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POVZETEK 

 

Mnoge raziskave so pokazale, da je pri poučevanju ena izmed učinkovitih metod 

poučevanja metoda didaktične igre. Učenci tako pridobivajo izkušnje, znanja in 

spretnosti. Hkrati so učenci vključeni celostno, saj razvijajo tudi socialne veščine. 

V našem prostoru je malo evalvacij pouka spoznavanja okolja, kjer prevladuje 

metoda didaktične igre. Magistrsko delo se nanaša na poučevanje treh tem v 3. 

razredu pri predmetu spoznavanje okolja z didaktičnimi igrami. Te teme so: 

vreme, svetloba in okoljska vzgoja. Pri vremenu učenci spoznavajo vremenske 

pojave, veter in vremensko napoved. Pri svetlobi spoznavajo lastnosti svetlobe in 

da svetlobo zaznavamo z vidom. Pri okoljski vzgoji se učenci soočijo z 

onesnaževanjem okolja in ozaveščajo, kako skrbimo za okolje.  

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne so izkušnje učencev z didaktičnimi igrami 

pri pouku, raziskati vpliv didaktičnih iger na znanje učencev in primerjati odzive 

učencev na različne vrste didaktičnih iger.  

 

V magistrskem delu odgovorimo na sledeča vprašanja: 1) V kolikšni meri učenci v 

učni uri, v kateri prevladuje metoda didaktične igre (kviz, igra vlog, namizna igra), 

dosegajo kurikularne cilje pri obravnavi sledečih tem: vreme, svetloba in okoljska 

vzgoja; 2) kako se odzivi učencev in interes za učenje razlikujejo glede na vrsto 

didaktičnih iger (kviz, igra vlog, namizna igra); 3) kakšne so izkušnje in mnenje 

učencev o pouku z didaktičnimi igrami. 

 

V raziskavi je sodelovalo 24 učencev 3. razreda osnovne šole. Za obravnavo vsake 

teme smo namenili 2 šolski uri, pri čemer je prevladovala metoda didaktične igre. 

V ospredju raziskave je bil kvalitativen pristop raziskovanja, ki se je prepletal s 

kvantitativnim. Učenci so pred in po učnih urah rešili enak preizkus znanja tipa 

papir-svinčnik. Preizkus znanja je vseboval 4 vprašanja za vsako temo. Med 

učnimi urami so bila beležena tudi opažanja o interesu in odzivih učencev na 

različne vrste didaktičnih iger. Podatki o izkušnjah in mnenju učencev o 

didaktičnih igrah so bili zbrani z anketnim vprašalnikom.  

 

Izsledki raziskave kažejo na pozitiven učinek metode didaktičnih iger pri 

poučevanju tem vreme, svetloba in okoljska vzgoja. Ugotovili smo, da je bilo 

predznanje učencev o omenjenih temah pomanjkljivo. Z uporabo didaktičnih iger 

je večina učencev usvojila zastavljene učne cilje. Mnenje učencev o didaktičnih 

igrah je v večini pozitivno. Izkazalo se je, da imajo učenci več interesa za učenje z 

namiznimi igrami in kvizom kot za igro vlog. Izsledkov raziskave zaradi majhnosti 

vzorca ne moremo posplošiti, vendar bodo lahko izhodišče razrednim učiteljem pri 

pripravi na obravnavo in izvedbo omenjenih tem z didaktičnimi igrami.  

 

Ključne besede: spoznavanje okolja, didaktične igre, svetloba, vreme, okoljska 

vzgoja 

 

 

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

Many studies have shown that one of the efficient methods of teaching 

environmental studies is the method of didactic games. With this method, the 

students gain experience, knowledge and skills. At the same time, they are 

involved comprehensively as they develop also other social skills. In our space 

there is not many evalution about enrolment of didactic games in the 

environmental education. Master’s thesis refers to the teaching three content of 

environmental studies in 3rd grade with the method of didactic games. These topics 

are light, weather and environmental education. During the weather, topic students 

learn about weather phenomena, wind and weather forecast. During the light topic, 

they are acquainted with the characteristics of light and its perception by sight.  

During the environmental topic they deal with the environmental pollution and 

care for environment at environmental education.  

 

Main goal of the research was to explore students’ experience at learning with 

didactic games, the influence of these games on students, and compared the 

students’ reactions to different kinds of didactic games. 

 

In the master’s thesis we gave the answers to the following questions: 1) to what 

extent students achieve curriculum goals with the prevailling method of didactic 

games (quiz, role play, board game) at dealing with the topics such as weather, 

light and environmental education; 2) how the reactions of students and their 

interests differ according to different kinds of didactic games (quiz, role play, 

board game); 3) what are the students’ experience and opinion on learning with 

didactic games. 

 

The study involved 24 students of the 3rd grade of primary school.  Every topic 

research lasted for 2 hours. The qualitative approach of research was in the 

foreground intertwined with the quantitative one. The students solved the same 

paper-pencil test before and after the lessons. The test included four questions for 

each topic. The notes on students’ interest and relations to different kinds of 

didactic games were made during the lessons. Finally, we collected the data about 

students’ experience and opinion on didactic games with a questionnaire.  

 

The results of the research show a positive effect of didactic game method on 

teaching natural science topics: weather, light, environmental education  We have 

found out that the students’ prior knowledge of weather, light and environmental 

education is inadequate. The majority of students have acquired learning objectives 

with the use of didactic games. The students’ opinion on didactic games was also 

positive in most cases. It has been proven that students show more interest in 

learning with board games and quiz as in learning with role play. The results of the 

research cannot be generalized because of the small sample size; however, they 

could be the basis for primary school teachers at preparing for dealing with 

mentioned topics with didactic games. 

 

Key words: environmental studies, didactic games, light, weather, environmental 

education 
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1 UVOD 
 

Spoznavanje okolja ima v prvem triletju osnovne šole pomembno vlogo pri vzgoji in 

izobraževanju učencev. Pri predmetu spoznavanje okolja sta odkrivanje in raziskovanje 

temeljna cilja, ki ju lahko realiziramo z uvajanjem učencev v temeljito raziskovanje 

okolja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Tudi v angleškem učnem načrtu je 

poudarek na izkušenjskem učenju in opazovanju pojavov (National curriculum in 

England, 1999). V današnjem času pouk zahteva iskanje izvirnih rešitev in ustvarjalno 

delo učencev. Učence je treba navajati na to, da se samostojno spopadajo z določenim 

problemom, ob tem kritično razmišljajo in se učinkovito izražajo ter utemeljujejo svoje 

ideje (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 2009). Pri tem ima učitelj ključno nalogo, da pri 

obravnavi različnih tem izbira ustrezne dejavnosti. Da bodo učencu pojmi ostali trajno v 

spominu, je potrebno veliko nazornih pristopov in praktičnih izkustev (Brvar, 2014). 

 

V različnih priročnikih so zapisani predlogi za poučevanje naravoslovnih tem. Zelo 

pomembno je, da se poslužujemo dinamičnih metod (npr.: fotogovorica, študijski 

krožek, projektno delo …), saj učencem z njimi omogočamo izkušnjo. Primer 

dinamične metode je tudi metoda didaktične igre. Didaktična igra je ena od metod pri 

vzgoji, vodenju skupine, metodičnem zasledovanju ali odkrivanju novih idej. 

Didaktična igra je orodje dobrega učitelja, s katerim poskuša doseči razbremenitev in 

hitrejše doseganje ciljev ali mu služi kot pomoč pri uvajanju oziroma obdelavi določene 

teme (Mrak Merhar, 2013).  

 

Mnenja različnih avtorjev o pomenu didaktične igre so deljena. Raziskave v ZDA so 

pokazale, da imajo didaktične igre pozitiven učinek na učenje. Ta se nanaša na 

vzbujanje zanimanja in motivacije za učenje pri učencu (Mrak Merhar, 2013). 

Raziskava, ki so jo izvedli Whang, Shang in Briody (2011), je prav tako pokazala, da 

imajo učenci, poučevani z metodo didaktične igre, večjo motivacijo za učenje in 

dosegajo boljše rezultate kot učenci, poučevani s tradicionalnim pristopom. Starejši 

avtorji Lechat (1971), Vincelet (1974), Krou (1973), Rabecq-Maillard (1969) se z 

uporabo didaktičnih iger v izobraževalne namene ne strinjajo. Za osnovni argument 

proti navajajo, da že sama besedna zveza »didaktična igra« vsebuje protislovje v svojem 

poimenovanju. Navajajo dejstvo, da didaktična igra, ki od posameznika zahteva razvoj 

določene sposobnosti in usvajanje znanja, ni več igra. Vsako vmešavanje v igro je 

neprimerno, saj naj bi bila v ospredju iger svoboda učencev (Kamenov, 2006).  

 

Tudi v našem prostoru v današnjem času ni veliko evalvacij o vključenosti didaktičnih 

iger v pouk spoznavanja okolja in prav zaradi tega je bila odločitev o temi magistrskega 

dela enostavna. Z magistrskim delom želimo raziskati, ali didaktične igre pri obravnavi 

učnih tem vreme, svetloba in okoljska vzgoja prispevajo k boljšim rezultatom ter kakšne 

so izkušnje in mnenja učencev o didaktičnih igrah. Natančneje, cilj magistrske naloge je 

bil raziskati, v kolikšni meri učenci z uporabo didaktičnih iger (kviza, igre vlog, 

namizne igre) dosegajo kurikularne cilje pri obravnavi vsebin vreme, svetloba in 

okoljska vzgoja. Druga dva cilja sta bila raziskati, ali se odzivi učencev razlikujejo 

glede na vrsto igre in kakšne so izkušnje učencev z učenjem z didaktičnimi igrami. 
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Struktura magistrskega dela je sledeča. V poglavju 2 bo predstavljen teoretični del, ki 

obsega 5 podpoglavij. Sprva so opisane značilnosti zgodnjega poučevanja naravoslovja. 

Podrobneje je predstavljen predmet spoznavanje okolja, njegovi učni cilji (podpoglavje 

2.2.1), didaktični pristopi, ki so priporočljivi pri poučevanju spoznavanja okolja 

(podpoglavje 2.2.2) in pogosto uporabljene metode dela (podpoglavje 2.2.3). 

Podpoglavje 2.3 vsebuje opis iger na splošno in opis igrač. V nadaljevanju smo se 

osredinili na metodo didaktične igre, klasifikacijo didaktičnih iger in načrtovanje ter 

izvedbo teh (podpoglavje 2.4). Didaktične igre, ki smo jih uporabili pri raziskavi, se 

nanašajo na sledeče teme: svetloba, vreme, okoljska vzgoja. V podpoglavju 2.5 so 

predstavljene omenjene teme in kratka primerjava obravnave tem v učbeniških gradivih 

različnih avtorjev. Tu so predstavljene tudi najbolj pogoste napačne predstave učencev, 

ki se pojavljajo pri obravnavi določene teme. Sledi poglavje 3, v katerem je predstavljen 

empirični del. V tem delu je predstavljen raziskovalni problem, opredeljeni so cilji in 

raziskovalna vprašanja. Predstavljeni so tudi opisi instrumentov in potek raziskave. 

Sledi opis in analiza učnih ur ter opis didaktičnih iger. V sklepnem delu (poglavje 4) so 

predstavljeni izsledki z razpravo. V zaključnem poglavju 5 so povzete ugotovitve, 

navedene so omejitve raziskave in predlogi za izboljšavo raziskave. Sledi poglavje 6, v 

katerem je zbrana literatura. V poglavju 7 so priloge. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE  
 

Teoretični del zajema 5 podpoglavij, ki se navezujejo na zgodnje učenje naravoslovja in 

poučevanja predmeta spoznavanje okolja. Podrobneje so predstavljeni priporočljivi 

didaktični pristopi pri poučevanju spoznavanja okolja. Magistrsko delo se nanaša na 

poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z 

didaktičnimi igrami, zato smo se osredinili na metodo didaktične igre in teme, ki smo 

jih vključili v poglavje 2.4 magistrskega dela.  

2.1 Zgodnje učenje naravoslovja 
 

Ljudje so že od samih začetkov bivanja čutili željo po raziskovanju. Ob opazovanju, 

ustvarjanju in razmišljanju so naši predniki širili znanje o svojem okolju (Ivanuš Grmek 

idr., 2009). Prav tako tudi majhni otroci sprva odkrivajo in spoznavajo svet s tipanjem, 

poslušanjem, gledanjem, vohanjem in okušanjem predmetov in pojavov. Otroci se v 

take dejavnosti vključijo spontano, saj jih spodbuja prirojena radovednost (Krnel, 2016). 

Kasneje se pri otrocih pojavijo vprašanja o svojih zaznavah. Takrat je pravi čas za bolj 

sistematično spoznavanje pojmov in razvijanje naravoslovnih postopkov (Skribe Dimec, 

2007).  

 

Zgodnje uvajanje učencev v naravoslovje predstavlja izvajalcem in načrtovalcem veliko 

težav. Za učence v zgodnjem starostnem obdobju (mlajše od 11 let) so značilne 

nenaturalistične razlage, saj pripisujejo predmetom notranje človeške lastnosti, učenci 

pa še niso sposobni razlikovati med notranjim, subjektivnim in zunanjim, objektivnim 

svetom (Kobal, 1992). Pri otroških razlagah je vrstni red nastajanja pojmov po navadi 

kronološki. Najprej nastajajo intuitivni pojmi, potem napačni in nato znanstveni pojmi. 

Za intuitivne pojme je značilno, da nastajajo iz osebne razlage. Nato se razvijajo 

napačni pojmi, ki so ovira pri nadaljnjem odkrivanju in učenju naravoslovja. Nastajajo z 

vstopanjem novih informacij v že obstoječe znanje, ne da bi se to na novo 

preoblikovalo. Učenci sprejmejo nove informacije in jih vključijo v svoj pogled na svet, 

ki ostane nespremenjen. Tako kot intuitivni pojmi se tudi napačni pojmi zdijo smiselni, 

saj niso v nasprotju z ostalo pojmovno strukturo znanja. Nazadnje nastajajo znanstveni 

pojmi, ki jih mnogi raziskovalci povezujejo z razvojem naravoslovnih znanosti (Krnel, 

1993). Iz tega izhaja, da že v predšolskem obdobju otrokov odnos do naravoslovja in 

njegova dejanja izvirajo iz napačnega pojmovanja in neizdelanega odnosa do narave.  

 

Bistveni poudarek naravoslovja v šolah bi moral biti na zgodnjem sistematičnem 

naravoslovnem opismenjevanju. Naravoslovje zahteva že od mlajših otrok določeno 

stopnjo organiziranosti in discipliniranosti mišljenja, odgovornost do svojih dejanj in 

zavestno sledenje eni sami ideji. Če se učenci začnejo zgodaj znanstveno-naravoslovno 

opismenjevati, bodo lahko kot odrasli vplivali na delo znanstvenikov in uporabo 

znanstvenih odkritij. Poleg tega bodo tudi v vsakdanjem življenju lažje sprejemali nove 

dosežke znanosti in tehnologije, jih pravilno uporabljali in vrednotili v odnosu do 

narave (Krnel, 1993). Pri naravoslovnem opismenjevanju učencev imajo zelo 

pomembno vlogo tudi učitelji. Zmotno prepričanje nekaterih učiteljev je, da bodo učenci 

že v naravi začeli raziskovati, če jim bo dana primerna priložnost. Včasih je to mogoče, 
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vendar je zanašanje na to nerealno. Večina učencev pri spoznavanju poti za učinkovito 

raziskovanje potrebuje podporo (Keogh, 2001).  

2.2 Predmet spoznavanje okolja 
 

Spontano otroško raziskovanje se pri predmetu spoznavanje okolje širi in poglablja. Ob 

tem se odkriva učenčeva prepletenost in soodvisnost v pojavih in procesih naravnega in 

družbenega okolja. Vsebine, postopki in procesi, ki so združeni v okviru predmeta 

spoznavanje okolja, učencu omogočajo spoznavanje sveta, v katerem živi. Pouk pri 

predmetu spoznavanje okolja mora biti zasnovan tako, da pridobimo učenčevo 

radovednost in mu omogočamo, da razvija navade in spretnosti, ki so potrebne za 

raziskovanje in eksperimentiranje (Ivanuš Grmek idr., 2009).  

 

Predmet spoznavanje okolja se poučuje v 1. triletju osnovne šole. Združuje vsebine 

družboslovnega, naravoslovnega in tehničnega področja. Obsega 315 ur pouka, 105 ur 

na šolsko leto, tri ure na teden in tri dneve dejavnosti (12 ur) na leto. Predmet vsebuje 

vsebine različnih znanstvenih področij: naravoslovnih (kemija, fizika, biologija), 

družboslovnih (geografija, zgodovina, sociologija, etnologija, komunikologija, 

ekonomija, politologija) in tehničnih (tehnika, tehnologija, informatika). Vsebine so 

strukturirane tako, da se temeljni pojmi lahko nadgrajujejo v predmetu naravoslovje in 

tehnika ter predmetu družba v drugem triletju in v naravoslovnih, družboslovnih in 

tehničnih predmetih v tretjem triletju. Predmet spoznavanje okolja združuje 13 

tematskih sklopov: Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje, Pojavi, Živa bitja, Človek, Jaz, 

Skupnosti, Odnosi, Promet, Okoljska vzgoja, Postopki (Ivanuš Grmek idr., 2009). 

 

Temeljna splošna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja. Pomemben cilj je tudi organizacija pouka, ki omogoča 

razvijanje sposobnosti (spretnosti) in postopke: urejanja, prirejanja, razvrščanja, 

merjenja, eksperimentiranja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja ter 

sporočanja. Vse to pripomore k razvoju odnosa do dejstev, strpnosti do negotovosti, 

odprtosti za sprejemanje tujega mišljenja in občutljivosti za dogajanja v naravnem in 

družbenem okolju (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Ob spoznavnih ciljih se z 

metodami in oblikami dela v prvem izobraževalnem obdobju uresničujejo tudi širši cilji 

pouka: družbeni (komunikacija, odnosi med učencem in učiteljem), razvijanje delovnih 

navad (kako se učiti), motivacijski (radovednost), ustvarjalnost (eksperimentiranje), 

moralni (norme v vedenju, reševanje etičnih nasprotij), telesno gibalni (ročne spretnosti, 

varnost pri delu) in čustveni cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave) (Ivanuš 

Grmek idr., 2009). Cilji in vsebine so v učnem načrtu za spoznavanje okolja navedeni 

po vsebinskih sklopih. Operativni cilji posameznih sklopov so v učnem načrtu zapisani 

v obliki preglednice. Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) ima zapisana priporočila 

o tem, katere cilje je priporočljivo doseči v določenem razredu. Učitelj priporočila 

upošteva po svoji presoji.  

 

V magistrskem delu smo se osredinili na poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in 

vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami, zato so v nadaljevanju 

predstavljeni učni cilji za omenjene teme v prvem triletju. 
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2.2.1 Učni cilji – okoljska vzgoja, svetloba in vreme 
 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so za temi vreme in svetloba učni cilji 

zapisani pod tematskim sklopom Pojavi (tabela 1 in tabela 2). 

 
Tabela 1: Učni cilji v prvem triletju pri temi vreme (Učni načrt spoznavanja okolja, 2011, str. 10–11) 

Učenci:  

1. 1. razred 

 

2. razred 3. razred 

- znajo spremljati 

in zapisovati 

vremenska stanja,  

- znajo primerjati 

vremenska stanja 

v različnih letnih 

časih,  

- znajo oblikovati 

preprost 

vremenski koledar 

- znajo spremljati in 

opisovati vremenske 

pojave in jih povezati 

s spremembami v 

naravi,  

- znajo opazovati in 

opisujejo spreminjanje 

ter gibanje oblakov,  

- vedo, da je veter 

premikanje zraka, ter 

določajo hitrost in 

smer gibanja vetra 

- znajo povezati vremenske 

pojave z vremenskimi 

stanji, 

- spoznajo različne 

padavine in merijo količine 

padavin (dež, sneg)  

 

Vsebine 

Vremenska stanja 

(sončno, oblačno, 

deževno, vetrovno 

ipd.), 

Vremenski 

koledar 

Vremenski pojavi 

(veter, oblaki idr.) 

Povezovanje 

vremenskih pojavov 

(oblaki – padavine, 

burja ‒ mraz, megla – 

brezvetrje ipd.) 

Izdelava vetrnice iz 

papirja 

Vremenski pojavi 

(padavine) 

Merjenje padavin  

 

 
Tabela 2: Učni cilji v prvem triletju pri temi svetloba (Učni načrt spoznavanja okolja, 2011, str. 10–11) 

Učenci:  

1. razred 2. razred 3. razred 
/ / 

 
- spoznajo lastnosti svetlobe in 

pogoje, ki nam omogočajo, da 

predmete vidimo (predmeti 

oddajajo svetlobo ali so 

osvetljeni), 

- spoznajo čutili za vid in zvok 

Vsebine 
/ / Izvor svetlobe, sonce, svetilo 

(svetilka), potovanje svetlobe, 

odboj svetlobe, oko  

 

Učni cilji za temo okoljska vzgoja so v učnem načrtu za spoznavanje okolja 2011 

zapisani pod tematskim sklopom Okoljska vzgoja (tabela 3). 
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Tabela 3: Učni cilji v prvem triletju pri temi okoljska vzgoja (Učni načrt spoznavanja okolja, 2011, str. 

17) 

Učenci:  

1. 1. razred 2. 2. razred 3. 3. razred 
- znajo opisati, kako sami 

in drugi vplivajo na 

naravo 

 

- vedo, da so spremembe v 

okolju za živali ali rastline 

včasih ugodne, včasih pa 

škodljive, lahko pa so za 

nekatere ugodne in za 

druge škodljive 

- znajo utemeljiti, 

kako ljudje 

vplivajo na naravo 

 

- znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja 

ter k urejanju okolja, v katerem živijo, 

 - vedo, da so spremembe v okolju za živali ali rastline 

včasih ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za 

nekatere ugodne in za druge škodljive 

- vedo, da so spremembe 

v okolju za živali ali 

rastline včasih ugodne, 

včasih pa škodljive, lahko 

pa so za nekatere ugodne 

in za druge škodljive 

 - vedo, da ob 

proizvodnji in v 

vsakdanjem 

življenju nastajajo 

odpadki,  

- znajo opisati 

ustrezna ravnanja z 

odpadki, za 

varovanje in 

vzdrževanje 

okolja,  

- spoznajo, kako 

potrošništvo vpliva 

na okolje,  

- poznajo glavne 

onesnaževalce in 

posledice 

onesnaženja vode, 

zraka in tal 

Vsebine 

Okolje, naravno in 

grajeno okolje  

Onesnaževanje okolja 

Posledice onesnaževanja za 

živa bitja 

Ravnanje z 

odpadki 

Onesnaževalci 

vode, tal, zraka 

Varčevanje z 

energijo, urejanje 

okolja 

 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so zapisani tudi standardi znanja in 

minimalni standardi znanja (poudarjen tisk). Standardi znanja opredeljujejo znanje, ki 

naj bi ga učenci dosegli ob koncu 1. triletja osnovne šole. Minimalni standardi znanja 

opredeljujejo znanja, ki so pogoj za napredovanje v višji razred. V nadaljevanju 

predstavljamo standarde in minimalne standarde znanja za sledeče vsebine: vreme, 

svetloba in okoljska vzgoja. Za temi vreme in svetloba so zapisani pod tematskim 

sklopom Pojavi, za okoljsko vzgojo pa pod tematskim sklopom Okoljska vzgoja.  
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Tematski sklop: Pojavi (Učni načrt spoznavanja okolja, 2011, str. 21) 

Učenec:  

  pozna in opiše vremenska stanja in pojave, 

  pozna nekaj lastnosti svetlobe in opiše, kako predmete vidimo,  

  pozna čutilo za vid, 

  poveže letne čase z vremenskimi pojavi. 

 

Tematski sklop: Okoljska vzgoja (Učni načrt spoznavanja okolja, 2011, str. 23) 

Učenec: 

  ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati naravno okolje,  

  ve, kdo skrbi za določena zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu videzu 

okolice,  

  zna ustrezno ravnati z odpadki, 

  pozna nekatere onesnaževalce voda, zraka in tal v svoji okolici. 

 

2.2.2 Didaktična priporočila za poučevanje predmeta spoznavanje okolja 
 

Za doseganje učnih ciljev so učiteljem v pomoč didaktična priporočila. Izhodišče za 

načrtovanje pouka naj bi bile učenčeve zamisli in izkušnje, ki jih učenci pridobijo v šoli 

in izven šole. Pouk naj bo organiziran tako, da bo prilagojen učenčevim zanimanjem in 

sposobnostim, upošteva naj njihove pridobljene izkušnje in jim omogoča aktivno 

sodelovanje v učnem procesu. Učitelj naj jih spodbuja pri razširjanju in poglabljanju 

njihovih spoznanj o procesu učenja. Učne oblike in učne metode morajo biti 

prilagojenje starostim učencev (Ivanuš Grmek idr., 2009). Učne vsebine se ne podajajo 

neposredno, temveč se učencem omogočijo pogoji, da sami začutijo učno stvarnost in jo 

učinkovito spoznavajo (Blažič idr., 2003). 

 

Za izpeljavo takšnega pouka mora vsak učitelj izbrati ustrezne didaktične strategije 

(Skribe Dimec, 2007). Za uspešno poučevanje ima organizacija ključni pomen. 

Načrtovanje in vsebina učne ure določata, kaj želimo učence naučiti in kako jim bomo 

znanje prenesli. Pri naravoslovju je poudarek na okolju, vendar je zelo pomembno, da 

so načini poučevanja raznoliki, saj imajo učenci radi spremembe (Skribe Dimec, 2007). 

Vsaka didaktična strategija ima svoje faze poteka, ki nas pripeljejo do želenega cilja. 

Strokovnjaki med priporočene didaktične strategije pri pouku spoznavanja okolja 

navajajo izkustveni, raziskovalni in projektni pouk (Hus, 2003, v Ivanuš Grmek, 

Čagran, Sadek, 2009). V nadaljevanju magistrskega dela bomo podrobneje predstavili 

priporočene didaktične strategije pri pouku spoznavanja okolja. 

  

  Izkustveni pouk 

 

Pri izkustvenem pouku učenci aktivno pridobivajo lastne izkušnje, ki jim pomagajo pri 

pridobivanju znanja. Zelo pomembno vlogo igra celovita osebna izkušnja, pri kateri so 

prisotni telesno in miselno (Selinšek, 2013). Pri tem ne govorimo o izkušnji kot 

rezultatu bežnega spomina, temveč kot rezultatu preteklega dejanja, ki predstavlja 

njegov pomen in hkrati predstavlja pomembno orientacijo v sedanjosti in prihodnosti ter 

učencu služi kot zavestna podlaga (Ivanuš Grmek idr., 2009). Jank, Meyer (2006, str. 

245, v Ivanuš Grmek idr., 2009) izkušnjo opredelita kot zaznave in doživetja, ki se pri 
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posamezniku utrdijo v nove vzorce razumevanja in ravnanj in se izrazijo v stališčih 

posameznika. Zaradi tega se pri naravoslovju dosegajo čustveni motivacijski cilji, ki so 

pogoj za doseganje spoznavnih in akcijskih ciljev predmeta spoznavanja okolja.  

 

Kolb (1984, v Ivanuš Grmek idr., 2009) poudarja, da se pri izkustvenem učenju ideje 

otrok preko izkušnje preoblikujejo in stalno spreminjajo. Uporaba izkustvenega učenja 

učence navaja na lastno raziskovanje, eksperimentiranje, reševanje preprostih 

problemov, sodelovalno učenje, navajanje na skupinsko in sodelovalno delo. 

Priporočljivo je, da učitelj na začetni stopnji šolanja v veliki meri spodbuja poučevanje 

v naravnem okolju, kjer učenci lahko pridobijo neposredno izkušnjo, jo povežejo z že 

pridobljeno izkušnjo, jo na novo osmislijo in povežejo v novo znanje. Učitelj mora pri 

izkustvenem pouku upoštevati tudi faze didaktične strategije. 

 

Pri poučevanju spoznavanja okolja izkustveno učenje poteka v šestih fazah (Marentič 

Požarnik, 1987, v Ivanuš Grmek idr., 2009, str. 48): 

1. načrtovanje, 

2. uvodna faza, 

3. faza aktivnosti, 

4. faza analize, 

5. faza povzetka, integracija in transfera, 

6. faza evalvacije. 

 

 Raziskovalni pouk 

 

Eden izmed priporočljivih didaktičnih pristopov pri poučevanju spoznavanja okolja je 

raziskovalni pouk, saj učencu omogoča, da raziskuje svoje okolje in v pouk vnaša 

elemente znanstvenega spoznavanja. Namen pouka z raziskovanjem je, da se učenec 

približa pravemu znanstvenemu raziskovanju (Ivanuš Grmek idr., 2009). Tudi Krnel 

(1993) pripisuje velik pomen zgodnjemu znanstvenemu opismenjevanju, saj bo to 

učencem omogočilo aktivno vključevanje v današnjo tehnološko družbo. Da bo to 

mogoče, morajo učenci najprej osvojiti ključne naravoslovne pojme, poznati dejstva, 

zmožnosti in omejitve današnje znanosti. Naučiti se morajo uporabljati svoje znanje v 

vsakdanjem življenju, poznati načine in potek znanstvenega raziskovanja, analizirati 

ugotovljena dejstva in imeti spoštljiv odnos do narave. Raziskovalni pouk uporabimo v 

situacijah, ko želimo, da učenci raziščejo določen problem. Samostojno raziskovanje pri 

učencih spodbuja mišljenje, doživljanje, ustvarjalnost in jih motivira za nadaljnje 

raziskovanje.  

 

Tako kot izkustveni pouk tudi raziskovalni pouk poteka v fazah. Po Krnelu (2007) 

raziskovalni pouk lahko izvedemo v šestih fazah: 

 

1. kaj o objektu, pojavu ali snovi, ki jo bomo raziskali, že vemo; 

2. kaj bomo raziskovali; 

3. načrt raziskave, 

4. poskusi, opazovanja, meritve; 

5. ugotovitve, 

6. sporočanje. 
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  Projektni pouk 

 

Projektni pouk je pouk, ki izhaja iz različnih praktičnih nalog. Izvajamo ga lahko med 

rednim poukom ali izven rednega pouka, saj ni vsebinske, organizacijske, časovne in 

prostorske omejenosti pouka. Pri projektnem pouku se posameznik vključi celostno, saj 

zajema kognitivno, emocionalno in motorično področje (Ivanuš Grmek idr., 2009). Pri 

izvedbi dela imajo pomembno vlogo učitelji in učenci. Učitelji vodijo učni proces, 

pomagajo in spodbujajo učence pri njihovem delu (Adamič, 2005). Učenci znotraj 

projektnega pouka rešujejo konkretne probleme, ki izhajajo iz različnih življenjskih 

situacij. Pomembno vlogo imajo pri izbiri tematike, saj lahko izrazijo svoje interese, 

izkušnje in si glede na svoje potrebe, zmožnosti in želje izberejo aktivnosti. Pri 

zastavljanju ciljev sodelujejo vsi udeleženci projekta. Različni avtorji so projektni pouk 

različno razčlenili. Frey je projekt razčlenil na sedem stopenj, od katerih si pet glavnih 

stopenj sledi po zaporedju, dve pa sta vmesni in se izvajata po potrebi (Ivanuš Grmek 

idr., 2009). 

 

Glavne faze projektnega pouka (Novak, H., 1990, v Ivanuš Grmek idr., 2009, str. 57): 

1. pobuda, 

2. skiciranje projekta, 

3. načrtovanje izvedbe, 

4. izvedba, 

5. sklepni del. 

 

Dopolnilni vmesni etapi: 

6. usmerjanje, 

7. usklajevanje. 

2.2.3 Učne metode pri priporočenih didaktičnih strategijah za predmet 

spoznavanje okolja 
 

Za načrtovanje in izvajanje raziskovalnega, izkustvenega in projektnega pouka mora 

imeti učitelj veliko znanj in spretnosti, ki mu bodo v pomoč pri izbiri ustrezne učne 

metode. Učitelji so pogosto v dvomih, katero učno metodo naj uporabijo za obravnavo 

določene teme. Izbira ustrezne učne metode je odvisna od več dejavnikov, praksa pa je 

pokazala, da je učni proces uspešen le, če se uresničuje z različnimi metodami (Tomić, 

2000). Tudi Rutar-Ilc (2005) opozarja, da poučevanje, ki temelji le na razlagi, vodi k 

neuspešnemu poučevanju. Pri izbiri učnih metod moramo upoštevati različne kriterije, 

kot so: učna vsebina, tip učne ure, posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne 

enote, razvojna stopnja učencev, razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v 

oddelku, število učencev v razredu, lokacija šole, čas, učiteljeva osebnost … Prava 

metoda mora biti izbrana tako, da odgovarja zastavljenim ciljem in potrebam 

udeležencev ter nam omogoči realizacijo želenega namena (Tomić, 2000). V 

nadaljevanju bomo predstavili dve delitvi učnih metod, in sicer delitev po avtorici A. 

Tomić (2000) in delitev po avtorici P. Pucelj Lukan (2011, v Mrak Merhar, 2013). 

 

Klasifikacije učnih metod so različne, saj so merila za razdelitev različna. A. Tomić 

(2000) jih je razvrstila po viru, od katerega prihajajo sporočila do učenca (slika 1). 
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Verbalno-tekstualna metoda 

 

Pod verbalno-tekstualne metode uvrščamo metode ustne razlage, pogovora in metodo 

dela z besedilom. 

 

Pri metodi ustnega razlaganja je aktiven le eden, saj govori le učitelj ali le učenec. 

Prednost metode ustnega razlaganja je, da lahko v zelo kratkem času posredujemo 

veliko informacij, hkrati zagotavlja sistematičnost učne vsebine in pregledno obravnavo. 

Pomanjkljivost učne metode se kaže predvsem v pasivnosti učencev, saj učenci pretežno 

le poslušajo in sedijo pri miru. Uporabimo jo predvsem v situacijah, ko učenci nimajo 

ustreznih izkušenj ali če je učna vsebina abstraktna. Priporočljivo je, da metodo razlage 

kombiniramo z drugimi metodami, kot so: pogovor, delo in demonstracijska metoda 

(Tomić, 2000).  

 

Ilustrativna-demonstracijska metoda 

 

Pri metodi demonstracije je naloga učencev, da opazujejo predmete in pojave, učitelj jih 

demonstrira. Učitelj mora usmerjati učenčevo opazovanje, da pri opazovanju zaznajo to, 

kar je bistveno na objektu ali pri procesu. Glavna funkcija demonstriranja je miselna 

aktivizacija učencev. Priporočljivo je demonstrirati naravne pojave in predmete v 

naravnem okolju, kar ni vedno možno. V teh primerih uporabljamo modele, makete, 

pojave in predmete ilustriramo s skico, filmom, videoposnetkom … (Tomić, 2000). 

 

Laboratorijska-eksperimentalna metoda 

 

Namen laboratorijske-eksperimentalne metode je razvijanje vedoželjnosti, kulture dela 

in sodelovanja med ljudmi. Omogoča intenzivno čustveno, miselno in ustvarjalno 

izvedbo dejavnosti učencev. Uporabna je predvsem pri predmetih, kjer se izvajajo 

laboratorijske vaje in eksperimenti. Prednost laboratorijske-eksperimentalne metode je, 

da lahko pogoje prilagajamo ciljem proučevanj in jo zaradi kontrole lahko ponovimo 

(Tomić, 2000).  

        Slika 1: Klasifikacija učnih metod (Tomić, 2000) 
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Metoda izkustvenega učenja 

 

Glavna elementa izkustvenega učenja sta izkušnja in njena transformacija. Za učenje ni 

dovolj le zaznava, temveč jo moramo na ustrezen način prenesti v nove vzorce 

razumevanja in ravnanj. Prednost izkušenjskega učenja je, da udeležence dejavno in 

neposredno vključi v učni proces. Posledično spodbuja motivacijo, dviga osebno 

zavzetost, poveča empatijo in pomaga pridobiti razne spretnosti, predvsem 

komunikacijske (Tomić, 2000).  

