in 8 % 

višji prirastek od C razreda. Iz tega lahko ugotovimo, da so učenci, ki so na koncu ure imeli 

vodeno sklepno diskusijo, najbolj napredovali. To kaže na pozitiven učinek vodenih sklepnih 

diskusij na znanje. Enako lahko trdimo tudi za vodene sklepne diskusije, saj je B razred v znanju 

bolj napredoval kot C razred, ki diskusije ni bil deležen. 

 

Sklepne diskusije pomembno vplivajo tudi na napredek šibkih učencev. Raziskava je pokazala, 

da je prirastek v znanju šibkejših učencev, ki so bili deležni vodene sklepne diskusije, najvišji 

(59 %). Prirastek v znanju pri učencih, ki so bili deležni samostojne sklepne diskusije (44 %), 

je bil nižji kot pri učencih, ki so bili deležni vodene sklepne diskusije, a vseeno višji, kot pri 

učencih, ki sklepne diskusije niso imeli (37 %). Ravno obratno je pri učencih, ki so na predtestu 

dosegli največ točk. Sklepne diskusije pri teh učencih niso pokazale pozitivnega učinka, tega 

rezultata pa na podlagi izvedene raziskave ne moremo utemeljiti. 

 

O pomenu sklepnih diskusij je razpravljal Reese (2014), ki pravi, da je glavni problem v tem, 

da se učiteljem ob zaključku ure pogosto mudi, zato izpustijo sklepni del ure in učence 

prikrajšajo za ponovitev, kar povzroči slabše pomnjenje informacij. S tem prav tako zamudijo 

priložnost za prejemanje povratnih informacij o njegovem poučevanju in o končnem znanju 

učencev. 
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 ZAKLJUČEK 
 

V okviru pedagoške raziskave in priprave magistrske naloge so se tudi v praksi pokazali 

pozitivni vidiki uporabe didaktičnih iger pri pouku naravoslovja. Vloga skupnih sklepnih 

ugotovitev je zelo pomembna, kar se kaže v izkazanem znanju učencev. Učenci so pripravljene 

vsebine zelo pozitivno sprejeli in ovrednotili. 

 

V okviru magistrskega dela sem prišla do naslednjih pomembnih ugotovitev: 

- Večina učencev pri poučevanju z vsemi tremi didaktičnimi igrami dosega učne cilje 

(odgovor na raziskovalno vprašanje 1). 

- S stališča znanjaje bila v vseh treh razredih najmanj učinkovita namizna igra, najbolj 

učinkovito pa je bilo v A razredu senčno gledališče, v B in C razredu pa se rezultati pri 

senčnem gledališču in kvizu niso bistveno razlikovali. S stališča motivacije je največji 

učinek v A razredu imela namizna igra, v B in C razredu pa igra kviz. Najmanj 

učinkovita igra s stališča motivacije je bila igra senčno gledališče. S stališča dela v 

razredu so bile vse tri igre uspešne, saj so pripomogle k sproščeni klimi, k miselni 

aktivnosti učencev, sodelovanju ... (odgovor na raziskovalno vprašanje 2). 

- V A razredu je bila motivacijsko najučinkovitejša namizna igra, glede na znanje pa je 

bilo najbolj učinkovito senčno gledališče. V B in C razredu je bila najbolj učinkovita 

igra kviz (odgovor na raziskovalno vprašanje 3). 

- Vodene sklepne diskusije najbolj pozitivno vplivajo na znanje učencev, prav tako na 

znanje pozitivno vplivajo tudi samostojne sklepne diskusije. Sklepne diskusije  so 

pozitivno vplivale tudi na znanje učencev, ki so na predtestu dosegli najmanj točk 

(odgovor na raziskovalno vprašanje 4).  

 

Med pregledom literature sem spoznala, da so didaktične igre pri pouku zelo koristne, saj 

povečajo motivacijo učencev za učenje. Prav tako vplivajo na kognitivni, socialni, motorični in 

čustveni razvoj. Med izvedbo raziskave sem ugotovila, da je za izdelavo in izvedbo didaktične 

igre potrebne veliko priprave. Učitelj mora pred izvedbo dobro premisliti, katere cilje bodo 

učenci z igro dosegli, kako bo igro izdelal, kako učencem podati razumljiva navodila ... Za 

pripravo kompleksnejših iger je potrebnega tudi veliko materiala in več časa za izvedbo. Ves 

čas pa se izplača, saj učenci z veseljem sodelujejo in aktivno pridobivajo znanje. V času svojega 

službovanja se bom zagotovo še posluževala poučevanja s pomočjo didaktičnih iger in s tem 

učencem omogočila pestrejši pouk. 

 

Izsledkov raziskave ne morem posplošiti na celotno množico, ker je vzorec premajhen. Če bi 

izsledke hotela posplošiti, bi morala vzorec povečati, zajeti tudi učence drugih razredov pri 

različnih predmetih in tematikah. Prav tako bi si za izvedbo didaktičnih iger vzela več časa. 

Tako bi se učenci v igro bolj vživeli in pridobili več znanja. Več časa bi si vzela tudi za izvedbo 

sklepnih diskusij, saj smo zaradi pomanjkanja časa pri tem zelo hiteli. Igre bi povezala še z 

drugimi predmetnimi področji, tako da bi učenci lahko igro pri likovni umetnosti izdelali, pri 

slovenščini bi se naučili dramatizacije besedila (senčno gledališče), pri spoznavanju okolja pa 

bi se osredotočili na animacijo lutk. V raziskavi se je izkazalo, da so glede na predtest učno 

močnejši učenci kazali ravno obratno povezavo med izkazanim znanjem in sklepnimi 

diskusijami kot po predtestu učno šibkejši učenci. Rezultat bi zahteval nadaljnje raziskave in 

natančnejše opredelitve dejavnikov, ki vplivajo na izkazano znanje. Zato bi se bilo temu 

potrebno v prihodnje še bolj posvetiti. 

  



72 

 

 VIRI IN LITERATURA 
 

Antić, M., Bajd, B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D. in Pečar, M. (2001). Okolje in jaz 3: 

spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

 

Antić, M., Bajd, B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D. in Pečar, M. (2005). Okolje in jaz 3: 

spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

 

Antić Gaber, M., Bajd, B., Ferbar, J., Krnel, D. in Pečar, M. (2007). Okolje in jaz 3: spoznavanje 

okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan. 

 

Bahovec, E. D. (2015).  Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. 

 

Banchi, H. in Bell, R. (2008). The many levels of inquiri. Pridobljeno 15. 6. 2016 s 

http://www.miseagrant.umich.edu/lessons/files/2013/05/The-Many-Levels-of-Inquiry-NSTA-

article.pdf. 

 

Batistič Zorec, M. (2002). Psihološki vidiki otrokove igre. Interno gradivo. Pridobljeno       20. 

11. 2015 z www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t4-igra.doc.   

 

Beočanin, T., Cepin, M., Dogenik, S., Guček, M., Mrak Merhar, I. in Pucelj Lukan, P. (2011). 

Mladinsko delo v teoriji in praksi. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije. 

 

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: 

Visokošolsko središče. Inštitut za razvojno in raziskovalno delo. 

 

Block, J. (2014). Let It Marinate: The Importance of Reflection and Closing. Pridobljeno    15. 

3. 2016 s http://www.edutopia.org/blog/let-it-marinate-reflection-closing-joshua-block.  

 

Bognar, L. (1987). Igra pri pouku na začetku šolanja. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

Bongiorno, L. (2013). 10 things every parent should know about play. Pridobljeno               13. 

12. 2016 s  

http://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/10-things-every-

parent-should-know-about-play. 

