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POVZETEK 

 

Predmet spoznavanje okolja je zasnovan tako, da učencem pokaže raznolikost in 

prepletenost različnih dejavnikov ter združuje postopke in vsebine, s pomočjo katerih 

učenci spoznavajo svet okoli sebe. Pri vsem tem ima pomembno vlogo učitelj, ki z 

načrtovanjem učnih ur predvidi uporabo različnih metod dela, pri tem pa poskuša pri 

učencih vzbuditi zanimanje za nadaljnje učenje. Ena izmed pogosto uporabljenih učnih 

metod so tudi didaktične igre. Didaktična igra je igra z določenim učnim ciljem, kjer so 

vsebine organizirane tako, da pri učencih vzbujajo radovednost in jih motivirajo k 

različnim dejavnostim. Hkrati so zasnovane tako, da pri učencih vzbujajo določeno 

sprostitev in ugodje.  

Pregled literature o didaktičnih igrah kaže, da so didaktične igre primerna učna metoda 

za obravnavo različnih tematik pri poučevanju spoznavanja okolja. Omenjeno je 

spodbudilo, da v okviru magistrskega dela raziščemo uporabo namiznih didaktičnih iger 

pri obravnavi vremena, svetlobe in zvoka v 3. razredu osnovne šole. Zanimalo nas je, 

kako in v kolikšni meri učenci pri učnih urah s prevladujočo metodo didaktične igre 

dosežejo zastavljene učne cilje pri obravnavi izbranih tematik (vreme, svetloba in zvok). 

Prav tako nas zanima, ali učenci bolje poznajo pravila igre, saj ta večkrat ponovijo skozi 

obravnavo vseh treh tematik, in ali uporaba iste vrste namizne didaktične igre vpliva na 

interes učencev za igranje namizne didaktične igre.  

V raziskavo je bil vključen en tretji razred izbrane mestne šole, in sicer 22 učencev. Pred 

izvedbo učnih ur v razredu smo za zbiranje podatkov uporabili dva instrumenta, in sicer 

preizkus znanja tipa papir-svinčnik, s pomočjo katerega smo preverili učenčevo 

predznanje o tematikah svetloba, vreme in zvok, ter vprašalnik o samooceni ravni interesa 

za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil iger na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Nato smo v razredu izvedli tri učne ure v trajanju 90 minut na tematike 

vreme, svetloba in zvok. Zasnovali in izdelali smo tri namizne didaktične igre po Cehovi 

klasifikaciji iger, za vsako tematiko po eno namizno didaktično igro. V raziskavi smo za 

zbiranje podatkov po obravnavi treh tematik (vreme, svetloba, zvok) uporabili tri 

instrumente, in sicer preizkus znanja tipa papir-svinčnik o zgoraj navedenih tematikah, 

vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil 

na petstopenjski lestvici Likertovega tipa ter opazovalni list, ki ga je med učnimi urami 

izpolnjevala učiteljica.  

Dobljeni rezultati nakazujejo na pozitiven vpliv usvajanja znanj pri pouku spoznavanja 

okolja v 3. razredu osnovne šole, ko je v učni uri prevladovala metoda didaktične igre. 

Ugotovili smo, da je večina učencev dosegla zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri učnih urah na tematike vreme, svetloba in zvok, ter da je uporaba iste 

vrste didaktične igre pripomogla k boljšemu razumevanju pravil igre pri učencih. Izsledki 

raziskave kažejo, da je interes učencev za igre po večkratni uporabi iste vrste namizne 

didaktične igre rahlo upadel. Kljub temu pa zaradi majhnosti vzorca izsledkov raziskave 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, lahko pa izpeljemo smernice za nadaljnje 

raziskave. 

 

Ključne besede: spoznavanje okolja, namizna didaktična igra, vremenski pojavi, 

svetloba, zvok. 
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SUMMARY 

 

The subject environment education is designed to show the diversity and the 

interconnectedness of various factors, combines methods and content which help pupils 

to learn about the world around them. The teacher has an important role, because the 

teacher with the lesson planning predicts the use of different methods of work, while 

trying to increase the interest in students for further learning. One of the commonly used 

teaching methods is didactic game. A didactic game is a game with a specific learning 

goal where the content is organized in such a way to excite curiosity among students and 

motivate them to different activities. At the same time the didactic games are designed to 

raise the students’ relaxation and comfort. 

A review of the literature on didactic games shows that didactic games are a suitable 

learning method for dealing with different topics in teaching of environment education in 

primary school. The mentioned fact has encouraged in the context of the Master's work 

to explore the use of the didactic board games with the topics light, weather and sound in 

the third grade of elementary school. We were interested in how and to what extend pupils 

will achieve the learning goals when dealing with selected topics (weather, light and 

sound) during the lesson with the prevailing method of didactic games. We were also 

interested in whether students will be more familiar with the rules of the game, because 

they will be latter repeatedly through all three topics and if the use of the same type of 

didactic board games effect on their interest for playing the game. 
 

The study included one third grade of the selected urban school, 22 pupils. Before 

carrying out the lessons in the classroom, the students solved two instruments, the 

examination type paper-pencil, which enabled us to check the pupil’s knowledge on 

topics of light, weather and sound, and a questionnaire on the self-assessment level of 

interest in learning about the environment education and knowledge of rules of the games. 

Then, in the classroom, we conducted three lesson in duration of 90 minutes on topics 

weather, light and sound. We designed and made three didactic board games according 

to the Ceh classification of games, for each of them one didactic board game. In the study, 

three instruments were used to collect the information after carrying out the lessons on 

all three topics (weather, light and sound), namely the examination type paper-pencil on 

the above topics, the questionnaire on the self-assessment level of interest in learning 

about the environment education and the knowledge of rules of the game on the five-point 

scale Likert type, and the observation sheet, which the teacher had fulfilled during the 

lessons.  

The obtained results indicate a positive influence of acquiring knowledge in the third 

grade of elementary school, when the method of didactic game prevailed in the classroom. 

The majority of pupils achieved the learning objectives with the prevailing method of 

didactic games in the classroom on topics weather, light and sound. The pupils were better 

able to understand the rules of the didactic board game, as they repeated through all three 

topics. The results of the research snow that pupils' interest in playing the same kind of 

didactic board game has decreased slightly. Nevertheless, due to the small size of the 

sample, the results of the study cannot be generalized to the basic group, but we can 

follow the guidelines for further research. 
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1. UVOD 

 

Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) kot dva najpomembnejša cilja predmeta navaja 

razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Pri tem je pomembno, da je pouk 

organiziran tako, da učenci razvijajo svoje zamisli ter prihajajo do spoznanj ob konkretnih 

dejavnostih. Učna vsebina mora biti podana v kontekstu, ki je učencem blizu oziroma 

temelji na učenju za življenje. Ravno zato je pomembno, da je pri naravoslovnih 

tematikah poudarek na raziskovanju, učitelj mora poskrbeti, da učenje postane zanimivo. 

Osnova za proces učenja pri otroku je igra. Umek, Mrak Merhar, Mikac in Marčeta (2013) 

poudarjajo pomen igre pri otrocih. Pri igri otrok razvija svojo samostojnost, svobodo, 

ustvarjalnost, raziskuje in išče nove možnosti ter tekmuje s časom, drugimi, samim seboj. 

Ena od metod, ki naredi učenje bolj zanimivo, je metoda didaktične igre. Didaktična igra 

je igra z določenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako izbrane, 

organizirane in usmerjene, da spodbujajo pri učencih določene dejavnosti, ki pomagajo 

pri razvijanju sposobnosti in učenju (Pečjak, 2009). Pri tem lahko vključimo tudi učne 

cilje, preko didaktične igre se otrok nauči tudi tiste učne vsebine, ki se jih drugače težje 

nauči. Ob pregledu tuje in slovenske literature smo zasledili, da so vse tri tematike, in 

sicer vreme, svetloba in zvok, kompleksne in zahtevne za obravnavo v osnovni šoli. To 

dokazujejo pogoste napačne predstave, ki jih imajo učenci o omenjenih tematikah. Ravno 

zato smo se lotili raziskave, ki bi pokazala, ali učenci pri učnih urah s prevladujočo 

metodo didaktične igre dosežejo zastavljene učne cilje. Preostala dva cilja magistrskega 

dela sta bila raziskati, ali učenci bolje poznajo pravila igre, saj se bodo ta večkrat ponovila 

skozi obravnavo tematik in ali uporaba iste vrste namizne didaktične igre vpliva na njihov 

interes za igranje igre. 

Pri načrtovanju in izvedbi učnih ur za tematike svetloba, vreme in zvok v 3. razredu 

osnovne šole smo uporabili metodo didaktične igre, zasnovali in izdelali smo tri namizne 

didaktične igre. Podatki, ki smo jih pridobili s tremi instrumenti, in sicer s preizkusom 

znanja tipa papir-svinčnik pred in po obravnavi vseh treh učnih tematik, z vprašalnikom 

za učence ter z opazovalnim listom, ki ga je med učnimi urami z didaktičnimi igrami 

izpolnjevala učiteljica, so nam omogočili odgovore na raziskovalna vprašanja. V 

nadaljevanju smo izsledke raziskave podrobneje predstavili.  

Struktura magistrskega dela je sledeča: poglavje 2 je posvečeno teoretičnemu delu in 

obsega 8 podpoglavij. V podpoglavju 2.1 predstavimo igro, njen pomen na otrokov 

razvoj, različne teorije o igri, metodo didaktične igre ter podrobneje opišemo klasifikacijo 

didaktičnih iger po Cehovi klasifikaciji iger. V podpoglavju 2.2 predstavimo raziskovalno 

škatlo, naravoslovne postopke predstavimo v podpoglavju 2.3, konstruktivističen način 

poučevanja v podpoglavju 2.4, motivacijo v podpoglavju 2.5. Namizne didaktične igre, 

ki smo jih izdelali za raziskovalni del magistrske naloge, se nanašajo na tematike vreme, 

svetloba in zvok, zato smo v podpoglavjih 2.6, 2.7 in 2.8 podrobneje predstavili 

naravoslovno ozadje vseh treh tematik, predstavili pregled učbenikov, namenjenih 

učencem 3. razreda osnovne šole, ter opisali raziskave slovenskih in tujih avtorjev o 

predstavah učencev o zgoraj omenjenih tematikah. 

Poglavje 3 je namenjeno empiričnemu delu. V tem poglavju opredelimo raziskovalni 

problem (podpoglavje 3.1), opredelimo cilje raziskave (podpoglavje 3.2) in raziskovalna 

vprašanja (podpoglavje 3.3) ter opišemo metodo in raziskovalni pristop (podpoglavje 

3.4). Podrobno opišemo načrtovane učne ure z namiznimi didaktičnimi igrami 



2 
 

(podpoglavje 3.5) ter predstavimo izsledke raziskave (podpoglavje 3.6). V poglavju 4 je 

predstavljena sinteza rezultatov z razpravo, sledi sklepni del (poglavje 5), v katerem 

povzamemo bistvene ugotovitve, predloge za izboljšavo raziskave ter smernice za 

nadaljnje delo. Sledi poglavje 6, kjer navedemo vire in literaturo, ter poglavje 7, ki je 

namenjeno prilogam. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 
 

Teoretični del obsega osem podpoglavij. Prvo podpoglavje se nanaša na igro, bolj 

podrobno je predstavljena tudi metoda didaktične igre. V drugem podpoglavju smo 

predstavili pojem raziskovalna škatla, v tretjem podpoglavju naravoslovne postopke. 

Konstruktivističen način poučevanja smo predstavili v četrtem podpoglavju, v petem 

podpoglavju motivacijo. V nadaljevanju smo predstavili naravoslovno ozadje treh 

tematik, in sicer vreme, svetloba in zvok, saj se izdelane namizne didaktične igre, ki smo 

jih uporabili v raziskovalnem delu magistrskega dela, nanašajo na zgoraj omenjene 

tematike.  

 

2.1 Igra                                               
»Igra zagotavlja veselje, če ga ne, preneha biti igra.« 

(Neznani avtor) 

Beseda igra zaznamuje vsako otroštvo in je pomemben dejavnik za otrokov razvoj. Pojem 

igra je v SSKJ (2000) opredeljen kot otroška dejavnost, ki je navadno skupinska, 

namenjena je zabavi in razvedrilu. Lowe (1988) pravi, da je igra pomembna izkušnja v 

življenju, saj se z njo naučimo strpnosti, lepega vedenja in vedenja v skupnosti. Njen 

potek in smisel sta v njej sami. Otrok se igra zaradi zadovoljstva, pri tem končni rezultat 

ni pomemben (Zupančič, 1999). Podobno trdita tudi raziskovalca Pallegrini in Saracho 

(Pallegrini, 1991; Saracho, 1991; cit. po Wood in Attfield, 2005), ki pravita, da je igra 

notranje motivirana z dejavnostjo in ni pod vplivom zunanjih pravil, da se otroci v igri 

bolj ukvarjajo z dejavnostjo kot s cilji ter da se otroci v igri igrajo z znanimi predmeti ali 

raziskujejo neznane predmete. Igra je pri tem svobodna, zahteva pa aktivno udeležbo 

učencev. Martinčič, Adamič in Pance (1989) pravijo, da je treba igro izkoristiti kot 

učinkovito sredstvo pri poučevanju ter prav tako trdijo, da ima igra funkcionalno zvezo 

med učnim programom in programom, ki ga ima otrok. In ravno zato so v 20. stoletju 

igro umestili pod sestavine šolskih dejavnosti. Ocenili so, da otrokova pozornost v igri 

traja dlje, poleg tega naj bi igra imela pozitiven učinek tudi na otrokovo energijo. Zato so 

začeli spodbujati učitelje, da naj vse, kar želijo otroke naučiti, predstavijo skozi igro. 

Otrok mora delati preko igre, pri tem pa morajo učitelji paziti, da je igra ustrezno 

zasnovana (prav tam). K. Klodič (2015) je po pregledu definicij pojma igra različnih 

avtorjev od leta 1938 do leta 2015 ugotovila, da je mnogim skupno to, da igro pojmujejo 

kot svobodno in spontano dejavnost. Razlike med definicijami igre se pojavljajo 

predvsem pri tem, ali jim avtorji pripisujejo pomen pravil ali ne. Poleg tega nekateri 

izmed avtorjev še posebej poudarjajo pomen igre za otrokov razvoj (prav tam).  

 

2.1.1 Kako igra vpliva na otrokov razvoj? 
 

»Otrok, ki se v otroštvu ni naigral, ki ni mogel zadostiti svojih potreb po igri, ne more 

zrasti v pravega človeka. Če se kdo ne more uresničiti kot človek v svojih razsežnostih, 

se razvija v pohabljeno osebnost.« (Bognar, 1987, str. 88).  