 

Druga delitev učnih metod je delitev po P. Pucelj Lukan (2011, v Mrak Merhar, 2013), 

ki pri delitvi učnih metod ključni pomen pripisuje aktivnosti udeležencev, saj so znanja 

pridobljena na aktivni način, trajnejša in jih lažje uporabimo v praksi. Kot pomembne 

dejavnike navaja tudi: ciljno skupino (kdo je udeležen, starost udeležencev …), tehnične 

možnosti (pripomočki, prostor …), vsebino (v kakšni meri spoznati vsebino) in cilje 

metod (učenje, osebna rast, vsebina …). Avtorica glede na aktivnost udeležbe metode 

dela loči na statične in dinamične metode dela (slika 2). Pri statičnih metodah dela je 

vodja aktiven, udeleženci so pasivni, saj večinoma opazujejo dogajanje kot zunanji 

opazovalci. Statične metode so uporabne, ko želimo posredovati veliko informacij v 

kratkem času. Za primer lahko navedemo predavanje, saj je učitelj večino časa aktiven, 

učenci ga le poslušajo. Ko učenci postanejo aktivni udeleženci, govorimo o dinamični 

metodi dela. Z dinamično metodo zajamemo celostno učenje, saj spodbudi kognitivno 

raven (predznanje povezujemo z novim pridobljenim znanjem), afektivno (vključevanje 

čustev in etičnih načel) in psihomotorično raven. Poleg tega zahteva tudi višjo 

kognitivno stopnjo razmišljanja. Dober primer dinamične metode je didaktična igra, s 

katero lahko dosežemo učne cilje in pridobimo znanje, ki bo ostalo trajno še dolgo v 

prihodnosti. Od udeležencev zahteva vključitev predznanja, hkrati jih spodbuja k 

razmišljanju o novem pridobljenem znanju (Mrak Merhar, 2013).  

  

 
 

 

 

 

Slika 2: Delitev učnih metod glede na aktivnost udeležencev (Mrak Merhar, 2013, str. 9) 



12 

 

2.3 Igra 
   

 

 

 

 

                                                                                    

2.3.1 O igri 
 

Različni avtorji so v preteklosti skušali opredeliti posamezne značilnosti igre v 

primerjavi z drugimi oblikami človekove aktivnosti in izdelali različne kriterije za 

prepoznavanje igre. Oerter (1993) igro opisuje kot aktivnost, sestavljeno iz posebnih 

vrst dejanj. Igro od drugih dejanj loči na podlagi odsotnosti posledic in prisotnosti 

notranje motivacije za izvajanje dejavnosti. Igralna dejanja se izvajajo zaradi dejanj 

samih, le v nekaterih primerih je pomembna tudi posledica. Bruner (1985, v Marjanović 

Umek, Zupančič, 2011) dodaja, da je tudi povezava med dejanjem in njegovim 

rezultatom precej rahla. Tudi on je mnenja, da je med igranjem bistvenega pomena 

igralna dejavnost sama in ne uresničitev prvotnega namena igralnega dejanja. Po 

Brunerjevem mnenju otroci na ta način pridobivajo spretnosti, ki se jih pod pritiskom 

doseganja nekega rezultata ne bi lotili. Otrok pri igri velikokrat prehaja iz ene dejavnosti 

v drugo, kar ne kaže na pomanjkanje koncentracije in sposobnosti za usmerjanje svoje 

dejavnosti na poti do rezultata, temveč da se z veseljem loti dejavnosti in z zanimanjem 

preizkuša različne kombinacije dejanj. Hrvaška psihologinja M. Duran (2003) je v 

svojem delu igro opisala kot nespecializirano, zelo kompleksno in predvsem 

multifunkcionalno aktivnost. Sam pojem igre se nanaša na veliko število aktivnosti, ki 

jih zaznavamo v otrokovem vedenju. Igre ne uvrščamo le v predmet poučevanja v 

psihologiji, temveč tudi v pedagogiki, antropologiji, sociologiji in drugih znanstvenih 

vedah. Nekateri avtorji vidijo bistvo igre v neki vrsti vzburjanja, ki se pojavi ob igri. Na 

drugi strani etnologi kot najpomembnejšo značilnost igre navajajo spontano izvajanje 

akcij, kar ustvarja določene novosti v vedenju. Ne glede na svojo teoretično pripadnost 

posameznim psihološkim smerem, so vsi avtorji enotnega mnenja, da je igra aktivnost, 

ki se po navadi pojavi v obdobju otroštva. Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo 

izkušnje iz svojega stvarnega sveta in prav te, ki jih lahko pridobijo s pomočjo igre, so 

pogoj za zdravo rast in napredek pred vstopom v šolo (Brvar, 2014). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra dejavnost, ki na najbolj naraven 

način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Igra s svojo dinamiko, čustveno obarvanostjo, 

svobodo in stalno aktivnostjo pozitivno vpliva na razvoj in učenje vsakega otroka 

(Grunfeld, 1993). Raziskava M. Kašnik-Janet (2009) je pokazala, da je igra 

najpomembnejši komunikacijski kanal in most vplivanja ter spodbujanja otrokovega 

razvoja. Tako kot druga komunikacijska sredstva se tudi igra skozi razvojni proces 

razvija in nadgrajuje. Poleg komunikacijske vrednosti je igra tudi sredstvo učenja in 

prakticiranja. Tisto, kar bo odkril skozi igro, ga bo čustveno dotaknilo in mu priraslo k 

srcu. Zelo pomembno je, da otrok skozi igro postaja mali raziskovalec. Življenje otrok 

postaja vedno bolj oddaljeno od narave, zato potrebuje vzgojo, ki je tudi ekološko 

»Igra nima neki ciljev, ki bi jim 

bila podrejena. Svoje cilje in smisel 

ima sama v sebi in kot taka ne služi 

prihodnosti, ampak je umeščena v 

realno sedanjost, zdaj in tukaj. « 

(Marjanović Umek in Zupančič, 2011) 
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usmerjena. Pri tem ne smemo v ospredje postaviti vzgoje z dvigovanjem prsta in 

kopičenjem teorije, saj se otroku ne vtisne v spomin (Menih, 1996).  

2.3.2 Igrače in didaktične igrače 
 

V nadaljevanju bomo pozornost namenili pomenu igrač, opisali klasifikacijo igrač po L. 

Marjanovič (1981) in predstavili razliko med otroško igračo in didaktično igračo. L. 

Marjanovič (1981) igračo opredeli kot osnovo otrokove igre, ki postavi okvirno idejo za 

igro ter vpliva na posamezne oblike igre. T. Bruce (1996, v Marjanovič, 2006) pravi, da 

otroci preko igrač spoznavajo ideje, značilne za okolje, v katerem odraščajo. Prav tako 

tudi Dixon (1992, v Marjanovič, 2006) opozarja, da vsi otroci potrebujejo igralni 

element ali igračo, ki spodbuja tako telesni kot kognitivni razvoj. Otrok preko igrače 

spoznava svoje telo, svoje zmožnosti in okolje, v katerem živi. Igrače so lahko izjemna 

motivacijska spodbuda in sredstvo za osvajanje prostora in pridobivanja novih znanj 

(Brvar, 2014). Pri igri je otrokova usmerjenost na predmete očitna, saj je dejanje še 

zunanje, razmeroma popolno in usmerjeno na konkretne materialne predmete (npr. 

igrače). Skozi spoznavni razvoj otroka se pretežni del njegovih dejanj odvija v obliki 

predstav in mišljenja, njegova osredotočenost na predmete se kljub temu ohranja. 

Prisotnost predmetov ni več nujna, z njimi pa se še vedno ukvarja na miselni ravni. V 

mnogih primerih materialne predmete zamenjajo ideje, pravila in odnosi. 

 

L. Marjanović (1981) igrače deli glede na glavno funkcijo, ki jo otrok v igri razvije z 

igračami. To so: 

 

  igrače za razgibavanje, ki vplivajo na razvoj otrokove motorike ter tako 

pripomorejo k razvoju gibalnih spretnosti (npr. žoge); 

  ljubkovalne igrače, ki jih otroci lahko ljubkujejo, pestujejo in jim pripišejo 

lastnosti 

živega bitja; po navadi so narejene iz mehkih materialov in pozitivno vplivajo 

na čustveni razvoj otroka (npr. živali iz pliša); 

  igrače, ki se uporabljajo med konstrukcijsko igro, lahko otrok uporabi za gradnjo 

različnih struktur in si tako pridobiva tehnične izkušnje (npr. kocke); 

  pripomočki za družabne igre, s katerimi otroka navajamo na upoštevanje pravil 

igre in jih spodbudimo k sodelovanju s soigralci (npr. karte); 

  priložnostne igrače, ki jih lahko otrok izdela sam. Izdelane so iz različnih 

materialov in jih lahko uporabljamo v različne namene (Marjanović, 1981). 

Otrok z izdelano priložnostno igračo utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti in 

razvija ustvarjalnost. Pri izdelovanju priložnostnih igrač je priporočljivo, da jih 

usmerjamo k uporabi naravnih materialov, saj bo zelo koristno za otroka in tudi 

za čistočo v okolju (Pogačnik-Toličič, 1978).  

 

Ker smo v empiričnem delu magistrskega dela raziskovali, kako didaktične igre vplivajo 

na pouk, bomo v nadaljevanju predstavili tudi didaktične igrače, ki so predmet 

didaktične igre. O razlikovanju med didaktično igračo in otroško igračo imajo avtorji 

različna mnenja. T. Bruce (1996, v Marjanovič, 2006) omenja, da v zahodni kulturi 

prevladuje misel, da naj bi didaktične igrače imele velik vpliv na razvoj otrokovega 

mišljenja, branja, pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije. Pri tem opozarja, da 

te vrste igrač ne spodbujajo otrokovega učenja, temveč imajo lahko celo nasprotni 
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učinek. Didaktične igre so oblikovane tako, da jih lahko otrok uporablja na vnaprej 

določen način, kar zavira otrokovo igralno aktivnost. B. Almqvist (1994, v Marjanovič, 

2006) izpostavlja dejstvo, da je poimenovanje igrač z imenom »didaktične« povzročilo 

veliko nesporazumov. Avtorica se sprašuje, kakšen namen imajo potem ostale igrače, ki 

niso didaktične. Opozarja, da so bile didaktične igrače vedno bolj cenjene in višje 

strukturirane od ostalih igrač. Avtorica je mnenja, da predmet ali igrača sama po sebi ne 

more poučevati ali spodbujati otrokove ustvarjalnosti. Podobnega mnenja je tudi Dixon 

(1992, v Marjanovič, 2006), ki trdi, da je razlikovanje med didaktičnimi igračami in 

ostalimi, ki niso didaktične, nesprejemljivo. Po njegovem mnenju bi bilo bolje, če bi 

igrače obravnavali kot skupino predmetov, preko katerih otrok razvija svoje kognitivne 

in socialne spretnosti. Avtor dodaja, da lahko vse igrače otroku omogočajo učenje, saj 

mu prinašajo različna sporočila in v njem zbujajo nove ideje. Vanderberg (1994, v 

Marjanovič, 2006) povzame vsa mnenja različnih avtorjev, ko pravi, da je lahko vsaka 

igrača orodje za učenje, če spodbuja otroka k učenju. Tudi danes veliko učiteljev posega 

po didaktičnih igračah pri poučevanju pouka z metodo didaktična igra. Opredelitev 

didaktičnih iger je podrobnejše predstavljena v naslednjem poglavju.  

2.4 Didaktične igre 

2.4.1 Opredelitev 
 

Didaktična igra je igra, ki je zasnovana tako, da ustreza načrtovanim izobraževalnim 

ciljem, ki jih dosežemo z aktivno vlogo udeležencev (Jemec, Mrak Merhar, Repnik, 

Umek, 2013). Samo ime izhaja iz besede didaktika, ki je grškega izvora, in stari glagol 

didaskein pomeni poučevati (Tomić, 2003). Didaktična igra se od prostih iger razlikuje 

po tem, da ni spontana, saj je njeno izvedbo treba predhodno načrtovati. Te igre ne 

nastanejo iz učenčeve notranje potrebe, saj se jih ne domislijo učenci, temveč jo sestavi 

odrasli, največkrat učitelj. Didaktična igra je pravzaprav ena od učinkovitih dinamičnih 

metod pri poučevanju, vzgoji, vodenju skupine in odkrivanju novih idej (Mrak Merhar, 

2013). 

 

V ospredju didaktičnih iger so izobraževalni cilji, ki jih dosežemo z aktivno vlogo 

udeležencev. Prav to je prednost didaktične igre pred ostalimi dinamičnimi metodami, 

saj posameznika vključi celostno. Pri tem moramo biti pozorni na to, da vzgoje in 

izobraževanja ne moremo ločiti na dva pola (Mrak Merhar, 2013). Tudi Foster in 

Mishra (2007) trdita, da morajo didaktične igre poleg izobraževalnega vpliva imeti tudi 

vzgojni vpliv. V širšem pomenu ima vsaka igra določeno vzgojno-izobraževalno vlogo, 

vendar je ta v večini naključna. Pouk je načrtovan in organiziran vzgojno-izobraževalni 

proces in zaradi tega se s prosto igro pri pouku ne bi mogli uresničevati vzgojno-

izobraževalni cilji. Zato mora učitelj didaktično igro dobro načrtovati, saj mora 

didaktična igra pri pouku imeti vlogo uresničevanja vzgoje in izobraževanja, kar 

pomeni, da mora vsebovati točno določene cilje. Pri tem lahko učinek didaktične igre 

pozna le učitelj, medtem ko se ga učenci med didaktično igro ne zavedajo (Tomić, 

2002). Vsaka igra ima v sebi skrito določeno nalogo oziroma problem, ki ga učenci med 

igro razrešijo. Uspešno zaključena igra učencem prinaša zadovoljstvo, učitelju pa 

uspešno realizirane vzgojno-izobraževalne cilje (Tomić, 2002). 

 



15 

 

Didaktična igra je učinkovit način za izobraževanje, saj zbuja pozornost učencev in 

povečuje njihov interes (Bognar, 1987). Kapp (2013) je v svojem članku predstavil 

ugotovitve, da poučevanje z didaktičnimi igrami pozitivno vpliva na motivacijo 

učencev, kar je vzrok za boljše doseganje rezultatov. Tudi Pollard in Duvall (2006) sta 

mnenja, da z didaktičnimi igrami pripomoremo k motivaciji učencev za delo. O 

učinkovitosti didaktičnih iger pri usvajanju ciljev pišeta tudi K. Klodič. (2015) in M. 

Mesec (2015). Predstavili sta raziskave, ki so prav tako pokazale, da učenci pri 

obravnavi učnih vsebin z didaktičnimi igrami dosegajo večino učnih ciljev. M. Mesec 

(2015) je predstavila razliko med tradicionalnim načinom poučevanja in poučevanjem z 

didaktičnimi igrami. Ugotovila je, da imajo didaktične igre veliko prednosti v primerjavi 

s tradicionalnim načinom poučevanja, saj je pri učencih, poučevanih z metodo 

didaktične igre, učna ura potekala v bolj sproščenem okolju. Prav tako tudi mnogi 

angleški avtorji poudarjajo pomen igre pri pouku. Učenci imajo veliko željo po učenju, 

vendar jih pri tem v veliki meri ovira tradicionalni način poučevanja. Prav zaradi tega 

vse več avtorjev piše, da so didaktične igre ustrezna metoda za poučevanje in osebnostni 

razvoj učencev. Učenci niso pod pritiskom zaradi možnega neuspeha in zato dosegajo 

boljše rezultate (Kamenov, 2006). Humphrey (1974) je primerjal navadno metodo dela z 

besedilom in metodo z igro. Dvanajst učencev tretjega razreda je razdelil v dve skupini. 

Prva skupina je nalogo reševala z branjem in pisanjem, druga pa je igrala tekmovalno 

igro, ki je prikrito vsebovala isto nalogo. Izkazalo se je, da sta obe skupini napredovali, 

vendar je druga skupina imela boljši končni uspeh. Avtor je hkrati ugotovil, da je 

metoda didaktične igre primerna tudi za otroke z učnimi težavami (Bognar, 1987). 

Pickering (1971, v Bognar, 1987, str. 33) pravi, da za izobraževanje ni dobro, če znanje 

in ideje vsiljujemo s strahom pred avtoriteto, saj je taka vzgoja neprijetna za dijake in 

učitelje. J. R. Lee (1984, v Bognar, 1987, str. 36) je prav tako zagovornik iger in 

simulacije za pouk, saj naj bi bile pomemben del učnega procesa. Skratka, učenje z 

didaktično igro je lahko zelo uspešno, saj so postopki igre lahko učni postopki in 

strategije (Pečjak, 2009). 

2.4.2 Vrste didaktičnih iger 
 

Kljub temu da ima didaktična igra svoje značilnosti, se njena težavnost in vrsta igre s 

starostjo in razvojem učencev spreminjata. Gre za razlike v številu različnih vrst igre, v 

skupinah in podskupinah, v njihovi vsebinski pokritosti in njihovem poimenovanju. 

Različni avtorji za opredelitev didaktične igre uporabljajo različne, hkrati tudi podobne 

kriterije. Ena izmed razširjenih klasifikacij didaktičnih iger je Cehova klasifikacija – 

klasifikacija Društva mladinski ceh, ki igre razvršča glede na namen in glede na način 

izvajanja. Pri klasifikaciji glede na namen so igre razvrščene glede na to, kaj želimo z 

igro doseči. Pri klasifikaciji glede na način so igre razvrščene glede na to, kako se 

izvajajo in na kakšen način bomo dosegli želen učinek. Poleg Cehove klasifikacije 

(tabela 4) bomo v magistrskem delu predstavili še klasifikacijo iger po Kamenovu 

(1981, str. 51–57), ki jo prikazuje tabela 5.  
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Tabela 4: Cehova klasifikacija didaktičnih iger (Mrak Merhar, 2013, str. 51–58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju bomo predstavili Cehovo klasifikacijo didaktičnih iger glede na namen 

in glede na način izvajanja didaktične igre. 

 

 Klasifikacija iger glede na namen (Mrak Merhar, 2013): 

 

Igre spoznavanja. Igre spoznavanja so uporabne pri spoznavanju udeležencev, ko se 

skupina oblikuje in se njeni člani med seboj še ne poznajo. S spoznavnimi igrami 

želimo poleg prvega stika doseči, da povedo o sebi kaj več. Glavni cilj igre je, da se 

udeleženci sprostijo, odpravijo tremo, izrazijo svoja mnenja in vzpostavijo prve stike. 

Sprva uporabimo igre, ki ne izpostavljajo posameznih članov, niso tekmovalne in ne 

zahtevajo tesnih telesnih stikov. Z njimi ustvarimo prijetno klimo, saj se udeleženci 

otresejo zadržanosti, lažje se vključijo v skupino in aktivnejše sodelujejo. Z igrami 

spoznavanja preprečujemo nastanek zaprtih podskupin, ki med sabo ne želijo 

sodelovati, sprejemamo nove člane v skupino, ki je že oblikovana. V primeru, da se 

člani igre že poznajo, lahko igre spoznavanja uporabimo za bolj poglobljeno 

spoznavanje članov skupine. Pri igri spoznavanja ima pomembno vlogo tudi vodja, ki s 

primerno uporabo spoznavnih iger omogoča vedno globlje spoznavanje udeležencev. 

Naloga vodje je, da vsakič, ko se skupina zbere, nameni čas tudi spoznavanju skupine. 

Sčasoma se čas za spoznavanje zmanjša, hkrati mora biti spoznavanje vedno bolj 

poglobljeno. S spoznavnimi igrami člani skupine spoznajo način delovanja in 

razmišljanja drugih članov, kar pripomore pri aktivnem sodelovanju v ostalih 

aktivnostih usposabljanja.  

 

Poživitvene igre. Velikokrat se zgodi, da med učnim procesom energija in pozornost 

skupine upadeta. V takih primerih so zelo uporabne poživitvene igre, saj so kratke, 

preproste in udeležence sprostijo ter jih napolnijo s pozitivno energijo. Uporabijo se 

lahko tudi pred določeno aktivnostjo, ko želimo udeležence zbrati ali jih vpeljati v 

določeno temo. Pri poživitvenih igrah moramo biti pozorni na udeležence skupine. Če 

udeleženci skupine takih iger niso vajeni, sprva uporabimo manj dinamične igre. 

Najprej uporabimo igre, ki so sproščene, ne izpostavljajo posameznih članov skupine, 

Klasifikacija glede na način 
velike igre 

tekmovalne igre 

igre vlog 

bansi 

miselne igre 

strateške igre 

namizne igre 

Klasifikacija glede na namen              
igre spoznavanja 

poživitvene igre 

 igre za opazovanje 

 ledolomilci 

igre za delitev v skupine 

igre za gradnjo skupnosti 

socialne igre 

 (predpogoj – igre spoznavanja) 

 komunikacija in oblikovanje 

skupnosti 

 opazovanje in zaznavanje 

 vživljanje in identifikacija 

 agresija in reševanje sporov 

simulacijske igre 

igre zaupanja 

evalvacijske igre 
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so netekmovalne in ne vključujejo tesnih telesnih stikov. Poživitvene igre delimo na igre 

za ogrevanje in ledolomilce.  

 

Igre za ogrevanje uporabimo, ko želimo sprostiti vzdušje in se udeleženci med sabo še 

ne poznajo. Z njimi želimo udeležence spodbuditi, da vzpostavijo stik in jih motivirati 

za delo pred določeno aktivnostjo. Ledolomilci so namenjeni predvsem zvišanju 

situacijskega interesa za boljšo koncentracijo, sprostitvi ob napornem delu, poživitvi 

učnega procesa in sprostitvi udeležencev za nadaljnje sodelovanje.  

 

Igre za delitev v skupine. Namen igre je razdelitev ene skupine v manjše skupine za 

nadaljnje delo. Vodja jih lahko uporabi za naključno razdelitev udeležencev v skupine, 

ko mu ni pomembno, kateri udeleženci so v skupini, ampak le velikost in število 

udeležencev v skupini. Prav tako jih lahko uporabi za navidezno naključno razdelitev 

udeležencev v skupine, ko mu je pomembno, kateri udeleženci so skupaj, a želi, da 

imajo občutek, da so v skupine razdeljeni naključno.  

 

Igre za gradnjo skupnosti. Igre so namenjene za gradnjo skupnosti, ko se udeleženci 

med seboj dobro poznajo. Z igrami za gradnjo skupnosti izboljšamo komunikacijo med 

udeleženci, spodbujamo medsebojno sodelovanje in jih pripravimo na bolj produktivno 

delo. Igre za gradnjo skupnosti postopoma stopnjujemo, saj dolžino in zahtevnost igre 

prilagajamo skupini udeležencev. Pomembno je, da ob koncu igre igro vrednotimo. 

Skozi vrednotenje udeleženci spoznajo svoje delovanje in delovanje ostalih 

udeležencev, odpravijo nastala nesoglasja v medsebojnem sodelovanju in ovrednotijo 

svoje vloge, ki so jih imeli v igri. 

 

Socialne igre. Pri socialnih igrah je v ospredju socialno učenje, razvijanje socialnih 

odnosov in oblikovanje vrednostnega sistema. Z njimi delamo na osebni rasti in 

izboljšujemo socialne spretnosti. Omogočajo nam, da posameznik preko lastne izkušnje 

razume dogajanje v okolju in se tako nauči prevzeti odgovornost, odločiti in razumno 

odzvati na spremembe. V ospredju ni izobraževanje, temveč je poudarek na 

spoznavanju in razumevanju samega sebe in drugih, analiziranju svojih ravnanj, 

pričakovanj, občutkov in spoznanj. Predpogoj za izpeljavo socialne igre je, da je 

skupina že oblikovana in povezana. Socialne igre se delijo v pet skupin. Izbira igre je 

odvisna od namena igre, pri tem moramo upoštevati tudi faze razvojne stopnje 

(spoznavanje, komunikacija in oblikovanje skupine, opazovanje in zaznavanje, 

vživljanje in identifikacija, agresivnost in reševanje sporov).  

 

Simulacijske igre. Namen simulacijskih iger je posnemanje realnih situacij in življenja 

ali vživljanje v izbran dogodek, odnose in način življenja. Z njimi dosežemo: 

  aktivno učenje, 

  usposabljanje in pridobivanje različnih veščin, 

  odkrivanje novih rešitev določenega problema, 

  spoznavanje sebe in osebnostne rasti, 
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lahko igro izboljšamo, udeleženci lahko opišejo svoje izkušnje in konflikte ter tako 

razrešijo svoja negativna občutja, ki so nastala med igro.  

 

Tekmovalne igre. Namen tekmovalnih iger je, da se skupina ob tekmovalnosti iger 

sprosti in okrepi timski duh. Pozorni moramo biti, da ne pride do zaničevanja potreb in 

želja drugih udeležencev, posmehovanja, izgubljanja zaupanja v druge in izgube 

samospoštovanja do sebe. Večina tekmovalnih iger je športnih, zato moramo paziti, da 

ne pride do telesnih poškodb. Največkrat jih uporabljamo kot poživitvene igre, igre za 

gradnjo skupnosti ali kot velike igre. 

 

Bansi. Bansi so igre s petjem, pri katerih uporabljamo roke, noge, glas … Z njimi 

ustvarimo ozračje sproščenosti, povezanosti, odprtosti, veselja, poleg tega spodbujamo 

tudi ustvarjalnost udeležencev. Pomembno je, da izvajalec bansov udeležence pritegne k 

sodelovanju. Vedeti mora, kaj hoče z bansom doseči, da ga lahko razloži in pokaže 

udeležencem. Udeleženci se lahko bansa naučijo zelo hitro, saj je dovolj, da se naučijo 

besedilo, melodijo in glavne gibe, ki se nato ponavljajo. Lahko jih ustvarimo tudi sami. 

Največkrat jih uporabljamo kot poživitvene igre.  

 

Miselne igre. Pri miselnih igrah je poudarek na razmišljanju s svojo glavo. Namenjene 

so popestritvi učnih ur ali odmorov, saj ne zahtevajo fizičnega napora. Pri miselnih 

igrah je rešitev po navadi zelo preprosta, pot do rešitev pa zahtevna. Pri načrtovanju 

miselnih iger moramo biti pozorni, da se udeleženec med igranjem zaradi nepoznavanja 

rešitve ne bo počutil manjvrednega. Pri iskanju rešitve igre udeležencem ponudimo 

namige, s katerimi lažje razrešijo dano situacijo.  

 

Strateške igre. S strateškimi igrami spodbujamo strateško načrtovanje udeležencev, saj 

le z dobro strategijo posameznik ali skupina zmaga.  

 

Namizne igre. Za izvedbo namiznih iger potrebujemo igralno ploščo, kocko in igralne 

karte. Namizno igro po navadi igra več igralcev hkrati. Največkrat jih uporabljamo kot 

poživitvene igre in kot igre za gradnjo skupnosti. 

 

V empiričnem delu smo vključili namizne igre, kviz in igre vlog, zato jih bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili.  

Namizne igre 

 

Raziskave so pokazale, da namizne igre pozitivno vplivajo na motorične sposobnosti 

učencev. Prav tako pripomorejo k razumevanju matematičnih operacij in ocenjevanju 

vrednosti.  

 

Namizno igro po navadi igra več igralcev hkrati. Za njeno izvedbo pogosto potrebujemo 

ploščo, kocke in igralne karte. Vsaka namizna igra ima določen cilj, ki ga morajo igralci 

doseči. Pravila namiznih iger so zelo raznolika, saj so lahko zelo enostavno ali zelo 

zapletena, odvisno od težavnosti igre.  

 

Poznamo več vrst namiznih iger, na primer: miselne, strateške, vojaške, poslovne … 

Ena prvih namiznih iger je bila miselna igra šah, kasneje pa so izdelali tudi druge 
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namizne igre, kot so Monopoly, človek ne jezi se, potapljanje ladjic, mlin (Wikipedija, 

b. d.). 

 

Igre vlog 

 

Igra vlog je ena izmed metod izkustvenega učenja. Med poukom se lahko izvaja kot 

aktivnost, v kateri učenci zavzemajo vloge v različnih situacijah. Igra vlog poteka v 

petih stopnjah, skozi katere se razvijajo komunikacijske in druge socialne veščine. Pri 

prvi stopnji udeleženec prevzame vlogo samega sebe. Udeleženca postavimo v 

namišljeno okoliščino, v kateri se odzove kot on sam. Pri drugi stopnji postavimo 

udeleženca v namišljeno okolje, v katerem mora prevzeti vlogo samega sebe v skupini. 

Odzvati se mora kot on sam v razmerju do drugih udeležencev učnega procesa, ki so 

postavljeni v namišljeni okolici kot on. V tej stopnji je poudarek na pomenu 

komunikacije in socialnih spretnosti. V tretji stopnji udeleženec zavzema vlogo nekoga 

drugega. V namišljeni okolici se mora odzvati, kot si predstavlja, da bi se odzvala ta 

oseba. Pri četrti stopnji je udeleženec postavljen v namišljeno okolico, pri kateri se 

odzove, kot misli, da bi se odzvala neka oseba v razmerju do drugih udeležencev učnega 

procesa, ki so prav tako postavljeni v namišljeni okolici. Pri peti stopnji učenec 

zavzema vlogo sebe ali nekoga drugega, le da proces poteka pred občinstvom (Lapajne 

Dekleva, 2012). 

 

Razprave o interesu učencev za igro vlog so različne. Veliko avtorjev igro vlog navaja 

kot zelo učinkovito metodo izkustvenega učenja. Ugotovili so, da je pouk naravoslovja 

z igranjem vlog za učence privlačnejši. Učenci imajo v takih situacijah priložnost 

pokazati več svojih sposobnosti kot pri tradicionalnem načinu poučevanja, kar pozitivno 

vpliva na motivacijo učencev. Dobro vodena igra vlog ustvarja prijetno in delovno 

vzdušje v razredu. Učitelj se mora zavedati, da se tako vzdušje gradi postopoma, zato 

mora učence na takšno delo pripravljati postopoma (Lapajne Dekleva, 2012). Tudi Van 

Ments (1992, v Lapajne Dekleva, 2012) pravi, da je reakcija učencev na igro odvisna od 

njihovih predhodnih izkušenj. Pozitivne učinke igre vlog je v svojem magistrskem delu 

predstavila tudi P. Reberšek (2016). Izkazalo se je, da ima igra vlog pozitiven 

motivacijski učinek in je med učenci zelo priljubljena. 

 

Z metodo igranja vlog v izobraževanju lahko dosežemo aktivno sodelovanje učencev, v 

drugi skrajnosti pa pasivno gledanje in poslušanje drugih izvajalcev (Lapajne Dekleva, 

2012). Butler (1989) navaja težavo, ki lahko nastopi pri igri vlog. V primeru, da razred 

ni izoblikovan v močno socialno strukturo, je igro vlog v takem okolju zelo težko 

izvajati. Butler (1989) priporoča, da učitelj vsaj na začetku igranja vlog izbira oblike, pri 

katerih ni občinstva, saj tako zmanjša strah učencev pri prevzemanju likov. Tudi 

McMurdo (1990) opozarja, da je težko zagotoviti, da bi učenci ne glede na svoje 

sposobnosti enakovredno sodelovali v procesu. Lahko se zgodi, da učitelji igre vlog ne 

uporabljajo primerno, zato se učenci dolgočasijo in imajo do igranja odpor. Učitelji 

mora za izpeljavo igre načrtovati tudi časovno organizacijo, saj je potrebnega precej 

časa za pripravo, izpeljavo in evalvacijo. Zaradi zahtevne priprave in možnih nastalih 

konfliktov med učenci, ki ga izzovemo z igranjem vlog, pa se nekateri učitelji celo 

bojijo uporabiti igranje vlog v razredu (Lapajne Dekleva, 2012).  
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Kviz  

 

Kviz je eden od priljubljenih načinov preverjanja znanja, lahko se uporablja tudi za 

uvodno motivacijo in osrednji del učne ure. Učitelj lahko težavnost vprašanj prilagaja 

učni temi in starosti učencev. Pri tem mora biti pozoren, da vprašanja niso prezahtevna, 

saj bi v tem primeru situacijski interes učencev hitro upadel. Vključena morajo biti 

vprašanja na različnih ravneh znanja. Poleg oblikovanja ustreznih vprašanj je učiteljeva 

naloga, da oblikuje čim bolj enakovredne skupine. Priporočljivo je, da imamo v šoli 

stalne skupine, saj se sčasoma razvije ekipna dinamika, hkrati pa poraz na njih vpliva 

kot motivacijsko sredstvo za prihodnje kvize. Učitelj mora spodbujati sodelovanje vseh 

članov skupine in biti pozoren na pretirano tekmovalnost, saj ta lahko sproži negativna 

čustva učencev (Hederih in Škvorc, 1999).  

 

Učitelj mora biti pozoren tudi na ustrezno izbiro tipa kviza in ga prilagoditi učni temi in 

starosti učencev. V nadaljevanju bomo predstavili naslednje tipe kviza, ki so 

predstavljeni v knjigi Male sive celice: Drži?, Izberi tematiko, Od pet proti nič, 

Abeceda, Izberi težavnost (Hederih in Škvorc, 2001).  

 

Drži? Kviz tipa drži/ne drži je med sestavljavci kvizov dokaj razširjen, saj je v 

primerjavi z drugimi kvizi njegova sestava lažja in hitrejša. V primeru ekipnega 

tekmovanja je pomembno, da se zagotovi sočasnost odgovarjanja. Vsaka ekipa dobi dve 

tablici, na eni piše drži, na drugi ne drži. Učitelj prebere trditev in počaka nekaj 

trenutkov za premislek učencev. Na dogovorjen znak ekipa dvigne tablico. Vsak 

pravilni odgovor prinese eno točko. 

 

Izberi tematiko. Kviz je sestavljen iz treh sorodnih tem. Učitelj pripravi preglednico, iz 

katere učenci izmenično izbirajo temo (A, B, C) in zaporedno številko vprašanja (1–10). 

V novem krogu lahko ekipa spremeni temo in izbira katerokoli prosto polje v 

preglednici.  

 

Od 5 proti 0. Kviz je praviloma sestavljen iz 15 nalog. Ekipe po vrstnem redu izbirajo 

številko naloge. Učitelj prebere prvo informacijo. V primeru, da ekipa ugotovi končno 

rešitev, prejme 5 točk. Če poda napačen odgovor, učitelj prebere naslednjo informacijo, 

ki prinaša 4 točke. Ekipa, ki odgovori napačno po vseh 5 informacijah, prejme 0 točk.  

 

Abeceda. Igra je namenjena dvema igralcema, lahko pa poteka tudi v parih. Pri tem tipu 

kviza se pravilni odgovor vedno začenja na izbrano črko. Prvo črko izbere učitelj, vsako 

naslednjo pa tekmovalec, ki je pravilno odgovoril. Učitelj in tekmovalci se skupaj 

dogovorijo za znak prijave. Tekmovalec se prijavi, ko misli, da pozna pravilen odgovor. 

V primeru, da je njegov odgovor napačen, odgovarja nasprotni tekmovalec, ki počaka 

učitelja, da prebere vprašanje do konca in šele nato poda odgovor. 