 

Cencič, M. in Cencič, M. (2002). Priročnik za spoznavno usmerjen pouk. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

Costa, A. L. in Kallick, B. (2008). Learning and leading with habits of mind: 16 essential 

characteristics for success. Pridobljeno 15. 3. 2016 s 

http://www.ascd.org/publications/books/108008/chapters/Learning-Through 

Reflection.aspx. 

 

Cvetko, I. (1996). Slovenske otroške prstne igre. Radovljica: Didakta. 

 

Čepič, M. (2002). Modul 6: Svetloba in barve. Delovna gradiva. Pridobljeno 26. 2. 2016 s 

http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass02/modul6.pdf. 

 

http://www.miseagrant.umich.edu/lessons/files/2013/05/The-Many-Levels-of-Inquiry-NSTA-article.pdf
http://www.miseagrant.umich.edu/lessons/files/2013/05/The-Many-Levels-of-Inquiry-NSTA-article.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t4-igra.doc
http://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/10-things-every-parent-should-know-about-play
http://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/10-things-every-parent-should-know-about-play
http://www.ascd.org/publications/books/108008/chapters/Learning-ThroughReflection.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/108008/chapters/Learning-ThroughReflection.aspx
http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass02/modul6.pdf


73 

 

Döbert, H. in Geiβler, G. (2001). Šolska avtonomija v Evropi. Ljubljana: Družina. 

 

Elkind, D. (2009). Learning though play. Pridobljeno 15. 11. 2015 s 

http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2009/learning-through-play. 

 

Ellington, H., Gordon, M., Fowlie, J. (1998). Using games and simulations in the classroom. 

Great Britain: Biddles Ltd. 

 

Ferk Savec, V. (2010). Projektno učno delo pri učenju naravoslovnih vsebin. Maribor: 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko. 

 

Garvas, M. (2010). Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v Vrtcu Trnovo. AS. Andragoška spoznanja, letnik 16, številka 1,         str. 

35‒46.  

 

Ginnis, P. (2004). Učitelj – sam svoj mojster. Kako vsakega učenca pripeljemo do uspeha. 

Ljubljana: Rokus. 

 

Golob, N. (2006). Vloga doživljajsko izkustvenega učenja pri doseganju naravoslovnih ciljev 

okoljske vzgoje. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani. 

 

Gostinčar Blagotinšek, A. (2013). Kako raziskujemo. Pridobljeno 3. 2. 2016 s http://fibonacci-

project.si/gradiva//fibo_gradiva/08raziskovanje.pdf. 

 

Grošelj, N. in Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3: Medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 

Grošelj, N. in Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3: Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 

Hayes, R. (1992). Light and shadow. V: Ovens, P., Harlen, W. (Ur.). Primary science rewiev    

collection: a selection of articles from back numbers. Heartfield: The association for science 

education.      

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (1997). Male sive celice. Maribor: samozaložba. 

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (2001). Male sive celice 2. Maribor: samozaložba. 

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (2004). Male sive celice 3. Maribor: samozaložba. 

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (2012). Male male sive celice. Maribor: samozaložba. 

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (2012). Male sive celice 5. Maribor: samozaložba. 

 

Hederih, D. in Škvorc, M. (2014). Male sive celice 6. Maribor: samozaložba. 

 

Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M. in Kovač, T. (2005). Dotik okolja 3: Priročnik k učbeniku in 

delovnemu zvezku v tretjem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2009/learning-through-play
http://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dAS.%2bAndrago%25c5%25a1ka%2bspoznanja%27
http://fibonacci-project.si/gradiva/fibo_gradiva/08raziskovanje.pdf
http://fibonacci-project.si/gradiva/fibo_gradiva/08raziskovanje.pdf


74 

 

Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M. in Kovač, T. (2005). Dotik okolja 3: Učbenik za spoznavanje 

okolja v tretjem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Hilton, L. M., Honey, M. (2011). Learning science with computer games and simulations. 

Washington, DC: The National Academies Press. Pridobljeno 25. 11. 2015 s 

http://www.ics.uci.edu/~wscacchi/GameLab/Recommended%20Readings/Learning-Science-

Games-2011.pdf.  

 

Horvat, L. (2001). Predgovor. V Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.), Psihologija 

otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Hvala, B. in Krnel, D. (2005). Zakaj? Zakaj? Zakaj? Raziskovalne igre s snovmi v vrtcu. 

Ljubljana: Modrijan. 

 

Ivanuš Grmek, M., Čagran, B., Sadek, L. (2009). Didaktični pristopi pri poučevanju 

spoznavanje predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški 

inštitut.  

 

Jones, K. (1997). Games & simulations made easy. London: Stirling. 

 

Juriševič, M. (2012). Motiviranje učencev v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Juriševič, M. (2006). Učna motivacija in razlike med učenci. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

Kamenov, E. (2006). Dečja igra: vaspitanje i obrazovanje kroz igru. Beograd: Zavod za 

udžbenike. 

 

Kariž Merhar, Vida. (2008). Konstruktivistični pristop k pouku fizikalnih vsebin – nihanje in 

valovanje. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

Katalinič, D. (2010). Prvi naravoslovni koraki. Odranci: Mizarstvo Antolin. 

 

Kavčič, T. (2001). Igra dojenčka in malčka. V: Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.). 

Razvojna psihologija. Ljubljana: Z?nanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Ke, F. (2008). Computer games application within alternative classroom goal structures 

cognitive, metacognitive, and affective evaluation. Educational Technology Research and 

Development, 56 (5/6), 539‒556. Pridobljeno 2. 4. 2016 s  

https://www.researchgate.net/profile/Fengfeng_Ke/publication/227332209_Computer_games

_application_within_alternative_classroom_goal_structures_cognitive_metacognitive_and_af

fective_evaluation/links/5404dce80cf2bba34c1d2162.pdf. 

 

Klemen, N. (2010). Otroška igra. Pridobljeno 12. 11. 2015 s  

http://www.ringaraja.net/clanek/otroska-igra_733.html.  

 

Klodič, K. (2015). Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in  4. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

Kocjančič, M. 2002. Didaktične igre neprisiljeno disciplinirajo. Katarina: revija za kreativno 

poučevanje, letnik 8, številka 2, (november/december 2002), str 38‒39. 

http://www.ics.uci.edu/~wscacchi/GameLab/Recommended%20Readings/Learning-Science-Games-2011.pdf
http://www.ics.uci.edu/~wscacchi/GameLab/Recommended%20Readings/Learning-Science-Games-2011.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fengfeng_Ke/publication/227332209_Computer_games_application_within_alternative_classroom_goal_structures_cognitive_metacognitive_and_affective_evaluation/links/5404dce80cf2bba34c1d2162.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fengfeng_Ke/publication/227332209_Computer_games_application_within_alternative_classroom_goal_structures_cognitive_metacognitive_and_affective_evaluation/links/5404dce80cf2bba34c1d2162.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fengfeng_Ke/publication/227332209_Computer_games_application_within_alternative_classroom_goal_structures_cognitive_metacognitive_and_affective_evaluation/links/5404dce80cf2bba34c1d2162.pdf
http://www.ringaraja.net/clanek/otroska-igra_733.html


75 

 

 

Kramar, M. (2014). Didaktika. Študijsko gradivo. Pridobljeno 4. 5. 2016 s 

http://studentski.net/gradivo/umb_fif_pe1_osd_sno_studijsko_gradivo_01?r=1.  

 

Kravos, J. (2010).  Didaktične igre pri pouku španščine. Diplomsko delo.  Pridobljeno        24. 

2. 2016 s http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-

Janja.pdf. 

 

Krnel, D. (2007a). Pouk z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, 11 (1/3), 8–11. 