Že Toličič (1961) se je tako kot Bognar (1987) zavedal, da je vpliv igre na otrokov razvoj 

velik, saj igra vpliva na celostni razvoj otroka, in sicer na moralni, telesni in socialni 
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razvoj. Toličič (1961) navaja tudi, da igra vpliva na razvoj samozavesti, domišljije ter 

razvija otrokove funkcije. Tudi Batistič Zorec (2002) izpostavlja različna področja, na 

katera ima igra pozitiven vpliv. Poleg socialnega (razvoj socialne kompetentnosti: 

sodelovanje, razumevanje in upoštevanje drugih), moralnega (osvajanje družbenih pravil 

in norm) in telesnega razvoja (razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti), ki jih je omenil 

tudi Toličič (1961), dodaja še kognitivni razvoj (razvoj govora, reševanje problemov, 

razvoj domišljije in občutenja), emocionalni razvoj (zmožnost izražanja čustev, 

premagovanje težav in konfliktov) ter osebnostni razvoj (razvoj avtonomnosti, 

spoznavanje samega sebe in sveta okoli sebe). Igra je ne le osnovna dejavnost, temveč 

tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Trenutna 

razvojna stopnja otroka vpliva na njegovo izbiro in način igranja, po drugi strani pa igra 

vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje (prav tam).  

 

2.1.2. Različne teorije o igri 
 

Pojavile so se različne teorije o igri. Glede na to, kaj je igra in kaj spodbuja, so 

raziskovalci različnih smeri postavili svoje teorije, in sicer biološko teorijo, kognitivno 

teorijo, sociološko teorijo, psihološko in pedagoško teorijo o uporabi igre. V nadaljevanju 

so omenjene teorije podrobneje predstavljene. 

1. Biološka teorija Karla Grossa 

Gross je ob koncu 19. stoletja razvil teorijo pripravniške šole. Igro obravnava teološko, 

kjer ne išče le njenih vzrokov, ampak tudi njen smoter in namen (Bognar, 1987). Za igro 

je predstavil biološko razlago, kjer meni, da je igra vnaprej določena in omogoča vadbo 

prirojenih instinktov. Meni, da je otroštvo doba za pridobivanje novih veščin, ki so 

potrebne za življenje (Horvat in Magajna, 1987). Njegova teorija je dobila veliko kritik, 

saj je igra notranja otrokova nuja, kar pomeni, da je biološko pogojena, vendar je hkrati 

tudi socialni in zgodovinski pojav (Bognar, 1987).  

2. Kognitivna razvojna teorija Piageta 

Piaget je proučeval kognitivni razvoj otrok. Menil je, da je igra tesno povezana z 

intelektualnim razvojem otroka ter da je otroška igra posrednik med človekom in 

stvarnostjo. Tako razlikuje tri temeljne oblike igre, in sicer igro – vajo, simbolično igro 

in igro s pravili. Na začetku otrok razvija nove motorične in zaznavne funkcije, tako da 

meče predmete, tolče po njih, se plazi pod mizami, saj je glavni namen igre vaje, da otrok 

razume sestavo in vzročno-posledično zvezo med predmeti (Teorija in pedagogika igre, 

b. d., v Umek, Mrak Merhar, Mikac in Marčeta, 2013). Nato otroci začnejo posnemati 

odrasle, tako da igrajo vlogo mame ali očeta, igro jim olajšajo simbolni predmeti (lutke 

postanejo njihovi otroci). Igra vaje se spremeni v igro simbolov, kjer pa se vmešajo tudi 

čustva. Otroci začnejo igračam dodajati osebnostne lastnosti, okregajo in oponašajo svoje 

soigralce ter jih kaznujejo (prav tam). Prehod na igro pravil se zgodi, ko otrok osvoji igro 

vaje in si pravila postavi sam. Pogoj je tudi, da otrok razvije senzomotorične sposobnosti, 

kot so npr. hoja po stopnicah brez uporabe rok (prav tam). 

3. Sociološke teorije 

Sociološke teorije izpostavijo, da je delo pravo nasprotje igri. Pravijo, da je igra 

nadomestilo za užitek, ki ga človek v delu ne najde, vendar pri delu in pri igri obstajajo 

določena pravila, ki jih mora človek upoštevati. O igrah je pisal že Aristotel, ki je menil, 



5 
 

da morajo biti igre neke vrste zdravilo, ob katerih naj bi se duša sprostila. Meni, da je igra 

nekaj, kar je delu nasprotno, saj je igra užitek, počitek in sprostitev (Bognar, 1987).  

Veliko je k pojasnilu pojma igra prispeval tudi Nizozemec Huizing, ki je napisal knjigo 

Homo ludens. Naslov knjige poudari, da človek ni le miselno bitje, pač pa tudi bitje, ki se 

igra. Značilnosti igre vidi v vrsti pojavov sodobne družbe, zato jo pojmuje kot kulturni 

pojav. Po njegovem mnenju ima igra naslednje značilnosti: biti mora prostovoljna; je 

umik iz življenja v začasno dejavnost; obstaja razlika med igro in vsakdanjim življenjem, 

in sicer je razlika v kraju in trajanju. Pri tem ima igra lasten potek in smisel; ima dve 

lastnosti: ritem in harmonijo; ima svoje predpise; je boj za nekaj ali pa tekmovanje 

(Bognar, 1987). 

4. Psihološke teorije 

K proučevanju igre so največ prispevali psihologi, zlasti na področju otroške psihologije. 

Psihoanalitik Freud se sicer ni veliko ukvarjal s proučevanjem igre, vendar je pomemben 

zaradi vpliva na druge psihologe. Opazil je, da otrok poskuša z igro premagati neprijetne 

dogodke, ki jih v igri pogosto podoživlja. Njegova teorija je vplivala na uporabo igre pri 

raziskovanju duševnega razvoja otroka ter na zdravljenje z igro (Bognar, 1987).  

Tudi naš psiholog Toličič je raziskoval razmerje med igro in intelektualnim razvojem 

otroka. Prišel je do ugotovitve, da sta duševna starost otroka in sestavljenost oblik igralne 

igre tesno povezani. Prav tako z duševno starostjo raste tudi povprečje porabljenega časa 

za zahtevnejše igralne aktivnosti, zmanjšuje se sodelovanje pri enostavnejših oblikah. Z 

opazovanjem je ugotovil, da se s starostjo otrok spreminja tudi način igranja. Najprej se 

otrok igra sam ter ni odvisen od drugih otrok, nato se raje igra v igrah, kjer otroci 

sodelujejo med seboj (Bognar, 1987).  

Psihološke teorije o igri si pogosto nasprotujejo, vseeno pa lahko sklepamo, da je iz 

psihološkega gledišča igra dejavnost, ki je značilna za otroštvo, kjer obstajajo razlike med 

otroškimi in odraslimi igrami ter med živalsko in človeško igro. Psihologi se strinjajo, da 

je igra dejavnost, ki jo spremlja zadovoljstvo, vendar ga razlagajo različno. Hkrati tudi 

trdijo, da igra spremlja telesni in duševni razvoj otroka in nanj tudi vpliva, je biološko, 

socialno in zgodovinsko pogojena. Med igralno dejavnostjo, delom, umetnostjo in 

drugimi dejavnostmi odraslega človeka obstaja podobnost (Bognar, 1987). 

5. Pedagoške teorije 

Pedagogi so zelo zgodaj spoznali pomen igre za razvoj otroka. Že prvi, ki je izpostavil 

pomen igre pri vzgoji otrok, je bil grški mislec Platon. Predlaga, da bi tudi pri njihovem 

pouku uporabljali matematične igre, kot so jih uporabljali v Egiptu (Bognar, 1987).  

V 18. in 19. stoletju je bilo za Evropo značilno gibanje delovne šole, kjer se zahtevo po 

aktivnosti učencev rešuje z uvajanjem dela. Teoretiki poudarjajo veliko razliko med 

delom in igro ter nasprotujejo uvedbi igre pri pouku. Predstavniki delovne šole, kot sta 

Kirchensteiner in Gaudig sta trdila, da moramo v šoli ločiti igro od dela ter da je igra tisto, 

kar ostane po delu in sodi v prosti čas. Gibanju delovne šole pa je nasprotovala zdravnica 

in filozofinja M. Montessori. Pravi, da otrok z delom oblikuje lastne sposobnosti ter med 

delom odrašča. Meni, da »otrok nima časa za igro, otrok se mora razvijati.« (Bognar, 

1987, str. 22). In ravno s tem namenom je izdelala posebne pripomočke, ki jih učenci 

uporabljajo med poukom. Ti pripomočki so bila različna geometrijska telesa, zbirke 

različnih tkanin, pripomočki s hrapavo in gladko površino, pomična abeceda, papirnate 
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črke za prvo branje, pisanje in računanje, karte s številkami od 1 do 100 (Žnidar in 

Rakuša, 2013). Pri vsem tem je pomembno, da otroci razvijajo svoja čutila, sposobnosti 

in mišljenje (prav tam). In ravno prek razvoja čutil in gibanja se želi otrok osamosvojiti. 

Otrok se uči ob zanj primernem času, zato je pomembno, da odrasli skrbno spremljajo 

njegov napredek. Zato je tudi temeljno načelo vzgoje v tem obdobju »pomagaj mi, da to 

naredim sam.« (Batistič Zorec, 2003). Čeprav M. Montessori ni uporabljala svobodne 

igre, je igra dobila funkcijo uresničevanja vzgojno-izobraževalnih nalog. Gradivo, ki so 

ga učenci uporabljali, je imelo smisel igrač, dejavnosti pa značaj igre (Bognar, 1987).  

Tudi mnenja pedagogov o igri in njenem vplivu na vzgojo se razlikujejo, še vedno pa 

obstaja odprto vprašanje, kaj je igra. Bognar povzema spoznanja pedagogov, in sicer 

starejši kot je otrok, bolj zapletena je lahko igra. Igra je otrokova notranja potreba, saj ga 

k njej ni treba ne spodbujati ne učiti. Igra se lahko v ugodnih družbenih razmerah 

spreminja v različne dejavnosti odraslih (prav tam). 

Kot lahko ugotovimo, pedagogi različno opredeljujejo otroško igro. Prav tako ji 

pripisujejo različen pomen za vzgojo in uporabo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Šola 

v današnjem času od učiteljev pričakuje, da pouk prilagodijo učenčevim zanimanjem in 

sposobnostim, pri tem se poskušajo čim bolj opreti tudi na učenčevo obstoječe znanje. 

Ravno zato je pomembno, da pri predmetu spoznavanje okolja izberemo take dejavnosti, 

ki pri učencih razvijajo opazovanje, razvrščanje, urejanje, določanje lastnosti s poskusi in 

merjenje. Učencem tako na podlagi praktične dejavnosti spodbudimo miselne dejavnosti 

(Hus, 2008). Izpeljavo takšnega pouka nam omogočajo sodobne strategije, ki jih pod 

skupnim imenom poimenujemo sodobni pouk. Značilnosti sodobnega pouka se kažejo pri 

različnih didaktičnih pristopih, kot so projektni, raziskovalni, timski in izkustveno 

usmerjen pouk (Ivanuš Grmek in Hus, 2006). Izkustveno usmerjen pouk lahko učitelj 

izvede s pomočjo različnih metod. Ena izmed takih metod je tudi metoda didaktične igre, 

ki jo bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

 

2.1.3 Didaktična igra 
 

Didaktična igra je igra z določenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine tako 

izbrane, organizirane in usmerjene, da pri učencih spodbujajo določene dejavnosti, ki 

pomagajo pri razvijanju sposobnosti in učenju. Učenci se učnih ciljev, vnesenih v 

didaktično igro, večkrat niti ne zavedajo (Pečjak, 2009). Pred ostalimi metodami 

izkustveno usmerjenega pouka izstopa po tem, da posameznika vključi celostno (Jemec, 

Merhar Mrak, Repnik in Umek, 2013). 

Pri pripravi didaktičnih iger mora učitelj upoštevati sledeče: igre mora skrbno izbrati in 

jih izvesti ob primernem času, poleg tega pa morajo biti kratke, da učenci ne izgubijo 

interesa za igranje didaktične igre. Pomembno je, da v didaktični igri sodelujejo vsi učenci 

ter da se učitelj na razlaganje pravil igre vnaprej pripravi. Pravil za igranje didaktične igre 

ne sme biti preveč, poleg tega mora igranje didaktične igre potekati v manjših skupinah. 

Pred pričetkom dela v skupinah si mora učitelj pripraviti ves potreben material, da lahko 

delo poteka nemoteno (Lowe, 1988). Vendar Kamenov (2006) opozarja, da veliko 

didaktičnih iger, ki jih najdemo v zbirkah oziroma se organizirajo v šolah, sploh niso 

didaktične igre, ampak dolgočasne in formalne vaje, ki naj bi pri učencih sprožile 

ponavljanje snovi, glavno vlogo pri tem naj bi imel učitelj. Takšne didaktične igre 

učencem ne dopuščajo samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, ampak se v njih opravlja le to, 

kar si je zamislil učitelj.  
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Glede na zgoraj omenjene značilnosti didaktične igre smo si v empiričnem delu 

magistrskega dela zastavili vprašanje, ali bodo učenci pri učnih urah s prevladujočo 

metodo didaktične igre dosegli zastavljene učne cilje pri pouku spoznavanja okolja v 3. 

razredu osnovne šole. Predvsem nas je zanimalo, ali bodo učenci bolje poznali pravila 

igre, saj se bodo ta večkrat ponovila skozi obravnavo treh tematik, in ali bo uporaba iste 

vrste namizne didaktične igre vplivala na njihov interes pri igranju igre. S tem vprašanjem 

se je ukvarjal tudi Boocock (1971), ki je navedel rezultate raziskav, narejenih v ZDA. S 

pomočjo raziskav so ugotovili, da didaktična igra naredi učenje zanimivejše in je 

učinkovitejša, kot pa uporaba kakšne druge metode, ter da so igre uporabne za učence 

različnih starosti in različnih sposobnosti (Boocock, 1971, v Bognar, 1987). Kapp (2013) 

je s pomočjo izsledkov 129 raziskav o vplivih različnih vrst didaktičnih iger na učenje v 

visokem šolstvu izpostavil, da metoda didaktične igre pripomore k boljšim rezultatom pri 

pridobivanju znanja, razumevanju vsebine učenja in večji motivaciji. Tudi Backlund in 

Hendrix (2013) poudarjata, da so skozi desetletja didaktične igre postale bolj popularne 

in se vedno več uporabljajo tudi za izobraževalne namene. Vendar se v tuji literaturi 

pojem didaktična igra že skoraj enači z računalniškimi igrami. Na drugi strani Osborne 

in Dillon (2008) opozarjata, da učitelji ne vlagajo dovolj truda v uporabo različnih metod 

poučevanja pri pouku naravoslovja, kar so pokazali izsledki raziskav in nacionalnih 

preizkusov znanja na področju naravoslovja. Hkrati poudarjata, da je ravno metoda 

didaktične igre tista, ki jo je vredno uporabiti.  