 

Izberi težavnost. Vprašanja pri igri se razlikujejo v težavnosti. Ekipe si iz razpredelnice 

izmenično izbirajo vprašanja. Vsak pravilni odgovor je vreden toliko točk, kot je vredna 

težavnost vprašanja. V primeru, da ekipa ne odgovori pravilno, prejme 0 točk (Hederih 

in Škvorc, 2001). 
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Tabela 5 prikazuje Kamenovo klasifikacijo iger, ki deli didaktične igre v 19 skupin. 
Tabela 5: Kamenova (1981) klasifikacija iger 

VRSTA IGER OPIS IGER 
domine, slike v parih Bistvo igre je iskanje podobnih parov ali med seboj drugače 

povezanih simbolov.  

igre posploševanja Te igre od igralca zahtevajo, da med danimi slikami in simboli 

poišče podobnosti ali posploši skupno lastnost, nato to posplošitev 

ali lastnost uporabi.  

loto Naloga igralca je, da združuje in/ali razporeja slike/številke glede 

na dano lastnost.  

igre strategije in zavajanja  Pri tej igri se do želenega cilja pride z zavajanjem nasprotnika. 

Igralec mora pri tem upoštevati predpisana pravila in strategije, ki 

so zasnovane v okviru teh pravil (npr.: monopoli, šah).  

labirinti in ʺigre za bistre 

glaveʺ  

To so igre, ki od udeleženca zahtevajo, da najde pot iz labirinta, 

odkrije pravo smer, razreši uganke ali pa se sooči s praktičnim 

problemom (labirinti, rebusi …). 

igra tipa ʺčlovek ne jezi 

seʺ 

Pri teh igrah igralec svojo figuro premika v skladu s številko, ki jo 

pokaže kocka. Upoštevati mora vrstni red in smer premikanja. Cilj 

igre je priti prvi na cilj.  

igre s programiranimi 

igračkami  

Takšne igre vključujejo vse logično-matematične in zaznavne 

načine, ki jih otrok premore (npr.: prepoznavanje geometričnih 

likov, iskanje slik, odkrivanje nasprotij, odgovarjanje na 

vprašanja). Pri teh igrah lahko igralec sam preveri svoje rešitve.  

zloženke, sestavljanke in 

dopolnjevanke  

Pri teh igrah gre za sestavljanje, dopolnjevanje in zlaganje slik ali 

tridimenzionalnih predmetov.  

igre konstruiranja in 

uvrščanja 

Igre zahtevajo analizo predmetov, natančno načrtovanje in 

kombiniranje gradbenega materiala v celoto (npr. kocke, ki jih 

zlagamo eno na drugo).  

igre z barvami in oblikami  Pri teh igrah igralec po lastni izbiri izbere geometrične oblike in 

barve, v skladu z omejitvami ali vnaprej dogovorjenimi pravili, ki 

jih nalaga material.  

logično-matematične igre Vključujejo vse igre, ki pri reševanju igralnih problemov 

vključujejo logično-matematične operacije.  

igre opazovanja in 

razpoznavanja  

Vodilno vlogo imajo čutila, saj gre za tekmovanja v ostrini in 

uporabi čutil (npr.: igralec mora ugotoviti, kaj je v vreči). 

vidne igre  Te igre od igralca zahtevajo, da poiščejo napake/netočnosti na 

slikah ali razporejajo sličice v pravilno zaporedje.  

primerjalne ali 

ocenjevalne igre  

Sprva se ustvarita dve skupini identično razporejenih elementov, 

nato pri eni skupini nekaj spremenimo. Naloga igralca je, da 

poišče razliko v danima skupinama.   

spominske igre  V teh igrah preizkušamo sposobnost pomnjenja prisotnosti 

razporeditve, oblik in imen predmetov.  

besedne igre  Igre, ki se izvajajo s pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov 

(npr.: asociativne igre, oponašanje glasov, telefon). 

pantomimične igre Pri teh igrah pantomimik s kretnjami predstavlja, kaj želi 

predstaviti. Ostali ugibajo, kaj pantomimik prikazuje.  

spretnostne igre  Igralci pokažejo svoje manipulativne spretnosti in sposobnosti za 

analiziranje in razvrstitev elementov po nekem materialu ter 

sposobnosti za predelavo tega materiala v nove celote.  

igre, v katerih postavljajo 

pravila otroci  

Sodelujoči spreminjajo pravila znanih iger, si izmišljujejo naslove 

iger, izdelujejo načrte za namizne družabne igre itd.  
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2.5 Predstavitev pojmov, primerjava dejavnosti in opis napačnih predstav 

za učne teme: vreme, svetloba in okoljska vzgoja 
 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo v podpoglavjih opisali pojme, ki jih zajemajo 

cilji učnega načrta za spoznavanje okolja 2011 za 3 učne vsebine: vreme (tabela 1), 

svetloba (tabela 2) in okoljska vzgoja (tabela 3). Pri vsaki vsebini bomo v podpoglavju 

predstavili predloge in dejavnosti, ki so jih zapisali različni avtorji glede na učne cilje, 

ki so zapisani v učnem načrtu za spoznavanje okolja. Primerjali bomo vsebino 

učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za 3. razred osnovne šole. To so: Okolje in 

jaz 3, Dotik okolja 3 in Odkrivam svoje okolje 3. Nato bomo pri vsaki vsebini v 

podpoglavju predstavili napačne predstave o vsebini.  

 

2.5.1 Pojmi za temo vreme 

Vreme in vremenska napoved 
 

Vreme je stanje ozračja v določenem trenutku in kraju. Lahko je hladno, vroče, 

vetrovno, mirno, suho ali vlažno (Žnideršič, 2000). Vreme pomembno vpliva na naše 

življenje, saj na nas vpliva posredno in neposredno. V nekaterih primerih celo ogroža 

naša življenja, npr. z močnimi vetrovi, gosto meglo, obilnimi padavinami, poplavami in 

neurji s strelami. Z boljšim poznavanjem vremena bi se lahko velikokrat izognili 

mnogim prometnim in drugim težavam in nesrečam. Zelo pomembno je, da učence že v 

prvem triletju seznanimo z vremenskimi pojavi, vetrovi in vremensko napovedjo 

(Reynolds, 2004).  

 

Večina ljudi pozna delo vremenoslovcev le kot pripravo in predstavitev vremenske 

napovedi. Napovedati vreme in dogajanje v naravi za prihodnji mesec ali celo leto je 

zelo velik izziv. To, kar napovedovalec pripoveduje, je rezultat delovanja velikega in 

zapletenega sistema, v katerem množica ljudi in naprav meri, zbira, izmenjuje in 

obdeluje vremenske podatke. Osnove za nastanek vremenske napovedi so izmerjeni 

podatki o vremenu, ki jih zbirajo povsod po svetu na različnih opazovalnih postajah. 

Mednarodna in prosta izmenjava podatkov je bistvena za meteorologijo, saj so 

vremenski procesi razsežni in se premikajo po ozračju (Reynolds, 2004). Operativne 

vremenske napovedi lahko združimo v razne skupine (npr.: glede na čas, glede na način 

dela, glede na porabnike) (Petkovšek in Trontelj, 1996). 

 

Glede na čas, ki ga napoved zajema, delimo napovedi v (Petkovšek in Trontelj, 1996, 

str. 111–112): 

  nekajurne (npr. prihod nevihte), 

  dnevne (kratkoročne), 

  nekajdnevne (srednjeročne), 

  tedenske in sezonske (dolgoročne). 

 

Glede na način dela kombiniramo v grobem dve metodi: 

  numerična ali objektivna po modelih z računalniki, 

  subjektivna z grafičnimi pripomočki. 
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Glede na porabnike ločimo dve skupini: 

 splošne, za objavo v javnih sredstvih obveščanja in 

 posebne, ki so izdelane in prilagojene posameznim porabnikom oz. njihovim 

posebnim potrebam.  

 

Sodobne meteorološke službe izdelujejo tudi različne vremenske karte, na katerih so 

vremenski simboli. Tudi učenci v prvem triletju osnovne šole spoznavajo vremenske 

pojme in simbole, ki jim omogočajo branje vremenske napovedi v besedi (slika 3) in 

sliki (slika 4). Učenci se naučijo tudi uporabljati merilne pripomočke. Vedo, da z 

dežemerom (slika 5) merimo količino padavin in s termometrom (slika 6) temperaturo 

zraka.  

 

 
 Slika 3: Vremenska napoved v besedi (Agencija Republike Slovenije za Okolje, 2017) 

 

 
Slika 4: Vremenska napoved v sliki (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2017)          
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Slika 5: Dežemer (Virles, b. d.)                    Slika 6: Termometer (Termotel, b. d.)  

Oblaki 
 

Oblaki nastanejo z ohlajanjem vlažnega zraka do rosišča, ko nastopi nasičenje zraka. 

Takrat se na kondenzacijskih jedrih aerosola, ki ga sestavljajo kristali morske soli, 

mineralni prah, organski in antropogeni materiali, začno kondenzirati drobne kapljice. 

Kapljice vode v oblakih so tako majhne, da jih s prostim očesom ne vidimo, temveč jih 

vidimo v obliki oblačnega ali meglenega zraka (Rakovec in Vrhovec, 2007). Vsak oblak 

ima svojo obliko in kakšno značilno podrobnost, a jih po obliki v ozračju ločimo v tri 

kategorije (Rakovec in Vrhovec, 2007, str. 153): 

 

  slojasti oblak: plastoviti oblaki, ki imajo horizontalne razsežnosti bistveno večje od 

vertikalnih; 

  kopasti oblaki: imajo izrazito raven spodnji rob, zgornji rob pa je po obliki podoben 

kupolam ali stolpom; 

  raztrgani oblak: so brez izrazite oblike, pogosto brez izrazite baze ali vrha, 

najpogostejše manjših razsežnosti. 

 

V posebno skupino uvrščamo oblake vertikalnega razvoja, ki so večinoma kopasti in 

njihove baze segajo v višino nizkih oblakov, z vrhovi lahko dosežejo višino visokih 

oblakov. 

 

Oblaki so razdeljeni tudi po višini glede na njihovo oddaljenost od zemeljskega površja: 

visoki oblaki (6–12 km), srednji oblaki (2–6 km), nizki oblaki (0,1–2 km). Poleg delitev 

po višini jih sistematično delimo tudi v rodove: cirusi, cirokumulusi, cirostratusi, 

altokumulusi, altostratusi, nimbostratusi, stratokumulusi, stratusi, kumulusi in 

kumulonimbusi (Rakovec in Vrhovec, 2007). 

Padavine 
 

Iz nekaterih oblakov nastajajo tudi padavine, in sicer ko delci v oblaku zrastejo do 

velikosti padavinskih kapljic in padavinskih snežnih kristalov (dež, sneg, sodra itd.) 

Padavine lahko nastanejo ob trku in zlitju vodnih kapljic različnih velikosti v oblaku. 

Zaradi trkov se kapljice v oblaku večajo in lahko postanejo tako velike, da jih zrak ne 
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more več zadrževati in začno padati. Drug način nastanka padavin poteka v oblakih, ki 

vsebujejo zmes vodnih kapljic in kristalov. Vse kapljice ne zmrznejo pri 0 °C, temveč 

so zaradi svoje majhnosti obstojne tudi v razmerah do -38 °C. V takšnih okoliščinah se 

kapljice združijo z zmrznjenimi kapljicami in padejo v obliki ledenih kristalov 

(Rakovec in Vrhovec, 2007). V nadaljevanju predstavljamo delitev padavin po Rakovcu 

in Vrhovcu (2007), ki jih delita na tekoče in trdne.  

 

Rakovec in Vrhovec (2007) pod tekoče padavine uvrščata: pršenje in dež (slika 7).  

 

Pršenje: so drobne kapljice. Lahko se zgodi, da so kapljice pršenja podhlajene in 

zmrznejo ob stiku s tlemi ali nekaterimi predmeti. Tako nastane poledica. 

 

Dež: so debelejše kapljice. Pogosto se kristali ledu v zraku stalijo in padejo na tla kot 

dež. Včasih je dež podhlajen in kapljice ob stiku s predmeti zmrznejo, tako nastane 

poledica ali požled.  

 

 
Slika 7: Dež (Slovenske novice, b. d.) 

 

Rakovec in Vrhovec (2007) pod trdne padavine uvrščata: sneg (slika 8), dež s snegom, 

zmrznjen dež, babje pšeno, sodro in točo (slika 8).  

 

Sneg: je najpogostejša oblika padavin v trdnem stanju. Nastane iz ledenih kristalov, ki 

se pojavijo, ko je zrak zasičen z vodno paro pod 0 °C. Masa ledenih kristalov se 

povečuje in kristali začnejo padati v obliki snega.  

 

Dež s snegom: je mešanica dežja in snega, ter snega, ki se tali.  

 

Zmrznjen dež: je dež, ki je zmrznil pod bazo oblaka. 

 

Babje pšeno: so padavine v obliki belih okroglih zaivjenih zrn. 

 

Sodra: so ledena zrnca, včasih oblita z vodo in nastajajo podobno kot babje pšeno, le da 

je zunanja lupina iz trdega ledu. 

 

Toča: so ledena zrna, ki so suha ali mokra. Občasno ponese zrak nekatere vodne 

kapljice v zgornji del oblaka, kjer zmrznejo. Ponavljajoče se dvigovanje in spuščanje je 
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lahko vzrok za nastanek zrn toče, ki so po navadi sestavljena iz več plasti (Žnideršič, 

2001).  

Poleg padavin, ki prihajajo na tla iz oblakov, Žnideršič (2001) navaja še: roso (slika 8), 

zmrznjeno roso, slano (slika 8), mehko ivje, trdo ivje in megleno močo. 

 

 
Slika 8: Sneg, toča, žled, slana, rosa (o-4os, b. d.) 

Veter 
 

Nenehno gibanje zraka zaznamo kot veter. Topli zrak ima manjšo gostoto od hladnega, 

zato se posledično dvigne in povzroči znižanje tlaka. Proti tlom se spušča hladni zrak, ki 

nadomesti toplega, ki se je dvignil. Zaradi takšnega kroženja nastajajo vetrovi, ki so 

pomemben vremenski dejavnik. Večina vetrov nastane zaradi razlik v zračnem tlaku in 

temperaturi zraka na različnih krajih. Vetrovi pihajo z območij visokega proti 

območjem nizkega zračnega tlaka (Žnideršič, 2000). Vetrovi so lahko pokazatelj 

mnogih vremenskih dogajanj, a le, če jih poznamo in jim posvečamo posebno 

pozornost. Večinoma so vetrovi pri tleh v Sloveniji šibki, saj smo v zavetrju Alp in 

večinoma živimo v kotlinah in dolinah, vendar se skoraj nikoli ne zgodi, da se zrak v 

ozračju ne giblje. V določenih situacijah, npr. ob frontah, ob nevihtah in v območjih z 

burjo, se lahko tudi pri nas pri tleh pojavijo močni vetrovi in celo orkani, ki lahko 

povzročijo znatno škodo (Petkovšek in Trontelj, 1996).  

 

Veter določimo po smeri, iz katere piha, ta pa je le približno določljiva. Na manjših 

letališčih so postavljene vetrne vreče (slika 9), ki kažejo smer in hitrost vetra. Če piha 

močan veter, se vreča napolni s premikajočim zrakom in obrne v smer, v katero piha 

veter. Hitrost vetra lahko izmerimo tudi z vetromerom in smer vetra z vetrokazom (slika 

10). 

 

 
Slika 9: Vetrna vreča (Tehnonautika, b. d.) 
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Slika 10: Vetrokaz in vetromer (Sonce ogreva zemljo, b. d.) 

 

Pučnik (1980) je vetrove razdelil na štiri vrste: stalne, periodične, krajevne in dnevne 

vetrove. Stalne vetrove, ki so značilni za večja območja, imenujemo splošni vetrovi. 

Imajo velik vpliv na vremensko dogajanje po svetu. Nastajajo zato, ker območja v 

bližini ekvatorja prejemajo več sončne svetlobe kot tista v bližini tečajev (Žnideršič, 

2000). Na območjih, kjer so velike vodne površine, ki mejijo na celine, nastajajo 

periodični vetrovi. Najznačilnejši predstavniki periodičnih vetrov so monsuni, ki pihajo 

v eni polovici leta z morja na kopno, v drugi polovici leta pa obratno. Po vsem svetu 

poznajo krajevne vetrove, ki imajo najrazličnejša imena (npr.: fen, burja, jugo …). 

Dnevni vetrovi podnevi pihajo v eni smeri, ponoči v nasprotni. Predstavniki dnevnih 

vetrov so: burica, nočnik dolinik, zmorec in kopnik (Pučnik, 1980).  

Megla 
 

Oblake, ki nastanejo pri tleh, imenujemo megla (Žnideršič, 2000). Za razliko od 

oblakov, ki nastanejo ob kondenzaciji vodne pare ob adiabatnem dvigovanju in 

ohlajanju zraka, megla po navadi nastane zaradi adiabatnega hlajenja zraka. Tako kot 

oblak je tudi megla sestavljena iz drobnih oblačnih kapljic ali ledenih kristalov. 

Poznamo več vrst megle: radiacijska, advekcijska, pobočna, frontalna (Rakovec in 

Vrhovec, 2007).  

2.5.2 Pregled dejavnosti za temo vreme 
 

Sledi opis nalog in dejavnosti za temo vreme. V vseh treh učbenikih in delovnih zvezkih 

je predstavljeno, kako se izmeri hitrost vetra in oceni, v katero smer piha veter (vetrna 

vreča). Vključene so tudi naloge, ki zahtevajo samostojno delo učencev, npr.: izdelava 

dežemera. V učbeniku Odkrivam svoje okolje 3 in učbeniku Dotik okolja 3 (Devetak 

idr., 2005) so predstavljene posledice nekaterih vremenskih pojavov. Učenci razmišljajo 

o ukrepih, s katerimi bi lahko preprečili škodo. V učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 

2013) in delovnem zvezku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) je vključena 

naloga, ki je vezana na opazovanje vremenske karte. V nadaljevanju bomo podrobneje 

predstavili dejavnosti za posamezen učbeniški sklop. 
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V učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) in delovnem zvezku Okolje in jaz 3 (Antić 

idr., 2013) je tema vreme poimenovana z naslovom Danes bo deževalo. Sprva so 

omenjeni osnovni pojmi (opazovanje, merjenje, termometer, vetromer, dežemer, 

barometer, vremenska napoved), ki jih učenci spoznajo v nadaljevanju. Avtorji so sprva 

izpostavili, kako lahko izmerimo hitrost vetra in v katero smer piha veter. Dodali so 

sliko vetromera in vetrnico ter opisali njun namen. Nato je prikazano, kako lahko učenci 

naredijo lasten dežemer. Predstavljena je tudi hišna vremenska postaja, s katero so 

opisali naslednje pojme: barometer, termometer in higrometer. Nato prek slikovnega 

gradiva učitelj vodi pogovor o vremenski napovedi. Učenci spoznajo, da lahko 

vremensko napoved preberemo, poslušamo po radiu ali gledamo po televiziji.  

 

V delovnem zvezku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) so avtorji navedli predlog, da 

učenci izdelajo lastno vetrnico in vetromer. Sledi naloga, pri kateri si učenci izberejo 

štiri vetrovne dni in določajo smer vetra. Zapisan je tudi predlog, da si pri določanju 

smeri vetra pomagajo s kompasom. Naslednja naloga od učencev zahteva, da v tabelo 

vpišejo Mojčine meritve o količini zapadlega dežja. 

 

V učbeniku in delovnem zvezku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) najdemo temo 

vreme poimenovano z naslovom Opazujemo vreme. Avtorji so si zamislili, da temo 

obravnavajo tako, da si učenci v učbeniku ogledajo različne slike vremenskih pojavov in 

se o njih pogovorijo. Sprva učenci preberejo prvo poved in učitelj med pogovorom 

razloži, kaj pomeni, da se lahko vremenske pojave opazuje in meri. Nato si ogledajo 

satelitski posnetek vremenskih pojavov nad Slovenijo. V priročniku Dotik okolja 3 

(Devetak idr., 2005) je zapisano, da učitelj učence opozori, da lahko z vetrno vrečo 

prikažemo hitrost in smer vetra, z vetrnico lahko hitrost natančneje zmerimo. Pri tem 

jim omeni tudi temperaturo zraka in količino zapadlega dežja. Tu se lahko navežemo 

tudi na vajo, ki je v delovnem zvezku. Predlagana je izdelava dežemera.  

 

V učbeniku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) sledi slika Vipavske doline, za katero je 

značilna močna burja. Učenci opišejo sliko, kjer so zaradi burje nagnjena drevesa in 

strehe obtežene s kamni. V nadaljevanju učenci spoznajo, da velika količina dežja lahko 

povzroči poplave. Učitelj vodi pogovor o ukrepih, če bi bile poplave v njihovih krajih. 

Na naslednji sliki je prikazana nagnjena streha z namenom, da sneg zdrsne z njih. 

Učitelj vodi pogovor o snežnih zametih, ki nastanejo, ko veter nanosi sneg za neko 

oviro. Sledi pogovor o vrstah padavin in posledicah, ki jih lahko te padavine povzročijo. 

 

V delovnem zvezku in učbeniku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) je tema 

vreme poimenovana z naslovom Za dežjem posije sonce. Učenci si sprva v učbeniku 

ogledajo slike različnih vremenskih stanj in opišejo, kako se vreme spreminja. V 

priročniku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) je zapisan predlog, da učenci 

vremenske pojave predstavijo v pregovorih, pesmih in zgodbah. Lahko se vživijo v 

vlogo vremenoslovca in pripravijo vremensko poročilo.  

 

Sledi pogovor o oblikah padavin, ki jih razvrstijo glede na letni čas. Spoznavajo tudi 

različne vrste vetrov in vetrove, ki so značilni za Slovenijo. Ogledajo si sliko vetrne 

vreče in ugotavljajo, kaj je njena funkcija. Nato opišejo sliko, ki prikazuje uničene 

pridelke. Učenci razmišljajo o ukrepih, ki bi lahko preprečili škodo.  
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V delovnem zvezku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) opazujejo vremensko 

karto in odgovorijo na vprašanja. Sledi naloga, ki od učencev zahteva, da izdelajo svoj 

dežemer. Zapišejo si datum in trajanje meritve in odčitajo višino gladine v posodi, v 

katero so prej nalovili dež. Nato izdelajo še vetrno vrečo, s katero v vetrovnem vremenu 

ugotavljajo smer in hitrost vetra. 

2.5.3 Napačne predstave o vremenu 
 

Za mlajše, predvsem predšolske otroke je značilno, da različne vremenske pojave 

opišejo le z nekaj pridevniki. Zato jih moramo spodbujati k natančnemu opazovanju 

vremena, ki jim bo omogočalo natančnejše opisovanje in bogatenje jezika za opisovanje 

vremenskih pojavov (Antić idr., 2013). Sprva moramo odkriti njihove napačne 

predstave o vremenu in jih usmerjati, da pridejo do pravilnih predstav.  

 

P. Žorž (2012) je v diplomskem delu raziskovala, kakšne so predstave predšolskih otrok 

o vremenu. Izkazalo se je, da otroci vedo, kaj se v naravi dogaja v posameznem letnem 

času, kako se oblačimo in kaj lahko počnemo glede na določen letni čas. Z raziskavo je 

odkrila tudi nekaj napačnih predstav. Predšolski otroci so trdili, da se toča po navadi 

pojavi, ko pada dež in je zunaj hladno, predvsem pozimi. Izpostavila je tudi težave, ki 

so se pojavile tudi pri razlikovanju oblačnega in meglenega vremena. Pri opazovanju 

vremena je učence usmerila tudi na opazovanje tal po dežju. Učenci so vedeli, da luže 

na asfaltu izginejo prej kot na zemlji, vendar tega niso pravilno utemeljili. Njihova 

razlaga je bila, da gre voda iz luže na asfaltu v sonce, lužo na zemlji pa popije zemlja. V 

anketo je vključila tudi vprašanje o nastanku oblakov. Večina učencev je odgovorila, da 

so oblaki sestavljeni iz vode, a procesa nastanka niso poznali. J. Ermenc (2013) je v 

svojem diplomskem delu predstavila predstave predšolskih otrok o barvah jesenskega 

listja in vremena jeseni. V raziskavi je sodelovalo 23 otrok, starih od 3 do 5 let. Izkazalo 

se je, da je pojem vreme za večino učencev še precej neznan, saj je deset otrok za 

opredelitev vremena uporabilo le en vremenski pojav, najpogosteje sonce ali dež. Šest 

otrok je vključilo dva, sedem otrok tri ali več vremenskih pojavov. Pri razlagi pojma 

vreme je sedem otrok uporabilo tudi izraze lepo, grdo, mrzlo, jasno. Avtorica E. Kikas 

(2010) izpostavlja raziskavo F. Anove, ki je pokazala, da imajo otroci, stari 5 in 7 let, 

napačne predstave pri razumevanju vremenskih pojavov. Otroci menijo, da so oblaki 

sestavljeni iz vate, dima, pene ali ptičjega perja. Nekateri so trdili, da so oblaki 

sestavljeni iz dežja. Tudi Wetzel (2008) je v svojem članku zapisal, da otroci menijo, da 

oblaki nastanejo iz dima, vate in pene. Izpostavil je tudi napačne predstave otrok o 

nastanku dežja. Pod najpogostejši odgovor učencev je zapisal, da dežuje takrat, ko se 

oblak zatrese. 

 

N. Pivec (2006) je izvedla raziskavo, v kateri je sodelovalo 25 učencev 4. razreda 

osemletke. Vključila je vprašanje, s katerimi pojmi učenci povezujejo vreme in 

vremenske pojave. V raziskavi so učenci naštevali različne vremenske pojave: veter, 

toča, dež, megla, nevihta, grom … Na vprašanje, kako spremljajo vreme, je največ otrok 

odgovorilo, da jih to ne zanima. Informacije o vremenu največkrat pridobijo na 

televiziji, internetu in v časopisih.  

 

M. Rutar (2002) je z anketo ugotovila, da je predstava učencev 6. razreda devetletke o 

nastanku toče v veliki meri napačna. Večina jih je menila, da voda zmrzne v led. 
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Nekateri so bili mnenja, da je to pojav, ki nastane v oblaku, preostali učenci so trdili, da 

toča nastane iz vode. V svojem diplomskem delu je zapisala tudi ugotovitve, da nekateri 

učenci niso znali navesti pravilnih vzrokov za nastanek oblakov. 

2.5.4 Pojmi za temo svetloba 

Svetloba 
 

Svetloba je pomemben dejavnik za življenje za Zemlji. Glavni vir svetlobe za Zemljo je 

Sonce. Svetlobo, ki prehaja s Sonca, vidimo kot belo, a je sestavljena iz množice 

različnih valovanj (ultravijolično, infrardeče, mikrovalovno ….). Nekatere oblike 

svetlobe zaznamo z očmi, nekatere občutimo kot toploto, nekaterih s čutili ne zaznamo. 

Vsem skupaj pravimo spekter elektromagnetnega valovanja. Elektromagnetnemu 

valovanju, ki ga zaznavamo z očmi, pravimo vidna svetloba (Devetak idr., 2013). 

Valovne dolžine vidne svetlobe se gibljejo približno med 400 nm do 800 nm. 

Sestavljena je iz različnih barv: vijolične, modre, zelene, rumene, oranžne, rdeče. Na 

sliki 11 je prikazan vidni spekter. Bela svetloba je sestavljena iz valovanj z različnimi 

valovnimi dolžinami. Opis, katere valovne dolžine so v svetlobni mešanici, določa 

spekter svetlobe (Bačič idr., 2014).  

 

 
Slika 11: Valovne dolžine vidnega spektra (Bačič idr., 2014, str. 57) 

Svetila 
 

Nekatera telesa svetlobo oddajajo sama. To so svetila (Oxlade, 1994). Svetloba, ki 

izhaja iz svetila, se širi na vse strani, dokler ne pade na predmete v okolici, kar nam 

omogoča, da jih vidimo, saj se od njih odbija v naše oko (Strnad, 2004).  

 

Naravna in umetna svetila 

 

Naš največji naravni vir svetlobe (svetilo) je Sonce. V soncu in drugih zvezdah potekajo 

jedrske reakcije in so posledično vroče (Beznec, 2012). Med naravna svetila uvrščamo 

tudi zvezde, blisk, žareča telesa itd. Ponoči svetijo tudi nekatere žuželke, npr. kresnička 

(Beznec, 2012). 

  

Človek v temi ne vidi, zato je izumil umetna svetila – to so sveče, petrolejke, žarnice … 

Ogenj je eno izmed najpomembnejših umetnih svetil, saj je to prvo umetno svetilo, ki so 

ga odkrili že ljudje v kameni dobi. Leta 1879 je Edisonov izum električne žarnice 

predstavljal velik korak naprej. Kasneje so izumili več umetnih svetil (Žnideršič, 2000).  
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Kot smo že zapisali, nekatere predmete vidimo zato, ker oddajajo svojo svetlobo tako 

kot Sonce ali žarnica. Lahko vidimo tudi predmete, ki ne oddajajo svetlobe, temveč 

odbijajo tisto, ki pade nanje. Nebesno telo Luna je vidna zato, ker odbija sončno 

svetlobo, ki jo osvetljuje (Žnideršič, 2000).  

 

Prosojne, neprosojne, prozorne snovi 

 

Nekatere snovi svetlobe ne prepuščajo. To so neprosojne snovi (npr.: les). Svetloba 

lahko skozi določene predmete ali snovi tudi prehaja. Snov, ki prepušča le nekaj 

svetlobe, je prosojna (npr.: mlečno steklo). Snov, ki prepušča večino svetlobe, je 

prozorna (npr.: steklo). 

 

Oko 

 

Svetlobo zaznavamo s čutilom za vid, ki ga imenujemo oko. Premer očesa meri 2,5 cm, 

njegova masa je 8 g. Oko je votla, kroglasta ovojnica, ki je sestavljena iz več plasti 

(slika 12). Prozoren varovalni sloj na površini zrkla je roženica, ki delno zbere svetlobne 

žarke. Šarenica ima nalogo uravnavanja svetlobe skozi očesno zenico. Pri šibki svetlobi 

se zenica razširi, pri močni se zoži. Leča zbere svetlobne žarke na mrežnici, kjer je plast 

celic, občutljivih za svetlobo. Prve celice v tej verigi so vidne čutnice. Njihovo končiči 

so receptorji, ki po svoji obliki spominjajo na paličice in čepke (slika 13). Čepki pri 

močni svetlobi omogočajo barvno gledanje, paličice pa gledanje v temi. Svetlobna slika, 

ki se s pomočjo leče izostri na mrežnici, se spremeni v električne dražljaje, ki potem po 

vidnem živcu potujejo v možgane. Možgani jih prepoznajo kot sliko (Žnideršič, 2000). 

Na mrežnici je tudi slepa pega (slika 23). To je točka, kjer iz očesa izhaja vidni živec. 

Slike, ki nastane na tej točki, ne zaznamo, saj na tem mestu ni čutnic za zaznavanje 

svetlobe (Stockley, 1994). 
 

 
Slika 12: Sestava očesa (Stockley, 1994, str. 84) 
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Slika 13: Notranja živčna plast (Stockley, 1994, str. 85) 

 

2.5.6 Pregled dejavnosti za temo svetloba 
 

Sledi pregled dejavnosti za temo svetloba. V vseh treh učbenikih za spoznavanje okolja 

je vključena slika, ki prikazuje, kako vidijo različne živali in zakaj uporabljajo vid. V 

učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) in učbeniku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 

2005) je predstavljeno čutilo za vid in pot svetlobe. Učenci spoznajo, da določen 

predmet vidimo, ko imamo odprte oči in gledamo v določen predmet, od katerega se 

svetlobni žarki odbijejo v naše oko. V učbeniku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) in 

učbeniku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) sta vključeni nalogi, pri katerima 

učenci raziskujejo, kateri predmeti prepuščajo svetlobo. V nadaljevanju so predstavljene 

dejavnosti za posamezen učbeniški sklop.  

V učbeniku in delovnem zvezku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) temo svetloba 

najdemo pod učno vsebino Z očesom vidim. Pod naslovom so zapisani osnovni pojmi 

(oko, vid, potovanje svetlobe, svetilo, odboj svetlobe), ki so predstavljeni v učbeniku. 

Učenci sprva prek slikovnega gradiva primerjajo oči različnih živali in pripovedujejo, 

katere živali vidijo tudi ponoči in zakaj uporabljajo vid. Z naslednjo aktivnostjo so 

avtorji želeli, da učenci ugotovijo, v kakšnih pogojih vidimo določen predmet. Učenci z 

omenjeno aktivnostjo spoznajo, da določen predmet (npr. jabolko) vidimo, ko imamo 

odprte oči in gledamo v določen predmet, od katerega se svetlobni žarki odbijejo v naše 

oko. Nato jih učitelj postopoma usmeri k opazovanju slike očesa, ob kateri se 

pogovorijo, kako se oči različnih oseb razlikujejo: po barvi, velikosti, dolžini trepalnic 

in podobno. V priročniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) so avtorji zapisali, da se pri 

tej aktivnosti učence opozori na zaščito oči pri različnih opravilih in pred sončnimi 

žarki.  

 

Učenci si nato v učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) ogledajo jabolko. Učitelj jih 

usmeri, da se pogovorijo, kaj vse nam lahko barva predmeta sporoča. Učitelj vodi 
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pogovor, da spoznajo tudi, da je za barvo predmeta, ki jo vidimo, pomembna svetloba in 

ne le predmet sam. Pri naslednji sliki v učbeniku učenci opazujejo gibanje in ocenjujejo 

razdalje. Pri zadnji aktivnosti učenci naštevajo svetila. 

 

Učitelj nato učence usmeri v naloge v delovnem zvezku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 

2013). Pri prvi nalogi vpisujejo svetila, ki svetijo šibko ali močno. Pri drugi nalogi 

učenci vpisujejo predmete, ki se svetijo. Učenci se naučijo ločevati svetila in predmete, 

ki se svetijo. Pri tretji nalogi učenci ugotavljajo, kako se naše zaznavanje predmetov 

spreminja z oddaljenostjo. V tabelo vpisujejo, po koliko korakih lahko preberejo: ime 

časopisa, glavni naslov, podnaslov in besedilo. Tudi pri šesti nalog učenci ponazorijo, 

kako se barve zelenih gričev spreminjajo z oddaljenostjo. Pri 5. nalogi učenci skozi 

sončna očala z različnimi barvami stekel opazujejo različne predmete.  

 

V učbeniku in delovnem zvezku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) je tema svetloba 

predstavljena v poglavju Svetloba. Avtorji so želeli, da se učitelj z učenci sprva 

pogovori ob fotografiji Sonca in Lune ter o svetilih in predmetih, ki svetlobo odbijajo 

(slika 26). Učenci spoznajo, da poznamo predmete (svetila), ki oddajajo svetlobo in 

predmete, ki niso svetila, saj lahko svetlobo le odbijajo.  

 

Nato si učenci ogledajo sliki, ki prikazujeta, da nekateri predmeti prepuščajo svetlobo, 

nekateri pa ne. V priročniku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) so avtorji predlagali, da 

učitelj na mizo postavi različne predmete in učence sprašuje, kakšna barva svetlobe se 

od predmetov odbija. Pri tem se pogovorijo o prozornih, prosojnih in neprosojnih 

snoveh, iz katerih so predmeti. Ob fotografiji otroka, ki bere, učitelj učence opozori na 

smer svetlobe od namizne svetilke do papirja v učbeniku in od tam v oči. Nato se učenci 

ob fotografijah različnih živali pogovorijo, kakšne oči imajo določene živali in katere 

živali imajo zelo dober vid.  

 

Učenci v delovnem zvezku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) pri prvi nalogi 

dopolnjujejo povedi z besedami: oddaja, potuje, se odbija. Delo pri drugi nalogi poteka 

v skupinah. Učenci s svetilko in ogledalom opazujejo odboj svetlobe.  

 

V učbeniku in delovnem zvezku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) temo 

svetloba najdemo pod naslovom Svetloba in senca. V priročniku Odkrivam svoje okolje 

3 (Petauer idr., 2002) avtorji opozarjajo, da je sprva smiselno ugotoviti, kakšne 

predstave imajo učenci o svetlobi. V učbeniku je pod naslovom zapisan odlomek pesmi, 

ki nosi sporočilo. Učenci ugotavljajo, zakaj rastline, živali in ljudje potrebujejo 

svetlobo. Nato se pogovorijo o svetilih in katero svetilo oddaja več svetlobe.  