 

Learning log. (2004). Pridobljeno 9. 11. 2016 s  

www.hull.ac.uk/php/cesagh/documents/LEARNINGLOG.doc. 

 

Learning with computer games and simulations. (2011). Pridobljeno 29. 11. 2015 s 

http://www.cited.org/index.aspx?page_id=143.  

 

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

 

Marjanovič Umek, L. in Kavčič, T. (2006). Otroška igra. V Marjanovič Umek, L., in Zupančič, 

M. (2006). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2006). Psihologija otroške igre: Od rojstva do vstopa v 

šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Meadows, J. (1992). Throwing light on light. V: Ovens, P. in  Harlen, W. (Ur.). Primary science 

rewiev collection: A selection of articles from back numbers. Heartfield: The 

association for science education. 

 

Mehle, A. (2015). Vpliv predhodnih eksperimentalnih izkušenj na razumevanje svetlobe. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

Mesec, M. (2015). Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

Mrak Merhar, I., Umek, L., Jamec, J. in Repnik, P. (2013). Didaktične igre in druge dinamične 

metode. Ljubljana: Salve. 

 

Novak, H., Žužej, V. in Glogovec, V. Z. (2009). Projektno delo kot učni model v vrtcih in 

osnovnih šolah. Radovljica: Didakta. 

 

Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science 

education: Impact on educational effectiveness and student motivation.Computers and 

Education, 52 (1), 1‒12. Pridobljeno 10. 9. 2016 s 

http://130.216.33.163/courses/compsci747s2c/lectures/paul/GameBasedLearning_CSEducatio

n.pdf.  

 

http://studentski.net/gradivo/umb_fif_pe1_osd_sno_studijsko_gradivo_01?r=1
http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-Janja.pdf
http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-Janja.pdf
http://www.cited.org/index.aspx?page_id=143
http://130.216.33.163/courses/compsci747s2c/lectures/paul/GameBasedLearning_CSEducation.pdf
http://130.216.33.163/courses/compsci747s2c/lectures/paul/GameBasedLearning_CSEducation.pdf


76 

 

Parkelj, I. (1991). Komparativna analiza izobraževalnih sistemov pri nas in v svetu s 

poudarkom na institucionalnem izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo.  

 

Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Petauer Vizjak, K. (2011). Didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja v drugem razredu 

osnovne šole. Diplomsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor. 

 

Reese, T. (2014). Road tested. Lesson closure: Stick the landing. Pridobljeno 28. 9. 2016 s 

http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun14/vol56/num06/Road-

Tested-~-Lesson-Closure@-Stick-the-Landing.aspx.  

 

Rupnik, V. in Rupnik, U. (2012). Plesna umetnost: delovni zvezek. Ljubljana: GZS, Center za 

poslovno usposabljanje.   

 

Rutar Ilc, Z. (2016). Uporaba taksonomij za opredeljevanje standardov in kriterijev ter 

snovanje preizkusov. Pridobljeno 4. 11. 2016 s 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/evalvacija%20in%20spremljanje/07-08/Priloga-IIC.pdf.  

 

The national curriculum in England. (2013). Pridobljeno 12. 9. 2016 s 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425601/PRIM

ARY_national_curriculum.pdf.   

 

Toličič, I. in Smiljanić Čolanović, V. 1979. Otroška psihologija. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Toličič, I. (1981). Pomen igre za otrokov razvoj. V: Marjanovič Umek, L. (Ur.). Igra in igrače, 

str. 8‒15. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

 

Umek, L., Mrak Merhar, I., Mikac, M. in Marčeta, Ž. (2013). Zgodovina in razvoj pedagogike 

in andragogike igre. Ljubljana: Salve. 

 

Učni načrt za fiziko. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno             15. 

10. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

fizika.pdf. 

 

Učni načrt za naravoslovje. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 13. 

12. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

naravoslovje.pdf. 

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

Pridobljeno 13. 12. 2015 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

naravoslovje_in_tehnika.pdf.  

 

Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

Pridobljeno 15. 12. 2015 s  

http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun14/vol56/num06/Road-Tested-~-Lesson-Closure@-Stick-the-Landing.aspx
http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/jun14/vol56/num06/Road-Tested-~-Lesson-Closure@-Stick-the-Landing.aspx
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/evalvacija%20in%20spremljanje/07-08/Priloga-IIC.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425601/PRIMARY_national_curriculum.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425601/PRIMARY_national_curriculum.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf


77 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

spoznavanje_okolja_pop.pdf.   

 

Wolf , P. in Supon, V. (1994). Winning through student participation in lesson closure.  

Pridobljeno: 15. 3. 2016 s http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368694.pdf. 

 

Zupanč?ič, M. (1999). Zgodnji razvoj otrokove igre z igračami: struktura, predmetno obnašanje 

in vsebina. Psihološka obzorja, let. 8, št. 2/3, str. 115‒135. Univerza v Ljubljani: Oddelek za 

psihologijo. Pridobljeno 20. 11. 2015 s 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XV9K14IQ. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368694.pdf
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XV9K14IQ


78 

 

 PRILOGE 
 

 TESTI 
 

 PRILOGA 1:  PRREDTEST IN POTEST 

 

PREVERJANJE PREDZNANJA 
 

1. Kaj od naštetega oddaja svetlobo (sveti)? Obkroži. 

 

Sonce,      Luna,      sveča,      televizijski ekran,      zrcalo,     namizna svetilka,   

 

oči lisice,     zvezde,     kresnička (žival),      odsevni jopič,     blisk. 

 

2. Obkrožena svetila iz prejšnje naloge razvrsti v tabelo.  

 

NARAVNA SVETILA UMETNA SVETILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Katera senca pripada avtomobilu, ki ga osvetljuje svetilka na sliki? Obkroži 

številko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prečrtaj predmete, ki ne prepuščajo svetlobe. 
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5. Nariši: 

a) predmet, ki oddaja svetlobo                      b) predmet, ki odbija svetlobo 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. V okence vpiši številko besede, ki predstavlja posamezni del očesa. 

 

 
 

 

7. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. 

a) Luna sveti, ker odbija svetlobo. 

b) Svetloba od svetila potuje premočrtno (naravnost) in v vse smeri. 

c) Če predmet oddaljujemo od svetila, je senca večja. 

d) Za vidnost v prometu poskrbimo tako, da se oblečemo v temna oblačila in nosimo 

odsevne predmete (kresničke, odsevni jopič).  

 

  



80 

 

 PRILOGA 2: PREVERJANJE ZNANJA PO 1. UČNI URI 

 

SVETILA 
 

1. Naštej 3 naravna in 3 umetna svetila. 

 

Naravna svetila so: 

_________________________________________________ 

 

Umetna svetila so: _________________________________________________ 

 

2. Ali je Luna svetilo? Pojasni. 

_______________________________________________________________ 

 

3. Svetloba od svetila potuje: 

a) naravnost (premočrtno) in v eno smer. 

b) naravnost (premočrtno) in v vse smeri. 
 

 

 PRILOGA 3: PREVERJANJE ZNANJA PO 2. UČNI URI 

 

SENCE 
 

1. Dopolni poved.  

Če neprosojna telesa osvetlimo, za njimi nastane  _______________. 

 

 

2. Navpična črta prikazuje zaslon. Katera senca bo na zaslonu večja? 

Obkroži črko. 
a) b) 
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 PRILOGA 4: PREVERJANJE ZNANJA PO 3. UČNI URI 

 

ODBOJ IN PREPUŠČANJE SVETLOBE 
 

1. Naštete materiale razvrsti v tabelo. 

Les, steklo, kovina, črn papir, prozorna plastika, karton, brezbarvna folija,   

kamen, celofan, aluminijasta folija. 