Tudi na slovenskem prostoru je bilo pri pouku spoznavanja okolja narejenih nekaj 

raziskav na to temo. Zupančič (2011) ugotavlja, da učitelji pri predmetu spoznavanje 

okolja v prvem triletju osnovne šole pogosto uporabljajo didaktične igre, ne glede na 

razred. K. Klodič (2015) v svojem magistrskem delu ugotovi, da učenci, poučevani s 

pomočjo didaktičnih iger in tradicionalnega pouka v 1. in 4. razredu dosegajo zastavljene 

učne cilje o temi gibanje, v dosežkih na po-testih v 1. in 4. razredu pri učencih 

eksperimentalne in kontrolne skupine ni statistično pomembnih razlik. M. Mesec (2015) 

v svojem magistrskem delu ugotovi, da so bili učenci pri pouku, kjer je bila pri obravnavi 

vremena in zmesi uporabljena metoda didaktične igre, aktivnejši in bolj motivirani ter da 

tema pogojuje izbor didaktičnih iger in tudi vpliva na njihovo učinkovitost. Da večina 

učencev pri poučevanju z namizno igro, kvizom in senčnim gledališčem dosega učne 

cilje, je v svojem magistrskem delu ugotovila tudi A. Vencelj (2016). Zanimalo jo je tudi, 

kakšen je učinek posamezne vrste didaktične igre v treh različnih razredih (A, B, C) s 

stališča znanja, motivacije in dela v razredu. Ugotovila je, da je s stališča znanja v razredu 

A najučinkovitejše senčno gledališče, v razredih B in C pa sta bili enako učinkoviti igri 

senčno gledališče in kviz. S stališča motivacije je bila v razredu A najučinkovitejša 

namizna igra, v razredih B in C pa kviz. S stališča dela v razredu so pri vseh treh razredih 

bile učinkovite vse tri vrste didaktičnih iger. Izsledki raziskave so pokazali, da vodene 

sklepne diskusije pozitivno vplivajo na znanje učencev. To se odraža v povprečnem 

številu doseženih točk na sprotnem preverjanju znanja. 

Kot lahko ugotovimo iz zgoraj zapisanega, so raziskave na področju raziskovanja 

učinkovitosti metode didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja aktualne. Vendar 

različni avtorji različno delijo didaktične igre glede na različne klasifikacije otroških iger. 

V nadaljevanju bomo predstavili različne klasifikacije didaktičnih iger. 
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2.1.3.1 Klasifikacije didaktičnih iger 
 

Tako kot obstajajo različne teorije o igri, obstajajo tudi različne klasifikacije didaktičnih 

iger. V magistrskem delu smo se odločili, da bomo predstavili pet klasifikacij različnih 

avtorjev:  

 klasifikacija po Padureanovi (2013), 

 Kamenov (1981), ki deli igre v 19 skupin, 

 Bognar (1987), ki igre razdeli v 3 skupine, 

 klasifikacija po Smilansky in Shefatya (1990), 

 Piagetova klasifikacija iger (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).  

 

Prva klasifikacija je klasifikacija po Padureanovi (2013). Loči dva tipa didaktičnih iger, 

in sicer: 

 sodelovalne didaktične igre, kamor prišteva igre vlog, pantomimo in spretnostne 

igre; 

 tekmovalne didaktične igre, kamor prišteva namizne, besedne in skupinske igre. 

 

Kamenov (1981, str. 51–57) deli didaktične igre v 19 skupin, kar je naša druga 

klasifikacija didaktičnih iger: 

 domine (iskanje enakih parov), 

 loto (po določeni lastnosti se razporeja oziroma združuje slike, lahko tudi 

številke), 

 igre posploševanja (med danimi slikami je treba odkriti lastnost, ki jo lahko 

posplošimo v neko skupno skupino), 

 igre strategije (za doseganje cilja je potrebna dobra strategija in zavajanje 

nasprotnika: šah), 

 labirinti (vključujejo različne igre, kot so npr. labirinti, rebusi, križanke), 

 igre tipa »človek, ne jezi se« (ko vržemo kocko, nam pokaže določeno število; s 

figuro se moramo pomikati v določeni smeri v skladu s številom, ki je prikazano 

na kocki),  

 igre s programiranimi igračkami (pri igrah lahko igralec sam preveri pravilnost 

rešitve, hkrati pa so igrače didaktične; npr.: prepoznavanje geometričnih likov) 

 sestavljanke (zlaganje, sestavljanje in dopolnjevanje slik), 

 igre konstruiranja (igre, kjer z določenim gradbenim materialom nekaj zgradimo), 

 igre z barvami in oblikami (učenci raziskujejo, kako bi lahko kombinirali 

geometrične oblike in barve po vnaprej postavljenih pravilih, po pravilih, ki jih 

sami določijo), 

 logično-matematične igre (pri reševanju iger vključujejo logično-matematične 

operacije), 

 igre opazovanja (pri teh igrah so v ospredju naša čutila, npr. Katere zvoke slišiš?), 

 vidne igre (primerjanje dveh slik in iskanje napak na sliki, razporejanje slik v 

pravilno zaporedje), 

 primerjalne igre (učencem predstavimo dve skupini predmetov, ki sta identični, 

nato eno stvar zamenjamo, vzamemo stran; učenci morajo ugotoviti, kakšna je 

razlika med skupinama predmetov), 

 spominske igre (preizkušamo sposobnost pomnjenja), 
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 besedne igre (igre izvajamo s pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov, npr. 

telefončki), 

 pantomimične igre (iz kretenj in obnašanja ugotavljamo, koga ali kaj oseba 

prikazuje), 

 spretnostne igre (potrebni sta spretnost ter sposobnost analiziranja in razvrščanja 

elementov po kriteriju), 

 igre, pri katerih otroci postavljajo pravila (otroci pri igranju iger sami postavijo 

pravila, si izmislijo naslov igre, izumljajo načine, kako rešiti določene naloge). 

 

Tretja klasifikacija je klasifikacija didaktičnih iger po Bognarju (1987), ki deli igre na tri 

skupine, in sicer na igre vlog, igre s pravili in konstruktorske igre.  

 Igre vlog so tiste igre, kjer se otroci igrajo medsebojne odnose in preko igre 

poskusijo rešiti različne konflikte situacije, ki so jim jih zastavili učitelji. To 

počnejo tako, da se vživijo v vlogo druge osebe, se vživijo v določeno situacijo 

oziroma dogodek. 

 Igra s pravili je tista igra, ki temelji na otrokovem upoštevanju pravil za igranje 

igre. Kljub temu se pravila igre lahko spremenijo in prilagodijo starosti in 

sposobnosti učencev. Ena izmed možnosti je, da pravila za igranje igre sestavijo 

učenci sami. 

 Konstruktorske igre so zelo pomembne pri pouku, saj pomagajo razvijati 

domišljijo, motoriko rok in ustvarjalne sposobnosti učencev. Učenci dobijo 

gradivo, ki ga nato sami oblikujejo, kar je tudi temeljna značilnost konstrukcijske 

igre.  

 

Smilansky in Shefatya (1990) delita didaktične igre v štiri skupine, in sicer: 

 funkcijska igra je igra, ki vsebuje ponavljajoče se gibe s predmeti ali brez njih 

(tek, skakanje, podiranje, nalaganje, uporaba različnih predmetov oziroma 

materialov), 

 konstrukcijska igra je igra, pri kateri učenec uporablja predmete oziroma 

materiale, da z njimi nekaj sestavi/naredi, 

 dramska igra je igra, pri kateri se učenec pretvarja, da je druga oseba oziroma se 

vživi v igro vlog, 

 igra s pravili je igra, kjer se otrok v igri podredi vnaprej določenim pravilom.  

 

Peta klasifikacija je Piagetova klasifikacija didaktičnih iger, ki jih deli v tri skupine. 

 Simbolne igre vključujejo igre vlog, gledališko igro, domišljijske igre, gibalno 

nebesedne igre. Otrok uporablja izbrane simbole za predmete, ljudi oziroma 

dogodke, ki niso dejansko prisotni, ampak si jih le miselno predstavlja 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 38).  

 Igre s pravili vključujejo strateške igre, igre na srečo, križanke, črkovno-besedne 

igre, spretnostne, rajalne, družabne in računalniške igre. Otrok se v igri podredi 

vnaprej določenim pravilom, igra pa tako poteka nemoteno. Kljub temu se pravila 

igre lahko spremenijo in prilagodijo starosti in sposobnosti učencev. Pravila za 

igranje igre lahko sestavijo učenci sami. 
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 Konstrukcijske igre delujejo na motoriko in kombinatoriko, spodbujajo 

domišljijo. Med igranjem konstrukcijske igre otrok uporablja različne materiale, 

ki jih poljubno oblikuje.  

 

Ob pregledu literature in zgoraj opisanih klasifikacij didaktičnih iger je razvidno, da lahko 

vse zgoraj zapisane klasifikacije didaktičnih iger (z izjemo spretnostnih iger) različnih 

avtorjev umestimo pod peto klasifikacijo didaktičnih iger, in sicer pod Piagetovo 

klasifikacijo didaktičnih iger. Ugotovili smo, da na njegovi klasifikaciji temelji 

klasifikacija večine avtorjev, ki najbolj pogosto igre delijo na simbolne igre, igre s pravili 

in konstrukcijske igre.  

V magistrskem delu smo pri vseh treh tematikah uporabili isto vrsto didaktične igre, ki 

smo jo tudi sami izdelali. Glede na opisane klasifikacije didaktičnih iger lahko izdelano 

didaktično igro uvrstimo pod tekmovalne didaktične igre po Padureanovi (2013) ter pod 

igre s pravili po Bognarju (1987), Smilansky in Shefatya (1990) ter Piagetu (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001). V magistrskem delu smo želeli izdelano didaktično igro še bolj 

natančno uvrstiti. Ugotovili smo, da lahko izdelano didaktično igro glede na način igranja 

uvrstimo pod namizne igre. Ob nadaljnjem pregledu literature smo se osredotočili na 

Cehovo1 klasifikacijo iger. V nadaljevanju zato podrobneje predstavljamo delitev 

didaktičnih iger po Cehu, ki jo je uporabila Mrak Merharjeva (2013, str. 51–58), saj le-ta 

najbolj natančno klasificira izdelano didaktično igro. 

 

2.1.3.2 Klasifikacija didaktičnih iger po Cehu 

 

Obstajata dva kriterija, po katerima Ceh deli igre, in sicer glede na namen in način 

izvajanja igre. Klasifikacija igre glede na namen igre razvršča glede na to, kaj želimo z 

igro doseči (se spoznati med seboj, nekaj ovrednotiti ...). Ko vemo, kaj želimo z določeno 

igro doseči, se vprašamo, kako oziroma na kakšen način bomo to dosegli (s tekmovalno 

igro, z namizno igro, s strateško igro ...). Drugi kriterij klasifikacije didaktične igre po 

Cehu je glede na način (Mrak Merhar, 2013). Po Cehovi klasifikaciji glede na namen 

ločimo: igre spoznavanja, poživitvene igre, igre za delitev v skupine, igre za gradnjo 

skupnosti, socialne igre, simulacijske igre, igre zaupanja, evalvacijske igre (prav tam).  

Klasifikacijo iger glede na namen po Cehovi klasifikaciji smo zgolj navedli. Bolj 

podrobno bomo opisali Cehovo klasifikacijo iger glede na način, saj smo se v 

magistrskem delu bolj osredinili na to, kako bomo dosegli željene cilje preko uporabe 

namizne didaktične igre. Klasifikacijo iger glede na način po Cehovi klasifikaciji delimo 

v 7 kategorij, kot je to prikazano v tabeli 1 (Mrak Merhar, 2013). Za vsako kategorijo 

smo navedli tudi značilnosti. Didaktične igre, ki smo jih uporabili v magistrskem delu, 

po Cehovi klasifikaciji iger uvrščamo pod namizne didaktične igre, saj vsebujejo igralno 

ploščo in kocko. 

Pri pripravi didaktičnih iger so zelo pomembna tudi pravila didaktične igre. Elkind (V 

Koop, 2010) pravi, da učenci skozi oblikovanje, postavljanje in upoštevanje pravil 

                                                           
1 Ceh je nacionalna mladinska organizacija, registrirana kot društvo od leta 1992. Na podlagi večletnih 
izkušenj posameznikov, ki delujejo na področju iger, so v okviru študijskega krožka Pedagogika igre v letu 
2012 oblikovali delitev iger. 
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didaktične igre pridobijo odnos do ljudi in stvari, vrednote in socialne veščine. Zato bomo 

v nadaljevanju predstavili pomen pravil pri didaktični igri.  

 
Tabela 1: Cehova klasifikacija iger glede na način (Mrak Merhar, 2013) 

KATEGORIJA ZNAČILNOSTI 

IGRE VLOG  Učenje iz neposredne izkušnje. 

 Pred izvedbo je pomembna priprava (seznanitev s ciljem; 

napoved vsebine; potek). 

 Udeležencem je treba vnaprej predstaviti značaj osebe, ki 

jo bodo igrali. 

 Tisti udeleženci, ki niso vključeni v igro, opazujejo in 

sodelujejo v pogovoru po izvedbi igre vlog. 

 Diskusija: pogovor o tem, kakšne so možne rešitve in 

reakcije v določeni problemski situaciji. 

VELIKE IGRE  Trajanje: vsaj eno uro; udeleži se jih vsaj 10 igralcev. 

 Skozi igro igralci v varnem okolju izkusijo novo izkušnjo 

ter se o njej pogovorijo. 

 Igralci rešujejo težave oziroma naloge skupaj. Tako se 

povežejo med seboj in se počutijo zaželene v skupini. 

 Pomembno je vrednotenje, da smo vedno boljši.  

TEKMOVALNE IGRE  Primerne za vse starosti in kadarkoli. 

 Za skupino takšne vrste igre pomenijo sprostitev. 

 Pomembno je zavedanje nevarnosti: posmeh, izgubljanje 

zaupanja, samospoštovanja itd. S spreminjanjem oblike 

igre, z vključitvijo izpadlih igralcev na drugačen način, se 

temu lahko izognemo.  

BANSI  Gibalne igre s petjem, ki vključujejo tudi uporabo rok, 

nog, glasu in glave.  