 

Sledi pogovor o nastanku senc. Učenci ugotavljajo, da svetloba ne prehaja skozi večino 

trdnih teles. Izdelajo papirnata očala in opazujejo okolico. Učenci spoznajo, da je oko 

čutilo za vid. Pogovorijo se tudi o tem, kako vidijo živali. Učitelj jih opozori, da 

nekateri ljudje ne vidijo, kljub temu pa lahko berejo knjige, ki so natisnjene z Braillovo 

pisavo.  

 

Učenci v delovnem zvezku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) narišejo odsev 

pokrajine na vodni gladini. Pri naslednji nalogi povežejo senco in predmete, za katerimi 

nastanejo. Z rokami oblikujejo različne oblike živali in predmetov ter opazujejo njihove 



35 

 

sence. V delovni zvezek zapišejo, katere živali znajo upodobiti. Zadnja naloga poteka v 

paru, saj v dvojicah izvedejo poskus o sencah in zapišejo ugotovitve.  

2.5.7 Napačne predstave o svetlobi 
 

Kaj je svetloba in kako vidimo, sta za tretješolce težki vprašanji. Svetloba potuje od vira 

svetlobe do predmeta tako hitro, da je ne moremo videti, zato je tudi potovanje svetlobe 

za predšolske otroke težko razumljivo. Za otroka svetlobe ne potuje, temveč je vedno 

prisotna. Za razumevanje pojma svetloba je zamisel o gibanju in potovanju ključnega 

pomena. Pomembno je, da učence poskušamo postopoma približati k pravilni predstavi 

o potovanju svetlobe. To poskušamo doseči z uporabo izbranih besed in besednih zvez 

(svetloba se odbije, prodre, zadane, širi …), ki oblikujejo pojem svetloba. Če bomo do 

učencev pristopili s prezgodnjimi vpeljanimi modeli in površnimi poenostavitvami, 

bomo povzročili le utrjevanje napačnega razumevanja (Antić idr., 2013). Učencem te 

starosti gledanje predstavlja aktiven proces. Predstava nekaterih učencev o vidnosti 

predmetov je napačna. Predstavljajo si, da iz oči usmerjamo žarke v določen predmet, ki 

se nato od predmeta odbijejo nazaj v oči (Antić idr., 2013). Učenci od starejših pogosto 

slišijo besedne zveze (s pogledom ubijamo, pogled mečemo, iz oči nam švigajo strele 

…), ki jim ustvarjajo napačne predstave. Kot vemo, so učenci ljubitelji risank, ki niso 

vedno naravoslovno korektne. Tudi v risankah nekaterim super herojem iz oči sijejo 

smrtonosni žarki s posebnim delovanjem. Učenci poskušajo videno večkrat prenesti v 

realno življenje. Zaradi pridobljenih napačnih predstav učenci zelo težko razumejo, da 

je gledanje pasiven proces, pri čemer se svetlobni žarki od predmetov odbijajo v naše 

oči (Antić idr., 2013). Tudi T. Jeraj (2016) je v svojem magistrskem delu analizirala 

naravoslovne spodrsljaje v izbranih risankah. Raziskavo je izvedla v 3. razredu osnovne 

šole. Ugotovila je, da se v animiranih filmih in risankah pojavljajo napačne predstave 

tudi o svetlobi, npr.: Luni in senci ter o izvoru svetlobe. Prišla je do spoznanj, da učenci 

nekatera napačna razumevanja naravoslovnih zakonitosti ne zaznajo kot napačna ali 

imajo za nekatere naravoslovne spodrsljaje že ustvarjene neustrezne predstave.  

 

Meadows (1992) je v svojem članku izpostavil, da učenci menijo, da predmete vidimo, 

ker oko pošilja žarke, ki se od predmetov odbijejo nazaj v oko. Otroci njihovo 

razumevanje potrdijo z dejstvom, da določenega predmeta ne vidimo, ko zapremo oči, 

torej je gledanje odvisno le od nas samih. Tudi Guest (2003) je v svojem članku zapisal, 

da učenci menijo, da svetloba izvira iz naših oči in potuje do določenega predmeta. M. 

Čepič (2002) je s slikami ponazorila napačne predstave učencev, starih med 8 in 12 let. 

Prikazala je, da učenci napačno rišejo žarke in postavljajo opazovalca v aktivno vlogo 

(slika 14). Poleg tega je tudi prikazala napačno predstavo o odboju svetlobe. Učenci 

mislijo, da se svetloba od ogledala ne odbija, temveč da nastala slika ostane na zrcalu 

(slika 15). 

 

A. Mehle (2015) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da imajo učenci 7. in 8. 

razreda težave tudi pri prepoznavanju svetlobnih virov. Veliko učencev je med svetila 

uvrstilo Luno in prvi krajec, Saturn, komet in zrcalo. Pod svetila veliko učencev ni 

uvrstilo zvezde in bliska.  

 

Barvo uvrščamo v eno od razširjenih napačnih predstav o svetlobi. Učenci si barvo 

predstavljajo kot lastnost predmeta (Antić idr., 2013). Tudi Guest (2003) je med 
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napačne predstave otrok uvrstil njihovo razumevanje barv. Določen predmet, ki je rdeč, 

je tudi v temi rdeč, le da ga takrat ne vidimo. Zaradi tega dobi otrok predstavo, da je 

svetloba pri barvi predmeta nepomembna. Naravoslovna razlaga je povsem drugačna. 

Bela svetloba, ki nas obdaja, je sestavljena iz več barv. Rdeča barvila rdečega predmeta 

odbijajo rdečo svetlobo, drugo pa vpijejo, posledično vidimo ta predmet rdeč. V 

primeru, da svetloba ni bela, temveč barvna, se spremeni tudi barva predmeta. Učence z 

različnimi aktivnostmi pripeljemo do tega spoznanja. Lahko jim omogočimo gledanje 

skozi različne barvne filtre ali skozi obarvana očala, pri čemer spoznajo, da je za barvo 

predmeta, ki jo vidimo, pomembna tudi svetloba in ne le predmet sam (Antić idr., 

2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 15: Prikaz, kako učenci v ogledalu vidijo svetilko (Čepič, 2002)  

 

2.5.8 Pojmi za temo okoljska vzgoja 

O okolju  
 

Grajena okolja so nastala s pomočjo človeške roke. To so načrtno in premišljeno 

oblikovana okolja, ki omogočajo bivanje ljudi ali njihove dejavnosti. Pri naravnem 

okolju je človekov vpliv skoraj neopazen. Pri nas so takšni predeli večinoma na 

območju kočevskega gozda in v visokogorju, kjer lahko najdemo nekatere zaščitene 

rastlinske in živalske vrste. Prav tako so pred posegi zaščitena tudi nekatera območja, 

kot je narodni park zaščitil območje gora in alpskih dolin. Zelo pomembna je zaščita 

avtohtonih, redkih in ogroženih živalskih vrst, naravnih ekosistemov in značilnosti 

nežive narave. V predelih, kjer najdemo veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, so 

urejene učne poti, ki služijo vzgojno-izobraževalnemu namenu. Pri nas varovanje in 

ohranjanje zavarovanih območij ureja Zakon o varstvu okolja (Devetak, 2005).  

 

V zadnjih letih so se v Sloveniji začeli resnejši pogovori o različnih vplivih našega 

bivanja na okolje in naravo. Temu deloma botruje tudi dejstvo, da so posledice 

današnjega načina življenja vedno bolj vidne in si pred onesnaževanjem in posledicami 

Slika 14: Risanje žarkov učencev (Čepič, 2002) 
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le-tega ne moremo več zatiskati oči. Prevladalo je mnenje, da so klimatske spremembe 

eno najhujših groženj našemu planetu oziroma človeštvu. Zavedati se moramo, da je vse 

okoli nas, vključno z našimi dejanji, tesno povezano. K nastajanju učinka tople grede 

močno pripomorejo tudi odpadki. Na tržišču je vedno več odpadkov za enkratno 

uporabo ali pa je življenjska doba izdelka vedno krajša, kar je posledica premišljenega 

marketinga. Statistični podatki kažejo, da je gospodarska rast tesno povezana z 

naraščanjem odpadkov. Negativnih vplivov se ne zavedamo pravočasno, saj negativnih 

vplivov na naše okolje ne vidimo, ne slišimo, ne vonjamo in ne okusimo. Pogosto se 

pokažejo šele pri naslednji generaciji. O zaščiti okolja se veliko piše, a kljub temu 

premalo stori. Pred nami in naslednjimi generacijami stoji velik izziv, saj moramo 

spremeniti način razmišljanja in spoštljivo ravnati z vsem, kar nas obdaja. Skrajni čas je, 

da začnemo razmišljati, da so nam planet zapustili naši predniki in da ga bomo mi našim 

potomcem. Sprva moramo poznati temeljna spoznanja o odpadkih, področjih in vzrokih 

onesnaževanja (Fefer, 2007).  

Onesnaževanje zraka 
 

Današnjega življenja si ne moremo predstavljati brez avtomobilov. Poleg tega tudi 

vedno več prostora namenjamo avtomobilu, saj gradimo ogromne parkirne prostore, 

avto hiše, garaže, široke avtoceste … Zavedati se moramo, da so avtomobili veliki 

onesnaževalci zraka (Menih in Srebot, 1996). Motor z notranjim izgorevanjem, ki 

poganja avtomobil, proizvaja strupen plin ogljikov oksid, znan kot krvni strup. Velika 

nevarnost v avtomobilskih izpušnih plinih je tudi svinec, ki ga dodajajo bencinu z 

namenom, da bi dobili večjo potisno silo. Svinec lahko močno škoduje možganom in 

živčnemu sistemu (Žnideršič, 2001).  

 

Najhujše onesnaževanje zraka prihaja iz termoelektrarn na premog in drugih 

industrijskih procesov, ki pošiljajo v zrak žveplov dioksid in dušikov oksid. Posledično 

nastaja kisli dež, ki povzroča škodo na rastlinah (v gozdovih, na kulturnih rastlinah), 

dviguje odstotek kisline v jezerih in podtalnici, ogroža življenje rib in drugih oblik 

življenja v vodah ter zastruplja pitno vodo (Žnideršič, 2000).  

 

Onesnaževanje vode 
 

Velikokrat so reke in morja odlagališča za odpadke. Prevelike količine odplak, umetnih 

gnojil in drugih strupenih kemikalij lahko resno ogrožajo življenje živali v vodi. Velika 

nevarnost za onesnaževanje voda so razlite nafte, ki so lahko krivec za pomor morskih 

ptic, rib in drugih morskih organizmov. Vodo uporabljajo tudi za hlajenje naprav v 

tovarnah. Vodo večkrat zlijejo nazaj v reke in jezera, kar lahko povzroči dvig 

temperature in tako poruši ravnotežje v naravnem okolju. Pitno vodo lahko zastrupljajo 

tudi industrijski odpadki (Žnideršič, 2001). 

 

Odpadki in recikliranje 
 

Biološko razgradljive snovi so odpadki rastlin in živali ter njihovi mrtvi ostanki, ki jih 

predelajo razkrojevalci. Ljudje izkoriščamo številne naravne vire, planetu pa vračamo 

predvsem škodljive nerazgradljive odpadke, ki povzročajo nevarno onesnaževanje. V 
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naravne ali izkopane doline zakopavamo ogromne količine najrazličnejših odpadkov. 

Na odlagališčih težki delovni stroji izravnajo odpadke in jih stiskajo, da zasedejo čim 

manj prostora. Odlagališča je treba vsak dan prekriti s prstjo, saj bi se v nasprotnem 

primeru ptiči in druge živali hranili z odpadki in širili bolezni. Kljub temu da so smeti 

skrite, se iz njih še dolgo časa izločajo strupene snovi. Nerazgradljivi odpadki 

onesnažujejo tla, ozračje in vode. Industrija nekatere odpadke predela in ponovno 

uporabi. Človek bi lahko k zmanjševanju onesnaženosti pripomogel tudi z zmanjšano 

uporabo biološko nerazgradljivih materialov in kupoval izdelke v razgradljivi embalaži 

(Žnideršič, 2000). Zaradi sodobnega načina življenja je prebivalec Slovenije v letu 2016 

proizvedel 451 kg odpadkov. Na sliki 16 so prikazani odpadki po dejavnostih nastanka 

in razmerje med nastalimi nevarnimi in nenevarnimi odpadki (Stat, b. d.). Večino teh 

odpadkov bi lahko z ločenim recikliranjem ponovno uporabili. Zato moramo za ločeno 

zbiranje odpadkov poskrbeti že doma in jih ločevati v zabojnike za papir, steklo, 

odpadne embalaže in biološke odpadke (Žnideršič, 2000).  

 
            Slika 16: Odpadki po dejavnostih nastanka in razmerje med nastalimi nevarnimi in nenevarnimi     

 odpadki (Stat, b. d.) 

2.5.8 Pregled dejavnosti za temo okoljska vzgoja 
 

Pri temi okoljska vzgoja avtorji v vseh treh učbenikih opozarjajo, kako lahko 

pripomoremo k manjšemu onesnaževanju okolja. V učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 

2013) je poudarek predvsem na onesnaževanju okolja zaradi prometa, v učbeniku Dotik 

okolja 3 (Devetak idr., 2005) in učbeniku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) 

so se avtorji osredinili tudi na ravnanje z odpadki. V nadaljevanju bomo podrobneje 

opisali predloge in dejavnosti, ki so jih avtorji zapisali v posameznem učbeniškem 

gradivu. 

 

Tema okoljska vzgoja je v učbeniku in delovnemu zvezku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 

2013) predstavljena v poglavju Vsak dan na poti. Avtorji so se osredinili le na škodljive 

vplive prometa. Sprva so zapisali osnovne pojme (potovanje, promet, vozila potniki, 

tovor), ki jih bodo učenci spoznali v nadaljevanju. Učenci si ogledajo slikovno gradivo 
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in pogovorijo o vrstah prometa. Poleg tega učitelj vodi razgovor o načinih potovanja. 

Učenci poskušajo izbirati prevozna sredstva ali načine potovanja, ki manj onesnažujejo 

okolje. V priročniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) je zapisano, da je učence treba 

opozoriti, da promet z izpušnimi plini ne onesnažuje le zraka, temveč posredno tudi prst 

in vodo.  

 

Učitelj jih usmeri v reševanje nalog v delovnem zvezku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 

2013). Tudi naloge so vezane na škodljive vplive prometa. Učenci vpisujejo vrste 

prevoznih sredstev in vzroke za potovanja. 

 

V učbeniku in delovnem zvezku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) je tema 

predstavljena v poglavju Skrbimo za okolje. Avtorji se niso osredinili le na škodljive 

vplive prometa, temveč so temo predstavili bolj poglobljeno. Učenci si sprva ogledajo 

ilustracijo v učbeniku in jo opišejo. Pripovedujejo, katera okolja so narisana in kaj je 

vzrok nastanka kislega dežja in kakšne so njegove posledice. Učenci poiščejo možnosti, 

s katerimi lahko zmanjšamo škodljive vplive prometa. Učitelj jih usmeri na spodnje 

fotografije in vodi pogovor o onesnaževanju morij in onesnaževanju v kmetijstvu.  

 

V priročniku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) avtorji predlagajo, da učenci naslednjo 

stran o onesnaževanju okolja predelajo samostojno, saj že imajo izkušnje in znanje o 

odpadkih. Nato naj bi učitelj vodil pogovor o težavah zaradi odpadkov in o prikazanih 

postopkih pri ravnanju z odpadki. Pri tem se pogovorijo, kaj vse uvrščamo v kategorije 

nekoristni odpadki, koristni odpadki, kompostnik. Poleg tega opišejo, kaj doma naredijo 

z zdravili, baterijami, odpadnimi olji, čistilnimi sredstvi in drugimi nevarnimi odpadki. 

Na naslednji strani se ob ogledu ilustracij pogovorijo, kako lahko sami prispevajo k 

zmanjševanju odpadkov, ki nastanejo predvsem zaradi potrošniške miselnosti.  

 

Nato je predstavljena razlika med grajenim in naravnim okoljem. Učitelj ob slikah vodi 

pogovor o ustreznem ravnanju z grajenim okoljem. Nato si preberejo definicijo, kaj je 

okolje. Učitelj jih usmeri v podnapis pod fotografijami. Avtorji so želeli, da učenci 

spoznajo, da so posegi ljudi v naravnih okoljih minimalni. Zadnji dve fotografiji 

predstavljata primere zaščitene rastline in živali, saj jih je zaradi ogroženosti človek 

zavaroval z zakonom.  

 

Tudi v delovnem zvezku Dotik okolja 3 (Devetak idr., 2005) je temi Skrbimo za okolje 

namenjenih zelo veliko nalog. Prva naloga se veže na onesnaženost morja in ogroženost 

živih bitij. Naslednja naloga od učencev zahteva, da v časopisu poiščejo članek, vezan 

na onesnaževanje okolja in odgovorijo na podana vprašanja. Nato učenci v tabelo 

vpisujejo posledice in načine onesnaževanja, ki so prikazani na slikah. Poleg tega 

zapišejo tudi ukrepe, ki bi pripomogli k varovanju okolja. Nato so v oblačkih zapisani 

predlogi za ustrezno ravnanje z odpadki. Sledijo naloge, ki so vezane na grajeno in 

naravno okolje. Učenci zapisujejo, kako ljudje urejamo, gradimo in skrbimo za svoje 

okolje. Pri zadnji nalogi morajo učenci poiskati ogrožene živalske in rastlinske vrste.  

Temo okoljska vzgoja so avtorji učbenika in delovnega zvezka Odkrivam svoje okolje 3 

(Petauer idr., 2002) poimenovali z naslovom Tudi jaz varujem okolje. Učenci v 

učbeniku primerjajo fotografije, ki prikazujejo, kako onesnaževanje vpliva na okolje. 

Nato spoznavajo, kako za varovanje okolja poskrbijo v tovarnah in kako onesnaženo 
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vodo delno očistijo s čistilnimi napravami. Sledi pogovor o ločevanju odpadkov. V 

priročniku je zapisan predlog, da se učenci postavijo v vlogo novinarjev, ki sprašujejo, 

raziskujejo in odkrivajo primere onesnaženja v svojem domačem okolju. 

V delovnem zvezku Odkrivam svoje okolje 3 (Petauer idr., 2002) učenci zapišejo 

ugotovitve, kako skrbijo za urejeno šolsko okolje. Pri naslednji nalogi so zapisane 

trditve. Učenci s kljukico označijo, kako lahko pripomorejo k varovanju okolja. Nato po 

navodilih v delovnem zvezku izvedejo eksperiment o čistoči vode. Eksperiment se 

izvaja v skupinah ali dvojicah. Učenci svoje ugotovitve narišejo in pojasnijo.  

 

2.5.9 Napačne predstave o varovanju okolja 
 

Otroci potrebujejo vzgojo, ki je tudi ekološko usmerjena, zato je otroke smiselno soočati 

s problematiko ekološke katastrofe že v vrtcu. Najpomembnejši cilj ekološke vzgoje je 

otroku pomagati in ga usmerjati pri odkrivanju narave, da se bo zavedal lastne 

odgovornosti do nje (Menih, 1996).  

 

D. Urana (2016) je v svojem diplomskem delu predstavila ozaveščenost predšolskih 

otrok, starih od 4 do 6 let, o ravnanju z odpadki. V anketi, ki jo je izvedla v vrtcu, je 

sodelovalo 19 otrok. Le dva otroka sta pravilno odgovorila na vprašanje, kaj je odpadek. 

Za odgovor, da je odpadek nekaj, kar odpade, se je odločilo 10 otrok. Ostali otroci so 

odgovorili, da ne vedo, kaj je odpadek. Prav tako večina otrok ni slišala za ekološki 

otok, saj je bil najpogostejši odgovor, da je to območje, kamor hodimo na morje. 

Izkazalo se je, da imajo otroci napačne predstave o pomenu različnih barv zabojnikov. 

Pravilno so odgovorili le štirje otroci. Štirje otroci so odgovorili, da so takšni zato, da se 

ne umažejo. Ostali so bili mnenja, da so v različnih barvah zaradi estetskega videza. 

Nekateri otroci so pravilno ugotovili pomen ločevanja odpadkov, še vedno so nekateri 

otroci odgovarjali napačno. Sedem otrok je odgovorilo, da odpadke ločujejo, ker to od 

njih zahtevajo starši in dva otroka sta odgovorila, ker jih tako učijo v vrtcu.  

 

Tudi H. Cvetežar (2016) je v svojem diplomskem delu predstavila raziskavo predstav 

predšolskih otrok, starih 5 do 6 let, o ločevanju odpadkov. Rezultati so pokazali, da so 

bile predstave otrok o pomenu ločevanja odpadkov napačne. Večina otrok o varstvu 

okolja še ni slišala ničesar. Izkazalo se je, da veliko otrok ni imelo predstave o tem, 

kako z ločevanjem odpadkov varujemo naravo. Prav tako so bile tudi napovedi 

nekaterih otrok o razkroju odpadkov napačne, saj je jih kar nekaj trdilo, da bo steklo čez 

nekaj časa razpadlo.  

 

Pomanjkljivo osveščanje učencev o varstvu okolja lahko zasledimo tudi v osnovni šoli. 

Maulan in Mahidin (2010) sta v svojo raziskavo vključila 17 učencev, starih od 7 do 11 

let. Ugotovila sta, da ima večina učencev rajši naravna okolja kot grajena okolja. Pri tem 

sta opozorila, da učenci ne vedo, kakšno odgovornost ima človek do narave. Zaskrbljena 

sta, da se bo interes učencev za obisk naravnih okolij zmanjšal, saj so v grajenih okoljih 

postavljena igrala.  

 

Tomažič in Vidic (2011) opozarjata, da slovenski učni načrt za predmeta naravoslovje 

in biologijo skromno zastopa vsebine, ki vključujejo skrb za okolje. Večinoma so te 

vsebine del učnih načrtov prvega in drugega triletja osnovne sole, v tretjem triletju so 
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obravnavane zelo ozko. V članku sta predstavila rezultate raziskave, s katero sta želela 

ugotoviti, kako slovenski učenci, stari 10–15 let, ravnajo z odpadki. Ugotovila sta, da 

večina učencev prepozna nenevarne in nevarne odpadke, vendar z njimi ne ravnajo 

ustrezno. Nekateri učenci večino odpadkov vržejo v zabojnik za mešane odpadke, saj se 

jim zdi ločevanje odpadkov nepotrebno. Rastlinsko olje zlijejo v odtok, pločevinke 

agresivnih čistil in antibiotike pogosto odlagajo med mešane odpadke. Tomažič in Vidic 

dodajata, da so za slabo ekološko ozaveščenost krivi tudi starši, ki svoje znanje o 

vplivih nevarnih odpadkov le malokrat posredujemo svojim otrokom.  

 

P. Žerovec (2015) je v svojem diplomskem delu predstavila rezultate vprašalnika, ki ga 

je razdelila učencem od 4. do 6. razreda. V raziskavi je sodelovalo 115 učencev. Težave 

so se pojavile pri uvrščanju tetrapaka, saj ga je veliko učencev uvrstilo med komunalne 

odpadke in papir. Učenci so najslabše odgovarjali na vprašanje, v kateri zabojnik bi 

uvrstili žepni robček. Prišla je do ugotovitve, da bi 40 odstotkov žepne robčke odvrgli 

med mešane komunalne odpadke, 38 odstotkov učencev bi žepne robčke odvrgli v 

zabojnik za papir, nekaj se jih ni znalo opredeliti, le 7 odstotkov jih je žepne robčke 

pravilno uvrstilo med biološke odpadke. Avtorica se sprašuje, ali je krivo to, da se 

učence premalo osvešča in opozarja na biorazgradljive materiale. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo raziskavo o poučevanju okoljske 

vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami. 

Predstavljamo opredelitev raziskovalnega dela, cilje, raziskovalna vprašanja, vzorec in 

postopek zbiranja podatkov. Podrobneje opišemo didaktične igre, ki smo jih uporabili 

pri poučevanju, in analize izvedenih učnih ur. Predstavljeni so tudi dosežki učencev na 

preizkusu znanja (pred in po izvedenih učnih urah), mnenja učencev o didaktičnih igrah 

in izsledki z interpretacijo.  

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave 
 

Učenci imajo veliko željo po učenju, vendar jih pri tem v veliki meri ovira tradicionalni 

način poučevanja. Prav zaradi tega vse več avtorjev piše, da so didaktične igre ustrezna 

metoda za poučevanje in osebnostni razvoj učencev. Učenci niso pod pritiskom zaradi 

možnega neuspeha in zato dosegajo boljše rezultate (Kamenov, 2006).  

 

Osborne in Dillon (2008) opozarjata, da se učitelji pri pouku naravoslovja premalo 

osredotočajo na uporabo različnih metod poučevanja. Velik pomen pripisujeta ravno 

metodi didaktične igre. Še vedno se veliko učiteljev spopada s težavami, kako izdelati 

dobro didaktično igro in v kakšen namen jo uporabiti. Učitelj ima vlogo vodje in mora 

znati izbrano igro konkretno vrednotiti in jo prenesti v življenje. Didaktične igre so 

dobrodošle pri utrjevanju znanja, obravnavi nove učne snovi in pripomorejo k boljši 

motivaciji učencev ter spodbujajo učence k medsebojnemu sodelovanju (Kamenov, 

2006).  

 

V našem prostoru v današnjem času ni veliko evalvacij učnih ur, kjer prevladuje metoda 

didaktične igre. Ker so razprave o didaktičnih igrah zelo živahne, a vendar kažejo na 

pozitivne učinke na usvajanje znanja, je bila odločitev o temi magistrskega dela 

enostavna. Z magistrskim delom želimo pokazati, v kolikšni meri izbrana skupina 

učencev, poučevana v večini z didaktičnimi igrami, doseže določene cilje glede na 

izbrane teme (okoljska vzgoja, svetloba in vreme) kot tudi, ali se odzivi učencev 

razlikujejo glede na vrsto igre in kakšno je mnenje učencev o učenju z didaktičnimi 

igrami.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja: 
 

Oblikovali smo sledeča raziskovalna vprašanja:  

1. V kolikšni meri učenci v učni uri, v kateri prevladuje metoda didaktične igre (kviz, igra 

vlog, namizna igra) dosegajo kurikularne cilje pri obravnavi sledečih tem: vreme, 

svetloba in okoljska vzgoja? 

2. Kako se odzivi učencev in interes za učenje razlikujejo glede na vrsto didaktičnih iger 

(kviz, igra vlog, namizna igra)?  

3. Kakšne so izkušnje in mnenje učencev o pouku z didaktičnimi igrami? 
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3.3.1 Metodologija 

3.3.1 Metode in raziskovalni problem 
 

V magistrskem delu je v ospredju kvalitativni raziskovalni pristop, ki se prepleta s 

kvantitativnim. Deskriptivno metodo smo uporabili za opis vzorca in spremenljivk. 

Pridobljene podatke, ki smo jih pridobili na podlagi učenčevih odgovorov na preizkusih 

znanja, smo kategorizirali in jih vnesli v Excel. Služijo nam za opis znanja učencev 

oziroma doseganja učnih ciljev ter mnenje in interes za učenje z didaktičnimi igrami. 

Podatke iz opazovalnih listov smo kategorizirali in oblikovali sklepe o odzivih učencev 

na posamezne didaktične igre. 

3.3.2 Vzorec 
 

Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2015/16 na izbrani mestni osnovni šoli. V 

raziskavo smo vključili 24 učencev 3. razreda mestne osnovne šole. Pri raziskavi je 

sodelovala tudi učiteljica, ki je opazovala odzive učencev na posamezno igro. Vzorec je 

neslučajnostni namenski. Vključene smo seznanili s tem, da bo zagotovljena njihova 

anonimnost. 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumenta 
 

Za namen raziskave smo oblikovali preizkuse znanja, s katerim smo pridobili podatke o 

njihovem znanju za določeno temo. V nadaljevanju bomo zaradi lažjega razumevanja 

uporabljali izraza predtest in potest. Podatki so bili zbrani tudi z opazovalnimi listi med 

izvajanjem učnih ur z didaktičnimi igrami. Natančneje, sprva smo ravnateljico in 

učiteljico seznanili z našo raziskavo in pridobili soglasje staršev. Nato smo raziskavo 

izvedli. Najprej smo predznanje učencev preverili s predtestom. Sledila je obravnava 

vremena, svetlobe in okoljske vzgoje, v katere smo vključili različne vrste didaktičnih 

iger. Obravnava posamezne teme je trajala približno 2 šolski uri. Po obravnavi učnih ur 

smo njihovo znanje ponovno preverili s potestom. Učiteljica je med učnimi urami na 

opazovalne liste beležila odzive učencev na posamezno igro. Z anketnimi vprašalniki, ki 

vključujejo Likertovo 5-stopenjsko mersko lestvico, smo pridobili podatke o izkušnjah 

in mnenju učencev o didaktičnih igrah. Pridobljene podatke, ki smo jih pridobili na 

podlagi učenčevih odgovorov na preizkusih znanja in anketnih vprašalnikih, smo 

kategorizirali in jih vnesli v Excel. 

 

 Predtest in potest (priloga 1) 

 

Za raziskavo smo uporabili preizkus znanja (predtest), s katerim smo želeli pridobiti 

informacije o predznanju učencev o temah vreme, svetloba in okoljska vzgoja. Pri 

obravnavi posamezne teme je prevladovala metoda didaktične igre (kviz, igra vlog, 

namizna igra). Po obravnavi posamezne teme so učenci ponovno pisali preizkus znanja 

(potest), s katerim smo želeli izvedeti, v kolikšni meri so učenci dosegli kurikularne 

cilje pri obravnavi tematik vreme, svetloba in okoljska vzgoja. Preizkus znanja je 

zajemal 12 nalog (4 naloge na temo svetloba, 4 naloge na temo vreme in 4 naloge na 

temo okoljska vzgoja). Pri vsaki temi so bile vključene različne vrste nalog, in sicer 3 

naloge zaprtega tipa in 1 naloga odprtega tipa. 
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  Opazovalni listi (priloga 2) 

 

Učiteljica je pri izvajanju posamezne didaktične igre dobila opazovalni list. Med 

izvajanjem posamezne igre je spremljala odziv in interes učencev. Na opazovalnih listih 

je beležila pristop učencev k posamezni igri, spremljala je motivacijo učencev in 

njihovo aktivnost med igro. Opazovala je tudi, katera čustva so bila prisotna in njihov 

odziv, ko so prišli na vrsto pri igri. Na opazovalnih listih je beležila učenčevo 

upoštevanje navodil. 

3.4 Opisi didaktičnih iger in analize učnih ur 
 

V nadaljevanju predstavljamo opis didaktičnih iger in učnih ur ter analizo učnih ur. Pri 

analizi smo izhajali iz priporočil dr. D. Skribe Dimec (2007). Osredotočili smo se na 

realizacijo učnih ciljev, motivacijo in aktivnost učencev, učne pripomočke, strokovnost, 

razvojno stopnjo, organizacijo dela in komunikacijo. Obravnava posamezne teme je 

potekala 90 minut (dve šolski uri). Prevladovala je metoda didaktične igre. Izvedene 

didaktične igre so tudi natančno predstavljene. Pred izvedbo učnih ur smo pripravili 

didaktične igre in jih tudi preizkusili pri učencih te starostne skupine. Pri pripravi učnih 

ur smo izhajali iz strokovne literature. Vnaprej smo razmislili, kako zvišati situacijski 

interes, saj je bil naš namen, da so med obravnavo posameznih tem učenci aktivni. 

Predvideli smo aktivnost vseh učencev, zato smo vključili veliko dela s konkretnim 

materialom. Učne ure in didaktične igre smo prilagodili razvojni stopnji učencev. Pri 

nekaterih didaktičnih igrah so bila navodila posredovana ustno, pri nekaterih pisno. V 

primeru, da so bila učencem navodila nejasna ali so med izvajanjem didaktičnih iger 

potrebovali pomoč, smo učence vodili in jih usmerjali. O organizaciji dela in o ustrezni 

komunikaciji smo se predhodno posvetovali z učiteljico.  

3.4.1 Opis didaktičnih iger za temo vreme 
 

Pri obravnavi vremena sta bili uporabljeni 2 didaktični igri, ki jih bomo v nadaljevanju 

tudi opisali.  

  Meglenko na viharnem potovanju (priloga 3)1 
 

V tabeli 6 so zapisani cilji, namen in klasifikacija namizne igre Meglenko na viharnem 

potovanju. 

Tabela 6: Klasifikacija, cilji in namen namizne igre Meglenko na viharnem potovanju 

Klasifikacija 

igre: 

namizna igra 

Cilji: 1. Poimenujejo vremenske simbole.  

2. Merijo temperaturo, količino padavin in določajo smer 

vetra.  

3. Opišejo vremenske pojave, določajo smer vetra in 

naštejejo vrste padavin. 

Namen: poglabljanje 

                                                 
1 Soavtorica didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju je Tina Marjanović. 
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Pripomočki: namizna plošča, kocka, igralne figure, igralne kartice, knjiga Meglenko na 

viharnem potovanju, led, debelejša nit, hlačne nogavice, plastenka, vžigalica, plastični 

lijak, steklen kozarec, ravnilo, detergent za posodo, termometer. 

 

Opis: Igro Meglenko na viharnem potovanju lahko igramo v osrednjem ali zaključnem 

delu ure. Učenci se po igralni plošči premikajo z igralnimi figurami. Navodila igre so 

zapisana v knjigi. Cilj igre je Meglenku pomagati, da pride domov.  

 

Potreben čas: 30 min 

 

Organizacija dela: Učenci so razporejeni v skupine. Znotraj skupine z metom kocke 

določijo igralca, ki začne z igro.  

 

Navodila za učence: Vsak naj si izbere eno igralno figuro. Nato vsak vrže igralno 

kocko. Tisti, ki je vrgel največje število pik, začne z igro. Igra se nadaljuje v smeri 

urinega kazalca. Tisti, ki je začel z igro, odpre knjigo in opravi prvo dejavnost, ki je 

zapisana v knjigi. Nato v rešitvah preverite, če ste dejavnost uspešno opravili. Naslednji 

igralec, ki je na vrsti, Meglenka prestavi na naslednje polje, kot je zapisano v zgodbi, in 

opravi zapisano dejavnost. Pri dejavnostih, kjer učenec izvaja eksperiment, sodelujete 

vsi igralci/učenci. Vsak bo dobil tudi učni list, ki ga ob igri izpolnjuje. 

 

Napotki za učitelje: Preden učenci začnejo z igro, mora učitelj učencem predstaviti 

določene vremenske pojme. Pri opravljanju eksperimentov pomaga učencem, ki imajo 

pri tem težave.  

 

Sliki 17 in 18 prikazujeta namizno igro Meglenko na viharnem potovanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 17: Igra Meglenko na viharnem potovanju 
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Slika 18: Primer aktivnosti (izdelava vetrne vreče) 

  Didaktična igra kviz o vremenu (priloga 4) 
 

V tabeli 7 so zapisani cilji, namen in klasifikacija kviza. 

 
Tabela 7: Klasifikacija, namen in cilji kviza o vremenu 

Klasifikacija 

igre: 

kviz 

Cilji: 1. Poimenujejo vremenske simbole.  

2. Merijo temperaturo, količino padavin in določajo smer 

vetra.  

3. Opišejo vremenske pojave, določajo smer vetra in naštejejo 

vrste padavin.  

Namen: utrjevanje 
 

Pripomočki: kartica z vprašanji, tablica (drži/ne drži).  

 

Opis igre: Komplet igre vsebuje rdeče in zelene tablice ter kartice, na katerih so sklopi 

vprašanj. Cilj igre je pravilno odgovoriti na vprašanja. Rešitve ima voditelj kviza.  