 

PREPUŠČAJO SVETLOBO NE PREPUŠČAJO SVETLOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naštej 3 predmete, ki dobro odbijajo svetlobo. 

_______________________________________________________________ 

 
 

 PRILOGA 5: PREVERJANJE ZNANJA PO 4. UČNI URI 

 

VARNOST V PROMETU 

 
1. Naštej 3 predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev. 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Zakaj se odsevna telesa ponoči svetijo? 

________________________________________________________________ 
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 PRILOGA 6: PREVERJANJE ZNANJA PO 5. UČNI URI 

 

OKO 
 

1. Poveži. 

 

TREPALNICE   je bele barve. Skoznjo vstopa svetloba v oko. 

OBRV    določa barvo oči. 

VEKA     ščitijo oko pred vdorom prahu in drugih delcev. 

ROŽENICA   je črne barve in se širi in krči. 

ŠARENICA    preusmerja znoj stran od očesa. 

ZANICA      oko vlaži in ga ščiti pred tujki. 

 

 

2. Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.  

 

Z očesom zaznavamo: 

a) svetlobo,     d) barve 

b) oblike,     e) okus 

c) zvok     f) velikost 

 

 

3. Dopolni. 

 

Za to, da predmete vidimo potrebujemo ________________ in 

______________ moramo imeti usmerjen proti predmetu. 

 

 

4. Obkroži in odgovori. 

 

Od vseh iger mi je bila najbolj všeč igra: 

a) senčno gledališče (Zvezdica Zaspanka), 

b) namizna igra »Svetlobni detektivi«, 

c) kviz. 

 

Zakaj ti je bila ta igra najbolj všeč? 

_______________________________________________________________  
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 OPAZOVALNI LISTI 
 

 PRILOGA 7: SPLOŠNI OPAZOVALNI LIST 

 

Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni SPLOH SE NE STRINJAM, 

ocena 5 pa pomeni POPOLNOMA SE STRINJAM. Pod vsako trditev zapišite tudi vaša 

opažanja. 

 

Klima v skupini je sproščena. 

 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Učenci kažejo zanimanje za delo. 

 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Učenci izkazujejo vedoželjnost in miselno aktivnost. Kako? 

 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Učenci se med seboj upoštevajo in poslušajo? 

 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Učenci izražajo svoje ideje? 

 

1 2 3 4 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Druga opažanja. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 PRILOGA 8: OPAZOVALNI LIST – SENČNO GLEDALIŠČE 

 

Odgovorite na zastavljena vprašanja. 

 

S katerimi težavami so se učenci najpogosteje srečevali pri izvedbi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kdo je prevzel pobudo za razdeljevanje vlog (ime)? Je prišlo do nesoglasij? Kako so jih 

rešili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

So bili vsi člani skupine aktivni pri vaji in igri? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zapis dogajanja in izjav učencev. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Didaktično igro »senčno gledališče« ocenite z ocenami od  1 do 5, kjer je 1 najslabša ocena, 5 

pa odlična.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 PRILOGA 9: OPAZOVALNI LIST – NAMIZNA IGRA 

 

Ali so si učenci med seboj pomagali? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

So želeli priti do cilja? Kdo najbolj? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

So učenci imeli težave pri reševanju katere izmed nalog? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Zapis dogajanja in izjav učencev. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Namizno didaktično igro »Svetlobni detektivi« ocenite z ocenami od  1 do 5, kjer je 1 

najslabša ocena, 5 pa odlična.  

 

1 2 3 4 5 
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 PRIOGA 10: OPAZOVALNI LIST - KVIZ 

 

Kdo je prevzel pobudo, bil vodja skupine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

So vsi člani aktivno sodelovali pri iskanju odgovorov? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zapis dogajanja in izjav učencev. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Didaktično  igro »kviz« ocenite z ocenami od  1 do 5, kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa odlična.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

Povzeto po Kravos, J. Didaktične igre pri pouku španščine (diplomsko delo) .  Pridobljeno 24. 

2. 2016 s http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-

Janja.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-Janja.pdf
http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Kravos-Janja.pdf
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 UČNE URE 
 

 PRILOGA 11: 1. UČNA URA (SVETILA IN ŠIRJENJE SVETLOBE) 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Naslov šole Izbrana mestna šola 

Predmet: spoznavanje okolja 

Zaporedna ura: 1. ura 

Datum:  Razred: 3. 

Učni sklop: Zima Učna enota: Svetloba 

Operativni 

učni cilji 

Učenci: 

 Vedo, da se nekateri predmeti svetijo, ker odbijajo svetlobo. 

 Poznajo naravna in umetna svetila. 

 Vedo, kako potuje svetloba. 

Učne oblike Frontalna, individualna 

Učne 

metode 

Razlaga, pogovor, praktično delo 

Pripomočki Slike svetil/predmetov, ki ne svetijo, umetna svetila, škatla presenečenja, 

tulci. 

Viri in 

literatura 
 Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Dostopno na spletu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

 Grošelj, N., Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3 : Medpredmetni delovni 

zvezek za v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana : Rokus Klett. 

 

 

 Učitelj Učenec/ka 

Uvodni del  Učencem razdelim zbirko učnih listov, ki 

preverjajo njihovo predznanje in nova 

znanja, ki jih bodo v teku ur usvojili. 

Naročim jim, naj rešijo pred test. 

 

 

„Učenci, v roki imam škatlo presenečenja. 

Ali želite videti, kaj je v njej? Ampak 

nikomur ne povejte, kaj ste videli.” 

Hodim od učenca do učenca. Nekaterim 

prižgem lučko v škatli, drugim pa ne. Na 

koncu jih vprašam, kdo je v škatli kaj 

videl. 

 

Zakaj pa ostali niste nič videli? 

 

 

Napovem, da se bomo v naslednjih urah 

ukvarjali s svetlobo. 

 

 

 

Učenci rešijo prvi sklop nalog 

v zbirki. 

 

  

 

 

 

Roke dvignejo tisti učenci, ki 

sem jim prižgala lučko. 

 

 

Ker je bilo temno. Ni bilo 

svetlobe. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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Osrednji del  Učence vprašam, kaj vedo o svetlobi. 

 

 

 

 

 

Po mizi razstavim različna svetila. 

Poskusimo, kako posamezno svetilo 

deluje.  

Učence vprašam: 

- Kaj je skupno vsem tem predmetom? 

- Ali kdo ve, kako rečemo predmetom, ki 

svetijo? 

- Zakaj pa potrebujemo svetila? 

 

 

 

 

Razdelim jim sličice, na katerih so 

predmeti, ki svetijo in predmeti, ki ne 

svetijo. Na tablo narišem tabelo in 

učencem naročim, naj svojo sliko pritrdijo 

vanjo (sveti/ne sveti) in se posedejo pred 

tablo. 

 

Kažem posamezne sličice o katerih se 

skupaj pogovorimo. Nepravilno 

razvrščene predmete prestavim v drugo 

skupino in pojasnim, zakaj svetijo/ne 

svetijo (Luna, odsevna kresnička).  

 

Učence usmerim, naj pogledajo slike 

svetil na tabli. Zastavim vprašanje: 

- V kateri dve skupini, bi lahko razvrstili 

svetila. 

Učenci izmed svetil, pritrjenih na tablo, 

naštejejo naravna in umetna svetila. 

 

»Sedaj smo ugotovili, da so svetila tista, 

ki oddajajo svetlobo. Zdaj pa bomo 

izvedeli še, kako svetloba potuje.« 

Svetloba se od svetila širi premočrtno v 

vse smeri.  

Premočrtno pomeni, da potuje naravnost. 

Ko naleti na oviro, se vanjo zaleti, saj je 

ne more obiti.  