 Primerne so za sprostitev in spodbudo, vendar šele ko se 

udeleženci že poznajo med seboj. 

 Izvajalec bansov mora vedeti, kaj želi z njim doseči, da 

to lahko nauči tudi udeležence (pokaže jim različne gibe 

in nauči pesmi). 

MISELNE IGRE  Treba je razmišljati. 

 Iskanje rešitve je zahtevno, rešitev pa ponavadi zelo 

preprosta. 

 Posameznik se zaradi nepoznavanja rešitve ne sme 

počutiti manjvrednega. 

 Namigi za rešitve se postopoma odkrivajo.  

STRATEŠKE IGRE  Spodbujanje strateškega načrtovanja. 

 Le z dobro strategijo lahko posameznik ali skupina 

zmaga. 

NAMIZNE IGRE  Igra jih več ljudi hkrati. 

 Uporabljamo igralno ploščo, kocko in/ali karte. 

 

 

2.1.3.3 Pomen pravil pri didaktični igri 

 

Pri pripravi didaktične igre je pomembno, da učitelj didaktične igre skrbno izbere, jih 

izvede ob primernem času, poleg tega morajo biti kratke, da učenci ne izgubijo interesa 

za igranje didaktične igre. V didaktični igri morajo sodelovati vsi učenci, za nemoten 

potek igranja je pomembno, kako se na razlaganje pravil pripravi učitelj (Lowe, 1988). 

Da bi igranje didaktične igre potekalo nemoteno, mora ta imeti ustrezna in jasna pravila 

ter navodila (Vankuš, 2008).  
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Tudi N. Klemen (2006) pravi, da vsako didaktično igro določajo pravila. Od njih je 

odvisna vsebina igre, njen potek in ravnanje učencev. Za izvajanje igre je treba učence 

naučiti pravila, pri tem je pomembno, da jih med igranjem igre tako učenci kot učitelji 

strpno, dosledno ter vztrajno upoštevajo (Pulko, 1999). Kamenov (2006) pravi, da pravila 

delajo igro zanimivo, saj vanjo vnašajo napetost, pričakovanje in negotovost, učenci pa 

si jih bolje zapomnijo, če so ponazorjena s primerom. 

Na drugi strani pa lahko oblikovanje pravil igre učitelji prepustijo učencem. Pri 

oblikovanju pravil so učenci pogosto zelo natančni, saj želijo ustvariti enake igralne 

pogoje. Za njih je pomembno, da so igre oblikovane tako, da so pravične in poštene 

(Jones, 1997).  

V magistrskem delu smo si zastavili vprašanje, kako uporaba namiznih didaktičnih iger 

pripomore k boljšemu razumevanju pravil pri namiznih didaktičnih igrah pri učencih. Pri 

oblikovanju pravil za igranje namiznih didaktičnih iger smo bili pozorni na zapisane 

smernice, ki smo jih našli v literaturi. Poleg oblikovanja pravil smo bili pozorni tudi na 

pripomočke, ki smo jih uporabili pri pripravi namizne didaktične igre. Pripravili smo 

škatlo s pripomočki ter knjigo z nalogami in rešitvami, ki sta del namizne didaktične igre, 

pri tem smo se opirali na smernice za izdelavo raziskovalne škatle D. Skribe Dimec 

(2007).  

 

2.2 Raziskovalna škatla  

 

Pri pouku spoznavanja okolja in naravoslovja lahko kot pripomoček uporabimo 

raziskovalne škatle. Za izdelavo raziskovalne škatle so primerne škatle za čevlje, lesene 

škatle ali zaboji. Pomembno je, da imajo pokrov in da lahko škatlo zapremo. 

Raziskovalne škatle vsebujejo navodila za delo, različne predmete in pripomočke, ki so 

potrebni za delo in omogočajo učencem samostojno delo in aktivno udeležbo (Skribe 

Dimec, 2007).  

Za pripravo raziskovalnih škatel zbiramo predmete, ki so zanimivi za učence, so različnih 

barv, oblik, materialov; predmete, katerih se učenci lahko dotikajo, sestavljajo, 

razstavljajo; predmete, ki oddajajo vonj ali zvok. Medtem ko zbiramo predmete, že 

razmišljamo, kaj jim je skupnega in kakšen bo namen zbirke. Nato se lahko odločimo za 

naslov, ki ga zapišemo na raziskovalno škatlo. Pomembno je, da naslov pojasnjuje temo, 

kateri je uporaba škatle namenjena. Poleg različnih predmetov in pripomočkov, ki smo 

jih zbrali, damo v škatlo tudi kartice, na katerih so napisana navodila za uporabo 

raziskovalne škatle (Skribe Dimec, 2007). V magistrskem delu smo se odločili, da bomo 

namesto kartic izdelali knjigo z nalogami in rešitvami, pri tem smo si pomagali s 

smernicami za izdelavo kartic D. Skribe Dimec (2007). 

 

D. Skribe Dimec (2007) pravi, da naj raziskovalna škatla vsebuje sledeče kartice: 

 vsebinska kartica: vsebuje seznam vseh predmetov, ki se nahajajo v raziskovalni 

škatli;  

 usmerjevalna kartica: na usmerjevalni kartici je napisano, kje lahko učenci 

dobijo pripomočke, ki zaradi različnih vzrokov manjkajo v raziskovalni škatli, a 

jih potrebujejo za nadaljnje delo; 

 splošna kartica: na njej so zapisana pravila za uporabo škatle; 
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 delovna kartica: na njih so zapisana navodila za delo. Na vsaki kartici je zapisana 

ena naloga. Priporočljivo je, da poleg delovnih kartic pripravimo tudi delovne 

liste, na katere učenci zapisujejo svoje ugotovitve in sproti rešujejo naloge; 

 izposojevalna kartica: na njej je zapisan naslov raziskovalne škatle. Učenci 

lahko raziskovalno škatlo odnesejo domov, izposojevalno kartico pa vložijo v 

katalog izposojenih stvari, ki ga hrani učiteljica v razredu.  

 

Z igranjem namizne didaktične igre, ki vsebuje škatlo s pripomočki, igralno ploščo, 

igralno kocko ter knjigo z nalogami in rešitvami, učence navajamo na različne 

naravoslovne postopke. Pomembno je, da pri igranju namizne didaktične igre pripravimo 

dejavnosti, ki učencem omogočajo pridobivanje informacij preko lastnih izkušenj, kar 

učencem omogoča razvijanje sposobnosti in spretnosti. Katere naravoslovne postopke 

navaja D. Skribe Dimec (2007), smo navedli v nadaljevanju. 
 

2.3 Naravoslovni postopki 

 

Pri pripravi učnih ur s prevladujočo metodo didaktične igre za tematike vreme, svetloba 

in zvok smo bili pozorni tudi na naravoslovne postopke. D. Skribe Dimec (2007) navaja 

devet naravoslovnih postopkov, ki smo jih v nadaljevanju tudi opisali, v naše učne ure pa 

smo preko različnih dejavnosti vključili naslednje naravoslovne postopke: zaznavanje, 

primerjanje, merjenje, uvrščanje, sporočanje, sklepanje, napovedovanje, oblikovanje 

domnev in ločevanje spremenljivk.  

 

Naravoslovni postopki, ki jih navaja D. Skribe Dimec (2007):  

 

 zaznavanje: potrebni so konkretni primeri, saj učenci z vidom, sluhom, tipom in 

okusom sprejemajo informacije; 

 primerjanje: učenci iščejo podobnosti in razlike med predmeti, pojavi, procesi 

in organizmi; 

 merjenje: učenci za merjenje uporabljajo merilne naprave, lahko pa merijo tudi 

z nestandardiziranimi merskimi enotami, kot so število korakov, število dlani, 

zamaški ...; 

 razvrščanje, uvrščanje, urejanje: po določenih kriterijih (velikost, barva, 

material, oblika) razvrščamo, uvrščamo in urejamo predmete. Pri razvrščanju si 

kriterije postavimo sami. Pri uvrščanju so kriteriji že vnaprej določeni. Pri 

urejanju pa moramo predmete postaviti v določeno zaporedje (npr. od 

najsvetlejšega do najtemnejšega);  

 sporočanje: o lastnih zamislih in ugotovitvah; 

 sklepanje: učenci ugotavljajo vzorce, zakonitosti in zveze. Znajo povezati 

opazovanje z drugimi podatki; 

 napovedovanje: povezano je s sklepanjem. Učenci z napovedjo povedo, kaj 

pričakujejo, da se bo zgodilo; 

 oblikovanje domnev: na podlagi lastnih spoznanj učenci oblikujejo razlago. 

Znajo postaviti enostavne hipoteze o odnosih med dvema spremenljivkama; 

 ločevanje spremenljivk: učenci morajo med poskusom vedeti, katere 

spremenljivke bodo opazovali, katere bodo spreminjali in katere bodo ostale 

nespremenjene. 
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Pred pričetkom učnih ur je pomembno preveriti predznanje učencev, nato pa jim 

pripraviti tako učno okolje, kjer bodo preko različnih poskusov, izzivov samostojno prišli 

do rešitve problema. V učne ure lahko vpeljemo konstruktivističen način poučevanja, ki 

ga v nadaljevanju predstavljamo.  

 

2.4 Konstruktivističen način poučevanja 

 

Temelji na odkrivanju učenčevega predznanja, njegovih pojmovanj in njihovem  

preoblikovanju prek različnih dejavnosti, ki jih pripravi učitelj. Pri konstruktivističnem 

pouku je pouk osredotočen na učenca, njegovo predznanje in izkušnje. Učitelj ni le 

posredovalec znanja, njegova naloga je, da vnaprej pripravi učno okolje, ki učencu 

omogoča samostojno pridobivanje znanja. V tem primeru učenec postane aktiven 

udeleženec učnega procesa. Pri pripravi učnega okolja je pomembna kakovost tega, 

okolje mora spodbujati sodelovanje med učenci, ki morajo znati pridobljeno znanje 

prenesti v nove situacije. Prav tako učitelj učencem omogoči pogovor in refleksijo 

naučenega (Uzuntiryaki, Boz, Kirbult in Bektas, 2009). 

Konstruktivistične ure so razdeljene na: 

 uvod, ki je namenjen preverjanju predznanja, izkušenj in idej učencev. Ni 

osredotočen na ponavljanje že znane snovi; 

 v osrednjem delu učitelj izpostavi problem. Učencem vnaprej pripravi učno 

okolje, kjer učenci preko različnih dejavnosti samostojno poskusijo rešiti 

problem. Pri tem poskušajo tudi oblikovati zaključke. Učitelj je zgolj 

usmerjevalec učencev; 

 v zaključnem delu ure učitelj vodi pogovor. Tako preveri pravilnost učenčevih 

zaključkov, vodi refleksijo in učence pripelje do ustreznih sklepov (Kline, 2010).  

 

2.5 Motivacija  
 

V nadaljevanju bomo opredelili motivacijo in situacijski interes ter pojasnili razliko med 

obema pojmoma. Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje 

(Juriševič, 2012). V osnovi ločimo dve vrsti motivacije, in sicer notranjo in zunanjo 

motivacijo; ta je odvisna od tega, ali motivacijske spodbude izhajajo znotraj posameznika 

ali izven njega (Razdevšek Pučko, 2008).  

Notranja motivacija je »motivacija, ki se povezuje z aktivnostmi, ki same sebi 

predstavljajo nagrado za posameznika.« (Woolkfolk, 2002, str. 321). Vir podkrepitve je 

v nas, cilj delovanja je v dejavnosti sami (želimo obvladati določeno spretnost, nekaj sami 

doseči, razviti svoje sposobnosti). Prednost notranje motivacije je v trajnosti, 

zadovoljstvu in boljših rezultatih (Marentič Požarnik, 2000). Zunanjo motivacijo 

ustvarjajo zunanji dejavniki, kot sta nagrada ali kazen. Izvajana dejavnost nas ne zanima, 

zanima nas to, kar nam bo ta dejavnost prinesla (Woolkfolk, 2002). O zunanji motivaciji 

govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, npr. zaradi dobre ocene, pohvale, 

nagrade ali da se izognemo graji in kazni. Učenje je tako le sredstvo za doseganje 

pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam. Ker zunanja motivacija ne izvira iz nas 

samih, ni trajna. Pogosto je povezana s pritiski, napetostjo, nizkim samospoštovanjem in 

zaskrbljenostjo (Marentič Požarnik, 2000).  
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Motivacija se odraža v obliki različnih motivacijskih sestavin, med katere sodijo 

motivacijski pobudniki (interes, pomembnost učenja, zahtevnost učenja, zunanje učne 

spodbude in cilji), ki spodbujajo začetek učenja, in motivacijski ojačevalci (samopodoba, 

vzročne atribucije), ki motivirano vedenje vzdržujejo od začetka do konca učenja 

(Juriševič, 2012).  

V. Simončič (2017) je po pregledu empiričnih raziskav različnih avtorjev ugotovila, da 

raziskave, narejene na področju raziskovanja interesa za učenje kažejo, da motivacija, ki 

temelji na interesu, doseže veliko pozitivnih učinkov na proces učenja in njegove 

rezultate. Raziskovalka A. Renninger loči med dvema vrstama interesov, in sicer med 

individualnim (osebnim) in situacijskim interesom. Osebni interes opredeljuje kot 

relativno stabilna razmerja med posameznikom in določenim vsebinskim področjem, za 

katerega je značilna posameznikova popolna predanost in usmerjenost k nalogi. 

Situacijski interes je bolj površinske narave. Posameznikovo pozornost sproži trenuten 

zunanji dogodek ali vsebina, torej je najverjetneje minljive narave, kar vidi na podlagi 

učenčevih odzivov učitelj (Renninger, 2000 V: Juriševič, 2012). Kot primer Schiefele 

(2009 V: Juriševič, 2012) navaja, da se učenec začne zanimati za določeno vsebino, ker 

jo učiteljica med poukom predstavi na zanimiv način. Tudi J. Eccles (1998 V: Juriševič, 

2012) povzema raziskave, ki so pokazale, da situacijski interes spodbujajo naloge 

oziroma dejavnosti, ki imajo naslednje lastnosti: osebna ustreznost, element novosti, 

raven učenčeve dejavnosti ter razumljivost vsebine.  