 

Potreben čas: 30 min 

 

Organizacija dela: Učenci so razporejeni v 4 skupine. Ko skupina pride na vrsto, 

odgovarja na vprašanja. Pri izboru odgovora se posvetujejo vsi člani skupine.  

 

Navodila za učence: Razporedila vas bom v skupine po 4 ali 5. V vsakem sklopu kartic 

so določena vprašanja o vremenu in vremenskih pojavih. Skupina, ki je na vrsti, se 

pogovori o pravilnem odgovoru. V vsaki skupini določite enega, ki bo povedal končni 

odgovor. Kviz je sestavljen iz 3 delov. Prvi del kviza se imenuje od 5 proti 0. Vaša 

naloga je, da čim prej ugotovite, o čem govori besedilo. Pri drugem tipu kviza izberi 

tematiko določite, katero polje z vprašanjem želite odkriti, saj določite stolpec in vrstico 

(npr.: B3). Ko odprete določeno polje, lahko ugibate, kaj je končna rešitev izbrane 

kolone. Prav tako lahko ugibate končno rešitev. Pri tretjem tipu kviza drži/ne drži ima 
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vsaka skupina dve tablici, na eni piše drži, na drugi ne drži. Po prebrani trditvi dvignite 

ustrezno tablico.  

 

Napotki za učitelja: Učitelj vodi kviz, točkuje in preverja pravilnost odgovorov. V 

vsaki skupini določi učenca, ki pove končni odgovor. 

 

Slika 19 prikazuje didaktično igro kviz o vremenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Opis učne ure – vreme 
 

V uvodnem delu ure so učenci narisali dežno kapljo in snežinko. Ugotovili smo, da so 

dežne kaplje in snežinke različnih oblik in ne v obliki solz, kot jih običajno rišemo. 

Nato sem učencem na drsnicah pokazala različne oblike padavin, ki smo jih 

poimenovali in razložili njihov nastanek. Nato sem jim predvajala televizijsko 

vremensko napoved, o kateri smo se tudi pogovorili. Opisali so tudi občutke, ki jih 

doživljajo ob različnih vremenskih situacijah in razmišljali o vplivu vremena na ljudi. 

Sledila je namizna igra Meglenko na viharnem potovanju. Učence sem razdelila v 4 

skupine in jim razdelila komplete iger ter učne liste, ki so jih izpolnjevali sproti ob igri. 

Učenci so odprli knjigo in sledili zapisanim navodilom. V vsaki skupini so z metom 

kocke določili učenca, ki je začel z igro. Igro so nadaljevali v smeri urinega kazalca. 

Vsak učenec je opravil eno nalogo. Pri opravljanju eksperimentov so sodelovali vsi 

učenci. Ob različnih nalogah so spoznali vremenske pojave, vremenske simbole, veter in 

padavine. Ko so zaključili z igro, smo preverili rešitve učnih listov. Nato smo njihovo 

znanje preverila s kvizom o vremenu. Po končani igri smo sešteli točke in določili 

zmagovalno ekipo.  

 

 

 

Slika 19: Didaktična igra kviz o vremenu 
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3.4.3 Analiza učne ure o vremenu 
 

1. Učni cilji 

 

Učni cilji so bili preverljivi in realizirani z izvedbo namizne igre. Učenci so pri igri 

prepoznavali vremenske simbole s slike (cilj 1), merili so temperaturo, količino padavin 

in izdelali vetrno vrečo (cilj 2). Med igro so izvajali dejavnosti, ki se navezujejo na 

vremenske pojave, vetrove in različne vrste padavin (cilj 3). Njihovo znanje sem 

preverila s kvizom.  

 

2. Analiza didaktičnih iger 

 

Za učence sem pripravila didaktično igro Meglenko na viharnem potovanju. Pravila igre 

sem uspešno prilagodila razvojni stopnji učencev, saj ob izvajanju dejavnosti niso 

potrebovali pomoči. Iz odzivov učencev je bilo razvidno, da jim je bila didaktična igra 

všeč, saj jim interes skozi celotno igro ni upadel. Učenci so se vživeli v vlogo Meglenka 

in mu pomagali, da je varno prispel domov. Učencem so bile dejavnosti med samo igro 

zelo zanimive, saj so bili navdušeni, ko so sami izdelali vetrovno vrečo ali prikazali 

vremenske pojave, npr. tornado. Nato je sledila didaktična igra kviz. V kviz sem 

vključila vprašanja za preverjanje znanja, saj so zajemala učno vsebino, ki smo jo 

obravnavali med učno uro. Interes učencev ni upadel, saj so med igro sodelovali vsi 

učenci. Učenci so pokazali tekmovalnost, saj so pokazali veselje, ko so pridobili točke 

in jezo ob izgubi točk.  

 

3. Motivacija 

 

Vsak učenec je narisal dežno kapljo, nato smo jih med seboj primerjali, katera oblika 

dežne kaplje ima ustrezno obliko. To je v njih vzbudilo radovednost, saj jih je zanimalo, 

kdo je dežno kapljo narisal najbolj pravilno. Prišli so do ugotovitve, da so dežne kaplje 

in snežinke različnih oblik in nimajo točno določene oblike. Skozi celotno učno uro 

interes učencev ni upadel, saj je bilo v igri Meglenko na viharnem potovanju vključeno 

veliko raznovrstnih aktivnosti. Dejavnosti so bile zelo zanimive, saj je bilo vidno, da so 

se učenci ob njih zabavali.  

 

4. Aktivnost učencev 

 

Predvidena je bila aktivnost vseh učencev, saj je igra Meglenko na viharnem potovanju 

zastavljena tako, da na vrsto pride čisto vsak učenec in izvede nalogo. Poleg tega si 

morajo med seboj pomagati pri opravljanju drugih nalog. Prav tako so bile izbrane take 

dejavnosti, da so do zastavljenih ciljev prišli vsi učenci. Tudi pri kvizu so bili aktivni 

učenci, saj so se morali med seboj posvetovati pri izbiri pravilnega odgovora. 

 

5. Učni pripomočki  

 

Veliko časa je bilo namenjenega skrbni pripravi pripomočkov, ki so bili del učne ure in 

didaktične igre. Mislimo, da je to zelo pomembno, saj pritegnejo učenčevo pozornost, 

poleg tega si tudi učno vsebino bolje zapomnijo. Pri igri Meglenko na viharnem 
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potovanju je bila izbira didaktičnih pripomočkov vnaprej načrtovana, saj smo jih 

predhodno tudi preizkusili. 

 

6. Razvojna stopnja 

 

Mislimo, da so bile dejavnosti primerne za tretješolce, saj so jih lahko samostojno 

izvajali. Učencem so bile dejavnosti zanimive in so v njih vzbudile radovednost.  

 

7. Organizacija dela in komunikacija 

 

Interakcija z učenci je bila ustrezna. Omenjeno lahko trdimo, ker je bila vzpostavljena 

prijetna razredna klima, saj je bilo vidno, da učenci v delu uživajo. V razlago je bila 

vključena tudi neverbalna komunikacija. Prav tako sem delo zelo dobro vodila in ga tudi 

dobro organizirala, saj sem vsako dejavnost dobro načrtovala in jo tudi izpeljala tako, 

kot sem si jo zamislila.  

 

3.4.4 Opis didaktičnih iger za temo svetloba  
 

Pri obravnavi svetlobe smo uporabili igro vlog in kviz. V nadaljevanju sta predstavljeni 

didaktični igri Svetloba je povsod okoli nas in kviz o svetlobi.  

 Svetloba je povsod okoli nas (priloga 5) 

 

V tabeli 8 so zapisani cilji, namen in klasifikacija igre vlog Svetloba je povsod okoli 

nas. 

Tabela 8: Klasifikacija, cilji in namen igre vlog Svetloba je povsod okoli nas 

Klasifikacija igre: igra vlog 

Cilji: 1. Vedo, da predmete vidimo samo, če se svetloba 

od njih odbije v naše oko. 

2. Poimenujejo dele očesa.  

3. Naštejejo umetna in naravna svetila.  

4. Ločijo prosojne in neprosojne snovi.  

Namen: poglabljanje 

 

Pripomočki: zavesa, mikrofon, halja, kravata, material za skupine: Ali bo mačka našla 

miš; Ali me vidiš skozi; Zakaj mi miš lahko pobegne; Ali je odsevnik svetilo. 

 

Opis: Oddajo Svetloba je povsod okoli nas izvajamo v osrednjem delu učne ure. Vsaka 

skupina dobi svojo nalogo, ki jo mora v oddaji čim bolj zanimivo predstaviti.  

 

Potreben čas: 45 min 

 

Organizacija dela: Učenci so razporejeni v 4 skupine. Vsaka skupina dobi svojo 

raziskovalno nalogo. 

 

Navodila za učence: Vodili boste oddajo o svetlobi. Vsaka skupina bo prejela 

raziskovalno nalogo, ki jo bo morala čim bolj zanimivo predstaviti in razložiti 

občinstvu. Vsak izmed vas se bo preizkusil v vlogi igralca, saj boste dobili svojo vlogo, 
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ki jo boste morali zaigrati. Prva skupina bo ugotavljala, kateri pogoji morajo biti 

izpolnjeni, da vidimo določen predmet, druga skupina bo raziskovala model očesa. 

Tretja skupina bo izvedla eksperiment, s katerim bo ugotovila, katere snovi prepuščajo 

svetlobo in katere ne. Četrta skupina bo predstavila umetna in naravna svetila. Poleg 

svojih vlog boste imeli tudi vlogo občinstva, saj boste ocenjevali, katera skupina je svoj 

raziskovalni problem predstavila najbolje.  

 

Navodila za učitelje: Učiteljica primerno oblikuje scenski prostor (zavesa, kravata, 

halja, mikrofon) in poskrbi za glasbeno podlago. Sprva napove oddajo (Svetloba je 

povsod okoli nas) in pozdravi občinstvo. Nato povabi prvo skupino, da predstavi svojo 

raziskovalno nalogo.  

 

Na sledeči sliki 20 so prikazani pripomočki za četrto skupino pri igri vlog Svetloba je 

povsod okoli nas. 

 

 
Slika 20: Igra vlog Svetloba je povsod okoli nas 

 

 Didaktična igra kviz o svetlobi (priloga 6) 

 

V tabeli 9 so zapisani cilji, klasifikacija in namen didaktične igre kviz o svetlobi. 

 
Tabela 9: Klasifikacija, cilji in namen kviza o svetlobi 

Klasifikacija 

igre: 

kviz 

Cilji: 1. Vedo, da predmete vidimo samo, če se svetloba od njih 

odbije v naše oko. 

2. Poimenujejo dele očesa.  

3. Naštejejo umetna in naravna svetila.  

4. Ločijo prosojne in neprosojne snovi.  

Namen: utrjevanje 
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Pripomočki: kartica z vprašanji, tablica (drži/ ne drži).  

 

Opis: Komplet igre vsebuje rdeče in zelene tablice ter kartice, na katerih so sklopi 

vprašanj. Cilj igre je pravilno odgovoriti na vprašanja. Rešitve ima voditelj kviza.  

 

Potreben čas: 45 min 

 

Organizacija dela: Učenci so razdeljeni v 4 skupine. Ko skupina pride na vrsto, 

odgovarja na vprašanja. Pri podajanju odgovora se posvetujejo vsi člani skupine. 

 

Navodila za učence: Razporedite se v skupine po 4 ali 5. V vsakem sklopu kartic so 

določena vprašanja o vremenu in vremenskih pojavih. Ko bo na vrsti vaša skupina, se 

pogovorite o pravilnem odgovoru. V vsaki skupini določite enega, ki bo povedal končni 

odgovor. Kviz je sestavljen iz 3 delov. Prvi del kviza se imenuje od 5 proti 0. Vaša 

naloga je, da čim prej ugotovite, o čem govori besedilo. Pri drugem delu kviza izberi 

tematiko določite, katero polje z vprašanjem želite odkriti, saj določite stolpec in vrstico 

(npr.: B3). Ko odprete določeno polje, lahko ugibate, kaj je končna rešitev izbranega 

stolpca. Prav tako lahko ugibate končno rešitev. Pri tretjem delu kviza drži/ne drži ima 

vsaka skupina dve tablici, na eni piše drži, na drugi ne drži. Po prebrani trditvi dvignete 

ustrezno tablico.  

 

Napotki za učitelja: Učitelj vodi kviz, točkuje in preverja pravilnost odgovorov. V 

vsaki skupini določi učenca, ki pove končni odgovor. 

 

Slika 21 prikazuje didaktično igro kviz o svetlobi. 

 

 
 Slika 21: Didaktična igra kviz o svetlobi 
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3.4.5 Opis učne ure – svetloba 
 

Za uvodno motivacijo sem v razred prinesla škatlo, v kateri se je skrivala piramida. 

Učenci so pokukali v škatlo in poskušali ugotoviti, kaj se skriva v škatli. Pri tem sem 

nekaterim učencem v škatlo posvetila s svetilko, nekaterim pa ne. Ugotovili smo, da je 

za vidnost predmetov potrebna svetloba. Nato smo v razredu priredili oddajo o svetlobi 

(Svetloba je povsod okoli nas). Prostor sem scensko oblikovala in poskrbela za glasbeno 

podlago. Učence sem razdelila v 4 skupine in jim dodelila različne vloge. Prva skupina 

je z igro vlog ponazorila, da predmet, ki ni svetilo, vidimo le, če je osvetljen, saj se 

svetloba od določenega predmeta odbije v naše oči, zato ta predmet vidimo. Druga 

skupina nam je z očali iz različnih materialov ponazorila, kateri predmeti so prozorni, 

prosojni in kateri neprosojni. Poleg tega so nam z eksperimentom razložili, da je 

predmet, ki svetlobe ne prepušča, neprosojen. Če predmet prepušča nekaj svetlobe, 

govorimo o predmetu iz prosojne snovi. V škatlo z izrezano stransko ploskvijo so 

položili različne materiale tako, da so prekrili luknjo in nato pokrili škatlo s pokrovom. 

Skozi luknjico na drugi strani škatle so posvetili s svetilko in opazovali, kateri materiali 

prepuščajo svetlobo. Pri tem so bili pozorni tudi na senco, ki jo opazimo za predmetom 

iz določene snovi. Tretja skupina nam je z eksperimentom razložila slepo pego. Prišli so 

do ugotovitve, da slike svetlobe, ki se zbere na tem delu očesa, ne moremo zaznati, saj 

tam ni čutnic za zaznavanje svetlobe. Poleg tega so nam z modelom očesa prikazali 

zgradbo očesa. Četrta skupina nam je z eksperimentom prikazala razliko med predmeti, 

ki so svetila in predmeti, ki niso svetila. Izdelali so tudi lastni odsevnik in prišli do 

ugotovitve, da odsevniki, kresničke, svetla oblačila, prometni znaki niso svetila, temveč 

telesa, od katerih se svetloba zelo dobro odbije. Nato sem njihovo znanje preverila s 

kvizom.  

 

3.4.6 Analiza učne ure o svetlobi 
 

1. Učni cilji 

 

Cilji so bili preverljivi. Doseženi so bili skozi igro vlog in prek pogovora. Pri igri vlog 

je vsak član dobil svojo vlogo (pomočnik, izvajalec eksperimentov, voditelj, vloga miši, 

vloga gore …). Vsaka skupina je izvajala dejavnosti, ki so zajemale določen cilj. Prva 

skupina je ugotavljala, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da vidimo določen predmet 

(cilj 1). Druga skupina je raziskovala model očesa (cilj 2). Tretja skupina je izvedla 

eksperiment, s katerim je ugotovila, katere snovi prepuščajo svetlobo in katere ne (cilj 4). 

Četrta skupina je predstavila umetna in naravna svetila (cilj 3). Znanje učencev sem 

preverila s kvizom.  

 

2. Analiza didaktičnih iger 

 

Za osrednji del učne ure sem pripravila igro vlog, in sicer v obliki oddaje Svetloba je 

povsod okoli nas. Vsak učenec je dobil svojo vlogo (pomočnik, voditelj, gradbenik …). 

Interes učencev je skozi igro vlog upadel, saj je bilo razvidno, da nekateri učenci za igro 

niso pokazali interesa. Vživeli so se le v svojo vlogo in pri nadaljevanju igre niso želeli 

sodelovati. Skozi celotno igro vlog sem imela veliko dela pri vodenju skupin, saj sem 

jih morala pri delu veliko usmerjati in jim pomagati. Vsaka skupina je svoj raziskovalni 
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problem na koncu tudi predstavila. Predstavitve so v večini izvedli samostojno, saj niso 

potrebovali moje pomoči. Za zaključni del sem pripravila didaktično igro kviz. Pri kvizu 

nisem imela težav, saj so sodelovali vsi učenci. Pri izbiri pravilnega odgovora so se med 

seboj posvetovali vsi člani skupine. Tako kot pri obravnavi teme vreme so tudi tokrat 

učenci med igro kviza pokazali tekmovalnost.  

 

3. Motivacija 

 

Uvodna motivacija je bila ustrezna. V uvodnem delu sem učencem pokazala zaprto 

škatlo in jim povedala, da se v njej skriva skrivnosten predmet. Iz odziva učencev lahko 

trdimo, da je omenjena dejavnost pritegnila njihovo pozornost, saj jih je zanimalo, kaj 

se skriva v zaprti škatli. Škatlo sem prinesla k vsakemu učencu in mu dovolila, da na 

kratko pokuka v škatlo. Pri tem so nekateri imeli vir svetlobe, nekateri pa ne. Učenci 

niso smeli izdati skrivnosti, dokler v notranjost škatle niso pogledali vsi učenci. 

Razvidno je bilo, da je to še dodatno vzpodbudilo motivacijo učencev, saj so vsi učenci 

nestrpno čakali, da pridejo na vrsto. Nekateri učenci so imeli težave pri prepoznavanju 

predmeta (piramide). Bolje bi bilo, če bi v škatlo skrila bolj nazoren predmet. 

 

4. Aktivnost učencev 

 

Predvidena je bila aktivnost vseh učencev, saj je pri igri vlog vsak učenec dobil svojo 

vlogo. Sprva so se dejavnosti lotili z zanimanjem, nato sem jih morala spodbujati, da 

pomagajo ostalim članom v skupini, saj so se nekateri učenci preveč osredotočili le na 

svojo vlogo.  

 

5. Učni pripomočki  

 

Učni pripomočki so bili ustrezni, saj je bilo razvidno, da so vzbudili zanimanje učencev 

in jih pritegnili k opravljanju dobljenih nalog. Za izbiro ustreznih eksperimentov in 

izdelavo pripomočkov je bilo vloženega veliko časa, truda in strokovnega znanja.  

 

6. Razvojna stopnja  

 

Večina dejavnosti je bila primerna razvojni stopnji učencev, saj so bile učencem zelo 

zanimive. V igri vlog bi morala v prihodnje nekatere dejavnosti preoblikovati, saj so se 

učencem zdele dolgočasne in jih niso želeli opravljati. Za skupine, ki so predčasno 

končale z delom, bi lahko v prihodnje pripravila dodatne naloge. Težavnost kviza je bila 

primerno zasnovana.  

 

7. Organizacija dela in komunikacija 

 

Navodila sem podala ustrezno, saj so bila jasna in razumljiva. Učenci niso postavljali 

dodatnih vprašanj. Učence sem razdelila v 4 skupine. Vsako dejavnost na posamezni 

postaji sem dobro načrtovala. Tudi časovna organizacija izvajanja dejavnosti je bila 

ustrezna, saj smo izpeljali oddajo v celoti. Prav tako smo imeli čas za izvedbo kviza.  

 

Do učencev sem imela prijeten pristop, saj sem z njimi vzpostavila očesni stik in se 

poskušala povezati s celotnim razredom. Uskladila sem verbalno in neverbalno 
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komunikacijo. Pri igri vlog sem po predstavitvi raziskovalnega problema vsako skupino 

pohvalila in ji tudi zaploskala.  

 

3.4.7 Opis didaktičnih iger za temo okoljska vzgoja 
 

Pri obravnavi svetlobe smo uporabili igro vlog in namizno igro. Sledi opis igre vlog 

Bodi ekolog tudi ti in namizne igre Zaščitimo okolje. 

 

 Bodi ekolog tudi ti (priloga 7) 

 

Tabela 10 prikazuje cilje, klasifikacijo in namen igre vlog Bodi ekolog tudi ti.  

 
Tabela 10: Klasifikacija, cilji in namen igre vlog Bodi ekolog tudi ti 

Klasifikacija 

igre: 

igra vlog 

Cilji: 1. Znajo ustrezno ravnati z odpadki. 

2. Naštejejo onesnaževalce okolja.  

3. Razložijo, kako promet onesnažuje zrak, vodo in prst. 

Namen: poglabljanje 

 

Pripomočki: zavesa, kravata, mikrofon, halja, material za skupine: Mini naprava za 

čiščenje vode, Smetarska odprava, Glasbila iz odpadnih materialov; Ekologi.  

 

Opis: Oddajo Bodi ekolog tudi ti izvajamo v osrednjem delu učne ure. Vsaka skupina 

dobi svojo nalogo, ki jo bo morala v oddaji čim bolj zanimivo predstaviti.  

 

Potreben čas: 45 min 

 

Navodila za učence: Imeli bomo oddajo o okolju. Vsaka skupina bo dobila svojo 

raziskovalno nalogo, ki jo bo morala čim bolj zanimivo predstaviti in razložiti 

občinstvu. Vsak izmed vas se bo preizkusil v vlogi igralca, saj boste dobili svojo vlogo, 

ki jo boste morali zaigrati. Poleg tega boste predstavljali občinstvo in ocenjevali, katera 

skupina je svoj raziskovalni problem predstavila najbolje.  

 

Napotki za učitelje: Učiteljica primerno oblikuje scenski prostor (zavesa, kravata, 

halja, mikrofon) in poskrbi za glasbeno podlago. Sprva napove oddajo (Bodi ekolog tudi 

ti) in pozdravi občinstvo. Nato povabi prvo skupino, da predstavi svojo nalogo. Po 

predstavitvi izdelkov vsake skupine voditeljica vodi pogovor o predstavitvi (dopolnijo 

ugotovitve oziroma popravijo napačne predstave).  

 

Na sliki 22 so prikazani pripomočki za skupino Smetarska odprava pri igri vlog Bodi 

ekolog tudi ti. 
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Slika 22: Igra vlog Bodi ekolog tudi ti (Smetarska odprava)  

 

Zaščitimo okolje (priloga 8) 

 

V tabeli 11 so zapisani cilji, klasifikacija in namen namizne igre Zaščitimo okolje. 

Tabela 11: Klasifikacija, cilji in namen namizne igre Zaščitimo okolje 

Klasifikacija igre: namizna igra 

Cilji: 1. Znajo ustrezno ravnati z odpadki. 

2. Naštejejo onesnaževalce okolja.  

3. Razložijo, kako promet onesnažuje zrak, 

vodo in prst. 

Namen: utrjevanje/preverjanje znanja 

 

Pripomočki: namizna plošča, figure, igralna kocka in kartice.  

 

Opis igre: Komplet igre vsebuje namizno ploščo, figure, igralno kocko in kartice, na 

katerih so zapisana dejstva in vprašanja. Cilj igre je pravilno odgovoriti na vprašanja in 

prispeti na cilj.  

 

Organizacija dela: Učence razdelimo v skupine. Znotraj skupine z metom kocke 

določimo igralca, ki začne z igro.  

 

Navodila igre: Vsaka skupina bo dobila svojo namizno ploščo. Vsak naj si izbere 

figuro. Na namizni plošči je narisana pot. Na poti so polja z vprašanji. Priložena sta dva 

sklopa kartic. Na enem so zapisana vprašanja o recikliranju, na drugem pa vprašanja o 

vplivu prometa na okolje. Na plošči so tudi polja z različnimi zabojniki. Če prispete na 

to polje, morate našteti tri odpadne snovi, ki sodijo v zabojnik, na katerem je vaša 

figura. Začne tisti učenec, ki vrže največje število pik.  

 



57 

 

Napotki za učitelja: Učitelj preverja, če v igri sodelujejo vsi učenci. Na koncu preveri 

njihovo znanje, kaj so se ob igri naučili. 

 

Na sliki 23 je prikazana namizna igra Zaščitimo okolje, na sliki 24 pa sta zapisana 

primera vprašanj na karticah.  

 

 
           Slika 23: Namizna igra Zaščitimo okolje 

 

 
Slika 24: Primer kartic, na katerih so vprašanja o recikliranju in vprašanja o vplivu prometa na 

okolje. 

3.5.7 Opis učne ure – okoljska vzgoja 
 

Za uvodno motivacijo sem učencem predvajala risanko Kaj narediti iz Miminih stvari. 

Po ogledu risanke smo se pogovorili o pomenu recikliranja. Prišli smo do ugotovitve, da 

je recikliranje predelava že uporabljenih odpadnih snovi. Nato smo se pogovorili o 

njihovih izkušnjah z recikliranjem. Pokazala sem ji različne zabojnike in odpadne snovi, 

ki so jih uvrstili v ustrezen zabojnik. Sledila je igra vlog, in sicer v obliki oddaje Bodi 

ekolog tudi ti. Učence sem razdelila v 4 skupine in vsak član skupine je dobil svojo 

vlogo (gradbenik, pomočnik, voditelj …). Vsaka skupina je dobila navodila in ustrezne 

pripomočke. Naloga 1. skupine je bila, da so morali izdelati mini napravo za čiščenje 

vode. 2. skupina je izdelala različne zabojnike za odpadne snovi, 3. skupina je izdelala 

glasbila iz odpadnih materialov in 4. skupina načrt, ki bi pripomogel k manjšemu 
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onesnaževanju zraka. Po predstavitvi izdelkov vsake skupine sem vodila pogovor o 

predstavitvi (dopolnila ugotovitve oziroma popravila napačne predstave). Sledila je igra 

Ločevanje odpadkov. S to igro sem preverila njihovo znanje. Vsaka skupina je dobila 

komplet igre (igralno ploščo, kartice, figure in igralno kocko). Začel je učenec, ki je 

vrgel največje število pik. Če je učenec pristal na polje z vprašajem, je vzel kartico iz 

sklopa, v katerem so vprašanja vezana na vpliv prometa na okolje. Če je učenec pristal 

na polje z znakom za recikliranje, je vzel kartico iz sklopa, v katerem so vprašanja, 

vezana na recikliranje. Če je učenec pristal na polje z zabojnikom, je naštel 3 odpadne 

snovi, ki sodijo v zabojnik, na katerem je stala njegova figura. Priložene so bile tudi 

rešitve, v katerih so lahko preverili pravilne odgovore.  

3.5.8 Analiza učne ure o okoljski vzgoji 
 

1. Učni cilji 

 

Cilji so bili realizirani z igro vlog Bodi ekolog tudi ti. Vsak član skupine je dobil svojo 

vlogo (pomočnik, izvajalec eksperimentov, gradbenik ...). Prva skupina je izdelala mini 

napravo za čiščenje vode. Pri tem smo se pogovorili, kaj vse vpliva na onesnaževanje 

vode. Četrta skupina je izdelala plakat o onesnaževalcih okolja in razložila, kako promet 

onesnažuje zrak, vodo in prst (cilj 2 in 3). Druga skupina je izdelala zabojnik za 

ločevanje odpadkov, tretja skupina je priredila glasbeno predstavo o recikliranju 

odpadkov (cilj 1). Njihovo znanje sem preverila z namizno igro Zaščitimo okolje.  

 

2. Analiza didaktičnih iger 

 

Za osrednji del sem načrtovala igro vlog. Zasnovala sem oddajo Bodi ekolog tudi ti. 

Prisotne so bile podobne težave kot pri oddaji Svetloba je povsod okoli nas. Omenjeno 

lahko trdimo, ker se je tudi tokrat večina učencev vživela le v svojo vlogo, saj pri 

nadaljnjem delu niso želeli sodelovati. Učenci so imeli nekaj težav tudi pri 

predstavitvah raziskovalnega problema, saj so bile njihove razlage pomanjkljive. Iz tega 

izhajamo, da bi v prihodnje igro izboljšala tako, da bi vsak učenec dobil tako vlogo, da 

bi bil aktiven skozi celotno igro (npr.: znanstvenik prevzame tudi vlogo novinarja in 

skupine med delom sprašuje, kaj pripravljajo). Za zaključni del sem pripravila namizno 

igro Zaščitimo okolje. Učenci so bili nad igro navdušeni, saj so igro nadaljevali po 

končani učni uri. Med igro so sodelovali vsi učenci. Interes med samo igro ni upadel, saj 

so med igro sodelovali vsi učenci. To lahko identificiramo tudi iz dejstva, da so se 

učenci razveselili, ko je njihova figura prispela na polje, saj jih je zanimalo, katero 

vprašanje se skriva na kartici.  

 

3. Motivacija 

 

Učence sem motivirala z risanko, ki jih je spodbudila k razmišljanju o pomenu 

recikliranja. Iz odziva učencev lahko sklepamo, da je bila risanka ustrezna, saj jih je 

motivirala za nadaljnje delo. Interes je skozi igro Bodi ekolog tudi ti delno upadel. 

Omenjeno lahko trdimo, ker so se nekateri učenci vživeli le v svojo vlogo in niso hoteli 

pomagati ostalim članom skupine pri opravljanju njihovih nalog. Pri namizni igri 
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Zaščitimo okolje interes učencev ni upadel, saj so nestrpno čakali, da pridejo na vrsto in 

odgovorijo na vprašanje, ki se je skrivalo pod določenim poljem.  

4. Aktivnost učencev  

 

Predvidena je bila aktivnost vseh učencev, saj je vsak učenec dobil svojo vlogo. 

Nekateri učenci so bili aktivni skozi celotno oddajo, nekateri pa so pozabili na svoje 

delo in pri igri niso želeli sodelovati. Imela sem veliko dela z vodenjem dela učencev, 

saj sem jih morala spodbujati, da so bili pri igri dejavni vsi. Pri namizni igri so 

sodelovali vsi učenci. 

 

5. Učni pripomočki  

 

Za vsako skupino sem pripravila ustrezne pripomočke (svetilke, škatle, material za 

glasbila …), saj so pritegnili pozornost učencev. Vsaka skupina je tudi dobila navodila, 

kaj je njihova naloga in čemu služi določen pripomoček. Navodila so bila razumljiva, 

saj so učenci s pripomočki ustrezno ravnali.  

 

6. Razvojna stopnja  

 

Dejavnosti so bile ustrezne razvojni stopnji, saj so učenci razvrščali take predmete, ki so 

bili učencem v izziv in so morali pri vsakem predmetu dobro razmisliti, v kateri 

zabojnik sodi. Tudi med igrama se je izkazalo, da aktivnosti niso bile prelahke oziroma 

prezahtevne, saj so jih izvajali samostojno.  

 

7. Organizacija dela in komunikacija 

 

Učence sem razdelila v skupine. Njihova naloga je bila, da skupaj razmišljajo, se 

posvetujejo ter vsak odigra svojo vlogo. Nekaj težav sem imela pri samem vodenju 

razreda, saj sem učence morala večkrat opomniti, kaj je njihovo delo. Interakcija z 

učenci je bila ustrezna. Verbalna komunikacija z učenci je bila dobra, navodila sem 

podajala jasno in dovolj glasno, da so jih učenci lahko razumeli. Učenci dodatnih 

pojasnil niso potrebovali, saj so bila navodila podana postopoma. Uporabila sem tudi 

neverbalno komunikacijo (gibala sem se po razredu, imela očesni stik z učenci, se jim je 

nasmehnila, prikimavala ...). Dober stik z učenci sem ohranjala tako, da sem jih 

pohvalila, če so upoštevali navodila pri izvajanju didaktičnih iger. 

3.6 Rezultati in interpretacije 
 

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskave. V prvem delu so 

predstavljeni dosežki učencev na preizkusu znanja (predtestu in potestu). V drugem delu 

so predstavljeni pridobljeni rezultati o odzivih in interesu ter izkušnjah in mnenju 

učencev o pouku z didaktičnimi igrami.  

3.6.1 Predtest in potest za temo vreme 
 

Preizkus znanja je zajemal 4 naloge, povezane z vremenom. Zanimalo nas je, v kolikšni 

meri so učenci dosegli učne cilje po obravnavi vsebine vreme s prevladujočo metodo 

didaktične igre. S prvo nalogo smo preverili njihovo znanje o vremenskih simbolih. 
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Predvidevali smo, da jih bodo nekaj pravilno poimenovali že na predtestu, saj so imeli 

veliko izkušenj že s televizijskimi vremenskimi napovedmi. Z drugo nalogo smo želeli 

preveriti, če poznajo napravo za merjenje smeri in hitrosti vetra. S tretjo nalogo smo 

preverili njihovo predstavo o oblikah snežink oziroma dežnih kapelj. Našteti so morali 

tudi oblike padavin, ki nastajajo v oblakih ali na zemeljski površini. Predvidevali smo, 

da bodo učenci pri tem vprašanju imeli težave, saj večina učencev snežinke in dežne 

kaplje riše v obliki solz. Poleg tega jih je večina slišala za padavine, ki nastanejo v 

oblakih, padavin, ki nastanejo na zemeljski površini, večina učencev ne pozna. Pri četrti 

nalogi nas je zanimalo, če razumejo proces nastanka oblaka. Predvidevali smo, da bodo 

imeli težave na predtestu in potestu, saj je to za učence zelo abstrakten pojav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

3.6.2 Točkovanje predtesta in potesta za temo vreme 
 

V tabeli 12 so predstavljene naloge, točkovanje in cilji nalog za temo vreme. 

 
Tabela 12: Točkovanje predtesta in potesta pri temi vreme 

NALOGA TOČKE CILJI 

1. Poimenuj 

vremenske 

simbole. 

 

 

Učenec za vsak pravilen odgovor 

dobi 1 T. Za vse pravilne 

odgovore dobi 6 T. (Pravilni 

odgovori: delno jasno, deževno, 

megleno, oblačno, sneg, jasno.)  

Poimenujejo vremenske 

simbole.  

 

2. Katera 

naprava kaže 

smer in hitrost 

vetra. 

Za pravilen odgovor učenec dobi 

1 T. (Pravilen odgovor: 

vetromer.)  

Merijo temperaturo, 

količino padavin in 

določajo smer vetra.  

 

3. Obkroži 

pravilen 

odgovor. 

Kakšne oblike 

so snežinke?  

a) Solzaste. 

b) Okrogle. 

c) Nimajo točno 

določene oblike.  

Naštej 5 oblik 

padavin, ki 

nastajajo v 

oblakih ali na 

zemeljski 

površini. 

Če učenec obkroži pravilen 

odgovor, dobi 1 T. (Pravilen 

odgovor: nimajo točno določene 

oblike.) Če učenec pravilno 

našteje 5 pravilnih oblik padavin, 

dobi 3 T. Za 3 ali 4 pravilne 

odgovore dobi 2 T. Če pravilno 

našteje dve obliki padavin, dobi 1 

T. 

Opredelijo vremenske 

pojave, veter in padavine. 

 

4. Razloži, 

kako nastane 

oblak. 

 

Za pravilno razlago učenec dobi 2 

T. (Pravilen odgovor: Za nastanek 

oblaka so potrebni trije pogoji: 

vlažnost zraka, znižanje 

temperature – ohladitev ter delci 

cvetnega prahu oziroma drugih 

delcev v zraku. Oblaki nastanejo, 

ko se vodna para zaradi ohlajanja 
zraka zgosti na majhnih delcih, ki 

so vedno v zraku. Vodna para se 

zgosti v kapljice ali kristalčke, 

kadar se vlažen zrak ohlaja. Zrak 

se ohlaja, če se dviga, zato 

nastajajo oblaki tam, kjer se zrak 

dviga, in izginevajo tam, kjer se 

spušča.) Če učenec pravilno 

našteje pogoje za nastanek oblaka, 

dobi 1 T. Drugo točko dobi, če 

pravilno razloži nastanek oblaka.  