Učencem dam tulce in jih razporedim po 

celotni učilnici. Na sredini prižgem luč 

(tako, da jo vsi vidijo) in jim naročim, naj 

pogledajo skozi tulce. Vprašam jih, če so 

Odgovorijo na vprašanje o 

svetlobi: 

- Zaradi nje vidimo. 

- Svetlobo nam daje Sonce, 

luči, sveča, itd.  

 

 

 

 

 

- Da svetijo. 

- Svetila. 

 

- Ker bi bilo drugače zvečer in 

ponoči temno, zato ne bi 

ničesar videli. 

 

 

Vsak učenec si ogleda sličico 

in jo pritrdi v tabelo. 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

- Umetna in naravna svetila. 

Ena so izdelali ljudje, druga pa 

ne.  

 

 

 

Učenci pozorno poslušajo 

razlago. 
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vsi videli  svetlobo. Izpeljem, da se 

svetloba širi na vse smeri. Nato iz ene 

strani postavim oviro na svetilko. Učence 

zopet vprašam ali skozi tulce vsi vidijo 

svetilko. Nekateri učenci jo bodo videli, 

drugi pa ne. Ker se svetloba širi 

premočrtno, ovire ne more obiti.  

 

Ko svetloba naleti na oviro, se lahko od 

nje:         

- odbije (ogledalo); 

- skozi oviro prehaja; takim snovem 

pravimo prozorne ali prosojne (steklo, 

voda); 

-  delno odbija, delno pa predmet svetlobo 

vpija, oziroma absorbira; predmeti, ki 

svetlobe ne prepuščajo so neprozorni. 

Učence vprašam, kateri predmeti, na 

slikah po njihovem mnenju odbijajo, 

absorbirajo in prepuščajo svetlobo. 

 

Učenci s tulci opazujejo svetila 

in spoznavajo širjenje svetlobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajejo predloge o tem, kateri 

predmeti na slikah odbijajo, 

absorbirajo ali prepuščajo 

svetlobo. 

Zaključni del  Učencem naročim, naj v zbirki učnih 

listov rešijo sklop svetila. 

 

Podam navodila za reševanje domače 

naloge v medpredmetnem delovnem 

zvezku Lili in Bine (3.del)  na strani 60 

(1., 2. in 3. naloga). 

Naročim jim, naj na naslednjo uro 

spoznavanja okolja prinesejo baterijske 

svetilke.  

Rešijo naloge na učnem listu. 

 

 

Učenci poslušajo navodila za 

reševanje domače naloge.  
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 PRILOGA 12: 2. UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO SENČNO GLEDALIŠČE 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Naslov šole Izbrana mestna šola 

Predmet: spoznavanje okolja 

Zaporedna ura: 2. ura 

Datum:  Razred: 3. 

Učni sklop: Zima Učna enota: Svetloba 

Operativni 

učni cilji 

Učenci: 

 Vedo, zakaj in kako nastane senca.  

 Vedo, kako se senca spreminja, če predmet oddaljujemo ali 

približujemo svetilu.    

 Znajo uporabljati lutke pri igranju senčnega gledališča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Učne oblike Frontalna, individualna, delo v skupinah, didaktična igra 

Učne 

metode 

Razlaga, pogovor, praktično delo, demonstracija 

Pripomočki grafoskop, bela rjuha, baterijska svetilka, list z navodili za izvedbo igre,  lutke 

Viri in 

literatura 
 Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Dostopno na spletu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

 - Dramsko besedilo Zvezdica zaspanka. Pridobljeno 23. 2. 2016 s 

http://www.zrss.si/slovenscina/bih/gradiva/BIH_Zvezdica_Zaspanka_

primer_scenarija_za_nastop_ucencev_(MilenaStajcic)_13jul09.pdf  

 - Slika lutke zvezdica Zaspanka. Pridobljeno 23. 2. 2016 s 

http://www.bibaleze.si/clanek/moj_otrok/barvajmo-skupaj-princeska-

in-nogometas.html  

 

 

 Učitelj Učenec/ka 

Uvodni del  Zatemnim učilnico. Pripravim grafoskop 

in platno (belo rjuho).  

 

Pred platno postavljam različne predmete, 

učenci pa ugotavljajo, senca katerega 

predmeta je to. 

 

Vprašam jih, kaj so opazili na platnu.  

Napovem, da bomo to uro spoznavali 

značilnosti sence.   

 

 

 

Učenci ugotavljajo, kateri 

predmet meče prikazano senco. 

 

 

 „Senco.” 

Osrednji del  S svetilko osvetlim predmet in učencem 

postavljam vprašanja: 

- Kje ste opazili senco? 

 (demonstriram in narišem na tablo, kaj je 

potrebno za nastanek sence) 

 

 

 

- Za predmetom. Senca je 

prostor za predmetom in ne 

samo lisa na zaslonu. 

 

  

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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- Prižgem eno luč in učencem naročim, 

naj se razgledajo po razredu in povejo, če 

vidijo kakšno senco.  

Učencem naročim, naj s svojo svetilko 

osvetlijo predmet iz puščice. Na mizi naj 

opazujejo senco predmeta.  

 

Nato se o tem pogovorimo: 

- Kaj se zgodi, če svetilko približamo 

predmetu? 

- Kaj se zgodi, če jo oddaljimo? 

- Kam se premakne senca, če svetilo 

premaknemo v levo? 

- Na kateri strani glede na svetilo je 

senca? 

- Kam pa se senca premakne, če predmet 

premaknemo v levo? 

 

Povem, da se bomo igrali senčno 

gledališče.  

 

Učence razdelim v skupine in jim podam 

navodila za izvajanje igre vlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Senca se poveča. 

 

- Senca se zmanjša. 

- V desno. 

 

- Na nasprotni strani od 

svetilke.  

- V levo. 

 

 

 

 

 

Učenci se igrajo s sencami. 

 

 

Zaključni del  Po končani igri se pogovorimo, kaj so 

novega izvedeli. Ali je bilo težko 

prilagajati velikost lutke s približevanjem 

in oddaljevanjem lutk od svetila? 

 

Povem navodila za reševanje nalog iz 

sklopa sence. 

Učenci sodelujejo v pogovoru 

o tem, kaj so se novega naučili. 

 

 

 

V zbirki delovnih listov 

izpolnijo vprašanja iz sklopa 

sence. 
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 PRILOGA 13: 3. UČNA URA Z NAMIZNO DIDAKTIČNO IGRO 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Naslov šole Izbrana mestna šola 

Predmet: spoznavanje okolja 

Zaporedna ura: 3. ura 

Datum:  Razred: 3. 

Učni sklop: Zima Učna enota: Svetloba 

Operativni 

učni cilji 

Učenci: 

 Vedo, kateri predmeti prepuščajo svetlobo in kateri ne.  

 Poznajo predmete, ki svetlobo odbijajo. 

Učne oblike Frontalna, individualna, delo v skupinah 

Učne 

metode 

Razlaga, pogovor, praktično delo, demonstracija, didaktična igra. 

Pripomočki Namizna igra »Svetlobni detektivi«, ogledala, materiali, svetilke. 

Viri in 

literatura 
 Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Dostopno na spletu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

 Grošelj, N., Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3 : Učbenik za spoznavanje 

okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana : Rokus Klett. 

 Grošelj, N., Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3 : Delovni zvezek za 

spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana : Rokus 

Klett. 

 

 

 Učitelj Učenec/ka 

Uvodni del  Z učenci se igramo igro „Lačni krokodil”. 

Geslo igre je ODBOJ SVETLOBE. 

 

Povem, da se bomo danes pogovarjali o 

predmetih, ki svetlobo prepuščajo in o 

tistih, ki svetlobo odbijajo. 