Situacijski interes vpliva na notranjo motivacijo, saj spodbuja za posameznika 

motivirajoče situacije (Juriševič, 2012). Vseeno se pogosto zgodi, da spodbude, ki imajo 

namen pritegniti učenčevo pozornost za učenje in/ali jo vzdrževati med učenjem, v 

pedagoški praksi pogosto (neupravičeno) imenujemo kar motivacija, pri čemer imamo v 

mislih pomemben del didaktične strukture učne ure (Razdevšek Pučko, 2009). Te 

spodbude s pedagoško psihološkega vidika razumemo v smislu spodbujanja situacijskega 

interesa (kaj učenca pritegne k učenju v tem trenutku), le-te pa lahko v ustreznih pogojih 

vodijo k razvoju individualnih interesov in k dolgotrajnejši motiviranosti učencev za 

učenje (Silvia, 2006). Didaktična igra je primerna metoda za spodbujanje interesa pri 

učencih pri predmetu spoznavanje okolja, zato bomo v nadaljevanju namesto izraza 

motivacija uporabljali izraz interes.  

 

2.6 Vreme 
 

»Kdor neprestano opazuje oblake, ne bo nikoli žel.« 

Slovenski pregovor 

 

V tem poglavju predstavljamo cilje in dejavnosti, ki jih za otroke v predšolskem obdobju 

na tematiko vreme navaja Kurikulum za vrtce (1999). V nadaljevanju so zapisani učni 

cilji (tabela 2), ki so predvideni za učence 3. razredov osnovne šole pri zgoraj navedeni 

tematiki. Sledijo predstavljeni pojmi, povezani s tematiko vreme, s katerimi se srečajo 

učenci v 3. razredu osnovne šole pri pouku spoznavanja okolja. Učenci v omenjenem 

razredu spoznajo različne padavine, merijo količino padavin (npr. dež, sneg) ter povežejo 

vremenske pojave z vremenskimi stanji. Predstavljene so dejavnosti na tematiko vreme, 

ki smo jih našli v slovenskih učbenikih, ter podobnosti in razlike med njimi. Sledi opis 

predstav učencev, ki jih imajo pri zgoraj omenjeni tematiki. 
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2.6.1 Poučevanje tematike vreme v predšolskem in osnovnošolskem obdobju 
 

 

Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je poudarek pri obravnavi tematskega sklopa narava 

na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravoslovnimi pojavi, prav tako je pomembno, 

da ima otrok veselje do raziskovanja in odkrivanja naravoslovja. Preko različnih 

dejavnosti, ki jih pripravijo vzgojitelji v vrtcu, se pri otrocih postopoma razvijajo 

naravoslovni pojmi, naravoslovno mišljenje, sklepanje, postavljanje hipotez itd. 

Spodbuditi želijo tudi to, da otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga 

zanimajo (prav tam).  

Otroci že v vrtcu spoznajo tematiko vreme. V nadaljevanju bomo navedli cilje za tematiko 

vreme, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999), ter dejavnosti, ki otrokom omogočajo 

spoznavanje tematike v predšolskem obdobju. Pri tematiki vreme je v Kurikulumu za 

vrtce (1999, str. 40) zapisan en cilj, in sicer da otroci spoznajo različne vremenske pojave. 

Otroci jih spoznavajo preko različnih dejavnosti, kot so: 

 Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih vremenskih razmerah. 

 Otrok opazuje spremembe na nebu in vremenske pojave. 

 Otrok opazuje in se pogovarja o vremenu, spremlja in beleži vreme v krajšem 

časovnem obdobju (prav tam, str. 40–41). 

Pri vsem tem imajo pomembno vlogo tudi odrasli, saj spodbujajo otroka ter mu nudijo 

dovolj možnosti, da išče odgovore na zastavljena vprašanja tako, da raziskuje, opazuje, 

eksperimentira, opisuje in razlaga. Odrasli otrokove predstave uporabijo za pripravo 

dejavnosti, kjer otrok poskusi sam najti rešitev oziroma odgovor na zastavljen problem 

(prav tam). Učenec svoje znanje nadgradi v osnovni šoli, in sicer pri predmetu 

spoznavanje okolja.  

 
Spoznavanje okolja 

Učenci v prvem razredu osnovne šole znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja ter 

jih primerjati v različnih letnih časih. Naučijo se tudi oblikovati vremenski koledar. V 

drugem razredu učenci znajo opisati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v 

naravi, znajo opazovati in opisati spreminjanje ter gibanje oblakov ter vedo, da je veter 

premikanje zraka in znajo določiti njegovo hitrost in gibanje. V tretjem razredu učenci 

znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji ter bodo spoznali različne 

padavine in merili količino teh (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Novo pri vsem 

tem je merjenje temperature, ki je intenzivna količina in je lastnost snovi. Učenci spoznajo 

enoto za temperaturo – to je stopinja Celzija ter da za merjenje temperature uporabljamo 

termometre. Predmet spoznavanje okolja ima pomembno vlogo pri izobraževanju in 

vzgoji učencev. Najpomembnejša splošna cilja predmeta, zapisana v učnem načrtu za 

spoznavanje okolja, sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Pri tem 

je pomembna tudi organizacija pouka, ki naj bi ustvarila primerne pogoje in priložnosti 

za nadaljnje učenje in razvijanje sposobnosti (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

Pri sklopu Pojavi učenci spoznajo tudi tematiko vreme. Iz učnega načrta za spoznavanje 

okolja lahko razberemo konkretne cilje za 1., 2. in 3. razred osnovne šole, ki smo jih tudi 

za vse tri razrede zapisali v tabeli 2. Znanje, ki ga je učenec pridobil v prvem triletju pri 
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pouku spoznavanja okolja, nato nadgradi v drugem triletju, in sicer pri predmetu 

naravoslovje in tehnika.  

 
Tabela 2: Učni cilji in vsebine za tematiko vreme pri predmetu spoznavanje okolja v 1. triletju osnovne šole 

(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 10) 

RAZRED 1. razred 2. razred 3. razred 

CILJI Učenci:  

 Znajo spremljati 

in zapisovati 

vremenska 

stanja. 

 Primerjajo 

vremenska 

stanja v 

različnih letnih 

časih. 

 Oblikujejo 

preprost 

vremenski 

koledar. 

Učenci:  

 Znajo spremljati in 

opisovati vremenske 

pojave in jih povezati 

s spremembami v 

naravi. 

 Opazujejo ter 

opisujejo 

spreminjanje ter 

gibanje oblakov. 

 Vedo, da je veter 

premikanje zraka, ter 

določajo hitrost in 

smer gibanja vetra. 

Učenci: 

 Povežejo 

vremenske 

pojave z 

vremenskimi 

stanji. 

 Spoznajo 

različne padavine 

in merijo količine 

padavin (dež, 

sneg). 

 

VSEBINE  Vremenska 

stanja (sončno, 

oblačno, 

vetrovno, 

deževno ...). 

 Vremenski 

koledar. 

 Vremenski pojavi. 

 Povezovanje 

vremenskih pojavov 

(oblaki – padavine, 

burja – mraz, megla – 

brezvetrje). 

 Izdelava vetrnice iz 

papirja. 

 Vremenski 

pojavi 

(padavine). 

 Merjenje 

padavin. 

  

 

 
Naravoslovje in tehnika 

Iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) lahko razberemo konkretne učne cilje 

za 5. razred osnovne šole, za 4. razred osnovne šole pa v povezavi z vremenom učnih 

ciljev ni mogoče zaslediti. Iz tabele 2 in tabele 3 je razvidno, da se učenci s tematiko 

vreme srečajo že v prvem razredu osnovne šole, kjer usvojijo osnovne pojme, svoje 

znanje pa nadgrajujejo do petega razreda, kjer obravnavo tematike vreme tudi končajo.  
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Tabela 3: Učni cilji in vsebine za tematiko vreme pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu 

osnovne šole (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 13 in 14) 

RAZRED 4. razred 5. razred 

CILJI  

Učnih ciljev v učnem načrtu pri 

predmetu naravoslovje in tehnika glede 

tematike vreme ni mogoče zaslediti.  

Učenci: 

 Znajo razložiti vzroke za nastanek 

vetrov. 

 Znajo opisati načine merjenja 

zračnega tlaka, hitrosti in smeri 

vetra. 

 Znajo razložiti pomen vetra. 

 Utemeljijo, kako izkoriščamo veter 

in se zavedati nevarnosti močnih 

vetrov. 

 Načrtujejo, izdelajo in preizkušajo 

napravo za merjenje vetra in 

napravo, ki jo poganja veter. 

 Razložijo, da sončna svetloba 

ogreva tla in da tla ogrevajo zrak. 

 Ugotovijo, da se tla najbolj ogrejejo, 

ko padajo sončni žarki pod pravim 

kotom. 

 Pojasnijo razliko med ogrevanjem 

prisojnih in osojnih bregov. 

 Povežejo letne čase s kroženjem 

Zemlje okrog Sonca. 

 Razložijo, da so letni časi povezani 

s tem, kako visoko je Sonce opoldne 

in z dolžino svetlega dne. 

VSEBINE /  Gibanje zraka. 

 Vplivi Sonca na vreme. 

 

 

2.6.2 O vremenu 
 

Vreme je trenutno stanje v ozračju. Veja znanosti, ki proučuje vreme, njegove spremembe 

in napoved vremena, se imenuje vremenoslovje oziroma meteorologija. Podatke o 

vremenu si meteorologi izmenjujejo po vsem svetu. To je možno zato, ker so vsa 

opazovanja opravljena na enak način, pri tem uporabljajo enake instrumente. Tako dobijo 

rezultate, ki so med seboj primerljivi, za kar skrbi Svetovna meteorološka organizacija 

(Parker, 1995).  

Kot vemo dandanes vreme močno vpliva na naše življenje in dejavnosti, ki jih pri tem 

opravljamo. Od vremena so odvisni tudi posamezni poklici, še posebej pa je pomembno, 

da vemo, kakšno bo vreme in se na spremembe lahko pripravimo (Parker, 1995). O 

vremenu največ izvemo iz vremenske karte, ki jo pripravijo meteorologi, objavijo jih 

časopisi, televizija in radio. Ker se nam zdi pomembno, da učenci znajo prebrati 

vremensko napoved in prepoznati simbole na njej, bomo v nadaljevanju podrobneje 

predstavili vremensko napoved.  

 

Vremenska napoved 

Učenci v 3. razredu osnovne šole spoznajo določene vremenske pojave in jih znajo 

povezati z vremenskimi stanji. Pojav je tisto, kar se kaže in je čutno zaznavno (veter, 
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padavine, oblaki, megla), stanje pa kar nastopi pri čem, je kot posledica določenega 

dogajanja, procesa, dejstev (sončno, oblačno, deževno) (SSKJ, 2000). Vremensko 

napoved meteorologi narišejo po določeni shemi, pri čemer uporabijo vrsto simbolov, kot 

so simboli za sončno, oblačno, delno jasno, megleno, vetrovno in deževno (Günter, 1992). 

Te simbole morajo učenci tudi poznati, da bi znali vremenske karte prebrati in razumeti 

(slika 1). Včasih imajo učenci težave z določanjem vremena. Če je na nebu sončno in 

nekaj oblakov, se težko odločijo, ali je zunaj jasno ali delno jasno (Antić, Bajd, Ferbar, 

Krnel in Pečar, 2007). Besedo jasno uporabljamo, če na nebu ni oblakov oziroma je do 

1/8 neba prekritega z visokimi oblaki. Jasno vreme je lahko podnevi in ponoči, ko na nebu 

ni oblakov. Sončno je lahko le podnevi. Poleg tega je lahko simbol za jasno vreme 

zanimivo izhodišče za pogovor. Za prikaz jasnega vremena je narisan simbol sonce. 

Čeprav je narisano sonce, je lahko jasno tudi ponoči, zato tega znaka ne smemo enačiti s 

sončnim vremenom (Krnel, Hodnik Čadež in Kokalj, 2011). Delno jasno uporabljamo, 

če je na nebu nekaj oblakov oziroma je manj kot pol neba prekritega z oblaki. Nekatere 

kategorije pojavov niso popolnoma enoznačno določljive, kar z označevanjem vremena 

spoznajo tudi učenci (Antić idr., 2007). Slika 2 prikazuje vremensko napoved v besedi in 

sliki za četrtek, 6. 4. 2017, kjer lahko zasledimo izraz pretežno oblačno, ki je za učence 

težje razumljiv. Izraz pretežno oblačno meteorologi uporabljajo, ko je velika večina neba 

(7/8 ali še več) prekritega z oblaki, še vedno pa je nekaj jasnega neba. Vremenska napoved 

v sliki prikazuje znake za vremenske pojave ter temperaturo v določenih krajih, 

vremenska napoved v besedi pa besedno opiše, kakšno bo vreme (Agencija Republike 

Slovenije za okolje, b. d). Vreme se spreminja, zato ga stalno spremljamo. Ob spremljanju 

vremena opazujemo in merimo različne vremenske pojave, mednje pa prištevamo 

različne padavine, veter, meglo in oblake (Grošelj in Ribič, 2013). V nadaljevanju bomo 

predstavili zgoraj naštete vremenske pojave, ki jih spoznajo učenci v 3. razredu osnovne 

šole. 

 

 

 

Slika 1: Simboli za vremenske pojave (Antić, Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2012, str. 20)2 

 

Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 

do 20 stopinj C. Jutri bo sprva pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo še nastalo nekaj ploh. 

Zapihal bo severni do severovzhodni veter. Popoldne se bo od severa postopno jasnilo. Najnižje jutranje 

temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj C. 

 

 

 

 

                                                           
2 Obstaja veliko različnih simbolov za vremenske pojave, ti so iz učbenika Okolje in jaz 2 (Antić idr., 
2012).  
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Slika 2: Primer vremenske napovedi v besedi in sliki za 6. 4. 2017 (Agencija Republike Slovenije za 

okolje, 2017) 

 

O padavinah in njihovem merjenju 

Za nastanek padavin je potreben tako imenovani vodni krog. Ta je sestavljen iz 

izhlapevanja, transpiracije, kondenzacije ter odtoka vode in prepustnosti vode skozi 

zemeljsko površje. Energija sončnega sevanja je glavni vir energije za izhlapevanje. 