Opredelijo vremenske 

pojave, veter in padavine. 

 

 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hlajenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristal
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3.6.3 Primerjava dosežkov na predtestu in potestu 
 

Primerjava dosežkov na predtestih in potestih za temo vreme je prikazana v tabeli 14 in 

na grafu 1. Iz tabele 13 in grafa 1 razberemo, da je pri obravnavi vremena 13 učencev 

doseglo manj kot 50 % točk, saj je en učenec dosegel v razponu 0–10 % točk, 2 učenca 

sta dosegla v razponu 20–30 % točk, 2 učenca sta dosegla v razponu 20–40 % točk in 7 

učencev je doseglo v razponu 40–50 % točk. Večina jih je pravilno poimenovala 

vremenske simbole (cilj 1) in obkrožila pravilno obliko deževnih kapelj, vendar niso 

znali našteti 5 oblik padavin (cilj 3). Nihče od njih ni znal razložiti, kako nastane oblak 

(cilj 4). Na potestu so vsi učenci dosegli več kot 50 % možnih točk. Iz tabele 13 in grafa 

1 razberemo, da so 4 učenci na predtestu dosegli 50–60 % točk. Tudi tokrat največ 

učencev ni znalo razložiti, kako nastane oblak (cilj 4) in našteti 5 oblik padavin, ki 

nastajajo v oblakih ali zemeljski površini (cilj 3). Na potestu so 3 učenci dosegli v 

razponu 50–60 % točk in nihče od njih ni usvojil cilja 2. Na predtestu je 5 učencev 

doseglo 60–70 % točk, na potestu pa 7 učencev. Na predtestu nihče ni dosegel v 

razponu 80–90 % točk, na potestu pa 8 učencev. Večina jih je usvojila vse cilje, vendar 

je bila njihova razlaga o nastanku oblakov napačna. To lahko pripišemo predvsem k 

napačni predstavi o nastanku oblakov, saj je to za učence preveč abstraktno in težko 

razumljivo. Na predtestu in potestu je 1 učenec dosegel 90–100 % točk in usvojil vse 

cilje.  

 
Tabela 13: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi vreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 PREDTEST POTEST 

Delež doseženih  

točk (%) 

 

Število učencev 
0–10 1 0 

10–20 0 0 

20–30 2 0 

30–40 2 0 

40–50 7 0 

50–60 4 3 

60–70 5 7 

70–80 1 3 

80–90 0 8 

90–100 1 1 
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Graf 1: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi vreme 

3.6.4 Predtest in potest za temo svetloba 
 

Preizkus znanja na temo svetloba je vseboval 4 naloge. Ugotoviti smo želeli, ali so 

doseženi cilji učne ure, v kateri je prevladovala metoda didaktične igre. Pri temi 

svetloba smo s prvo nalogo želeli preveriti znanje učencev o poti svetlobe in njihovo 

predstavo o vidnosti določenega telesa. Z drugo nalogo smo preverili njihovo znanje o 

strukturi očesa. Predvidevali smo, da bodo obrvi in trepalnice prepoznali že na 

predtestu. Z naštevanjem naravnih in umetnih svetil smo želeli preveriti njihovo 

predstavo o svetilih. Predvidevali smo, da bodo učenci na predtestu imeli težave pri 

prepoznavanju naravnih in umetnih svetil. S četrto nalogo smo preverili njihovo znanje 

o predmetih iz prozornih, prosojnih in neprosojnih snovi. Izbrali smo take predmete, ki 

so učencem predstavljali izziv in so morali dobro razmisliti, kateri predmeti prepuščajo 

svetlobo. 
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3.6.5 Točkovanje predtesta in potesta za temo svetloba 
 

V nadaljevanju predstavljamo naloge, točkovanje in cilje nalog za temo svetloba 

(tabela 14). 

 
Tabela 14: Točkovanje predtesta in potesta pri temi svetloba 

NALOGA TOČKE CILJI 
1. Nariši in pojasni, kako si 

predstavljaš, da dekle vidi 

jabolko.  

 

Če učenec poda oba 

odgovora pravilno, 

dobi 2 T. Če učenec 

pravilno nariše pot 

svetlobe od dekleta 

do sonca, dobi 1 T. 

Za pravilno razlago, 

dobi 1 T. 

Vedo, da predmete 

vidimo samo, če se 

svetloba od njih odbije 

v naše oko. 

 

2. Poimenuj dele očesa. 

 

Če učenec pravilno 

poimenuje vse dele 

očesa, dobi 3 T. 

(Pravilni odgovori: 

obrv, trepalnice, 

šarenica, zenica, 

beločnica.) Učenec 

dobi 2 T, če 

pravilno poimenuje 

3 ali 4 dele očesa. 

Učenec dobi 1 T, če 

pravilno poimenuje 

dva dela očesa. 

Poimenujejo dele očesa. 

 

3. Naštej 3 naravna in 3 

umetna svetila.  

Učenec za vsak 

pravilen odgovor 

dobi 1 T. Za vse 

pravilne odgovore, 

dobi 6 T. 

Naštejejo umetna in 

naravna svetila.  

4. Obkroži predmete iz 

snovi, ki prepuščajo 

svetlobo.  

 

Učenec za vsak 

pravilen odgovor 

dobi 1 T. Če učenec 

pravilno obkroži vse 

4 pravilne predmete, 

dobi 4 T. (Pravilni 

odgovori: barvasta 

folija, okno, ravnilo, 

žarnica.) 

Ločijo prosojne in 

neprosojne snovi.  

 

3.6.6 Primerjava dosežkov na predtestu in potestu 
 

Iz tabele 15 in grafa 2, ki prikazujeta dosežen delež točk na predtestu in potestu pri 

obravnavi svetlobe, razberemo, da na predtestu in potestu noben učenec ni dosegel manj 

kot 10 % točk. En učenec je dosegel v razponu 10–20 % točk. Dosegel je le učni cilj 4, 

ostalih ciljev ni usvojil. Iz tabele 16 in grafa 2 razberemo, da so na predtestu 4 učenci 

dosegli v razponu 30–40 % točk, na potestu pa le 1 učenec. Nihče od njih ni usvojil 

učnega cilja 1. Največ težav so imeli pri prikazovanju poti svetlobe z risbo. Na predtestu 

so 3 učenci dosegli v razponu 40–50 % točk. V razponu 50–60 % točk je na predtestu 

doseglo 6 učencev, na potestu pa 3 učenci. Na obeh testih so 3 učenci dosegli v razponu 

60–70 % točk in 4 učenci v razponu 70–80 % točk. Na predtestu je eden učenec dosegel 
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v razponu 80–90 % točk, na potestu 3 učenci. Iz tabele 15 in grafa 2 lahko razberemo, 

da se je povečalo število učencev, ki so dosegli v razponu 90–100 % točk, saj je na 

predtestu toliko točk osvojil le en učenec in na potestu 7 učencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi svetloba 

3.6.7 Predtest in potest za temo okoljska vzgoja 
 

Tretji sklop preizkusa znanja je bil sestavljen iz 4 vprašanj za temo okoljska vzgoja. Pri 

prvi nalogi so učenci morali poimenovati znak za recikliranje. Z drugo nalogo smo 

želeli preveriti njihovo znanje o ločevanju odpadkov v ustrezen zabojnik. Predvidevali 

smo, da bodo učenci imeli nekaj težav, saj smo zajeli tudi ločevanje odpadkov, s 

katerimi učenci niso imeli toliko izkušenj. Z naštevanjem onesnaževalcev okolja smo 

preverili njihovo znanje o vzrokih onesnaževanja zraka. Predvidevali smo, da bodo vsi 

učenci omenili promet. Pri četrti nalogi nas je zanimalo razmišljanje učencev o 

zmanjšanju negativnih vplivih prometa na okolje.  

 

 

  Tabela 15: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi svetloba 

 PREDTEST POTEST 

Delež doseženih 

točk (%) 

 

Število učencev 
0–10 0 0 

10–20 1 0 

20–30 0 0 

30–40 4 1 

40–50 3 0 

50–60 6 3 

60–70 3 3 

70–80 4 4 

80–90 1 3 

90–100 1 7 

10       20          30       40        50           60        70         80        90         100 

 

10       20          30       40        50           60        70        80       90       100 
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3.6.8 Točkovanje predtesta in potesta za temo okoljska vzgoja 
 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, točkovanje in cilji nalog za temo okoljska 

vzgoja (tabela 16).  

 
Tabela 16: Točkovanje predtesta in potesta pri temi okoljska vzgoja 

NALOGA TOČKE CILJI 

1. Kaj predstavlja znak? 

 

Za pravilen odgovor 

učenec dobi 1 T. (Pravilen 

odgovor: znak za 

recikliranje odpadkov)  

Znajo ustrezno 

ravnati z odpadki. 

 

2. Naštete odpadke razvrsti v 

ustrezen zabojnik. 

 

Če učenec pravilno razvrsti 

7-8 odpadkov, dobi 1 T. 

Če učenec pravilno razvrsti 

9-10 odpadkov, dobi 2 T. 

Za 11-12 pravilnih 

odgovorov dobi 3 T. Za 

pravilno razvrstitev 12-14 

odpadkov dobi 4 T. Za 

pravilno razvrstitev 15-16 

točk dobi 5 T.  

Znajo ustrezno 

ravnati z odpadki. 

 

3. Naštej vsaj 3 

onesnaževalce okolja.  

 

Učenec za vsak pravilen 

odgovor dobi 1 T. Za vse 

tri pravilne odgovore dobi 

3 T.  

Naštejejo 

onesnaževalce 

okolja. 

4. Razloži, kako lahko 

zmanjšamo negativni vpliv 

prometa na okolje. 

 

Učenci za pravilno razlago 

dobijo 2 T. (Pravilen 

odgovor: Promet 

onesnažuje zrak, vodo in 

prst. Če je možno, 

izberemo za pot sredstvo, 

ki manj onesnažuje, gremo 

peš, s kolesom, vlakom.) 

Za pomanjkljivo razlago 

dobijo 1 T. 

Razložijo, kako 

promet onesnažuje 

zrak, vodo in prst. 

 

 

3.6.9 Primerjava dosežkov na predtestu in potestu 
 

Iz tabele 17 in grafa 3, ki prikazujeta delež doseženih točk učencev na predtestu in 

potestu pri obravnavi okoljske vzgoje, je razvidno, da je na predtestu 8 učencev doseglo 

v razponu 0–10 % točk in 1 učenec v razponu 10–20 % točk. Na predtestu so učenci 

imeli največ težav pri razvrščanju odpadkov v ustrezen zabojnik (cilj 1), naštevanju 

onesnaževalcev okolja (cilj 2) in razlagi o negativnih vplivih prometa na okolje (cilj 3). 

Prav tako je veliko učencev napačno poimenovalo znak za recikliranje, na potestu pa jih 

je večina znak poimenovala pravilno. V razponu 20–30 % točk je na predtestu in potestu 

dosegel en učenec. Iz tabele 17 in grafa 3 lahko razberemo, da so v razponu 30–40 % 

točk in 40–50 % točk na predtestu dosegli 3 učenci in na potestu 1 učenec. V razponu 

50–60 % točk sta na predtestu dosegla 2 učenca in na potestu 1 učenec. Nihče od njih ni 

usvojil cilja 3. Na potestu in predtestu nihče ni dosegel v razponu 70–80 % točk. Na 

predtestu je 1 učenec dosegel v razponu 80–90 % točk, na potestu pa 3 učenci. Še vedno 
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so se pojavljale napake pri razvrščanju odpadkov v ustrezen zabojnik. Veliko jih je 

žarnico uvrstilo v zabojnik za steklo. Nekaj težav je bilo tudi pri uvrstitvi čajne vrečke 

in kavne usedline. Povečalo se je število učencev, ki so na potestu dosegli v razponu 

90–100 % točk, saj so predtest v razponu 90–100 % pisali 3 učenci, potest pa 11 

učencev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Graf 3: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi okoljska vzgoja 

 

 

3.6.10  Odzivi in interes učencev za učenje z različnimi didaktičnimi igrami  
 

    Tabela 17: Delež doseženih točk učencev na preizkusu znanja pri temi okoljska vzgoja 

 PREDTEST 

 

POTEST 

Delež 

doseženih 

točk (%) 

Število učencev 

0–10 8 0 

10–20 1 0 

20–30 1 1 

30–40 3 1 

40–50 3 1 

50–60 2 1 

60–70 1 2 

70–80 0 0 

80–90 1 3 

90–100 3 11 

 10         20        30         40         50        60          70        80        90        100 

 

3.6.11 Mnenje in izkušnje učencev z didaktičnimi igrami 10         20        30         

40         50        60          70        80        90        100 
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V nadaljevanju bomo predstavili odzive in interes učencev pri obravnavi vremena, 

svetlobe in okoljske vzgoje s prevladujočo metodo didaktične igre. Prikazali bomo 

odzive in interes za učenje z igro vlog (tabela 18), namizno igro (tabela 19) in kvizom 

(tabela 20). Odzive učencev je beležila razredničarka razreda, v katerem smo izvedli 

raziskavo. 

 

Iz tabele 18 lahko razberemo, da imajo učenci delno pozitiven pristop za učenje z igro 

vlog pri poučevanju svetlobe in okoljske vzgoje. Pri obeh igrah vlog (Svetloba je 

povsod okoli nas in Bodi ekolog tudi ti) smo z opazovalnim listom pridobili enake 

rezultate. Učencem je pri obravnavi svetlobe in okoljske vzgoje skozi igro interes delno 

upadel. Med igro niso hoteli sodelovati vsi učenci, saj nekaterim igra ni bila všeč. 

Večina jih je opravila le svojo vlogo, nato niso več želeli sodelovati v igri. Prav tako so 

bili drugačni odzivi učencev, ko so prišli na vrsto. Nekatere učence sem morala 

spodbujati, da so sodelovali pri igri. Navodila igre so bila zapisana na listih, ki jih je 

vsaka skupina dobila ob začetku igre. Kljub temu nekatere skupine niso upoštevale vseh 

navodil. 

 
Tabela 18: Odziv in interes učencev za učenje z igro vlog pri poučevanju svetlobe in okoljske vzgoje 

 Tema DA 

 

DELNO 

 

NE 

 
Učenci imajo k igri 

pozitiven pristop (ob 

napovedi igre so 

radovedni).  

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  

Med igro učencem 

interes ni upadel.  

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  

Med igro sodelujejo 

vsi učenci.  

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  

Igra med učenci vzbuja 

pozitivna čustva (sreča, 

veselje, zadovoljstvo).  

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  

Učenec se razveseli, ko 

pride na vrsto pri igri.  

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  

Učenci upoštevajo 

navodila iger. 

Svetloba  X  

Okoljska 

vzgoja 

 X  
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Iz tabele 19 lahko razberemo, da je odziv in interes učencev za učenje z namizno igro 

pri poučevanju vremena in okoljske vzgoje v večini pozitiven. K obema igrama 

(Meglenko na viharnem potovanju in Zaščitimo okolje) so učenci pristopili pozitivno, 

saj so ob napovedi igre pokazali radovednost. Interes učencev tekom igre ni upadel, saj 

so aktivno sodelovali vsi učenci. Vidno je bilo, da so učenci ob igri uživali in se 

razveselili, ko so prišli na vrsto. Pri igri Zaščitimo okolje sem navodila podala ustno in 

iz tabele 19 lahko razberemo, da pri razumevanju teh niso imeli težav. Pri igri Meglenko 

na viharnem so bila navodila zapisana v knjigi. Iz tabele 19 lahko razberemo, da so jim 

bila navodila delno jasna, saj so potrebovali dodatna pojasnila.  

 
Tabela 19: Odziv in interes učencev za učenje z namizno igro pri poučevanju vremena in okoljske vzgoje 

 Tema DA 

 

DELNO 

 

NE 

 

Učenci imajo 

k igri 

pozitiven 

pristop (ob 

napovedi igre 

so 

radovedni). 

Vreme X   

Okoljska 

vzgoja 

X   

Med igro 

učencem 

interes upada.  

Vreme   X 

Okoljska 

vzgoja 

  X 

Med igro 

sodelujejo vsi 

učenci.  

Vreme X   

Okoljska 

vzgoja 

X   

Igra med 

učenci vzbuja 

pozitivna 

čustva (sreča, 

veselje, 

zadovoljstvo).  

Vreme X   

Okoljska 

vzgoja 

X   

Učenec se 

razveseli,  ko 

pride na vrsto 

pri igri.  

Vreme X   

Okoljska 

vzgoja 

X   

Učenci 

upoštevajo 

navodila iger. 

Vreme  X   

Okoljska 

vzgoja 

 X  

 

Iz tabele 20 lahko razberemo, da je odziv in interes učencev za učenje s kvizom pri 

poučevanju vremena in svetlobe večinoma pozitiven. Pri obeh kvizih smo z 

opazovalnim listom dobili enake rezultate. Ob napovedi igre so učenci pokazali 

radovednost in tekmovalnost. Ob posvetovanju o pravilnem odgovoru so sodelovali vsi 

člani skupine. Večina učencev je ob igri pokazala pozitivna čustva, nekateri pa so bili 

preveč tekmovalni in so bili ob izgubi točk jezni. Skupine so nestrpno čakale, da so 

prišle na vrsto in pri igri z veseljem sodelovale. Navodila igre so jim bila razumljiva, 

vendar jih je bilo treba večkrat opozoriti, naj navodila tudi upoštevajo.  
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Tabela 20: Odziv in interes učencev za učenje s kvizom pri poučevanju vremena in svetlobe 

 Tema DA 

 

DELNO 

 

NE 

 

Učenci imajo k igri 

pozitiven pristop (ob 

napovedi igre so 

radovedni). 

Vreme X   

Svetloba X   

Med igro učencem 

interes upada.  

Vreme   x 

Svetloba   x 
Med igro sodelujejo 

vsi učenci.  

Vreme X   
Svetloba X   

Igra med učenci 

vzbuja pozitivna 

čustva (sreča, veselje, 

zadovoljstvo).  

Vreme X X  

Svetloba  X  

Učenec se razveseli, 

ko pride na vrsto pri 

igri. 

Vreme X   

Svetloba X   

 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti mnenje učencev o namizni igri, kvizu in 

igri vlog. Z grafi 4, 5 in 6 predstavljamo mnenje učencev o omenjenih didaktičnih igrah 

pri obravnavi vremena, svetlobe in okoljske vzgoje. 

 

Iz grafa 4, ki prikazuje mnenje učencev o namizni igri in kvizu pri poučevanju vremena, 

lahko razberemo, da se 10 od 22 učencev popolnoma strinja s trditvijo, da jim je bila 

namizna igra všeč in 7 učencev se popolnoma strinja s trditvijo, da jim je bil všeč kviz. 

6 učencev se strinja s trditvijo, da sta jim bila všeč namizna igra in kviz. En učenec se 

delno strinja s trditvijo, da mu je bila namizna igra všeč in 3 učenci se delno strinjajo s 

trditvijo, da jim je bil všeč kviz. 2 učenca se ne strinjata, da jim je bila všeč namizna 

igra in 1 učenec se ne strinja s trditvijo, da mu je bil všeč kviz. 3 učenci so odgovorili, 

da jim namizna igra sploh ni všeč in 5 učencev je odgovorilo, da se sploh ne strinjajo, da 

jim je bil všeč kviz. Iz grafa 4 lahko razberemo, da je 6 učencev odgovorilo, da se 

popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim je bila bolj všeč namizna igra kot kviz. Trije 

učenci se s to trditvijo strinjajo in 8 učencev je odgovorilo, da se s to trditvijo delno 

strinjajo. 1 učenec se s to trditvijo ne strinja in 4 učenci so odgovorili, da se s to trditvijo 

sploh ne strinjajo. Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je več učencev, ki jim je 

bolj všeč namizna igra kot kviz. Prav tako je več učencev, ki se sploh ne strinjajo s 

trditvijo, da jim je bil kviz všeč, kot učencev, ki se strinja s trditvijo, da jim je bila všeč 

namizna igra. Iz grafa 4 lahko razberemo, da se 9 učencev popolnoma strinja s trditvijo, 

da so z namizno igro pridobili znanje, in 10 učencev se popolnoma strinja s trditvijo, da 

so s kvizom utrdili svoje znanje. 4 učenci se strinjajo, da so z namizno igro pridobili 

znanje in 2 učenca se strinjata s trditvijo, da sta s kvizom utrdila svoje znanje. 6 učencev 

je odgovorilo, da so z namizno igro delno pridobili znanje in 4 učenci so odgovorili, da 

so s kvizom delno utrdili svoje znanje. Dva učenca se ne strinjata, da sta z namizno igro 

pridobila znanje in 1 učenec je odgovoril, da se s to trditvijo sploh ne strinja. 1 učenec je 

odgovoril, da se ne strinja s trditvijo, da je s kvizom utrdil svoje znanje in 5 učencev je 
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mnenja, da se s to trditvijo sploh ne strinjajo. Dva učenca anketnega vprašalnika nista 

izpolnila ustrezno. 

 

  
Graf 4: Mnenje učencev o namizni igri in kvizu pri poučevanju vremena 

 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da se 7 od 21 učencev popolnoma strinja s trditvijo, da jim 

je bila igra vlog všeč in 12 učencev se popolnoma strinja s trditvijo, da jim je bil všeč 

kviz. 6 učencev je odgovorilo, da se strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč igra vlog in 2 

učenca se strinjata s trditvijo, da jim je bil všeč kviz. 4 učenci so odgovorili, da se delno 

strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč igra vlog in 3 učenci se delno strinjajo s trditvijo, 

da jim je bil všeč kviz. Pri obeh igrah je le en učenec odgovoril, da se ne strinja s 

trditvijo, da mu je všeč kviz oziroma igra vlog. 4 učenci so odgovorili, da se sploh ne 

strinjajo s trditvijo, da mu je bila všeč igra vlog in 3 učenci so odgovorili, da se sploh ne 

strinjajo s trditvijo, da jim je bil všeč kviz. Iz grafa 5 lahko razberemo, da se 6 učencev 

popolnoma strinja s trditvijo, da jim je bila igra vlog bolj všeč kot kviz in 8 učencev je 

odgovorilo, da se s to trditvijo sploh ne strinja. 3 učenci so odgovorili, da se s to 

trditvijo ne strinjajo in 4 učenci se s to trditvijo delno strinjajo. Iz dobljenih rezultatov 

lahko zaključimo, da je več učencev, ki jim je bolj všeč kviz kot igra vlog. Več učencev 

je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim je bil všeč kviz, kot učencev, 

ki je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč igra vlog. Prav 

tako je več učencev, ki se s trditvijo, da jim je bila igra vlog bolj všeč kot kviz, sploh ne 

strinjajo, kot učencev, ki se s to trditvijo popolnoma strinjajo. Pri obeh igrah smo dobili 

enake rezultate o strinjanju učencev s trditvijo, da so z igro vlog oziroma kvizom 

pridobili/utrdili svoje znanje. 11 učencev je odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma 

strinjajo, 3 učenci se s trditvijo strinjajo, 4 učenci se s trditvijo delno strinjajo, 1 učenec 

se s trditvijo ne strinja in 2 učenca se s trditvijo sploh ne strinjata. Trije učenci 

anketnega vprašalnika niso izpolnili pravilno.  
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Graf 5: Mnenje učencev o kvizu in igri vlog pri poučevanju svetlobe 

 

Iz grafa 6 lahko razberemo, da je 10 od 20 učencev odgovorilo, da se popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da jim je bila igra vlog všeč, in 13 učencev je odgovorilo, da jim je 

bila všeč namizna igra. 1 učenec se strinja s trditvijo, da mu je bila igra všeč, 4 učenci se 

s to trditvijo delno strinjajo, 2 učenca se s to trditvijo ne strinjata in 3 učenci se s to 

trditvijo sploh ne strinjajo. 4 učenci se strinjajo s trditvijo, da jim je bila namizna igra 

všeč, 1 učenec se s to trditvijo delno strinja in 2 učenca se s to trditvijo sploh ne 

strinjata. Iz grafa 6 lahko razberemo, da se 3 učenci popolnoma strinjajo s trditvijo, da 

jim je bila igra vlog bolj všeč kot namizna igra, 7 učencev pa se s to trditvijo sploh ne 

strinja. 1 učenec se s to trditvijo strinja, 5 učencev se delno strinja in 4 učenci se s to 

trditvijo ne strinjajo. Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je učencem kviz bolj 

všeč kot igra vlog. Več učencev je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da 

jim je bila všeč namizna igra, kot pa učencev, ki so odgovorili, da se popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč igra vlog. Prav tako je več učencev mnenja, da se 

sploh ne strinjajo s trditvijo, da jim je bila igra vlog bolj všeč, kot učencev, ki se s to 

trditvijo popolnoma strinjajo. Iz grafa 6 lahko razberemo, da je več učencev, ki mislijo, 

da so z namizno igro pridobili/utrdili svoje znanje, kot učencev, ki mislijo, da so z igro 

vlog pridobili/utrdili svoje znanje. 8 učencev se popolnoma strinja s trditvijo, da so z 

namizno igro pridobili/utrdili svoje znanje in 4 učenci se popolnoma strinjajo s trditvijo, 

da so s kvizom pridobili/utrdili svoje znanje. 4 učenci se strinjajo s trditvijo, da so z 

namizno igro pridobili/utrdili svoje znanje, 2 učenca se s to trditvijo delno strinjata in 3 

učenci se s to trditvijo ne strinjajo. 5 učencev se strinja s trditvijo, da so z igro vlog 

pridobili svoje znanje, 3 učenci se s to trditvijo delno strinjajo in 2 učenca se s to 

trditvijo ne strinjata. Več učencev (6) je odgovorilo, da se sploh ne strinjajo s trditvijo, 

da so z igro vlog pridobili/utrdili svoje znanje kot učencev, ki je odgovorilo, da se sploh 

ne strinjajo s trditvijo, da so z namizno igro pridobili/utrdili svoje znanje. Štirje učenci 

anketnega vprašalnika niso izpolnili pravilno. 
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Graf 6: Mnenje učencev o namizni igri in igri vlog pri poučevanju okoljske vzgoje 

 

pridobili/utrdili svoje znanje (3).  

 

Z anketnim vprašalnikom smo hoteli pridobiti podatke o tem, kakšno so izkušnje in 

mnenje učencev o didaktičnih igrah. Rezultati so prikazani v tabeli 21, iz katere lahko 

razberemo, da imajo učenci v večini pozitivno mnenje o učenju z didaktičnimi igrami. 

Izraz »didaktična igra« je večini učencev še neznan, saj se 14 od 24 učencev sploh ne 

strinja s trditvijo, da vedo, kaj so didaktične igre. En učenec se s to trditvijo ne strinja, 6 

se jih delno strinja. Le en učenec je odgovoril, da se s to trditvijo strinja in 2 učenca se 

popolnoma strinjata, da vesta, kaj so didaktične igre. Prav tako večina učencev meni, da 

didaktičnih iger med njihovim poukom ne izvajajo vsaj enkrat tedensko. S trditvijo, da 

didaktične igre izvajajo vsaj enkrat na teden, se 11 učencev sploh ne strinja, 6 se jih ne 

strinja in 5 se jih delno strinja. Le eden je odgovoril, da se s to trditvijo strinja in eden se 

popolnoma strinja. Iz tabele 21 je razvidno, da je večini učencev pouk z uporabo iger 

bolj zanimiv. S to trditvijo se popolnoma strinja 15 učencev in 3 učenci se s to trditvijo 

strinjajo. Le en učenec se s to trditvijo ne strinja in 5 učencev se s to trditvijo sploh ne 

strinja. Večina učencev ne bi želela, da se didaktične igre izvajajo med vsako učno uro, 

saj se 15 učencev s to trditvijo sploh ne strinja. 4 učenci so odgovorili, da se s to 

trditvijo ne strinjajo. Le 2 učenca se strinjata, da bi morali didaktične igre izvajati med 

vsako učno uro in 3 učenci se s tem popolnoma strinjajo. V večini so odgovorili, da radi 

sodelujejo, če se med poukom igrajo različne igre. 3 učenci se s to trditvijo strinjajo in 

16 se jih popolnoma strinja. Le en učenec je mnenja, da se s to trditvijo ne strinja in 4 

učenci se s to trditvijo sploh ne strinjajo. Prav tako večina učencev uživa, če igre igrajo 

z ostalimi sošolci. 16 učencev se je opredelilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da 

jim je všeč, če se igre igrajo z ostalimi sošolci. 3 učenci se s to trditvijo strinjajo. Le 1 

učenec je odgovoril, da se s to trditvijo ne strinja in 4 učenci so se opredelili, da se s to 

trditvijo sploh ne strinjajo. 12 učencev se popolnoma strinja, da jim je z igranjem 

didaktičnih iger med poukom snov bolj razumljiva in 4 učenci se s to trditvijo strinjajo. 

Trije učenci se delno strinjajo in 5 se jih sploh ne strinja, da jim je snov z uporabo iger 

bolj razumljiva. Popolnoma enake rezultate smo dobili pri trditvi, da se z igranjem 

različnih iger med poukom več naučijo. Večina učencev bi si želela, da bi se med 

poukom večkrat igrali različne igre. S to trditvijo se popolnoma strinja 16 učencev in 3 

        3.6.11 Mnenje in izkušnje učencev z didaktičnimi 
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se s to trditvijo strinjajo. Le 1 učenec se s to trditvijo ne strinja in 4 učenci se s to 

trditvijo sploh ne strinjajo. V večini so mnenja, da zlahka razumejo pravila igre, saj se s 

tem popolnoma strinja 17 učencev. 3 učenci se s to trditvijo strinjajo in eden se delno 

strinja. Le 3 učenci so mnenja, da pravil iger ne razumejo zlahka. Iz tabele 18 lahko 

razberemo, da so učencem najbolj všeč namizne igre in kviz, igre vlog večini učencev 

niso všeč. 19 učencev je odgovorilo, da so jim všeč namizne igre, 2 učenca se nista 

opredelila in 3 učenci so odgovorili, da jim namizne igre niso všeč. 16 učencev je 

odgovorilo, da jim je všeč kviz, 4 učenci se niso opredelili in 4 učenci so odgovorili, da 

jim kviz ni všeč. Popolnoma drugačne rezultate smo dobili pri trditvi, da se med 

poukom radi igrajo igre vlog. 16 učencev ne mara, če se med poukom igrajo igre vlog. 2 

učenca se nista opredelila, 6 učencev se med poukom radi igra igre vlog. Da so učencem 

najbolj všeč namizne igre, kažejo rezultati, da se 18 učencev rajši igra namizne igre kot 

kviz in 19 učencev se rajši igra namizne igre kot igre vlog. Le 4 učencem so igre vlog in 

kviz bolj zanimive kot namizne igre. Razvidno je tudi, da učenci rajši igrajo kviz kot 

igre, saj tako misli 18 učencev. Dva učenca se s to trditvijo delno strinjata in 4 učenci so 

mnenja, da so jim igre vlog bolj všeč kot kviz.  
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Tabela 21: Mnenje in izkušnje učencev z didaktičnimi igrami 

     

 

 

 

 

 

Vem, kaj so 

didaktične igre.  

14 1 6 1 2 

Vsak teden se 

igramo vsaj 1 

didaktično igro.  

11 6 5 1 1 

Z igrami je pouk 

bolj zanimiv.  

5 1 0 3 15 

Med vsako učno uro 

bi se morali igrati 

različne igre. 

15  4 0 2  3  

Če se med poukom 

igramo različne igre, 

rad sodelujem.  

4 1 0 3 16 

Všeč mi je, da igre 

igram z ostalimi 

sošolci.  

0 1 3 3 17 

Če se med poukom 

igramo različne igre, 

mi je snov bolj 

razumljiva.  

5  0 3 4 12  

Če se med poukom 

igramo različne igre, 

se več naučim. 

5  0 3 4  12  

Želim si, da bi se 

med poukom 

večkrat igrali 

različne igre.  

4 1 0 3 16  

Zlahka razumem 

pravila igre.  

1 2 1 3 17 

Rad/a tekmujem v 

igrah, kot je kviz.  

4 0 4 5 11 

Všeč so mi namizne 

igre (npr. človek ne 

jezi se, Monopoli). 

2 1 2 6 13 

Med poukom se rad 

igram igre vlog (na 

primer: vživim se v 

drugo osebo in jo 

oponašam ali 

zaigram zgodbico). 

14  2 2 4 2 

Rajši igram 

namizne igre kot 

kviz.  

4 0 2 5 13 

Rajši igram 

namizne igre kot 

igre vlog.  

1 3 1 3 16 

Rajši igram kviz kot 

igre vlog. 

3 1 2 2 16 

Sploh se 

ne 

strinjam 
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se 
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strinjam 

 

 

Delno 

se 

strinjam 

 

 

Delno 

se 

strinjam 
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Se 
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Popolnoma 

se strinjam 
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4. Sinteza rezultatov z razpravo 

V poglavju 3 smo prikazali dosežke učencev 3. razreda osnovne šole na predtestih in 

potestih pri obravnavi vremena, svetlobe in okoljske vzgoje. V učnih urah je 

prevladovala metoda didaktične igre. Predstavili smo tudi mnenja in izkušnje učencev z 

didaktičnimi igrami. Analiza izsledkov nam omogoča oblikovanje odgovorov na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

1. V kolikšni meri učenci v učni uri, v kateri prevladuje metoda didaktične igre (kviz, 

igra vlog, namizna igra) dosegajo kurikularne cilje pri obravnavi sledečih tem: vreme, 

svetloba in okoljska vzgoja? 

 

S predtesti smo ugotovili, da je bilo znanje večine učencev o vremenu, svetlobi in 

okoljski vzgoji pomanjkljivo. Učenci so pri temi svetloba in pri temi vreme v povprečju 

dosegli 50–60 % točk, pri temi okoljska vzgoja so v povprečju dosegli 30–40 % točk. 

Po obravnavi učnih vsebin s prevladujočo metodo didaktične igre smo s potesti 

preverili, v kolikšni meri so učenci dosegli zastavljene učne cilje. Učenci so pri vseh 3 

temah v povprečju dosegli 70–80 % točk.  

 

Ugotovitev, da je večina učencev pri obravnavi učnih vsebin s prevladujočo metodo 

didaktične igre usvojila učne cilje, je v skladu z našimi pričakovanji. Naše ugotovitve so 

povsem v skladu z ugotovitvami K. Klodič (2015), ki je v svojih raziskavah ugotovila, 

da učenci pri obravnavi učnih vsebin z didaktičnimi igrami dosegajo večino učnih 

ciljev. Tudi Humphrey (1974) in M. Mesec (2015) sta ugotovila, da učenci, poučevani z 

didaktično igro, dosegajo boljše rezultate kot učenci, poučevani s tradicionalnim 

načinom poučevanja. Razlogov za to je več. Tudi v naši raziskavi, v kateri smo učence 

poučevali s prevladujočo metodo didaktične igre, se je izkazalo, da smo z didaktičnimi 

igrami motivirali učence za delo. Tako smo pridobili njihovo pozornost in jih 

spodbudili, da so bili med dejavnostmi, skozi katere so usvojili nova znanja, aktivni. 

Tudi Kapp (2013) izpostavlja ugotovitve, da poučevanje z didaktičnimi igrami 

pozitivno vpliva na interes učencev, kar posledično vpliva na boljše doseganje 

rezultatov.  

 

Naše rezultate lahko primerjamo tudi z raziskavo F. Anove, v kateri je ugotovila, da 

imajo otroci, stari 5 in 7 let, napačne predstave pri razumevanju nastanka oblakov. V 

naši raziskavi se je na potestih izkazalo, da so učenci pri obravnavi vremena le delno 

usvojili cilj 3, saj niso znali razložiti, kako nastane oblak. F. Anova je izpostavila 

rezultate, da otroci menijo, da so oblaki sestavljeni iz vate, dima, pene ali ptičjega perja.  