Učenci ugibajo črke. 

 

 

 

 

 

Osrednji del  »Prejšnjo uro smo se pogovarjali o 

predmetih, ki svetlobe ne prepuščajo, zato 

za njimi nastane senca. Danes pa si bomo 

ogledali predmete, skozi katere svetloba 

prehaja (skoznje vidimo).« 

Učencem demonstriram, da nekateri 

predmeti svetlobo prepuščajo. Na kozarec 

(steklo)  usmerim svetlobo in opazujem, 

kaj se je zgodilo. 

Učence vprašam: 

- Kakšna je senca steklenega kozarca 

glede na sence, ki smo jih opazovali 

prejšnjo uro. 

- Zakaj mislite, da je ta senca šibkejša? 

 

Učenci poslušajo razlago in 

opazujejo demonstracijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Senca je šibkejša. 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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- Ali lahko našteješ še kakšen material ali 

predmet, ki prepušča svetlobo? 

 

 

Raziskovali bomo tudi predmete, ki dobro 

odbijajo svetlobo. Svetlobo najbolje 

odbijajo predmeti, ki imajo ravno 

površino (ogledalo, aluminijasta folija, 

pločevinke, žlice, itd.). Učencem 

demonstriram odboj svetlobe.  

 

Učence razdelim v 5 skupin. Dam 

navodila za igranje namizne igre 

»Svetlobni detektivi«.  

Med igranjem didaktične igre hodim po 

razredu in spremljam delo učencev. Po 

potrebi jim pomagam. 

 

- Ker kozarec prepušča 

svetlobo. Skozenj lahko 

vidimo. 

- Okno, plastična steklenička, 

prozorna kuhinjska folija, 

očala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci v igri sodelujejo in 

odkrivajo nova znanja. 

Zaključni del  Ko učenci zaključijo z igranjem namizne 

igre, se pogovorimo o tem, kaj so novega 

izvedeli. 

 

Podam navodila za reševanje sklopa odboj 

svetlobe. 

Učenci sodelujejo v pogovoru 

o tem, kaj so se to uro novega 

naučili. 

 

Učenci rešijo naloge v zbirki. 
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 PRILOGA 14: 4. UČNA URA (VIDNOST V PROMETU) 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Naslov šole Izbrana mestna šola 

Predmet: spoznavanje okolja 

Zaporedna ura: 4. ura 

Datum:  Razred: 3. 

Učni sklop: Zima Učna enota: Svetloba 

Operativni 

učni cilji 

Učenci: 

 Vedo, da se nekateri predmeti svetijo, ker odbijajo svetlobo. 

 Razumejo pomembnost varnega ravnanja v prometu. 

 

Učne oblike Frontalna, skupinska 

Učne 

metode 

Razlaga, pogovor, praktično delo, demonstracija 

Pripomočki Svetilka, škatla, kresnička, belo oblačilo, temno oblačilo, fluorescentne barve, 

odsevna zapestnica, odsevni jopič, oblačilo z odsevnim tiskom, list z navodili, 

raziskovalni načrt, videoposnetek 

 

Viri in 

literatura 
 Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Dostopno na spletu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

 Gostinčar Blagotinšek, A. Kako raziskujemo. Dostopno na spletu: 

http://fibonacci-project.si/gradiva//fibo_gradiva/08raziskovanje.pdf   

 

 

 Učitelj Učenec/ka 

Uvodni del  Učencem predvajam posnetek „Kako 

delujejo odsevniki?” Infodrom: 

http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/

2487  

 

Postavljam jim vprašanja: 

- O čem govori posnetek? 

 

- Zakaj pa potrebujemo odsevnike? 

 

- Kako pa vi poskrbite za varnost, ko 

greste zvečer na sprehod? 

 

 

- Katera odsevna telesa največkrat 

uporabljate? 

 

- Ali so kresničke svetila? 

Ugasnem luč in preizkusim, če kresnička 

res ne sveti.  

 

 

 

 

 

 

- O odsevnih telesih in o tem, 

kako delujejo. 

- Zato, da smo v temi dobro 

vidni. 

- Oblečemo se v svetla 

oblačila, nadenemo si odsevne 

predmete. 

 

- Kresničke, odsevne jopiče, 

odsevne trakove, oblačila z 

odsevnim tiskom itd. 

- Ne. 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://fibonacci-project.si/gradiva/fibo_gradiva/08raziskovanje.pdf
http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2487
http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2487
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- Zakaj kresnička zasveti, če jo osvetlimo? 

 

 

 

Učencem povem, da bodo danes raziskali, 

kateri predmet odbija največ svetlobe in je 

zato najbolj učinkovit za uporabo v 

prometu. 

Zaradi zrcalnih ploskev, ki so 

razporejene tako, da je med 

njimi kot 90°. Svetloba se po 

njih razporedi. 

Osrednji del  Učence razdelim v 4 skupine. Določim jih 

z izštevanjem. 

 

Vsaka skupina dobi svojo škatlo. V njej je 

list z navodili, list za načrtovanje 

raziskave (v prilogi) in pripomočki za 

izvedbo raziskave. 

 

 

Učiteljica preveri načrt raziskave. 

 

 

 

Učenci si najprej ogledajo 

vsebino škatle, nato pa se 

pogovorijo, kako bodo 

načrtovali raziskavo. Postavijo 

hipotezo. Naredijo načrt 

raziskave in ga zapišejo.  

 

Učenci izvedejo raziskavo. 

Na list za načrtovanje zapišejo 

rezultate raziskave in svoje 

ugotovitve. 

Zaključni del  Učitelj vodi poročanje skupin in diskusijo. Vsaka skupina predstavi 

rezultate raziskave.  
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 PRILOGA 15: 5. UČNA URA Z DIDAKTIČNO IGRO KVIZ 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Naslov šole Izbrana mestna šola 

Predmet: spoznavanje okolja 

Zaporedna ura: 5. ura 

Datum:  Razred: 3. 

Učni sklop: Zima Učna enota: Svetloba 

Operativni 

učni cilji 

Učenci: 

 Poznajo čutilo za vid. 

 Poznajo sestavne dele očesa in njihove naloge. 

 Vedo, da z vidom zaznavamo svetlobo, oblike, barve in velikosti. 

 Vedo, da za to, da predmete vidimo, potrebujemo svetlobo in imeti 

moramo pogled usmerjen v predmet.  

 

Učne oblike Frontalna, skupinska, individualna, delo v parih 

Učne 

metode 

Razlaga, pogovor, praktično delo, list z besedami, didaktična igra. 

Pripomočki Preveze za oči, vprašanja za kviz 

Viri in 

literatura 
 Učni načrt za spoznavanje okolja. (2011). Zavod RS za šolstvo. 

Dostopno na spletu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf 

 Grošelj, N., Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3 : Učbenik za spoznavanje 

okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana : Rokus Klett. 

 Grošelj, N., Ribič, M. (2013). Lili in Bine 3 : Delovni zvezek za 

spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana : Rokus 

Klett. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (1997). Male sive celice. Maribor : 

samozaložba. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (2001). Male sive celice 2. Maribor : 

samozaložba. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (2004). Male sive celice 3. Maribor : 

samozaložba. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (2012). Male sive celice 5. Maribor : 

samozaložba. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (2014). Male sive celice 6. Maribor : 

samozaložba. 

 - Hederih, D., Škvorc, M. (2012). Male male sive celice. Maribor : 

samozaložba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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 Učitelj Učenec/ka 

Uvodni del  Učence odpeljem v zaklonišče. Vprašam 

jih, če se kdo boji teme in bi raje ostal 

zunaj z učiteljico (ali počakal v sosednjem 

razredu). 