Transpiracija je pomemben vir vodne pare, ki jo v ozračje oddajajo rastline. Rastline vodo 

črpajo iz tal, v ozračje jo oddajajo skozi listne reže in tudi druge dele rastlin (Cegnar, 

b. d.). Ravno nasproten proces izhlapevanju je kondenzacija. Voda v plinastem stanju 

nastane zaradi dvigovanja toplega zraka ob mirujočem hladnem zraku. Ta ima različne 

oblike in se tako tudi pojavlja na zemeljskem površju (Pivec, 2006). Vso vodo, ki v taki 

ali drugačni obliki pade na zemeljsko površje, imenujemo padavine. Poznamo dve 

skupini padavin. Prva skupina so padavine, ki se zbirajo v oblakih in iz njih padajo na 

zemeljsko površino (Pučnik, 1980). Do tega pride, ko se voda v plinastem stanju kopiči 

v ozračju in v višinah nastanejo oblaki, ki so iz drobnih kapljic ali kristalčkov vode. Če 

se veliko kapljic združi v večjo kapljo ali veliko kristalčkov zlepi v snežinko, postanejo 

težki in padejo iz oblaka. Takšne padavine so sneg (slika 3), toča (slika 4), dež (slika 5), 

sodra, žled (slika 6) (Umek, Blagotinšek Gostinčar, Čonč, Adamčič Ličan in Galonja, 

2014). Od temperature v oblaku in temperature plasti zraka je odvisno, katera izmed 

omenjenih padavin bo padla na zemeljsko površje. Kaplje, snežinke ali ledena zrna padejo 

iz oblaka na zemeljsko površje. Na zemeljskem površju poniknejo v zemljo, izhlapijo ali 

odtečejo ter se preko rek vrnejo v morja (Cegnar, b. d.). Padavine, ki padejo iz oblakov, 

lahko merimo. Določiti moramo, kako visoka plast vode v mm je padla v določenem 

časovnem obdobju na zemeljsko površino. Padavinam, kot so sneg, lahko izmerimo 
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višino snežne odeje. Za merjenje količine padavin uporabimo različne instrumente, in 

sicer dežemer, pluviograf3, totalizator4, snegomer (Pučnik, 1980).  

 

 

 

 

 

 

                                   
                                Slika 3: Sneg                                                                   Slika 4: Toča 

 

 

 

 

 

 

                                Slika 5: Dež                                                              Slika 6: Žled 

Druga skupina so padavine, ki se pojavljajo neposredno na zemeljski površini, na tleh ali 

na posameznih predmetih. Sem uvrščamo roso (slika 7), slano (slika 8), ivje (slika 9),  

poledico (slika 10) (Pučnik, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7: Rosa                                                                          Slika 8: Slana 

                                                           
3 Pluviograf je instrument, ki zapisuje množino, čas trajanja in jakost padavin. V Sloveniji uporabljamo 
Hellmanonnov pluviograf (Državna meteorološka služba, b. d.). 
4 Totalizator je pluviometer z veliko posodo, ki ga uporabljajo za zbiranje padavin v daljšem časovnem 
obdobju (v pol leta, enem letu). Postavljajo ga na nenaseljena področja, kjer padavin ni možno meriti z 
navadnim pluviometrom (Državna meteorološka služba, b. d.). 
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Slika 9: Ivje                                                                   Slika 10: Poledica 

 

Merjenje temperature 

Temperatura zraka je mera za to, kako vroče ali hladno je. Merimo jo s termometri, 

izražamo jo v stopinjah Celzija (°C). Temperatura zraka začne rasti ob vzhodu sonca in 

doseže svoj maksimum ob 14. uri. Nato začne temperatura zraka padati, temperaturni 

minimum nastopi tik pred sončnim vzhodom (Günter, 1992). Temperaturo zraka merimo 

2 metra nad zemeljsko površino, v meteorološki hišici, ki je zgrajena iz lesa. Pobarvana 

je z belo barvo, na njej so žaluzije, ki omogočajo prosto kroženje zraka. V hišici so 

nameščeni termometri za merjenje temperature in vlage v ozračju (Pučnik, 1980). 

Poznamo tekočinske termometre, in sicer alkoholni termometer, ki se tudi najbolj pogosto 

uporablja v osnovnih šolah. Uporablja se za merjenje temperature zraka v prostoru. 

Obarvan alkohol se nahaja v tanki cevki, ki se pri segrevanju razteza ali krči, kar povzroča 

višanje oziroma nižanje alkoholnega stolpca (Mesojedec, Kojc Hribar, Jenko in 

Mesojedec, 2016). Kateri dejavniki vplivajo na temperaturo zraka, učencem v 3. razredu 

osnovne šole še ni treba vedeti, zato jih nismo navajali.  

 

Oblaki 

Oblak je pojav v zemeljskem ozračju. Za nastanek sta potrebna vlaga in veter, ki oblake 

dvigne na določeno višino. Oblak nastane tako, da se voda v plinastem stanju, ki se nahaja 

v atmosferi, z dviganjem ohlaja in pri tem zgošča. Nastanejo majhne vodne kapljice ali 

ledeni kristalčki. Ko se več vodnih kapljic ali ledenih kristalčkov združi, nastanejo oblaki 

(Kveder, b. d.). Poznamo tri glavne vzroke za dviganje zraka: 

 konvekcija: dviganje toplega zraka iz toplega področja proti hladnemu, 

 topografija: prisilno dviganje zraka ob gorskih ovirah, 

 fronta: dviganje oziroma narivanje toplega zraka pod hladnejši zrak (prav tam). 

Leta 1803 je Britanec Howard oblake razvrstil po obliki in po višini, na kateri se nahajajo. 

Glede na obliko je ločil tri poglavitne rodove oblakov, in sicer ciruse, stratuse in 

kumuluse. Oblake je poleg oblike razvrstil tudi po višini, na kateri se nahajajo, glede na 

njihovo oddaljenost od zemeljskega površja. Razdelil jih je na visoke, srednje in nizke 

oblake (Günter, 1992). Takšna razdelitev oblakov velja v meteorologiji še danes (Kveder, 

b. d. in Lukić, b. d.). V nadaljevanju bomo opisali tri poglavitne rodove oblakov glede na 

obliko.  
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Prvo skupino imenujemo stratusi, ki so prejasti oblaki. Glede na višino jih uvrščamo  med 

nizke oblake, saj so od zemeljskega površja oddaljeni manj kot 2 km (slika 11). Ti oblaki 

so zelo sive barve, večinoma je to dvignjena megla, iz njih pa ne dežuje, ampak večinoma 

le prši (Kveder, b. d.). Drugo skupino imenujemo kumulusi, ki so kopasti oblaki. Pogosto 

se nahajajo na nizki nadmorski višini (manj kot 2 km), lahko pa se dvignejo tudi na višje 

nadmorske višine. Takrat jih lahko opazimo na nebu, saj obstaja možnost za nastanek 

kratkotrajnih neviht. Uvrščamo jih med nizke oblake (prav tam). Tretjo skupino 

imenujemo cirusi oziroma prejasti oblaki. So lahki in tanki, ob nizkih temperaturah so 

sestavljeni iz ledenih kristalčkov, običajno pa nastanejo ob lepem vremenu. Z njimi se 

lahko začne preobrat vremena, saj so znanilci sprememb (Kveder, b. d). Nahajajo se na 

višini od 2 do 6 km, zato jih glede na višino uvrščamo med visoke oblake (Lukić, b. d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11: Rodovi oblakov glede na obliko (Fibonacci Project, 2017) 

 

 

Veter 

Veter je gibanje zraka in je posledica tlačnih razlik. Hitrejše kot je gibanje zraka, močnejši 

je veter (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011). Veter piha od tam, kjer je tlak večji, 

do tja, kjer je tlak manjši. Vedno ga poimenujemo po smeri, iz katere piha. Če veter piha 

s severa, ga imenujemo severnik; če veter piha z juga, ga imenujemo jugo oziroma široko; 

če veter piha s severa – s kopnega proti morju – ga imenujemo burja oziroma tramontana. 

Vetru lahko izmerimo hitrost in smer. Vetrokaz uporabljamo za ugotavljanje smeri vetra, 

z anemometrom oziroma vetromerom izmerimo hitrost vetra (Iskrić, b. d). Smer in hitrost 

vetra lahko kaže tudi vetrna vreča. Čim bolj je vetrna vreča dvignjena, tem bolj veter piha 

(Hergan idr., 2011).  
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Megla  

Megla se pojavi, ko temperatura zraka pade pod temperaturo rosišča (Žagar, b. d.). 

Temperatura rosišča je temperatura, pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati voda. 

Ohlajeni vlažni zrak se pomika navzdol, vodna para se kondenzira. Megla je sestavljena 

iz oblačnih kapljic ali ledenih kristalov, zato pravijo, da je megla skoraj enak pojav kot 

oblak. Razlika med njima je, da je megla v stiku s tlemi, oblak pa ne (Javor, b. d.). V 

nadaljevanju bomo opisali delitev megle po nastanku (tabela 4).  

 
Tabela 4: Vrste megle glede na nastanek (Žagar, b. d.) 

 NASTANEK MEGLE 

RADIACIJSKA MEGLA Pojavi se, kadar se zrak ohladi pod rosišče. 

Nastane ponoči v jasnem vremenu, predvsem v 

nižinah, kotlinah in dolinah. Potreben je mirujoči 

zrak in velike količine vodne pare.  

ADVEKCIJSKA MEGLA Nastane, ko vlažen in topel zrak drsi nad hladno 

podlago (npr. iznad toplih tleh nad hladno morje in 

obratno). Zrak se ob hladni podlagi ohladi, pri 

čemer nastane nekaj metrov debela meglena plast.  

PUHTEČA MEGLA Nastane, ko hladni zrak pride nad toplo ali vlažno 

površino. Takšne površine izhlapevajo, izhlapela 

voda se takoj nad površino spet kondenzira v 

obliki dvigajoče megle. 

FRONTALNA MEGLA Nastane ob padavinah – ko pada topel dež skozi 

hladen zrak. Tople kapljice med padavinami 

izhlapevajo, hladen zrak povzroči kondenziranje 

pare v meglo.  

POBOČNA MEGLA Ko se zrak začne prisilno dvigovati po pobočju, 

nastane pobočna megla. Pojavi se, ko temperatura 

doseže rosišče in pride do kondenzacije. 

 

 

2.6.3 Pregled učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki vreme 
 

V nadaljevanju predstavljamo, kako avtorji učbenikov predlagajo obravnavo tematskega 

sklopa vreme v 3. razredu osnovne šole. Predstavljeni so štirje učbeniki za učenje 

spoznavanja okolja v 3. razredu osnovne šole, katere vsebine avtorji priporočajo glede na 

cilje, ki so predpisani v učnem načrtu za spoznavanje okolja, ter posebnosti posameznega 

učbenika (tabela 5). Prav tako smo zapisali podobnosti in razlike, ki smo jih našli ob 

pregledu učbeniškega gradiva. 
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Tabela 5: Primerjava različnih učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki vreme 

 

 

 

 

UČBENIK VSEBINE POSEBNOSTI UČBENIKA 

DOTIK OKOLJA 3 (Hergan, 

Devetak, Kolar in Kovač, 2011) 
 Vremenski pojavi. 

 Merjenje (temperature, 

hitrosti in smeri vetra ter 

količine padavin, 

zračnega tlaka) 

vremenskih pojavov. 

 Vetrna vreča. 

 Burja. 

 Poplave. 

 Suša. 

 Snežni plazovi. 

 Vremenska napoved. 

V učbeniku ni navedene nobene 

dejavnosti, ki bi jo učenci 

izvedli samostojno.  

Obravnavani so pojmi suša, 

burja, poplave in snežni plazovi. 

OKOLJE IN JAZ 3 (Antić, 

Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 

2013) 

 Vremenski pojavi. 

 Vreme. 

 Merjenje (temperature, 

hitrosti in smeri vetra ter 

količine padavin) 

vremenskih pojavov. 

 Vetromer. 

 Vetrnica. 

 Dežemer. 

 Vremenska hišica. 

 Vremenska napoved. 

V učbeniku niso navedene 

padavine. 

Zapisano je vprašanje, kaj je 

vetrna vreča in kje jo 

uporabljajo. Učenci jo morajo 

narisati. 

 

LILI IN BINE 3 (Grošelj in 

Ribič, 2013) 
 Vremenski pojavi. 

 Vreme. 

 Padavine. 

 Merjenje (temperature, 

hitrosti in smeri vetra 

ter količine padavin) in 

opazovanje vremenskih 

pojavov (oblačnost). 

 Dežemer. 

V učbeniku je dodana stran Naš 

mali projekt, kjer učenci izdelajo 

dežemer po slikovnih navodilih. 

Predvidena je tudi dejavnost, ki 

temelji na aktivni udeležbi 

učencev in samostojnemu 

raziskovanju.  

RAZISKUJEM IN 

RAZMIŠLJAM 3 (Umek idr., 

2014) 

 Vreme. 

 Merjenje (temperature, 

hitrosti in smeri vetra 

ter količine padavin, 

zračni tlak) in 

opazovanje vremenskih 

pojavov (oblačnost). 

 Padavine. 

 Termometer. 

 Nevihta. 

 Vremenska hišica. 

 Vpliv vremena na 

življenje ljudi in živali.  

Veliko je nalog, namenjenih 

samostojnemu reševanju 

učencev.  
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Podobnosti in razlike med učbeniškimi gradivi za 3. razred osnovne šole pri tematiki 

vreme: 

 Večina obravnavanih vsebin v pregledanih učbenikih je enaka (vreme, vremenski 

pojavi, merjenje in opazovanje vremenskih pojavov). Nekatere vsebine se vseeno 

razlikujejo. Obravnava padavin, vremenske hišice in vremenske napovedi se 

pojavijo v dveh učbenikih (Antić idr., 2013; Umek idr., 2014), v dveh pa ne 

(Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011; Grošelj in Ribič, 2013). 

 V učbeniku Lili in Bine 3 (Grošelj in Ribič, 2013) je dodana stran Naš mali 

projekt. Učenci izdelajo dežemer po slikovnih navodilih. Nato beležijo količino 

padavin in s pomočjo rezultatov izdelajo stolpični prikaz ter odgovorijo na 

zastavljena vprašanja. V učbeniku najdemo še eno dejavnost, ki jo učenci izvedejo 

samostojno. Opazovati morajo vremenske pojave in en teden meriti temperaturo 

zraka, sledi izdelava tabele in grafa. 

 Kot samostojno nalogo, ki naj bi jo izvedli učenci, je v učbeniku Okolje in jaz 3 

(Antić idr., 2013) navedena naloga povezana z vremensko napovedjo. Učenci jo 

morajo pogledati in zapisati, kaj so si zapomnili.  

 V učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) ni poudarka na padavinah oziroma 

oblikah padavin. 

 V učbeniku Dotik okolja 3 (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011) je vremenska 

napoved zgolj omenjena na koncu strani. Je edini učbenik, ki podrobno opiše sušo, 

poplave in snežne plazove. 

 Edini učbenik, ki obravnava vpliv vremena na naše življenje in delo, je učbenik 

Raziskujem in razmišljam 3 (Umek idr., 2014). Že pred pričetkom obravnave 

snovi je učencem zastavljena naloga, naj narišejo, kako se oblečejo v sončnem in 

kako v deževnem vremenu.  

 V učbeniku Raziskujem in razmišljam 3 (Umek idr., 2014) je instrument 

termometer posebej obravnavan. Učbenik ne vsebuje vsega detajlno, ampak ga 

učitelj uporablja pri pouku, pri čemer izhaja iz njega, učiteljeva naloga je, da o 

tematiki ve še veliko več.  