 

 

2. Kako se odzivi učencev in interes za učenje razlikujejo glede na vrsto didaktičnih iger 

(kviz, igra vlog, namizna igra)?  

 

Učenci so največ interesa pokazali za učenje z namiznimi igrami. Pozitivne odzive smo 

zabeležili tudi pri učenju s kvizom. Najmanj interesa so pokazali za učenje z igrami 

vlog.  
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Z opazovalnimi listi smo prišli do spoznanj, da imajo učenci pozitiven pristop do 

namiznih iger in kviza, do igre vlog pa imajo delno pozitiven pristop. Prav tako jim tudi 

interes med namizno igro in kvizom ni upadel, med igro vlog pa jim je delno upadel. 

Učiteljica je zabeležila, da med igro vlog niso želeli sodelovati vsi učenci. Vidno je bilo, 

da nekateri učenci niso pokazali veselja, ko so prišli na vrsto pri igri. Naše ugotovitve 

lahko primerjamo z ugotovitvami A. Vencelj (2016), ki je v svoji raziskavi prav tako 

ugotovila, da sta bili motivacijsko najbolj učinkoviti namizna igra in kviz. Tudi J. 

Sušanj (2012) je ugotovila, da je kviz med učenci zelo priljubljen. Drugačne rezultate je 

pri svojem raziskovalnem delu dobila P. Reberšek (2016), saj je ugotovila, da ima igra 

vlog pozitiven motivacijski učinek in je med učenci zelo priljubljena. Različni odzivi 

učencev pri igrah vlog so lahko tudi vzrok različnih predhodnih izkušenj otrok z igro 

vlog, saj Tudi Van Ments (1992, v Lapajne Dekleva, 2012) pravi, da je reakcija učencev 

na igro odvisna od njihovih predhodnih izkušenj.  

 

Izkazalo se je, da so učenci med igro vlog in kvizom pokazali pozitivna in negativna 

čustva, medtem ko so med namizno igro pokazali le pozitivna čustva. Kviz je pri 

nekaterih učencih vzbudila jezo, kar bi lahko pripisali tekmovalnosti. Tudi J. Sušanj 

(2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da učenci kot najpomembnejšo lastnost kviza 

navajajo tekmovalnost. Pri igri vlog je bilo zaznati nelagodje učencev, kar bi lahko 

pripisali javnemu nastopanju pred ostalimi sošolci. Naša predvidevanja potrjuje Butler 

(1989), ki pravi, da morajo učitelji na začetku igranja vlog izbirati oblike, kjer se ne 

nastopa pred občinstvom, saj tako učenci ne občutijo strahu pri prevzemanju likov.   

 

3. Kakšne so izkušnje in mnenje učencev o pouku z didaktičnimi igrami? 

 

Pred obravnavo vsebin z didaktičnimi igrami so učenci izpolnili anketni vprašalnik o 

njihovih izkušnjah z didaktičnimi igrami. Iz tabele 15 lahko razberemo, da ima večina 

učencev o didaktičnih igrah pozitivno mnenje, vendar imajo z njimi malo izkušenj.  

 

Za izraz didaktične igre večina učencev še ni slišala. Učenci bi si želeli, da bi se med 

poukom večkrat igrali igre, vendar ne med vsako učno uro. Naše ugotovitve so v skladu 

z raziskavo N. Iglič (2015), ki je ugotovila, da se učenci radi igrajo didaktične igre, 

vendar ne med vsako učno uro, saj jim je všeč, če učiteljica uporablja različne metode 

poučevanja. Ugotovili smo, da se učenci med poukom radi igrajo različne igre in 

sodelujejo z ostalimi sošolci. Z metodo didaktične igre jim je pouk bolj zanimiv in učna 

vsebina bolj razumljiva. Podobne rezultate je v diplomskem delu predstavila tudi J. 

Kravos (2010), ki je zapisala, da se je učencem učna ura, v kateri je prevladovala 

metoda didaktične igre, zdela zelo zabavna in razgibana. Tako kot v naši raziskavi se je 

tudi pri njeni raziskavi izkazalo, da so učenci med igrami z veseljem sodelovali s 

sošolci.  

 

V literaturi nismo zasledili raziskav o izkušnjah učencev z igranjem namiznih iger, iger 

vlog in kvizov. Z našo raziskavo smo ugotovili, da bi se večina učencev rada igrala 

namizne igre in tekmovala v igrah, kot je kviz. Najmanj zanimanja so učenci pokazali 

za igro vlog, saj se je večina opredelila, da v taki igri ne bi želeli sodelovati. Podobne 

rezultate smo dobili po obravnavi vsebin z didaktičnimi igrami. Rezultati anketnih 

vprašalnikov so pokazali, da je večini učencev najbolj všeč namizna igra. Več učencev 

je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč namizna igra, kot 
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učencev, ki so odgovorili, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim je bil všeč kviz 

oziroma igra vlog. Prav tako je več učencev odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s 

trditvijo, da jim je bil všeč kviz, kot učencev, ki so odgovorili, da se popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da jim je bila všeč igra vlog. Večina učencev meni, da so z namizno 

igro, kvizom in igro vlog usvojili in utrdili svoje znanje.  
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5 Zaključek 
 

V magistrskem delu smo poskušali predstaviti, kakšen vpliv imajo didaktične igre na 

poučevanje okoljske vzgoje, vremena in svetlobe v 3. razredu osnovne šole. 

Predvidevali smo, da bodo didaktične igre imele pozitiven učinek na interes učencev za 

učenje izbranih tematik pri spoznavanju okolja. Menili smo, da bodo učenci pokazali 

interes za vse vrste iger in da bo raznolikost iger pritegnila interes učencev. Pričakovali 

smo, da bodo z uporabo didaktičnih iger usvojili zastavljene učne cilje. Podatke o 

predznanju učencev smo pridobili s predtesti, njihovo znanje po obravnavi učnih ur z 

didaktičnimi igrami smo preverili s potesti. Podatke o tem, kakšne so izkušnje učencev 

pri pouku z didaktičnimi igrami, smo zbrali z opazovalnimi listi in anketnimi 

vprašalniki, nato smo primerjali odzive učencev na različne vrste didaktičnih iger. 

 

Za vzorec 24. učencev 3. razreda, poučevanih pretežno z metodo didaktične igre, smo s 

predtesti in potesti ugotovili, da je večina učencev z uporabo didaktičnih iger (kviza, 

igre vlog, namizne igre) dosegla kurikularne cilje: 

  pri obravnavi teme svetloba, saj so na potestu v povprečju dosegli 70–80 % točk; 

  pri obravnavi teme vreme, saj so na potestu v povprečju dosegli 70–80 % točk; 

  pri obravnavi teme okoljska vzgoja, saj so na potestu v povprečju dosegli 70–80 % točk. 

 

S primerjanjem odzivov učencev in interesa učenje na različne vrste iger pri obravnavi 

vremena, svetlobe in okoljske vzgoje v 3. razredu smo ugotovili:   

  da so učenci največ interesa pokazali za učenje z namiznimi igrami, nato za kviz, najmanj 

za učenje z igrami vlog; 

  da interes učencev med namizno igro in kvizom ni upadel, med igro vlog je njihov interes 

upadel, saj niso želeli pri igri sodelovati vsi učenci; 

  da so učenci med namizno igro pokazali le pozitivna čustva, med kvizom in igro vlog so 

pokazali pozitivna in negativna čustva. 

 

Izsledki raziskave o vključenosti didaktičnih iger v pouk za vzorec 24 učencev 3. 

razreda osnovne šole so sledeči: 

  večina učencev ima o didaktičnih igrah pozitivno mnenje, vendar imajo z njimi malo 

 izkušenj; 

  učenci bi si med poukom želeli večkrat igrati igre, vendar ne med vsako učno uro; 

  učencem je z metodo didaktične igre pouk bolj zanimiv in učna vsebina bolj razumljiva; 

  večina učencev bi se rada igrala namizne igre in tekmovala v igrah, kot je kviz, v igrah 

vlog pa ne bi želeli sodelovati. 

 

 

S samorefleksijo po obravnavi učnih ur s prevladujočo metodo didaktične igre in glede 

na dobljene rezultate smo zabeležili tudi nekaj pomanjkljivosti naše raziskave. 

Zavedamo se, da zaradi majhnosti vzorca izsledkov raziskave ne moremo posplošiti. Za 

bolj realne rezultate bi morali zajeti večje število učencev. Hkrati moramo upoštevati, 

da je obravnava posamezne teme potekala le dve šolski uri. Za obravnavo teme bi 

morali nameniti več šolskih ur. Poleg tega je učence poučevala oseba, ki je učenci ne 

poznajo. Prav tako tudi oseba, ki je vodila pouk, ni imela predhodnih izkušenj z 

razredom, v katerem je poučevala. Na opazovalne liste je svoja opazovanja beležila le 
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ena oseba, za bolj objektivne podatke bi bilo smiselno, da bi svoja opažanja beležilo več 

oseb. Čeprav dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti, so nam pokazali smernice za 

poučevanje z didaktičnimi igrami in tako pripomogli učiteljem pri uporabi različnih 

didaktičnih iger pri pouku, predvsem pri predmetu spoznavanje okolja. Po pregledu 

literature in glede na dobljene rezultate naše raziskave smo ugotovili, da didaktične igre 

pozitivno vplivajo na poučevanje. Pouk, kjer se uporabljajo didaktične igre, od učitelja 

zahteva veliko truda in časa. Učitelji bi morali biti seznanjeni s pomenom in izdelavo 

didaktičnih iger pri pouku. Pri izvedbi didaktičnih iger mora učitelj upoštevati določena 

merila, saj mora biti didaktična igra izbrana v skladu s cilji iz učnega načrta za izbrani 

predmet, pravila morajo biti jasna, rešitve smiselne. Uporabiti jo mora v ustreznem delu 

učne ure (uvodni del, osrednji del, zaključni del), izbrati ustrezen prostor za izvajanje 

igre (učilnica, igrišče), skrbno pripraviti didaktične igre (igrače, slike, predmete …) in 

določiti število igralcev. Tudi pri naših didaktičnih igrah smo zabeležili nekaj 

pomanjkljivosti. Pri igrama vlog Svetloba je povsod okoli nas in Bodi ekolog tudi ti so 

bile vloge učencev neustrezne, saj je interes nekaterih učencev med igrama upadel. To 

bi lahko pripisali tudi zapisu navodil, saj niso bila oblikovana tako, da bi v učencih 

vzbudila zanimanje. Pri namizni igri Meglenko na viharnem potovanju bi lahko 

namizno ploščo preoblikovali in dodali vremenske simbole. Pri namizni igri Zaščitimo 

okolje bi lahko vključili vprašanja višjih taksonomskih ravni, saj so prevladovala 

vprašanja nižjih taksonomskih ravni.  

 

V nadaljevanju bi bilo smiselno, da bi raziskali, kakšne so izkušnje učiteljev z 

didaktičnimi igrami, saj bi pridobili smernice za nadaljnje usposabljanje učiteljev za 

delo z didaktičnimi igrami. V raziskavi bi lahko primerjali, kako se didaktične igre 

obnesejo v različnih razredih in ne le v 3. razredu. Sprašujemo se tudi, ali bi dobili 

podobne rezultate, če bi didaktične igre izvajali pri drugih predmetih. Zanimivo bi bilo 

primerjati poučevanje z metodo didaktične igre z drugimi metodami poučevanja. 

Smiselno bi bilo preučiti, v kolikšni meri z metodo didaktične igre brez frontalnega dela 

prispevamo k doseganju učnih ciljev. Skratka, idej za nadaljnje raziskave je veliko in 

upam, da jih bom kot bodoča učiteljica tudi izvedla.  
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7 Priloge 

7.1 Preverjanje predznanja -  predtest in potest (priloga 1) 
 

Preverjanje znanja (svetloba, vreme, okoljska vzgoja) 

 

IME UČENCA: _________________________ 

                                                           RAZRED: _________________________ 

 

1. Kako z eno besedo poimenujemo predmete, ki oddajajo svetlobo?  

 

___________________________ 

 

2. Nariši, kako si predstavljaš, da dekle vidi jabolko.  

 
 

 

3. Poimenuj dele očesa. 

 
 

 

 

 

4. Naštej 3 naravna in 3 umetna svetila.  

NARAVNA: _____________________________________________ 

UMETNA: _____________________________________________ 

5. Obkroži predmete, ki prepuščajo svetlobo.  
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1. Poimenuj vremenske simbole. 

                             
_______________          _______________          _______________ 

                          
_______________            _______________       _______________ 

 

2. Katera naprava kaže smer in hitrost vetra? _________________ 

 

3. Obkroži pravilen odgovor. Kakšne oblike so snežinke? 

a) Solzaste. 

b)Okrogle. 

c) Nimajo točno določene oblike. 

Naštej oblike padavin, ki nastanejo v bližini zemeljske površine. 

 

____________________________________________________ 

 

4. Razloži kako nastane oblak. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

51. Kaj predstavlja znak? 

 
 

________________________________________ 

 

2. Naštej zabojnike za ločevanje odpadkov. 

____________________________________________________    

 

3. Naštej, kaj vse onesnažuje zrak? 

____________________________________________________ 

 

4. Razloži, kako lahko zmanjšamo negativni vpliv prometa na okolje. 
___________________________________________________   
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7.2 Opazovalni list (priloga 2) 

 

 Tema DA 

 

DELNO 

 

NE 

 

Učenci imajo 

k igri 

pozitiven 

pristop (Ob 

napovedi igre 

so 

radovedni.)  

    

   

Med igro 

učencem 

interes upada.  

   

   

Med igro 

sodelujejo vsi 

učenci.  

   

   

Igra med 

učenci vzbuja 

pozitivna 

čustva (sreča, 

veselje, 

zadovoljstvo).  

   

   

Učenec  se  

razveseli, ko 

pride na vrsto 

pri igri.  

   

   

Učenci 

upoštevajo 

navodila iger. 
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7.3 Didaktične igre 
 

7.3.1   Meglenko na viharnem potovanju (priloga 3) 
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Meglenko se je odpravil na potovanje, na katerem so ga spremljali različni vremenski 

pojavi. Svojo pot je začel v glavnem mestu Slovenije.  Na igralni plošči Meglenka 

postavi na njegovo začetno točko.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko se je odpravil na potovanje, na katerem so ga spremljali različni vremenski 

pojavi. Svojo pot je začel v glavnem mestu Slovenije.  Na igralni plošči Meglenka 

postavi na njegovo začetno točko.    

 

 

 

 

Meglenko je naenkrat zagledal oblak, ki se mu je približeval. Prešinila ga je ideja, da 

bi na potovanje poletel z njim. Pomagaj mu izdelati njegov oblak.  

 

Oblak (Jadralsko zduženje Žetale, b.d.) 

Potrebuješ: kozarec za vlaganje, pokrovček, vžigalice, led, vrela voda. Pokliči 

učiteljico, da ti pomaga narediti eksperiment. 1. Najprej se v kozarec za vlaganje 

nalije vrela voda. 2. Čez 1 minuto vrelo vodo odlijemo (v kozarcu mora biti približno 

2 cm vode). 3. Nato prižemo vžigalico, ki jo nekaj sekund držimo ob robu kozarca. 4. 

Nato jo vržemo v vrelo vodo. 5. Kozarec zapremo z ohlajenim pokrovčkom, na 

katerega postavimo led. 6. Opazuj, kaj se dogaja.  

 Čestitam, Meglenku si pomagal narediti oblak. S tvojo pomočjo je odpotoval 

v Maribor.  
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Bil je zelo prestrašen in se odločil, da bo na nadaljnjem potovanju vedno preveril, 

kakšno vreme ga čaka.  

 

Poglej na priloženi vremenski karti. Koliko stopinj Celzija so 19. 8. 2010 

namerili v Postojni in koliko v Piranu? V katerem izmed teh dveh krajev so 

namerili višjo temperaturo? 

 

Vremenska karta (Vreme Slovenija, b.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko je prispel v Maribor, kjer ga je pričakal veter. Želel si je ogledati 

mesto, še prej pa se je odločil izdelati vetrovno vrečo, da preveri kako močno 

piha veter, saj ga je bilo strah, da ga ne odnese v drugo mesto. Pomagaj mu 

izdelati vetrovno vrečo.  

Za izdelavo potrebuješ: palico, debelejšo nit in najlonsko nogavico z odrezanim 

stopalom. 

Tvoj izdelek mora izgledati tako: 

 

 

 Veter je pihal tako močno, da je Meglenka odneslo v Novo mesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko je prispel v Maribor, kjer ga je pričakal veter. Želel si je ogledati 

mesto, še prej pa se je odločil izdelati vetrovno vrečo, da preveri kako močno 

piha veter, saj ga je bilo strah, da ga ne odnese v drugo mesto. Pomagaj mu 

izdelati vetrovno vrečo.  

Za izdelavo potrebuješ: palico, debelejšo nit in najlonsko nogavico z odrezanim 

stopalom. 

Tvoj izdelek mora izgledati tako: 
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Meglenko je nekaj časa užival v toplih sončnih žarkih. Ker je vreme zelo 

nepredvidljivo, se mu je z daljave približevalo nekaj groznega. Preveri, kaj je to.  

 

 

 

 

 

 

 

Potrebuješ: steklen kozarec s pokrovčkom, voda, detergent za posodo. 

 

Navodila: V kozarec nalij ¾ vode. Dodaj približno eno žličko detergenta za 

posodo. Kozarec zapri in ga dobro pretresi. Ko dobro premešaš, primi kozarec 

zgoraj pod pokrovčkom in ga nekajkrat zavrti v krožnem gibu. Poglej, kaj se je 

zgodilo v kozarcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko je nekaj časa užival v toplih sončnih žarkih. Ker je vreme zelo 

nepredvidljivo, se mu je z daljave približevalo nekaj groznega. Preveri, kaj je to.  

 

 

 

 

 

 

 

Potrebuješ: steklen kozarec s pokrovčkom, voda, detergent za posodo. 

 

Navodila: V kozarec nalij ¾ vode. Dodaj približno eno žličko detergenta za 

posodo. Kozarec zapri in ga dobro pretresi. Ko dobro premešaš, primi kozarec 

zgoraj pod pokrovčkom in ga nekajkrat zavrti v krožnem gibu. Poglej, kaj se je 

zgodilo v kozarcu.  

 

 

 

 

 

Tornado je Meglenka posrkal vase in ga odpihnil v glavno mesto naše sosednje 

države Hrvaške (Zagreb). Žalosten in izgubljen v neznani državi, se je odločil, da 

bo od zdaj naprej spremljal tudi vremenske pojave. Želel se je vrniti nazaj domov, 

a je izvedel, da ga bo tam pričakala megla. 

  

 

Vzemi plastenko in jo od znotraj namoči z vodo, ki jo nato odliješ. Pokliči 

učiteljico, ki ti bo prižgala vžigalico, počakala, da zagori, tej jo pihnila (tako da se 

ugasne) in jo na hitro vrgla v plastenko. Nato plastenko hitro in trdno zapri. 

Plastenko z obema rokama počasi stiskaj in na hitro spusti prijem. Pri tem opazuj, 

kaj se dogaja v notranjosti. Stiskanje lahko večkrat ponoviš. 

 

 Kljub megli se je odločil oditi domov, a se je zaradi slabe vidljivosti na poti 

izgubil, saj se je kar naenkrat znašel v Kranjski Gori.  
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Žž 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko se je z avtobusom varno pripeljal domov v Ljubljano. Pogledal je skozi 

okno in razmišljal, kako bi se oblekel. Mislil je, da je zunaj zelo toplo in se zato tudi 

pomanjkljivo oblekel. Nato se je odločil, da bo zunanjo temperaturo odčital s 

termometrom. 

Potrebuješ: termometer. 

 

Termometer (Mimovrste, b.d.) 

33. Oceni, koliko je zunanja temperatura zraka: _______ °C. 

34. Termometer postavi na zunanjo okensko polico. Čez 1 minuto odčitaj, koliko 

je zunanja temperatura zraka. Pokliči učiteljico, da preveri, če si temperaturo 

pravilno odčital. Primerjaj svojo oceno zunanje temperature z izmerjeno 

temperaturo s termometrom. 

 

 

 

 

 

 

Tam ga je pričakal dež. Odločil se je, da ne bo več potoval z oblakom, temveč se bo 

domov odpravil po varni poti z avtobusom, ki bo pripeljal čez eno uro. Ker mu je 

bilo dolgčas je razmišljal, kako bi si lahko popestril prosti čas. Dobil je zamisel, da 

bo izmeril količino zapadlega dežja v eni uri. Pomagaj mu izdelati napravo za 

merjenje zapadle količine dežja.  

 

Potreboval boš plastični lijak, steklen kozarec in ravnilo. Na steklenem kozarcu 

označi centimetre. Na steklen kozarec nato postavi plastični lijak. Vzemi priloženo 

plastično plastenko in vodo nalivaj skozi plastični lijak. Nato odčitaj, koliko vode je 

priteklo v dežemer. 
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domov odpravil po varni poti z avtobusom, ki bo pripeljal čez eno uro. Ker mu je 

bilo dolgčas je razmišljal, kako bi si lahko popestril prosti čas. Dobil je zamisel, da 

bo izmeril količino zapadlega dežja v eni uri. Pomagaj mu izdelati napravo za 

merjenje zapadle količine dežja.  

 

Potreboval boš plastični lijak, steklen kozarec in ravnilo. Na steklenem kozarcu 

označi centimetre. Na steklen kozarec nato postavi plastični lijak. Vzemi priloženo 
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priteklo v dežemer. 
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Meglenko se je naslednji dan srečal s prijateljem Viharkom. Pripovedoval mu je o 

svojih dogodivščinah in vremenu, ki ga je pričakalo na njegovem potovanju.  

Poimenuj narisane vremenske simbole tudi ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglenko se je naslednji dan srečal s prijateljem Viharkom. Pripovedoval mu je o 

svojih dogodivščinah in vremenu, ki ga je pričakalo na njegovem potovanju.  

Sedaj, ko si izmeril zunanjo temperaturo, svetuj Meglenku, kako naj se primerno 

obleče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj, ko si izmeril zunanjo temperaturo, svetuj Meglenku, kako naj se primerno 

obleče.  
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Tudi Viharko je opisal vreme, ki ga je Meglenko zamudil, saj je bil na potovanju. 

Meglenko je zmedeno poskusil narisati vremenske pojave, vendar je pri tem imel 

težave, saj takega vremena ni bilo na njegovem potovanju. Pomagaj mu. 

 

 

 DELNO JASNO 

 

 SNEG 

 

 OBLAČNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi Viharko je opisal vreme, ki ga je Meglenko zamudil, saj je bil na potovanju. 

Meglenko je zmedeno poskusil narisati vremenske pojave, vendar je pri tem imel 

težave, saj takega vremena ni bilo na njegovem potovanju. Pomagaj mu. 

 

 

 DELNO JASNO 

 

 SNEG 

 

 OBLAČNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meglenku ste pomagali na njegovi poti 

dogodivščin. 
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7.3.1.1 Rešitve za didaktično igro Meglenko na viharnem potovanju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj si ugotovil, da oblaki nastanejo, ko se topel in vlažen zrak dviga v nebo in se 

tam ohladi.  

Če v zraku lebdijo delci prahu (za to smo uporabili vžigalico), se na njih naberejo 

majhne vodne kapljice. Ko se združi veliko vodnih kapljic, nastane oblak. 
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Zdaj si ugotovil, da oblaki nastanejo, ko se topel in vlažen zrak dviga v nebo in se 

tam ohladi.  

Vetrovno vrečo uporabimo, kadar piha veter. Konec vreče kaže smer, kamor piha 

veter. 
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Meglenko se je odločil, da bo odpotoval v mesto, kjer je topleje.  

Če si na vremenski karti pravilno ugotovil, kako visoke so bile temperaturo v 

Postojni in Piranu, potem veš, da je bilo topleje v Piranu (zjutraj: 17°C, popoldne: 

27°C). 
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Pričakal ga je tornado, ki je izgledal, kot je prikazano na fotografiji. 

 

Tornado v steklenici (Pinterest, 2015) 
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Sedaj si ugotovil, da so za nastanek megle potrebni trije pogoji (vlažnost zraka, 

padec temperature – ohladitev ter delci cvetnega praha oziroma drugih delcev v 

zraku).  

S tem, ko zmočimo plastenko, poskrbimo za vlažnost zraka. Ko v plastenko 

ujamemo dim iz vžigalice, priskrbimo dimne delce, na katerih se kasneje 

izločijo vodne kaplje. Ko plastenko stisnemo, se zrak stisne in se segreje. Ko 

svoj prijem popustimo, se zrak razpne in pri tem ohladi. Nastane megla. 
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   7.3.1.2 Učni list za igro Megnelko na viharnem potovanju  

 

    MEGLENKO NA VIHARNEM POTOVANJU 

   1. Kako nastane oblak? __________________________________________________ 

 

   2. Kdaj uporabljamo vetrovno vrečo? ________________________________________. 

 

  3. Temperatura v Piranu je bila ________________ in v Postojni _________________. 

 

4. S pomočjo vode, kozarca za vlaganje in detergenta si izdelal vremenski pojav, ki ga  

imenjujemo _________________________. 

 

   5. Kateri trije pogoji so potrebni za nastanek megle? 

a) _______________________ 

b) _______________________ 

c) _______________________ 

 

 6. Dežemer je naprava, s katero izmerimo zapadlo količino dežja. Kaj vse si potreboval, da 

si     dežemer izdelal? 

 ___________________________________________________________________________ 

 

  7. Oceni, koliko je zunanja temperatura: _______ °C. 

  Kolikšna je zunanja temperatura, ki si jo izmeril s termometrom? _______ °C. 

 

8. Kako bi se primerno oblekel glede na izmerjeno zunanjo temperaturo in vremensko stanje     

zunaj?  

_________________________________________________________________________ 

 

  9. Poimenuje narisane vremenske simbole.  

 

 

  Nariši vremenske simbole. 

 

   DELNO JASNO                                   SNEG                              OBLAČNO 
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7.3.2  Didaktična igra kviz o vremenu (priloga 4) 

 

KVIZ 
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5 Poznamo jih v tekočem in trdnem stanju.  

4 Lahko nastanejo v oblaku ali na zemeljski površini.  

3 Večkrat ovirajo tudi promet.  

2 So različnih oblik.  

1 Govorimo o snegu, dežju, rosi, toči, slani, ivju.  

PADAVINE 

 

 

5 Lahko je v besedi ali v sliki. 

4 Lahko je tedenska, 10-dnevna, mesečna.  

3 O njej veliko govori vremenoslovec. 

2 Z njeno pomočjo izvemo, kakšno vreme nas čaka.   

1 Govorimo o napovedi, ki nam prikaže vreme za določen kraj. 

VREMENSKA NAPOVED 

 

 

5 Za njihov nastanek so pogosto krive spremembe temperature in zračnega tlaka. 

4 Nastajajo v vseh letnih časih. 

3 Eden izmed njih nastane, ko se hlapi združijo v drobne kapljice. 

2 Mednje štejemo meglo, oblak in tornado. 

1 Govorimo o pojavih, ki so značilni za vreme.  

VREMENSKI POJAVI 

 

 

5 Služi nam za prikaz različnih izmerjenih vrednosti.  

4 Izdelamo jih lahko tudi sami.  

3 Z njimi merimo temperaturo, vlažnost zraka, količino padlega dežja ter hitrost in 

smer vetra. 

2 Govorimo o vetrokazu, termometru in dežemeru.  

1 To so naprave. 
VREMENSKE NAPRAVE 
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Preglednica vprašanj 

 

 Vremenski 

pojavi (A) 

Vremenski 

simboli 

(B) 

Vremenske 

naprave 

(C) 

1 A/1 B/1 C/1 

2 A/2 B/2 C/2 

3 A/3 B/3 C/3 

 

A 

A/1- Nastane, ko se topel in vlažen zrak dviga v nebo in se tam ohladi. Če v zraku 

lebdijo delci prahu, se na njih naberejo majhne vodne kapljice. Kaj nastane, ko se združi 

veliko majhnih vodnih kapljic? (Oblak) 

A/2- Oblaki nastanejo, ko se topel in vlažen zrak dviga v nebo in se tam ohladi. Če v 

zraku lebdijo delci prahu (za to smo uporabili vžigalico), se na njih naberejo majhne 

vodne kapljice. Vodne kapljice se združijo v oblak. Kako imenujemo oblak, ki je v 

dotiku s tlemi? (Megla) 

A/3- Gre za silovito se vrteč stolp zraka, ki se spusti iz oblaka in se dotika tal. Najbolj 

pogosta je lijakasta oblika. Kaj je to? (Tornado) 

 

B 

B/1 

 
 

(Delno jasno) 

B/2 

 
 

(Jasno) 

B/3 

 
 

(Oblačno) 

 

 

C 

A/1- Z njim izmerimo temperaturo zraka. (Termometer) 

A/2- Z njima izmerimo količino zapadlega dežja. (Dežemer) 

A/3- Z njo lahko preverimo smer vetra. (Vetrokaz) 
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1. Vse snežinke so enakih oblik (ne drži).  

2. Rosa nastane zvečer, ko se iz zraka izločijo vodne 

kapljice (ne drži). 

3. Ivje je vrsta padavin v trdem stanju in se pojavlja 

na zemeljski površini. Vlaga v zraku zaradi nizkih 

temperatur zaledeni (drži).  

4. Žled nastane, ko se v nižjih plasteh ozračja 

zadržuje zelo hladen zrak, v višjih pa je ozračje 

toplejše (drži). 

5. Toča je padavina v trdem stanju, ki nastaja na 

zemeljski površini (ne drži).  

6. Dež je padavina v trdem stanju (ne drži) 

7. Sneg je padavina v trdem stanju (drži). 

8- Slana nastaja v oblaku (ne drži). 
 

 

 

DRŽI 

 

NE DRŽI
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7.3.3 Svetloba je povsod okoli nas (priloga 5) 
 

Učiteljica učencem pove, da bodo imeli oddajo o svetlobi. Predstavi se kot voditeljica 

oddaje. Učencem posreduje navodila. Pove jim, da bo vsaka skupina dobila svojo 

nalogo, ki jo bo morala čim bolj zanimivo predstaviti in razložiti publiki. Vsak učenec 

bo dobil svojo vlogo, ki jo bo moral zaigrati. Ostali učenci bodo predstavljali občinstvo. 

Občinstvo bo ocenjevalo, katera skupina je svoj raziskovalni problem predstavila 

najbolje. Po predstavitvi izdelkov vsake skupine voditeljica vodi pogovor o predstavitvi 

(dopolnijo ugotovitve ali popravijo napačne predstave).  

 

Učiteljica primerno oblikuje scenski prostor (zavesa, kravata, halja, mikrofon) in 

poskrbi za glasbeno podlago. Sprva napove oddajo (Svetloba je povsod okoli nas) in 

pozdravi občinstvo. Nato povabi prvo skupino, da predstavi ugotovitve svoje 

raziskovalne naloge. 

 

1. skupina 

Ali bo mačka našla miš? 

Vsak učenec dobi določeno vlogo.  

1. Pomočnik pripravi vse ustrezne pripomočke (odeja za goro, ogledalo, ušesa za mačko 

in miško). 

2. Vloga gore.  

3. Vloga mačke. 

4. Vloga miši. 

5. Učenec, ki vodi intervju (Razložite nam, kaj ste z eksperimentom želeli pokazati in 

kako svetloba potuje do očesa.).  

6. Znanstvenik razloži, kaj so z njihovo predstavitvijo želeli uprizoriti.  

 

Scenografija: Mačka lovi miš. Ko se zvečeri (v učilnici zatemnite prostor), se miš 

mački skrije za goro. Mačka razmišlja, kako bi lahko izvedela, kje je miš. Na pomoč 

mački priskoči ogledalo, ki ji svetuje, da posveti vanj, saj bo le tako izvedela, kje se 

skriva miš.  

Opomba: Poleg dobijo plakat, na katerem prikažejo pot svetlobe od svetila do očesa.  

 

Ugotovitve: Predmet, ki ni svetilo, vidimo le, če je osvetljen. Svetloba se od določenega 

predmeta odbije v naše oči, zato ta predmet vidimo. Svetloba se od zrcala odbije in 

omogoči, da mačka vidi miško. Pot svetlobe prikažemo z žarki, ki prikazuje smer, v 

katero se širi svetloba.  

 

2. skupina 

Ali me vidiš skozi? 

Vsak učenec dobi določeno vlogo.  

1. Pomočnik 1 prinese vse pripomočke. 

2. Pomočnik 2 izbira ustrezno senčno lutko. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 
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4. Učenec, ki vodi intervju (Razložite nam in pokažite, kateri predmeti so iz prosojnih 

snovi, neprosojnih in kateri iz prozornih snovi? Iz katere snovi je vaša senčna lutka? 

Zakaj ste se odločili ravno za to snov?). 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bo predstavil občinstvu.  

 

Navodila za izvedbo eksperimenta: V škatli imate na voljo različna očala. Na vsakih 

očalih je prilepljena različna snov. Poglejte skozi vsaka očala in ugotovite, katere snovi 

so prozorne, prosojne in neprosojne. Snovi razvrstite glede na to, ali so prozorne, 

prosojne ali neprosojne.  

 
SNOV PROZORNA PROSOJNA NEPROSOJNA 

    

    

    

    

 

Senčna lutka: Poleg imate priloženo tudi škatlo, ki ima izrezano stransko ploskev. 

Dvignite pokrov škatle in vanjo položite snovi tako, da prekrijete luknjo. Pokrijte škatlo 

s pokrovom. Skozi luknjico na drugi strani škatle posvetite s svetilko in opazujte, katere 

snovi prepuščajo svetlobo. Škatlo obrnite proti belemu listu papirja in opazujte senco, ki 

jo naredi snov. Enak eksperiment izvedite za vsako snov posebej. 

Učenci dobijo različne senčne lutke, ki so izdelane iz različnih snov, ki so jih 

preizkušali pri eksperimentu. Izberejo tisto, ki je najbolj primerna za senčno lutko.  

 

Ugotovitve: 

Nekatere snovi, na primer steklo, prepuščajo večino svetlobe. Pravimo, da je steklo 

prozorno. Če telo iz neke snovi svetlobe ne prepušča, je snov neprosojna. Če snov 

prepušča le nekaj svetlobe, govorimo o prosojni snovi.  

 

 

3. skupina 

Zakaj mi miš lahko pobegne? 

1. Pomočnik prinese vse pripomočke (papir, na katerem je narisana slika mačke in miši). 

2. Pomočnik 2 sestavlja model očesa. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 

4. Učenec, ki vodi intervju (Zakaj miš nenadoma izgine? Na modelu očesa nam 

predstavite sestavne dele očesa.). 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bodo predstavili občinstvu.  
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Navodila: Zakrij levo oko in na sliki opazuj mačko, ki teče za miško. S kotičkom očesa 

boš videl tudi miško. Sliko oddaljuj oz. približuj od očesa in imej pri tem pogled 

osredotočen na mačko. Opazuj, kaj se bo zgodilo z miško. 

 
 

Model očesa: Priložen je tudi model očesa, ki ga pravilno sestavite in ustrezno 

poimenujte sestavne dele očesa.  

 
Ugotovitve  

Znanstvenik mora biti pozoren predvsem na to, kaj se zgodi, ko miš pade na slepo pego 

in tudi zakaj se to zgodi. Nekje na zadnji strani očesnega zrkla je mesto, kjer očesni 

živec vstopa v oko. Temu delu očesa pravimo slepa pega. Slike, ki tam nastane, ne 

moremo zaznati, ker tam ni čutnic za zaznavanje svetlobe. Na mestu, kjer je miš, opaziš 

barvo ozadja. Za to poskrbijo možgani. Ti manjkajočo sliko zapolnijo z barvo, ki se jim 

zdi najprimernejša.  

 

4. skupina 

Ali je odsevnik svetilo?  