 

Ko se vsi postavimo, ugasnem luč.  

Vzamem žogico in učencem naročim, naj 

jo otipajo in jo podajo naprej. Ko žogica 

prispe nazaj do mene, jim postavljam 

vprašanja: 

 

- Kakšne oblike je predmet? 

- Kakšen je na otip (mehek, trd, hrapav, 

gladek)? 

- Ali kdo ve, kateri predmet je to? 

- Kakšne barve je ta predmet?  

- Zakaj ne veste, kakšne barve je? 

- Tako je. Za to, da predmet lahko vidimo, 

potrebujemo svetlobo.  

 

Učencem naročim, naj se obrnejo s 

hrbtom proti sredini kroga in naj ne 

gledajo okoli sebe.  Nato prižgem luč, se 

postavim na sredino kroga in v roki držim 

žogico. Vprašam jih, kakšne barve je 

žogica. 

 

 

 

Skupaj pridemo do zaključka, da za to, da 

predmet vidimo, potrebujemo svetlobo in 

moramo imeti pogled usmerjen proti 

predmetu. 

 

Vrnemo se v razred. 

 

Napovem, da se bomo danes pogovarjali o 

tem, kako vidimo. 

 

 

 

 

 

Učenci se posedejo v krog. 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na 

vprašanja: 

- Okrogle. 

- Trd, gladek. 

 

- Žogica. 

- Ne vemo. 

- Ker ne vidimo. Ker je temno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci barve še vedno ne 

poznajo, ker so obrnjeni v 

drugo smer in njihov pogled ni 

usmerjen v žogico. 

Osrednji del  Učencem naročim, naj se obrnejo proti 

paru in opazujejo njegovo oko.  

 

- Ali imamo vsi enake oči? 

- Po čem se razlikujejo? 

 

 

Na tablo projiciram sliko očesa in 

razložim naloge posameznih delov očesa: 

Učenci opazujejo oko sošolca 

in povejo, kaj vidijo.  

 

- Ne. 

- Po barvi, velikosti, dolžini 

trepalnic. 
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http://www.modrijan.si/modrijan-fl/   

(interaktivne prosojnice- z očesom vidim - 

slika očesa) 

 

Obrvi preusmerjajo znoj stran od očesa.  

Trepalnice ščitijo oko pred vdorom prahu 

in drugih delcev. 

Zgornja veka je kot brisalec šip za avto. 

Vsakič, ko pomežikneš, ga očisti. 

Zenica uravnava prepuščanje količine 

svetlobe v oko. Kadar je temno se zenica 

razširi, da bi v oko prodrlo več svetlobe. 

Ko je svetlo, se oko zaščiti in zenica se 

skrči. Tako v oko prodre manj svetlobe. 

Šarenica določa barvo oči. Nadzoruje 

velikost zenice s krčenjem in širitvijo. 

Roženica je bele barve. Skoznjo vstopa 

svetloba v oko. 

 

Z zdravimi očmi lahko gledamo blizu in 

daleč. Kaj pa če imamo okvaro vida (ne 

vidimo na blizu, daleč)? 

Nekateri ljudje zaradi močne okvare vida 

ne vidijo ničesar. Tej okvari rečemo 

slepota. 

 

Učence razdelim v pare in jim podam 

navodila za izvajanje dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nosimo očala. 

 

 

 

 

Eden od para drugemu zaveže 

oči in ga pelje do poljubnega 

predmeta v učilnici. Učenec, ki 

ima zavezane oči mora 

predmet otipati in ugotoviti, 

kateri predmet je to. 

Nato se učenca v paru še 

zamenjata. 

 

Zaključni del  Učence razdelim v skupine. Povem, da se 

bomo igrali igro kviz.  

 

Skupinam postavljam vprašanja, ki se 

navezujejo na celotno snov o svetlobi. 

Sproti si na tablo zapisujem točke in na 

koncu določim zmagovalno ekipo. 

 

Učencem dam še zadnji sklop vprašanj, ki 

jih rešijo. 

 

 

 

Učenci sodelujejo pri kvizu in 

odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja. 

 

 

Učenci rešijo zadnji sklop 

vprašanj o vidu. 

 

 

  

http://www.modrijan.si/modrijan-fl/
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 DIDAKTIČNE IGRE 
 

 PRILOGA 16: IGRA VLOG (SENČNO GLEDALIŠČE) 

 

BESEDILO (PRIREDBA BESEDILA ZVEZDICA ZASPANKA) 

 

PRIPOVEDOVALEC: Na nebu se zvezdice prebujajo, veselo pojejo in plešejo. Kar 

naenkrat mimo privihra veliki komet Repatec, ki prinaša novice. Zvezdi, ena večja kot druga, 

sta ga takoj ogovorili. 

 

1. ZVEZDA: »Pozdravljen, komet Repatec, kako je na Zemlji?«  

 

2. ZVEZDA: »Ja, kaj se tam dogaja? Je kaj posebnega?«  

 

KOMET REPATEC: »O, na Zemlji je nekaj narobe! Otroci jokajo in ne morejo spati ... 

Sredi morja so mornarji zgrešili pot ...ob oknu pesnik sloni, pesmi zlaga, pa mu ne gre in ne 

gre, ne najde rime na besedo lonec, peresnik grize ... a vsi gledajo nekam v nebo! Res, na 

Zemlji je pravi cirkus!« 

 

PRIPOVEDOVALEC: Počasi se približuje boter Mesec in šteje zvezdice. 

 

MESEC: (izmisli si velike številke kot na primer) »Pet milijonov sedemsto petinšestdeset 

tisoč dvesto triindvajset, pet milijonov sedemsto petinšestdeset tisoč dvesto štiriindvajset,… 

Oh, tukaj pa nekaj ni prav. Ena od zvezdic manjka!« 

 

ZVEZDICA ZASPANKA (iz daljave se sliši glasek, ki se približuje): »Že hitiiim, že letiiim 

... Ku-ku, sem že tu!« 

 

VSE ZVEZDICE HKRATI: »Zvezdica Zaspanka, zato je na Zemlji vse narobe. Ljudem je 

manjkala zvezdica!»  

 

MESEC: »Oh ti mala zvezdica Zaspanka, zakaj si spet zaspala?« 

 

ZVEZDICA ZASPANKA: »Oh, ko sem pa tako lepo sanjala. Nisem bila več tako majhna 

zvezdica, ampak sem rasla in rasla, vse večja sem bila in vse bolj svetla.« 

 

MESEC: »Vedno znova zaspiš, zato boš kaznovana. Poslal te bom na Zemljo.« 

 

ZVEZDICA ZASPANKA: »O, neeee....!« 

 

PRIPOVEDOVALEC: Ali nič ji ni pomagalo. Mesec je poklical kometa Repatca in ta je 

malo zvezdico Zaspanko odnesel na Zemljo (se oddaljita). 
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 PRILOGA 17: NAMIZNA IGRA »SVETLOBNI DETEKTIVI« 

 

KARTICE Z OZNAKO »?« 
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KARTICE Z OZNAKO »!« 
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NAMIGI 

- VREČKA ŠTEVILKA 1: Na voljo imaš  kovinsko ploščo, ogledalo in aluminijasto folijo. Poglej se v vsakega izmed njih. V tistem, v katerem 

se boš najbolje videl, najbolj odbija svetlobo.  

VREČKA ŠTEVILKA 3: Pred sabo imaš 5 materialov: leseno ploščico, stekleno ploščico, karton, aluminijasto folijo, plastično ploščico in 

plastično folijo. S svetilko posveti v vsakega izmed materialov. Glede na rezultat jih poskusi razdeliti med predmete, ki svetlobo prepuščajo in 

med tiste, ki svetlobe ne prepuščajo. 