 

2.6.4 Napačne predstave učencev o vremenu 
 

Poglavje se nanaša na napačne predstave učencev o vremenu. Poudarili bi, da je 

pomembno, da učitelji poznajo napačne predstave učencev o določeni tematiki. Tudi L. 

Henriques (2000) meni, da bi bilo smiselno imeti dostopne oziroma zapisane napačne 

predstave učencev, saj bi le tako lahko učitelji pripravili učne ure, ki bi bile učencem v 

izziv in bi se tako bolj celostno vključili v ure. In ravno zato je v nadaljevanju 

predstavljenih nekaj raziskav tujih in slovenskih avtorjev o napačnih predstavah učencev 

o vremenu. Kaj so ugotovili tuji avtorji? 

 

Guest (2003) je ugotovil, da učenci, ki obiskujejo razredno stopnjo, menijo, da gre isto 

vreme okoli sveta, k nam pa ga prinese, ko pridemo na vrsto. Razlaga učencev, kako 

nastane dež, je bila, da oblaki vsrkajo vodo iz morja. Ko so oblaki polni vode, pride do 

dežja. Ko so jih vprašali, zakaj bi oblaki to naredili, je bil odgovor: »Ker jim je Bog 

naroči.« Tudi drugi tuji avtorji so učencem zastavljali isto vprašanje. Med avtorji sta bila 

tudi Stepans in Kuehn (1995), ki sta ugotovila, da učenci menijo, da dež začne padati, ko 

oblak izhlapi. Enako vprašanje so zastavili tudi 116 estonskim učencem, ki so obiskovali 

2. ali 4. razred osnovne šole. Sigrid in Malleus sta raziskovala predstave estonskih 
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učencev o vremenskih pojavih, izsledke raziskav je predstavila E. Kikas (2010). 

Ugotovila sta, da je 16 učencev napačno odgovorilo na vprašanje, od kod pride dež. 

Odgovorili so, da dež pride z neba. Do enakih ugotovitev sta prišla tudi Skamp in Preston 

(2015), ki sta raziskovala predstave predšolskih otrok o vremenu. Predšolski otroci med 

seboj ne povezujejo oblakov in dežja, saj menijo, da dež pada z neba. 

 

E. Kikas (2010) je ugotovila, da je nekaj učencev 2. in 4. razreda osnovne šole celo 

menilo, da je dež angelska solza, podobno je ugotovil tudi Faser (2000). Prišel je do 

spoznanja, da si učenci dežne kaplje predstavljajo kot solze. Kot je v magistrskem delu 

zapisala M. Mesec (2015), imajo takšno obliko le kapljice v trenutku nastanka, ko 

kapljajo z nekega vira. Ločimo majhne dežne kaplje, ki imajo skoraj okroglo obliko in 

velike dežne kaplje, ki imajo obliko padala. Po izsledkih raziskave E. Kikas (2010) sta 

avtorja učencem zastavila tudi vprašanje, kako dež pride v oblak. Večina učencev 2. in 4. 

razreda osnovne šole na vprašanje sploh ni odgovorila, od tistih učencev, ki pa so na 

vprašanje odgovorili, nihče ni odgovoril pravilno. Pri tem sta avtorja za pravilni odgovor 

upoštevala, da voda izhlapi iz morja, oceanov in rek. 30 učencev je odgovorilo, da 

kapljice nastanejo, ko se oblaki zaletijo, nekaj učencev je odgovorilo, da kapljice dežja 

nastanejo znotraj oblaka.  

 

Glede na pregledano tujo literaturo ugotovimo, da imajo učenci o vremenskih pojavih in 

vremenu pomanjkljivo znanje in pogoste napačne predstave. Slovenski kurikulum za 

vrtce (1999) predvidi, da otrok že v vrtcu opazuje spremembe na nebu in vremenske 

pojave ter se pogovarja o vremenu. To svoje znanje potem nadgrajuje v osnovni šoli pri 

predmetu spoznavanje okolja. Uči se primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih, 

opisuje vremenske pojave in jih povezuje s spremembami v naravi, spozna različne 

padavine, veter ter spreminjanje gibanja oblakov. Kaj so o znanju slovenskih učencev 

glede tematike vreme ugotovili slovenski raziskovalci? 
 

N. Pivec (2006) je v diplomskem delu raziskovala, kakšne so predstave in znanje učencev 

o vremenskih pojavih v 4. razredu osemletne osnovne šole. Eno izmed vprašanj je bilo, 

kako nastanejo oblaki. Večina učencev je vedela, da so oblaki sestavljeni iz vode, vendar 

natančnejše sestave oblakov niso poznali. Zelo dobro so učenci odgovarjali na vprašanje, 

katere vrste padavin poznaš, niso pa znali odgovoriti na vprašanje, kako nastane veter.  

Kakšno je znanje učencev o vremenskem dogajanju, je ugotavljala tudi M. Rutar (2002) 

v diplomskem delu. Učenci v 6. razredu devetletke niso znali navesti vzroka za nastanek 

oblakov. Zapisali so, da vodna para izhlapeva z zemeljskega površja, ta pa se v zraku 

spremeni v kapljice. Pri vprašanju, kako nastane toča, noben učenec ni znal podrobno 

opisati nastanka toče. Odgovori učencev so bili zgolj, da voda zmrzne v led, da se to zgodi 

v oblaku oziroma, da toča nastane iz vode. Glede na izsledke raziskav lahko ugotovimo, 

da je znanje učencev 6. razreda devetletke o vremenskem dogajanju pomanjkljivo (prav 

tam). 

M. Mesec (2015) je v magistrskem delu raziskovala učinkovitost didaktičnih iger pri 

spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Na pred-testu polovica učencev 

ni prepoznala vremenske napovedi v sliki. Ko jim je pokazala vremensko napoved v sliki, 

so menili, da slika prikazuje Slovenijo, načrt ali vremenske pojave. Noben izmed 

učencev, ki so bili poučevani z uporabo tradicionalnega pristopa ali z uporabo didaktičnih 

iger na pred-testu na sliki ni prepoznal znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno 

vreme. Odgovori učencev so bili, da je na sliki oblak, znak za vremenoslovce in 

vremenski prikaz. Prav tako noben izmed učencev, ki so bili poučevani z uporabo 
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tradicionalnega pristopa ali z uporabo didaktičnih iger na pred-testu ni znal opisati 

vremenskega pojava sneg. Učenci niso znali povedati, da sneg nastane v oblaku, da 

nastaja v obliki snežink ter da ga najpogosteje vidimo v zimskem času. Prav tako niso 

vedeli, da se mrazu prilagodimo tako, da se ustrezno oblečemo. 

 

2.7 Svetloba 
 

V tem poglavju predstavljamo cilje in dejavnosti, ki jih za otroke v predšolskem obdobju 

na tematiko svetloba navaja Kurikulum za vrtce (1999) ter cilje, ki jih navaja Učni načrt 

za spoznavanje okolja (2011). Pri predmetu spoznavanje okolja se učenci pri tematiki 

svetloba v 3. razredu srečajo z različnimi pojmi, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

Učenci v omenjenem razredu spoznajo svetila in predmete, ki se svetijo, ter vedo, da 

svetlobo zaznavamo z vidom. Organ za vid je oko. Prav tako ugotovijo, da predmete 

vidimo samo, če se svetloba od njih odbije v naše oko. Predstavljene so vsebine na 

tematiko svetloba, ki smo jih našli v štirih učbenikih, med seboj smo učbenike primerjali. 

Po pregledu literature smo opisali predstave učencev, ki jih imajo pri tematiki svetloba. 

 

2.7.1 Poučevanje tematike svetloba v predšolskem in osnovnošolskem obdobju 

 

 

Kurikulum za vrtce 

Pri tematiki svetloba najdemo sledeči cilj, in sicer da otrok odkriva, spoznava lastnosti 

svetlobe, kot so odbijanje, širjenje, sence, barve ter izvor svetlobe (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 39). Različne dejavnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu, da dosežejo zastavljen 

cilj, so: 

 Otrok se igra z zrcali ter s senco svojega telesa. 

 Otrok se igra s svetlobnimi pojavi, določa vire svetlobe, opazuje širjenje svetlobe 

in njen odboj, opazuje mavrice, oljne madeže, prozorno obarvane predmete ter 

barvno svetlobo (prav tam, str. 40–42). 

 

Spoznavanje okolja 

Naravoslovne tematike so v prvem triletju osnovne šole obravnavane v sklopu predmeta 

spoznavanje okolja. Otroci pridobijo nova spoznanja z neposrednimi izkušnjami iz 

okolja, te pa potem še poglabljajo, razširijo in oblikujejo pri zgoraj omenjenem predmetu. 

Učenci se s pojmom svetloba srečajo šele v 3. razredu osnovne šole. Tematika se 

obravnava v okviru tematskega sklopa Pojavi (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

V tabeli 6 so navedeni konkretni učni cilji in vsebine za 3. razred osnovne šole pri 

predmetu spoznavanje okolja. 
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Tabela 6: Učni cilji in vsebine za tematiko svetloba pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne 

šole (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 10 in 11) 

 

 

Naravoslovje in tehnika 

Obravnava tematike svetloba se potem nadaljuje v 4. in 5. razredu osnovne šole pri 

predmetu naravoslovje in tehnika. V 4. razredu učenci svoje znanje o svetlobi nadgradijo, 

in sicer v okviru tematskega sklopa Sile in gibanje – gibanje Zemlje. V 5. razredu učenci 

bolj podrobno spoznajo sončno svetlobo in njen vpliv na ogrevanje zraka in vode. Iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) lahko razberemo konkretne cilje in 

vsebine za 4. in 5. razred osnovne šole, ki so prikazani v tabeli 7. 

 
Tabela 7: Učni cilji in vsebine za tematiko svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu 

osnovne šole (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 10–15) 

RAZRED 4. razred 5. razred 

CILJI Učenci: 

 Dokažejo, da telesa vidimo, če 

svetloba prihaja od njih v naše oko. 

 Razložijo soodvisnost lege svetila 

in osvetljenega predmeta glede na 

velikost in lego sence. 

 Prikažejo, da se svetlobni žarki iz 

svetila širijo naravnost in na vse 

strani. 

Učenci: 

 Prikažejo, da se snovi na soncu 

segrejejo, če vpijajo sončno 

svetlobo. 

 Razložijo, da sončna svetloba 

ogreva tla in da tla ogrevajo zrak. 

 Ugotovijo, da se voda segreva, ko 

vpija sončno svetlobo.  

VSEBINE  Varnost v prometu. 

 Vidljivost teles. 

 Senca. 

 Sonce ogreva zrak in vodo. 

 

 

2.7.2 O svetlobi 
 

V SSKJ-ju (2000) je pojem svetloba opredeljen na tri različne načine, in sicer: 

1. Kar omogoča, da so predmeti vidni. 

2. Elektromagnetno valovanje, zaznavno neposredno z vidom. 

3. Lastnost predmetov, da so vidni.  

Svetloba je elektromagnetno valovanje, kar pomeni usklajeno nihanje električnega in 

magnetnega polja. Sestavljena je iz fotonov, ki se v praznem prostoru gibljejo s hitrostjo 

300.000 km/s. Sonce je največje naravno svetilo, ker pa nas osvetljuje le del dneva in nas 

ponoči ne osvetljuje, smo ljudje izumili umetna svetila, kot so žarnica, goreča sveča, laser, 

baterijska svetilka (Ambrožič, Karič, Kralj, Savinec in Zidanšek, 1998). 

 

RAZRED 3. razred 

CILJI Učenci: 

 Spoznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da predmete vidimo 

(predmeti oddajajo svetlobo ali so osvetljeni). 

 Spoznajo čutilo za vid. 

VSEBINE  Izvor svetlobe, sonce, svetilo (svetilka), potovanje svetlobe, odboj svetlobe, oko. 
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Svetila in predmeti, ki se svetijo 

Svetilo je predmet, priprava, ki oddaja svetlobo (SSKJ, 2000). Učenci imajo pogosto 

težave med razlikovanjem predmetov, ki oddajajo svetlobo in predmetov, ki se svetijo. 

Ali je predmet svetilo, lahko preverimo tako, da damo predmet v škatlo in pogledamo 

skozi luknjico ter tako vidimo, ali predmet oddaja svetlobo ali ne. Če bi v škatlo postavili 

utripajoč predmet, kot je utripajoča kresnička, bi ugotovili, da oddaja svetlobo, saj bi jo 

videli v zatemnjeni škatli. Torej lahko trdimo, da je utripajoča kresnička svetilo. Predmeti 

se lahko le svetijo, ker se svetloba v večini od njih odbija. Takšni predmeti so nakit, žlice, 

vilice, alu folija. To lahko preverimo tako, da damo npr. alu folijo, žlico, vilico v škatlo 

in pogledamo skozi luknjico. Predmeta ne bomo videli, saj bi za to, da bi predmet videli, 

potrebovali svetlobo, ki bi se od predmeta odbila v naše oko. Se pravi, da predmete, ki ne 

oddajajo svetlobe, vidimo le, kadar so osvetljeni. Odbita svetloba potem pada v naše oko 

(People, 1992). Takšni predmeti se na svetlobi svetijo, niso pa svetila. 

 

Odboj svetlobe 

Odboj svetlobe se pojavi na meji med sredstvi. Če je meja gladka, pride do odboja po 

odbojnem zakonu, kjer je vpadni kot enak odbojnemu kotu. Tak odboj svetlobe opazimo 

na zrcalu, na gladkih kovinskih površinah (npr. avto) in na vodni površini. Na gladki 

površini se vzporedni snop svetlobe odbije vzporedno, na hrapavi površini pride do 

difuznega odboja: »V tem primeru se vsak žarek sicer odbije pod enakim kotom, kot je 

vpadel, a se zaradi hrapavosti površine svetloba razprši v vse smeri.« (Grubelnik idr., 

b. d.) 

 

 

 

 

 

Slika 12: Odboj svetlobe na gladki in hrapavi ploskvi (Grubelnik idr., b. d.). 

 

Zakaj vidimo? 