1. Pomočnik 1 prinese vse pripomočke (trši papir, ALU-folijo, škarje lepilo, mrežo). 

2. Učenec, ki izdeluje odsevnik. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 

4. Učenec, ki vodi intervju (Kako se lahko prepričamo, kateri predmeti so svetila? 

Katera svetila so naravna in katera so umetna?). 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bodo predstavili občinstvu.  

 

  Navodila 

V škatli so različni predmeti. Predmete razporedite v dve skupini tako, da bodo v eni 

skupini predmeti, ki so svetila, v drugi pa tisti, ki niso svetila. Vsak predmet položi v 

škatlo in skozi luknjico poglej noter. Če predmet vidiš, je svetilo, drugače pa ni.  

Predmet Sveti Se sveti 
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Navodila za izdelavo odsevnika: Izdelajte si lastni odsevnik, ki bo poskrbel, da boste 

vidni v temi. Za trši papir prilepi ALU-folijo. Na drugo stran prilepi mrežo. Izreži po 

debeli črti mrežo in jo po črtkani črti prepogni. Zlepi skupaj na označenih delih. Preveri, 

ali je odsevnik svetilo.  

 

Ugotovitve znanstvenika: Predmeti, ki oddajajo svetlobo, so svetila. Poznamo naravna 

in umetna svetila. Naravnega svetila ni izdelal človek: Sonce, zvezde, zadek pri 

kresnici. Umetno svetilo je izdelal človek: sveča, namizna svetilka, bakla … 

Odsevniki, kresničke, svetla oblačila, prometni znaki niso svetila, to so telesa, od katerih 

se svetloba odbije.  

 

Opomba: Učiteljica hodi po razredu in spremlja delo posameznih skupin. Z vsako 

skupino se pogovori, na kakšen način mislijo predstaviti svoje izdelke oziroma 

eksperimente. Usmerja jih, naj učenci na predstavitvi postavljajo ustrezna vprašanja in 

predstavijo bistvo.  

 

7.3.4  Didaktična igra kviz o svetlobi (priloga 6) 
 

KVIZ 
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5 Z našo pomočjo lahko vidiš.  

4 Izdelal nas je človek. 

3 Oddajamo svetlobo.  

2  Govorimo o sveči, namizni svetilki, bakli, odsevniku.  

1 Smo svetila. 

UMETNA SVETILA 

 

 

5 Pomagamo ti, da lahko vidiš svet okoli sebe.  

4 Ni nas izdelal človek.  

3 Oddajamo svetlobo.  

2 Govorimo o Soncu, zvezdi, zadku pri kresnički (žival).  

1 Smo svetila 

NARAVNA SVETILA 

 

 

5 Skozi mene lahko vidiš. 

4 Od mene se svetloba zelo malo odbija.  

3 Prepuščam veliko svetlobe. 

2 Ko posvetiš vame, nastane zelo svetla senca.  

1 Govorimo o oknu in foliji za živila. 

PROZORNA SNOV 

 

 

5 Skozi mene ne moreš videti. 

4 Od mene se svetloba odbija.  

3 Svetlobe ne prepuščam. 

2 Ko posvetiš vame, za mano senca nastane.  

1 Govorimo o lesu, kartonu, črnem papirju. 

NEPROSOJNA SNOV 
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Preglednica vprašanj 

 
 SVETILA  

(A) 

POT 

SVETLOBE 

(B) 

OKO 

(C) 

1 A/1 B/1 C/1 

2 A/2 B/2 C/2 

3 A/3 B/3 C/3 

4 A/4 B/4 C/4 

 

 

A 

A/1- Poimenujte 3 predmete, ki oddajo svetlobo. (Npr.: namizna luč) 

A/2- Naštej, kateri dve vrsti svetil poznamo. (Naravna in umetna svetila) 

A/3- Naštejte tri svetila, ki jih je izdelal človek. (Npr.: bakla)  

A/4- Naštejte tri svetila, ki jih ni izdelal človek. (Npr.: zvezda) 

 

 

B 

B/1- Pred seboj imajo sliko (razložijo, kako potuje svetloba od svetila do očesa). 

B/2- Pred seboj imajo sliko (razložijo, kako potuje svetloba od svetila do očesa). 

B/3- Naštetje tri snovi, ki prepuščajo svetlobo. (Npr.: steklo) 

B/4- Kaj nastane na steni za knjigo, če vanjo posvetite s svetilko? (Senca) 

 

 

C 

C/1- Poimenujte dele očesa (pred seboj imajo model očesa) 

C/1- Je v sredini šarenice. Njena osnovna naloga je da vrši nadzor nad količino svetlobe, 

ki vstopa v oko. Kaj je to? (Zenica) 

C//3- Je beli del očesa. Njen namen je zagotoviti strukturo, moč in zaščito za oči. Kaj je 

to? (Beločnica) 

C/4- Daje barvo očem (tj. modra / zelena / rjava / lešnikova). Njena glavna vloga je 

nadzorovati velikost zenice (krčenje ali širjenje). O čem govorimo? (Šarenica) 
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1. Svetloba se od naših oči odbija v predmete (ne 

drži).  

2. Odsevnik je svetilo (ne drži).  

3. Žlica je predmet, ki se sveti (drži).  

4. Žepna svetilka je svetilo (drži).  

5. Sonce je naravno svetilo (drži).  

6. Sveča je naravno svetilo (ne drži). 

7. V temi lahko vidimo predmete, ki svetijo (drži).  

8. V temi lahko vidimo predmete, ki se svetijo (ne 

drži).  
 

 

 

 

 

 

DRŽI 

 

NE DRŽI
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7.3.5 Igra vlog Bodi ekolog tudi ti (priloga 7) 

 

 Igra vlog Bodi ekolog tudi ti 

 

Iz velikega kartona naredimo televizijo. Skupine učencev sedijo za ekranom in si ogledajo 

predstavitev nalog ostalih skupin. Predstavitev mora biti čim bolj zabavna in zanimiva. 

Ostali predstavljajo občinstvo, ki sedi pred ekranom, in si kritično ogledujejo predstavitve.  

 

1. skupina 

Mini naprava za čiščenje vode 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita vse ustrezne pripomočke (4 jogurtove lončke, 3 žlice proda, 

3 žlice grobega peska, 3 žlice finega peska, 1 filtrirno vrečko, velik steklen lonec, cedilo). 

Med postopkom izdelave mini naprave gradbenikom izročata ustrezne pripomočke.  

2. Gradbenika 1 in 2 izdelata čistilno napravo.  

3. Voditelja 1 in 2 predstavita mini napravo za čiščenje vode. 

 

Navodila za izdelavo mini čistilne naprave: Preluknjate dno vsakega lončka. V prvega 

nasujte prod, v drugega grob pesek, v tretjega fin pesek, v četrtega pa položite filtrirno 

vrečko. Nato lončke polagajte drug na drugega na veliko cedilo za solato in vse skupaj 

postavite na steklen lonec za vlaganje. V zgornji lonček zlijte malo umazane vode. 

Opazujte, kaj se dogaja. 

 

2. skupina 

Smetarska odprava 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita ustrezne pripomočke (4 kartonaste škatle, 4 barvne plakate, 

škarje, lepilo, vrečke za smeti). Pomagata voditeljem pri predstavitvi naloge. Iz priloženega 

gradiva izpišeta, zakaj je pomembno ločevanje odpadkov.  

2. Gradbenika 1 in 2 izdelata 4 zabojnike za odpadke (papir, steklo, embalaža, biološki 

odpadki).  

3. Voditelja 1 in 2 predstavita nalogo. Pri tem vključita spoznanja, ki sta jih izpisala 

pomočnika.  

 

Navodila za izdelavo zabojnikov: Vsako škatlo oblepite z ustreznim barvnim plakatom 

(papir – moder, steklo – zelen, embalaža – rumen, biološki odpadki – rjav). Dobili boste 4 

zabojnike za ločevanje odpadkov, v katere vstavite vrečke za smeti. Na vsak zabojnik 

zapišite, za katere odpadke je namenjen.  

 

3. skupina 

Glasbila iz odpadnih materialov 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlog. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita ustrezne pripomočke (2 plastična lončka, pesek, kovinsko 

škatlo, barvni papir, 4 kitajske palčke, plastični krožnik, zvončke). Pomagata pri izdelavi 

glasbil. 

2. Izdelovalec bobna. 

3. Izdelovalec ropotulje. 
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4. Izdelovalec tamburina.  

5. Vodja (sestavijo kratko glasbeno predstavo, ki jo vodi vodja). Vodja predstavi vsak 

izdelek in pove, iz katerega materiala so ga izdelali. Pri tem doda še nekaj primerov, kaj bi 

še lahko reciklirali in ponovno uporabili.  

Navodila: 

Boben (kovinsko škatlo prekrij z barvnim papirjem in ga prilepi). 

Ropotulja (v prvi jogurtov lonček dodaj nekaj peska, nato ga zlepi z drugim jogurtovim 

lončkom).  

Tamburin (na viseče kroge obesi zvončke). 

 

4. Skupina 

Ekologi 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnik 1 pripravi ustrezne pripomočke (plakat, gradivo, pisala, škarje). 

2. Pisatelj (učenec, ki zapisuje zamisli na plakat). 

3. Slikar (učenec, ki riše na plakat). 

4. Učenec, ki iz gradiva izreže različne fotografije.  

5. Voditelj (učenec, ki ima glavno vlogo pri predstavitvi njihovega načrta).  

 

Navodila: 

Izdelajte vaš načrt, ki bo pripomogel k manjšemu onesnaževanju zraka. Razmislite, kaj vse 

onesnažuje okolje (promet, tovarne, ljudje …). Na plakat zapišite vaše zamisli (primer: 

namesto lastnega avtomobila uporabljamo javna prevozna sredstva). Plakat popestrite s 

slikovnim gradivom. 
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7.3.6 Namizna igra Zaščitimo okolje (priloga 8) 
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7.3.6.1 Rešitve za didaktično igro Zaščitimo okolje  

 

1. B                                                                                                                              

2. Peš ali s kolesom. 

3. Z enim avtobusom. 

4. Peš ali s kolesom. 

5. Peš ali s kolesom. 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. A 

11. A 

12. A 

13. B 

14. B 

15. A 

16. Kolo ne potrebuje bencina, plina ali olja za svoj pogon. Tudi hrupno ni in ne srmdi. Kolo ni 

onesnaževalec zraka.  

17. A 

18. Zrak, vodo, prst. 

1. Biološki odpadki 

2. B 

3. Biološki odpadki 

4. Biološki odpadki 

5. Embalaža 

6. Biološki odpadki 

7. Nevarni odpadki 

8. B 

9. A 

10. A 

11. B 

12. A 

13. Znak za recikliranje 

14. Zelena 

15. A 

16. B 

17. A 

18. A 
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7.4 Učne priprave 

7.4.1 Učna priprava za vreme (priloga 9) 
 

Študentka: Manela 

Suhonić 

Šola: Mestna osnovna 

šola 

Razred: 3. 

Mentorica na Pef:  Učiteljica:  Šolska ura: 1., 

2. 

Predmet: Spoznavanje 

okolja  

Datum:  

Učna tema: Danes bo deževalo 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, didaktična igra. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Naravoslovni postopki: eksperimentiranje, opazovanje, merjenje. 

Učni cilji:  

Učenci: 

1. Poimenujejo vremenske simbole.  

2. Merijo temperaturo, količino padavin in določajo smer vetra.  

3. Opišejo vremenske pojave, določajo smer vetra in naštejejo vrste padavin.  

Ključni pojmi: vremenski pojavi, padavine, temperatura, veter, vremenski simboli. 

Učna sredstva in učni pripomočki: knjiga, Meglenko, igralna plošča, kocka, učni list, 

vprašanja za kviz. 

Viri in literatura:  

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 

3. Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: 

Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 

3. Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: 

Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Krnel, D., Pečar, M. (2006). Okolje in jaz 3. Spoznavanje okolja za 

3. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.  

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Delovni zvezek za 

3. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Delovni zvezek za 

3. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Priročnik za 

učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt. (2011). Program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja. 

Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo 

 Televizijska vremenska napoved, pridobljeno s http://www.vreme-on.net/vreme-tv.html. 
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 1. UVODNI DEL  

Čas:  Cilji: Dejavnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Učencem se predstavim: »Pozdravljeni, sem Manela in 

naslednji dve uri bom preživela skupaj z vami. Želela bi, 

da poslušate in sodelujete.« 

 

1. DEJAVNOST: Nariši dežno kapljo. 

Učencem razdelim liste, na katere narišejo dežno kapljo. 

Prilepimo jih na tablo. Pogovorimo se o tem, katera 

kaplja je narisana najbolj pravilno. 

Pogovorimo se, da so dežne kaplje in snežinke različnih 

oblik in ne v obliki solz, kot jih običajno rišemo. 

Vprašam jih, če prepoznajo še druge oblike padavin. Na 

prosojnicah prikažem fotografije, na katerih so različne 

oblike padavin. Učenci jih poimenujejo. Pogovorimo se 

o njihovem nastanku. Povem jim, da bodo v nadaljevanju 

skozi različne igre izvedeli še nekaj več o padavinah, 

vremenu in vremenskih pojavih.  

 

2. OSREDNJI DEL 

  Dejavnosti: 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 

in 3. 

2. DEJAVNOST: Vremenska napoved.  

 

Vprašam jih: »Kje lahko izvemo, kakšne padavine lahko 

pričakujemo za določen dan oziroma kakšno vreme nas 

čaka?« Predvajam jim vremensko napoved in jih 

vprašam: »Kaj je bilo prikazano na videoposnetku?« 

Nato jim posnetek predvajam ponovno, le da izključim 

zvok in jih vprašam, če bi tudi v tem primeru iz 

vremenske napovedi izvedeli, kakšno vreme lahko 

pričakujemo. Pogovorimo se o letnem času, za katerega 

je značilna prikazana vremenska napoved. Učence 

spodbudim, da razložijo, kako vreme vpliva na njihovo 

počutje. 

 

3. DEJAVNOST: Meglenko na viharnem potovanju. 

Napovem jim, da bodo izvedeli kako bo vreme vplivalo 

na Meglenka, ki se bo odpravil na viharno potovanje, z 

njim pa bodo odpotovali tudi oni. Razdelim jih v 4 

skupine. Vsaka skupina dobi svoj komplet igre, poleg 

tega vsak učenec dobi svoj učni list, na katerem zapisuje 

rešitve za vsako dejavnost. Posredujem jim navodila, da 

učni list izpolnjujejo sproti. V vsaki skupini z metom 

kocke določimo učenca, ki začne igro. Igro nadaljujejo v 

smeri urinega kazalca. Opozorim jih na to, da vsak 

učenec opravi le eno nalogo, nato je na vrsti naslednji 

učenec. Pri eksperimentih sodelujejo vsi učenci. Učenci 

odprejo knjigo in sledijo zapisanim navodilom. V 

primeru, da imajo učenci pri igri težave, jim pomagam.  

temperaturo in vremensko stanje zunaj (7. in 8. naloga).  
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15 min 

 

 Po končani igri skupaj preverimo učni list. Pri vsaki nalogi se 

tudi pogovorimo o pravilnih rešitvah. Pri prvi nalogi izvejo, 

kako nastane oblak. Pri drugi nalogi se naučijo izdelati 

vetrovno vrečo in izvedo, kako in kdaj jo uporabljamo. Nato 

se pogovorimo o vremenski napovedi in vremenskih simbolih 

(3., 9. in 10 naloga). Pri četrti nalogi opišejo, kako so 

ustvarili tornado. Pogovorimo se o njegovem nastanku in 

drugih vremenskih pojavih (4. in 5. naloga). Nato razložijo, 

kako so naredili dežemer in zakaj ga uporabljamo (6. 

naloga). Sledi poročanje o izmerjeni temperaturi s 

termometrom in o primernem oblačenju glede na izmerjeno 

zunanjo temperaturo in vremensko stanje zunaj (7. in 8. 

naloga). 

 

 3. ZAKLJUČNI DEL  

 Dejavnosti: 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

1., 

2., 

3.  

4. DEJAVNOST: Kviz o vremenu 

Učenci ostanejo v istih skupinah. Povem jim, da bom 

njihovo znanje preverila s kvizom. Povem jim, da bom 

vodila kviz, preverjala pravilnost odgovorov in jih 

točkovala. V vsaki skupini določim učenca, ki mi bo 

posredoval končno rešitev. Razložim jim, da je kviz 

sestavljen iz 3 delov. Prvi del kviza se imenuje od 5 proti 0. 

Njihova naloga je, da čim prej ugotovijo, o čem govori 

besedilo.  

Pri drugem delu kviza izberi tematiko tekmovalna ekipa 

določi, katero vprašanje želi odkriti, saj določi stolpec in 

vrstico (npr.: B3). Ko odpre določeno polje, lahko ugiba, kaj 

je končna rešitev izbrane kolone. Prav tako lahko ugibajo 

končno rešitev. Pri tretjem delu kviza drži/ne drži? ima 

vsaka skupina dve tablici, na eni piše drži, na drugi ne drži. 

Po prebrani trditvi ekipa dvigne ustrezno tablico. Po končani 

igri seštejemo točke in čestitam zmagovalni ekipi.  

5. DEJAVNOST: Reševanje učnih listov. 

Nato jim razdelim krajše učne liste, na katerem je krajše 

preverjanje znanja in vprašalnik o didaktičnih igrah.  
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7.4.2 Učna priprava za svetlobo (priloga 10) 
 

Študentka: Manela Suhonić Šola: Mestna 

osnovna šola 

Razred: 3. 

Mentorica na Pef:  Učiteljica:  Šolska ura: 

1. in 2. 

Predmet: Spoznavanje okolja  Datum:  

Učna tema: Pojavi 

Učna enota: Z očesom vidim 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, didaktična igra. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Naravoslovni postopki: eksperimentiranje, opazovanje, merjenje. 

Učni cilji:  

Učenci: 

1. Vedo, da predmete vidimo samo, če se svetloba od njih odbije v naše oko. 

2. Poimenujejo dele očesa.  

3. Naštejejo umetna in naravna svetila.  

4. Ločijo prosojne in neprosojne snovi.  

Ključni pojmi: svetloba, oko, svetila, odboj, prosojnost. 

Učna sredstva in učni pripomočki: skrivnostna škatla, predmet, mikrofon, halja, zavesa, 

igra Svetloba je povsod okoli nas, učni list, kviz. 

Viri in literatura:  

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 3. 

Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 3. 

Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: 

Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Krnel, D., Pečar, M. (2006). Okolje in jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. 

razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.  

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Delovni zvezek za 3. 

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Delovni zvezek za 3. 

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt. (2011). Program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo 

 

 

3. UVODNI DEL  

Čas:  Cilji: Dejavnosti: 

10 min 1. 

 

 

 

DEJAVNOST: Skrivnostna škatla teme 

Skupaj ponovimo pravila. Med učno uro dvigujejo roke 

in ne klepetajo.  

V razred prinesem škatlo. Vprašam jih, če vedo, kaj se 

skriva v škatli. Povem jim, da bodo to ugotovili tako, da 

bodo tudi sami pokukali v škatlo. Nekaterim učencem pri 

tem v škatlo posvetim s svetilko, nekaterim pa ne. Tisti, 

ki sedaj vedo, kaj se skriva v škatli, dvignejo roko. 

Vprašam jih, zakaj nekateri niso videli ničesar. 

Ugotovimo, kaj potrebujemo, da določen predmet vidimo 

(svetlobo). Napovem jim, da bo to današnja tema. 
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4. OSREDNJI DEL 

Čas:  Cilji: Dejavnosti: 

35 

min 

1., 2., 

3. in 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOST: Svetloba je povsod okoli nas  

Napovem jim, da bodo imeli oddajo o svetlobi. Predstavim se kot 

voditeljica oddaje. Učencem posredujem navodila: »Vsaka skupina 

dobi svojo raziskovalno nalogo in vsak izmed vas se bo preizkusil v 

vlogi igralca, saj bo vsak dobil svojo vlogo. Vsaka skupina bo 

morala svojo nalogo predstaviti na čim bolj izviren način. Na koncu 

boste kot občinstvo izbrali skupino, ki je svojo vlogo odigrala 

najbolje.« Po predstavitvi vsake skupine vodim pogovor o 

predstavitvi (dopolnimo ugotovitve ali popravimo napačne 

predstave).  

 

Primerno oblikujem scenski prostor (zavesa, kravata, halja, 

mikrofon) in poskrbim za glasbeno podlago. Sprva napovem oddajo 

(Svetloba je povsod okoli nas) in pozdravim občinstvo. Nato 

povabim prvo skupino, da predstavi ugotovitve svoje raziskovalne 

naloge.  

 

1. skupina 

 

Ali bo mačka našla miš?  

Scenografija: Mačka lovi miš. Ko se zvečeri (v učilnici zatemnite 

prostor), se miš mački skrije za goro. Mačka razmišlja, kako bi 

lahko izvedela, kje je miš. Na pomoč mački priskoči ogledalo, ki ji 

svetuje, da posveti vanj, saj bo le tako izvedela, kje se skriva miška.  

1. Pomočnik pripravi vse ustrezne pripomočke (odeja za goro, 

ogledalo, ušesa za mačko in miško). 

2. Vloga gore.  

3. Vloga mačke. 

1. 4. Vloga miši. 

5. Učenec, ki vodi intervju (Razložite nam, kaj ste s eksperimentom želeli 

pokazati in kako svetloba potuje do očesa.).  

2. 6. Znanstvenik razloži, kaj so z njihovo predstavitvijo želeli 

uprizoriti.  

3.  

2. skupina 

Ali me vidiš skozi? 

Vsak učenec dobi določeno vlogo.  

1. Pomočnik 1 prinese vse pripomočke. 

2. Pomočnik 2 izbira ustrezno senčno lutko. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 

4. Učenec, ki vodi intervju (Razložite nam in pokažite, kateri predmeti so 

iz prosojnih snovi, neprosojnih in kateri iz prozornih snovi? Iz katere snovi 

je vaša senčna lutka? Zakaj ste se odločili ravno za to snov?). 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bo predstavil občinstvu.  

Navodila za izvedbo eksperimenta: V škatli imate na voljo različna 

očala. Na vsakih očalih je prilepljen različen material. Poglejte 

skozi vsaka očala in ugotovite, kateri predmeti so prozorni, prosojni 

in neprosojni. Materiale razvrstite glede na to, ali so prozorni, 

prosojni ali neprosojni. Poleg imate priloženo tudi škatlo, ki ima 

izrezano stransko ploskev. Dvignite pokrov škatle in vanjo položite 

materiale tako, da prekrijete luknjo. Pokrijte škatlo s pokrovom. 

Skozi luknjico na drugi strani škatle posvetite s svetilko in opazujte, 

kateri materiali prepuščajo svetlobo. Škatlo obrnite proti belemu  
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  listu papirja. Skozi luknjico na drugi strani škatle 

posvetite s svetilko in opazujte, kateri materiali 

prepuščajo svetlobo. Škatlo obrnite proti belemu listu 

papirja in opazujte senco, ki jo naredi material. Enak 

eksperiment izvedite za vsak material posebej. 

Učenci dobijo različne senčne lutke, ki so izdelane iz 

materialov, ki so jih preizkušali pri eksperimentu. 

Izberejo tisto, ki je najbolj primerna za senčno lutko.  

 

3. skupina 

Zakaj mi miš lahko pobegne? 

1. Pomočnik prinese vse pripomočke (papir, na katerem 

je narisana slika mačke in miši). 

2. Pomočnik 2 sestavlja model očesa. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 

4. Učenec, ki vodi intervju (Zakaj miš nenadoma izgine? 

Na modelu očesa nam predstavite sestavne dele očesa.). 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bodo 

predstavili občinstvu.  

Navodila: Zakrij levo oko in na sliki opazuj mačko, ki 

teče za miško. S kotičkom očesa boš videl tudi miško. 

Sliko oddaljuj oz. približuj od očesa in imej pri tem 

pogled osredotočen na mačko. Opazuj, kaj se bo zgodilo 

z miško. 

Priložen je tudi model očesa, ki ga pravilno sestavite in 

ustrezno poimenujte sestavne dele očesa.  

Ugotovitve  

Znanstvenik mora biti pozoren predvsem na to, kaj se 

zgodi, ko miš pade na slepo pego in tudi zakaj se to 

zgodi. Nekje na zadnji strani očesnega zrkla je mesto, 

kjer očesni živec vstopa v oko. Temu delu očesa pravimo 

slepa pega. Slike, ki tam nastane, ne moremo zaznati, ker 

tam ni čutnic za zaznavanje svetlobe. Na mestu, kjer je 

miš, opaziš barvo ozadja. Za to poskrbijo možgani. Ti 

manjkajočo sliko zapolnijo z barvo, ki se jim zdi 

najprimernejša. 

4. skupina 

Ali je odsevnik svetilo?  

1. Pomočnik 1 prinese vse pripomočke (trši papir, ALU-

folijo, škarje lepilo, mrežo). 

2. Učenec, ki izdeluje odsevnik. 

3. Učenec, ki izvaja eksperiment. 

4. Učenec, ki vodi intervju (Kako se lahko prepričamo, 

katere predmeti so svetila? Katera svetila so naravna in 

katera so umetna?) 

5. Znanstvenik zapisuje ugotovitve, ki jih bodo 

predstavili občinstvu.  

Navodila 

V škatli so različni predmeti. Predmete razporedite v dve 

skupini tako, da bodo v eni skupini predmeti, ki so 

svetila, v drugi pa tisti, ki niso svetila. 
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  Vsak predmet daj v škatlo in skozi luknjico poglej noter. Če 

predmet vidiš, je svetilo, drugače pa ni. 

Navodila za izdelavo odsevnike: Izdelajte si lastni odsevnik, ki bo 

poskrbel, da boste vidni v temi. Za trši papir prilepi ALU-folijo. Na 

drugo stran prilepi mrežo. Izreži po debeli črti mrežo in jo po 

črtkani črti prepogni. Zlepi skupaj na označenih delih. Preveri, ali je 

odsevnik svetilo.  

 

Ugotovitve znanstvenika 

Predmeti, ki oddajajo svetlobo, so svetila. Poznamo naravna in 

umetna svetila. Naravnega svetila ni izdelal človek: Sonce, zvezde, 

zadek pri kresnici. Umetno svetilo je izdelal človek: sveča, namizna 

svetilka, bakla … 

 

Odsevniki, kresničke, svetla oblačila, prometni znaki niso svetila, to 

so telesa, od katerih se svetloba odbije.  

 

6. ZAKLJUČNI DEL  

Čas:  Cilji:  

30 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min  

1., 2., 

3., 4. 

3. DEJAVNOST: Kviz 

Učenci ostanejo v istih skupinah. Povem jim, da bom 

njihovo znanje preverila s kvizom. Povem jim, da bom 

vodila kviz, preverjala pravilnost odgovorov in jih 

točkovala. V vsaki skupini določim učenca, ki mi bo 

posredoval končno rešitev. Razložim jim, da je kviz 

sestavljen iz 3 delov. Prvi del kviza se imenuje od 5 proti 0. 

Njihova naloga je, da čim prej ugotovijo, o čem govori 

besedilo. Pri drugem delu kviza drži/ne drži tekmovalna 

ekipa določi, katero polje želi odkriti, saj določi stolpec in 

vrstico (npr.: B3). Ko odpre določeno polje, lahko ugiba, kaj 

je končna rešitev izbrane kolone. Prav tako lahko ugibajo 

končno rešitev. Pri tretjem delu kviza izberi tematiko ima 

vsaka skupina dve tablici, na eni piše drži, na drugi ne drži. 

Po prebrani trditvi ekipa dvigne ustrezno tablico. Po končani 

igri seštejemo točke in čestitam zmagovalni ekipi.  

4. DEJAVNOST: Reševanje učnih listov. 

Nato jim razdelim krajše učne liste, na katerem je krajše 

preverjanje znanje in vprašalnik o igrah.  
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7.4.3 Učna priprava za okoljsko vzgojo (priloga 11) 
 

Študentka: Manela Suhonić Šola: Mestna osnovna šola Razred: 

3. 

Mentorica na Pef:  Učiteljica:  Šolska 

ura:  

Predmet: Spoznavanje okolja  Datum:  

Učna tema Okoljska vzgoja 

Učna enota: Skrbimo za okolje 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, didaktična igra. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Naravoslovni postopki: eksperimentiranje, opazovanje, razvrščanje. 

Učni cilji:  

Učenci: 

1. Znajo ustrezno ravnati z odpadki. 

2. Naštejejo onesnaževalce okolja.  

3. Razložijo, kako promet onesnažuje zrak, vodo in prst. 

Ključni pojmi: odpadki, onesnaževalci, promet, zrak, voda, prst.  

Učna sredstva in učni pripomočki: projektor, zabojniki, odpadne snovi, igra Bodi ekolog 

tudi ti, igra Ločevanje odpadkov, kocka, igralna plošča, igralne karte.  

Viri in literatura:  

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 3. 

Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2013). Okolje in jaz 3. 

Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: 

Modrijan. 

 Antić, M., Bajd B., Krnel, D., Pečar, M. (2006). Okolje in jaz 3. Spoznavanje okolja za 3. 

razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.  

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Delovni zvezek za 3. 

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Devetak, I., Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2008). Dotik okolja 3. Priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt. (2011). Program osnovnošolskega izobraževanja. Spoznavanje okolja. 

Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo 

 Kaj storiti iz Miminih smeti? Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=hgsTqL38dEg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UVODNI DEL  

Čas: 15 min Cilji: 

1.  

1. DEJAVNOST: Kaj narediti iz Miminih smeti? 

Predvajam risanko Kaj narediti iz Miminih stvari. 

Po ogledu risanke sledi pogovor, kaj vse je nastalo 

iz Miminih stvari. Poudarek pogovora je na 

pomenu recikliranja. Napovem jim, da bomo imeli 

oddajo, v kateri bodo predstavili, kako skrbimo za 

odpadke in pripomoremo k varovanju okolja. 
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2. OSREDNJI DEL 

Čas: 

30 

min 

Cilji: 

1., 2. 

in 3. 

IGRA VLOG – SKRBIMO ZA OKOLJE 

»Vsaka skupina bo dobila dobi svojo raziskovalno nalogo in 

vsak izmed vas se bo preizkusil v vlogi igralca, saj bo vsak 

dobil svojo vlogo. Vsaka skupina bo morala svojo nalogo 

predstaviti na čim bolj izviren način. Na koncu boste kot 

občinstvo izbrali skupino, ki je svojo vlogo odigrala najbolje.«  

1. skupina 

Mini naprava za čiščenje vode 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita vse ustrezne pripomočke (4 

jogurtove lončke, 3 žlice proda, 3 žlice grobega peska, 3 žlice 

finega peska, 1 filtrirna vrečka, velik steklen lonec, cedilo. 

Med postopkom izdelave mini naprave gradbenikom izročata 

ustrezne pripomočke.  

2. Gradbenika 1 in 2 izdelata čistilno napravo.  

3. Voditelja 1 in 2 predstavita mini napravo za čiščenje vode. 

Navodila za izdelavo mini čistilne naprave: Preluknjajte dno 

vsakega lončka. V prvega nasujte prod, v drugega grob pesek, 

v tretjega fin pesek, v četrtega pa položite filtrirno vrečko. 

Nato lončke polagajte drug na drugega na veliko cedilo za 

solato in vse skupaj postavite na steklen lonec za vlaganje. V 

zgornji lonček zlijte malo umazane vode. Opazujte, kaj se 

dogaja. 

 

2. skupina 

Smetarska odprava 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita ustrezne pripomočke (4 

kartonaste škatle, 4 barvne plakate, škarje, lepilo, vrečke za 

smeti). Voditeljem pomagata pri predstavitvi naloge. Iz 

priloženega gradiva izpišeta, zakaj je pomembno ločevanje 

odpadkov.  

2. Gradbenika 1 in 2 izdelata 4 zabojnike za odpadke (papir, 

steklo, embalaža, biološki odpadki).  

3. Voditelja 1 in 2 predstavita nalogo. Pri tem vključita 

spoznanja, ki sta jih izpisala pomočnika.  

Navodila za izdelavo zabojnikov: Vsako škatlo oblepite z 

ustreznim barvnim plakatom (papir - moder, steklo – zelen, 

embalaža – rumen, biološki odpadki – rjav). Dobili boste 4 

zabojnike za ločevanje odpadkov, v katere vstavite vrečke za 

smeti. Na vsak zabojnik zapišite, za katere odpadke je 

namenjen.  

3. skupina 

Glasbila iz odpadnih materialov 

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnika 1 in 2 pripravita ustrezne pripomočke (2 

plastična lončka, pesek, kovinsko škatlo, barvni papir, 4 

kitajske palčke, plastični krožnik, zvončke). 

Pomagata pri izdelavi glasbil. 

2. Izdelovalec bobna. 

3. Izdelovalec ropotulje. 

4. Izdelovalec tamburina.  
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  5. Vodja (sestavijo kratko glasbeno predstavo, ki jo vodi vodja). 

Vodja natančno predstavi vsak izdelek in pove, iz katerega 

materiala so ga izdelali. Pri tem doda še nekaj primerov, kaj bi še 

lahko reciklirali in ponovno uporabili.  

Navodila: 

Boben (kovinsko škatlo prekrij z barvnim papirjem in ga prilepi). 

Ropotulja (v prvi jogurtov lonček dodaj nekaj peska, nato ga zlepi z 

drugim jogurtovim lončkom).  

Tamburin (na viseče kroge obesi zvončke). 

 

4. skupina 

EKOLOGI  

Vsak učenec v skupini dobi določeno vlogo. 

1. Pomočnik 1 pripravi ustrezne pripomočke (plakat, gradivo, 

pisala, škarje). 

2. Pisatelj (učenec, ki zapisuje zamisli na plakat). 

3. Slikar (učenec, ki riše na plakat). 

4. Učenec, ki iz gradiva izreže različne fotografije.  

5. Voditelj (učenec, ki ima glavno vlogo pri predstavitvi njihovega 

načrta).  

Navodila: 

Izdelajte vaš načrt, ki bo pripomogel k manjšemu onesnaževanju 

zraka. Razmislite, kaj vse onesnažuje okolje (promet, tovarne, 

ljudje …). Na plakat zapišite vaše zamisli (npr.: Do šole se 

odpravim peš ali s kolesom, saj z uporabo avtomobila onesnažujem 

zrak.) Plakat popestrite s priloženim slikovnim gradivom.  

Po predstavitvi izdelkov vsake skupine vodim pogovor o 

predstavitvi (dopolnimo ugotovitve ali popravimo napačne 

predstave). 

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Čas:  Cilji: Dejavnosti: 

30 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

1., 2. 

in 3. 

3. DEJAVNOST: Igra Ločevanje odpadkov 

Učenci ostanejo v istih skupinah. Sledi igra Ločevanje 

odpadkov, ki je namenjena preverjanju znanja. Vsaka 

skupina dobi komplet igre (namizno ploščo, figure, kartice, 

igralno kocko). Tisti učenec, ki vrže največje število pik, 

začne z igro. Na igralni plošči so polja, na katerih so 

narisane odpadne snovi, polja z vprašajem, polja z znakom 

za recikliranje in polja z zabojnikom. Če učenec pristane 

na polju z vprašajem, vzame kartico iz sklopa, v katerem 

so vprašanja vezana na vpliv prometa na okolje. Če učenec 

pristane na polju z znakom za recikliranje, vzame kartico 

iz sklopa, v katerem so vprašanja, vezana na recikliranje. V 

primeru, da učenec pristane na polju z zabojnikom, našteje 

3 odpadne snovi, ki sodijo v zabojnik, na katerem je 

njegova figura. V priloženih rešitvah lahko preverijo 

pravilne odgovore.  

DEJAVNOST: Reševanje učnih listov 

Nato jim razdelim krajše učne liste, na katerem je krajše 

preverjanje znanja in vprašalnik o didaktičnih igrah 

 

 

 