VREČKA ŠTEVILKA 4: Pred sabo imaš 3 materiale: steklo, plastično ploščico in kuhinjsko prozorno folijo. S svetilko posveti proti predmetu 

(sošolca prosi, naj ti jo pridrži). Poglej predmet z druge strani. Tisti predmet, skozi katerega vidimo najbolj jasno sliko, svetlobo najbolje 

prepušča. 
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 PRILOGA 18: KVIZ 

 

VPRAŠANJA 

OD 5 PROTI 0 

 

5 točk: Je del očesa. 

4 točke: Je odprtina v središču šarenice očesa. 

3 točke: Uravnava prepuščanje količine svetlobe v oko. 

2. točki: Ko je temno se razširi, ko je svetlo pa se zoži. 

1. točka: Je črne barve. 

(ZENICA) 

5 točk: Tako rečemo, če je nekdo zelo hiter. 

4 točke: Če oplazi človeka, ga lahko ubije, če naleti na drevo, ga pogosto razkolje in zažge. 

3 točke: Pojav opazimo kot nenadno kratkotrajno močno svetlobo.  

2 točki: Iskre preskakujejo iz oblaka na oblak in na zemljo. 

1 točka: Spremlja poletne nevihte.  

(STRELA) 

 

5 točk: Deluje na principu odboja svetlobe. 

4 točke: Brez njega bi voznika pogosto bolel vrat. 

3 točke: Najdemo ga v kopalnici. 

2 točki: Če pade na tla, se razbije. 

1 točka: V njem uzremo samega sebe.  

(OGLEDALO) 

 

5 točk: Tako lahko imenujemo nekaj, kar je slab ponaredek. 

4 točke: Kadar je vroče, je dobrodošla. 

3 točke: Kamor koli gremo, nam sledi. 

2 točke: V njej se ohladimo. 

1 točka: To je prostor za neprosojnim osvetljenim predmetom. 

(SENCA) 

 

ŠTAFETA 

 

Za nekatere so zdravstveni pripomoček, za druge pa modni dodatek. Ena nam omogočajo, da 

boljše vidimo, druga pa naše oči ščitijo pred premočnim soncem. Kaj je to? (OČALA) 

 

Ko jo prižgemo, se začne topiti. Narejena je iz voska in vrvice. Največ jih gori na začetku 

novembra. Kaj je to? (SVEČA) 

 

V jasni noči, jih na nebu vidimo ogromno. So kot majhne lučke, ki svetijo na nebu. Kaj je to? 

(ZVEZDE) 

 

Snov uporabljamo za embalažo, posodo in del stavbnega pohištva. Ker dobro prepušča 

svetlobo, lahko vidimo skozenj. Je sestavni del oken. (STEKLO) 

 

Na morju jih je veliko. S svetlobnimi signali pomagajo mornarjem pri orientaciji. 

(SVETILNIK) 
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Pri nekaterih je navzoča od rojstva, pri drugih pa se pojavi pozneje, najpogosteje zaradi 

poškodbe očesa. Kako se imenuje močna okvara vida?  (SLEPOTA) 

 

ABECEDA 

 

A: Gospodinje jo uporabljajo v kuhinji za pakiranje hrane. Lastnost te vrste folije je tudi ta, da 

dobro odbija svetlobo. O čem govorimo? (ALUMINIJASTA FOLIJA) 

B: Brez vida lahko zaznavamo velikost, obliko in trdoto predmeta ne moremo pa zaznati… 

(BARVE) 

C: Če se starši za otroke preveč bojijo, pravimo, da jih vanj zavijajo. Kako pravimo prozorni 

snovi, ki jo cvetličarji uporabljajo za zavijanje cvetja in daril. (CELOFAN) 

Č: Če se ponoči sprehajamo, naj ne bi nosili oblačil take barve, saj se je v temi ne vidi. Katera 

barva je to? (ČRNA) 

D: Poleti je daljši kot pozimi. Začne se, ko sonce vzide in konča, ko ta zaide. Kaj je to? 

(DAN) 

E: Del TV sprejemnika in računalnika, na katerem se pojavlja slika. Ker oddaja svetlobo, ga 

uvrščamo med svetila. Računalniškega imenujemo tudi monitor. Kaj je to? (EKRAN) 

F: Naravoslovna veda, ki preučuje svetlobo. (FIZIKA) 

G: Včasih so ga imeli skoraj v vsaki učilnici, zdaj pa so ga nadomestili projektorji. Z njegovo 

pomočjo smo predvajali slike s prosojnic na platno, zdaj pa nam pride prav kot svetilo pri 

senčnemu gledališču. Kako imenujemo ta pripomoček. (GRAFOSKOP) 

I: Nekatere slike prelisičijo naše oči tako, da vidijo nekaj kar ni res. Z drugo besedo jim 

pravijo tudi optične prevare. Kaj je to? (ILUZIJA) 

J: Prostor, kjer ni svetlobe. Živali v njej imajo dobro razvit sluh in vonj. Najznamenitejša pri 

nas je Postojnska. Kaj je to? (JAMA) 

K: Za večjo varnost je pomembna vidljivost tako podnevi kot tudi ponoči. Posebna odsevna 

ploščica se imenuje po žuželki s svetlečim zadkom. Kako? (KRESNIČKA) 

L: Ko je polna, lahko koga nosi. Lahko je mlaj ali zadnji krajec. Ker dobro odbija sončno 

svetlobo, jo pogosto zamenjamo za svetilo. Kaj je to? (LUNA) 

M: Gre za obdobje, ko je sonce že zašlo, a je še razmeroma svetlo. Kako imenujemo to 

obdobje med dnevom in nočjo. (MRAK) 

N: Poleti je krajša kot pozimi. Ko smo utrujeni, jo toliko bolj z nestrpnostjo pričakujemo. 

Zanjo je značilna tema. Kaj je to? (NOČ) 

O: Zgradba naših čutil je izredno zapletena. Šarenica, zenica in roženica so deli enega od 

čutil. Katerega? (OKO) 

P: So vrsta svetila, ki so ga uporabljali v starih časih, ko še niso poznali elektrike. Bile so 

varnejše od sveč, ker so bile zaščitene v steklenem ohišju. Imenujejo se po petroleju, tekočini, 

ki je v njih izgorevala. Katero svetilo je to? (PETROLEJKA)  

R: Je del očesa. Žarke usmerja v zadnji del očesa. (ROŽENICA) 

S: Je najmočnejše svetilo. Brez njega ne bi bilo dneva. Kaj je to? (SONCE) 

Š: Pri vsakem človeku je drugačne barve. V njej so barvila, ki dajejo očem barvo. Kaj je to? 

(ŠARENICA)  

T: Zgornjih je okrog 130, spodnjih pa 70. Eni imamo daljše, drugi krajše. Poimenujte del 

očesa, ki ščiti oko pred vdorom prahu in drugih delcev. (TRPALNICE) 

U: Brez njih, ponoči ne bi videli skoraj ničesar. Ker jih je ustvaril človek, jim ne pravimo 

naravna svetila ampak. (UMETNA SVETILA) 

V: Je čut za zaznavanje svetlobe. Njeno čutilo je oko. Kateri čut je to? (VID) 

Z: Imate ga v stanovanju, dame pa ga imajo tudi v torbici. Deluje na osnovi odboja svetlobe. 

Imenuje se tudi ogledalo. Kaj je to? (ZRCALO) 
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Ž: Klasična je hruškaste oblike. V vsakem stanovanju jih je nekaj, vendar ni ves čas aktivna. 

Kadar je v njej električni tok, oddaja svetlobo. Kaj je to? (ŽARNICA) 

 

 

 