Da določeno stvar vidimo, moramo odprte oči, okoli nas mora biti svetlo, saj v temi 

predmetov ne moremo videti, poleg tega pa moramo v predmet tudi gledati (Antić idr., 

2007). Pomembno je vedeti, da je gledanje pasiven proces, od svetlobnega vira se 

običajno širi svetloba na vse smeri. Le-ta pade na predmete in se od njih odbija v naše 

oko (Strnad, 2004). Slika 13 kaže pravilno razumevanje procesa gledanja. Učenec je 

narisal sonce kot svetlobni vir, s puščicami je narisal potovanje svetlobe od sonca do 

knjige ter s puščicami nakazal odboj svetlobe od knjige do dečkovih oči (Čepič, 2002). 
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Slika 13: Prikaz razumevanja procesa gledanja (Čepič, 2002) 

 

Čutilo za vid – oko 

Z vidom ustvarjamo podobo sveta okoli nas. Oko je čutilo, ki zaznava svetlobo (Burnie, 

1999). Na sliki 14 je prikazana zgradba človeškega očesa.  

Kot je v magistrskem delu zapisala J. Pavlin (2010), so v fizikalnem smislu pomembni 

deli očesa šarenica, mrežnica, roženica in leča. Šarenica regulira količino svetlobe, ki 

vstopa v oko. Mrežnica se nahaja na notranjem delu zrkla in je na svetlobo občutljivi del 

očesa. Za ostrenje slike sta pomembni roženica in leča. Roženica je del očesa, ki pomaga 

pri usmerjanju svetlobnih žarkov, saj leži na prednjem delu zrkla. Leča leži za šarenico. 

Je iz elastične snovi, zato lahko ciliarne mišice spreminjajo obliko leče in s tem 

omogočajo izostrevanje slike predmetov (prav tam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Zgradba človeškega očesa (Optika, 2017) 

 

Kako nastane slika? 

Svetlobo, ki se odbije od predmetov v okolici, zbereta roženica in očesna leča na mrežnici. 

Ta je na svetlobo občutljivi del očesa. Na njej se nahajajo na svetlobo občutljivi 

fotoreceptorji, paličice in čepki. Med seboj so povezani preko živčnih končičev in z 

možgani. Paličice delujejo pri šibki svetlobi in nam omogočajo gledanje v mraku, 

razlikujejo le temno in svetlo. Čepki nam omogočajo barvni vid. Poznamo tri vrste 

čepkov. Prvi so občutljivi na rdečo svetlobo, drugi na zeleno in tretji na modro svetlobo 

(Pavlin, 2010). Čepke in paličice, ki jih vzdraži svetloba, pošljejo sporočilo po vidnem 

živcu naprej v možgane (Svečko, 2005). 
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2.7.3 Pregled učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki svetloba 

 

V nadaljevanju predstavljamo, kako avtorji učbenikov predlagajo obravnavo tematskega 

sklopa svetloba v 3. razredu osnovne šole. Predstavljeni so štirje slovenski učbeniki za 

učenje spoznavanja okolja v 3. razredu osnovne šole ter katere vsebine avtorji priporočajo 

glede na cilje, ki so predpisani v učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011). Zapisane so 

posebnosti posameznega učbenika (tabela 8) ter podobnosti in razlike med njimi. 

  
Tabela 8: Primerjava različnih učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki svetloba 

UČBENIK VSEBINE POSEBNOSTI UČBENIKA 

DOTIK OKOLJA 3 (Hergan, 

Devetak, Kolar in Kovač, 

2011) 

 Svetila. 

 Odboj svetlobe. 

 Prepuščanje svetlobe. 

 Oko. 

 Oči različnih živali. 

 Širjenje svetlobe. 

 

V učbeniku ni navedenega 

nobenega 

vprašanja, namenjenega 

samostojnemu razmišljanju 

učencev, prav tako ni navedenih 

nobenih dejavnosti, ki bi 

temeljile na aktivni udeležbi 

učencev. 

OKOLJE IN JAZ 3 (Antić idr., 

2013) 
 Oči različnih živali. 

 Pogoji, da lahko 

vidimo. 

 Oko. 

 Svetila. 

 Lastnosti predmetov. 

Učbenik ne razlaga pojma 

svetilo, ampak ga zgolj omeni v 

okvirčku, kjer so zastavljena 

vprašanja za učence. 

Učbenik ne obravnava pojmov 

odboj svetlobe, prepuščanje in 

širjenje svetlobe. 

V učbeniku so zapisana 

vprašanja, o katerih učenec 

samostojno razmišlja. 

LILI IN BINE 3 (Grošelj in 

Ribič, 2013) 
 Svetila. 

 Odboj svetlobe. 

 Prepuščanje svetlobe. 

 Senca. 

 Oko. 

 Širjenje svetlobe. 

 Lastnosti predmetov. 

V učbeniku je zapisanih veliko 

dejavnosti, ki temeljijo na aktivni 

udeležbi učencev in samostojnem 

raziskovanju. 

RAZISKUJEM IN 

RAZMIŠLJAM 3 (Umek idr., 

2014) 

 Svetila. 

 Odboj svetlobe. 

 Oči različnih živali. 

 Poškodbe oči. 

Učbenik ne obravnava pojmov 

prepuščanje in širjenje svetlobe. 

Veliko je opomb, kaj lahko 

učenci še rešijo v delovnem 

zvezku ter katere dejavnosti 

lahko naredijo sami.  

 

Podobnosti in razlike med učbeniškimi gradivi za 3. razred osnovne šole pri tematiki 

svetloba: 

 Večina obravnavanih vsebin v pregledanih učbenikih je enaka (svetila, odboj 

svetlobe, oko ter oči različnih žival). 

 V tabeli 8 lahko vidimo, da v učbeniku Dotik okolja 3 (Hergan, Devetak, Kolar 

in Kovač, 2011) ni navedenega nobenega vprašanja, namenjenega samostojnemu 

razmišljanju učencev. V učbeniku prav tako ni navedene nobene dejavnosti, ki bi 

temeljila na aktivni udeležbi učencev. Vsi ostali učbeniki (Grošelj in Ribič, 2013; 

Antić idr., 2013; Umek idr., 2014) predvidijo samostojne dejavnosti, namenjene 
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učencem, prav tako postavljajo učencem različna vprašanja, o katerih samostojno 

razmišljajo.  

 Učbenik Lili in Bine 3 (Grošelj in Ribič, 2013) ter učbenik Okolje in jaz 3 (Antić 

idr., 2013) obravnavata lastnosti predmetov, ki jih zaznavamo z očmi. Ostala dva 

učbenika (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011; Umek idr., 2014) tega ne 

predvidita. 

 Učbenik Lili in Bine 3 (Grošelj in Ribič, 2013) edini obravnava senco. Pri tem je 

predvidena aktivna udeležba učencev pri raziskovanju sence in odboja svetlobe. 

Prav tako je to edini učbenik, ki ne obravnava oči različnih živali.  

 Učbenika Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) ter učbenik Raziskujem in razmišljam 

3 (Umek idr., 2014) ne obravnavata pojmov prepuščanje in širjenje svetlobe. 

 V vseh učbenikih (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011; Grošelj in Ribič, 

2013; Umek idr., 2014) je razložen pojem svetilo, z izjemo učbenika Okolje in jaz 

3 (Antić idr., 2013). Pojem svetilo ni razložen, ampak je zgolj omenjen v 

okvirčku, kjer so zastavljena vprašanja, namenjena učencem.  

 V učbeniku Raziskujem in razmišljam 3 (Umek idr., 2014) je veliko opomb, 

katere dejavnosti naj učenci rešijo v delovnem zvezku ter katere dejavnosti lahko 

opravijo samostojno v zvezek. Tako lahko utrdijo oziroma nadgradijo svoje 

znanje o tematiki svetloba. Je edini od navedenih učbenikov, ki ima pri vsaki 

obravnavani tematiki tudi povezavo do e-gradiv, ki so dostopna na medmrežju.  

 

2.7.4 Napačne predstave učencev o svetlobi 
 

Učitelji se morajo zavedati napačnih predstav učencev o določeni temi, saj lahko le tako 

pripravijo nabor poskusov in dejavnosti, ki bi spodbudile njihovo samostojno 

razmišljanje. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj raziskav o napačnih predstavah 

učencev o svetlobi.   

Guest (2003) je v svojem članku zapisal tri napačne predstave, ki jih imajo učenci 

razredne stopnje o svetlobi. Prva med njimi je, da učenci dojemajo gledanje kot aktiven 

proces. Predpostavljajo, da knjigo vidimo, ker svetloba izhaja iz naših oči in potuje do 

knjige. Pri tem menijo, da je odpiranje in zapiranje oči podobno prižiganju luči v sobi; ko 

jih odpremo, pride svetloba iz njih. Tudi Meadows (1992) je prišel do ugotovitev, da 

učenci menijo, da je gledanje aktiven proces. Učenci so sklepali, da predmete vidimo 

zato, ker oko nanje pošilja žarke. Po njihovem mnenju nato iz oči streljamo žarke, ki se 

od predmetov odbijajo nazaj v oči (Antić, Gaber, Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2014).  

Druga napačna predstava, ki jo je izpostavil Guest (2003), se nanaša na barve. Učenci 

razredne stopnje barvo pogosto dojemajo kot lastnost predmeta ter da predmet vidimo 

moder, ker je sam moder. Tudi v priročniku za učitelje Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2007) 

so prišli do podobnih ugotovitev. Učenci 3. razredov barve ne znajo povezati z našo 

zaznavo svetlobe ter ne vedo, da je barva predmeta odvisna od barvne svetlobe, ki jo 

predmeti odbijajo. C. Haagen (2014) je prišla do ugotovitev, da je ovira k razumevanju 

barve predmetov in snovi razumevanje bele svetlobe. Bela svetloba je sestavljena iz 

svetlob različnih barv, o njej so pogoste napačne trditve. Veliko ljudi meni, da bela 

svetloba in sončna svetloba nista sestavljeni iz različnih barv ter da nam bela barva 

omogoča, da vidimo barvo predmeta. Krnel (2015) je v svojem članku z naslovom Barva 

snovi povzel Borreguera, ki je prišel do ugotovitev, da napačne razlage o barvi najdemo 

tudi pri srednješolcih, študentih in odraslih. Prišel je do spoznanja, da uporaba glagola 
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biti še utrjuje napačno prepričanje (npr. miza je modra), saj se barvo določa kot lastnost 

predmeta. 

Učenci razredne stopnje so zmedeni tudi glede senc in odboja svetlobe, kar je tretja 

napačna predstava, ki jo je zapisal Guest (2003) v svojemu članku. Menijo, da je senca 

odsev Sonca ter da svojo senco vidimo, ko gremo nekam, kjer se lahko le-ta odbije. Za 

primer so navedli ribnik (ko se pogledate v ribnik, vidite odsev). Z učenci je preučeval 

senco tudi Hayes (1992). Prišel je do spoznanja, da učenci ne vedo, kako se širi svetloba, 

ko je za predmetom senca. Menili so, da je svetloba pod senco in ne na predmetu, ki ga 

svetilo osvetljuje.  

Tudi A. Mehle (2015) je v svojem diplomskem delu prišla do naslednjih ugotovitev. 

Veliko učencev 8. razreda osnovne šole med svetila uvršča polno Luno, nekaj pa tudi prvi 

krajec, komet in zrcalo. Bliska in zvezd pa med svetila ne uvrščajo. Do takšnih spoznanj 

je v svojem magistrskem delu prišla tudi A. Vencelj (2016). Učenci 3. razredov osnovne 

šole so na pred-testu Luno uvrstili pod svetila, blisk so uvrstili med umetna svetila, svečo 

med naravna svetila. 

Glede na pregledano tujo in slovensko literaturo lahko identificiramo, da pri učencih 

obstajajo vrzeli glede obstoječega znanja o tematiki svetloba ter da so pogoste napačne 

predstave. Tudi Demirel in Keles (2010) izpostavljata, da tradicionalni pristop premalo 

pripomore k spreminjanju napačnih predstav učencev o svetlobi, barvi in o tem, kako 

vidimo. Menita, da učitelji za izhodišče za delo v razredu premalo uporabljajo učenčevo 

obstoječe znanje ter učencem postavljajo premalo miselnih izzivov in nalog, ki bi jih 

učenci samostojno reševali ter tako spreminjali svoje napačne predstave.  

 

 

2.8 Zvok 
»Po zvoku spoznaš kovino, po govorjenju človeka.« 

(Baltasar) 

V tem poglavju predstavljamo cilje in dejavnosti, ki jih za otroke v predšolskem obdobju 

na tematiko zvok navaja Kurikulum za vrtce (1999) ter cilje, ki jih navaja Učni načrt za 

spoznavanje okolja (2011). Učenci se s pojmom zvok srečajo v 3. razredu osnovne šole, 

kjer učenci spoznajo lastnosti zvoka, ki potuje od vira do čutila za zaznavanje zvoka, to 

je uho (Antić idr., 2007). Zato v nadaljevanju predstavljamo, kaj je zvok, odboj zvoka, 

kako nastane in se širi, ter organ za sluh, to je uho. V nadaljevanju so predstavljene 

vsebine na tematiko zvok, ki smo jih našli v štirih učbenikih, posebnosti učbenikov ter 

podobnosti in razlike med njimi. Nazadnje opišemo predstave učencev o zvoku.  

 

2.8.1 Poučevanje tematike zvok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju 
 

 

Kurikulum za vrtce 

V vrtcu otroci začnejo odkrivati in spoznavati lastnosti zvoka, njegovo nastajanje in 

potovanje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 39). Zgoraj zapisani cilj otroci dosežejo preko 

različnih dejavnosti: 
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 Otrok se igra s predmeti, ki proizvajajo zvok (npr. elastike, pločevinke, škatle). 

 Otrok preizkuša nastajanje in potovanje zvoka s tresenjem, udarjanjem ter 

brenkanjem po različnih snoveh (les, voda, plastika, kovina). 

 Otrok izdeluje enostavna glasbila (prav tam, str. 42). 

Obravnava tematike zvok se nadaljuje v 3. razredu osnovne šole pri predmetu 

spoznavanje okolja. Tematika zvok se obravnava v okviru tematskega sklopa Pojavi. 

 

Spoznavanje okolja 

Učenci se s pojmom zvok srečajo v 3. razredu osnovne šole. Tematika se obravnava v 

okviru tematskega sklopa Pojavi. V tabeli 9 so navedeni konkretni učni cilji in vsebine za 

tematiko zvok pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 

 
Tabela 9: Učni cilji in vsebine za tematiko zvok pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne 

šole (Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 10 in 11) 

RAZRED 3. razred 

CILJI Učenci: 

 Spoznajo nastajanje in lastnosti zvoka. 

 Spoznajo čutilo za zvok. 

VSEBINE  Izvor in potovanje zvoka, glasnost, višina, trajanje zvoka, uho. 

 

 
 

Naravoslovje in tehnika 

Učnih ciljev v učnem načrtu pri predmetu naravoslovje in tehnika glede tematike zvok ni 

mogoče zaslediti.  

 

2.8.2 O zvoku 
 

Zvok je vsakodnevno prisoten okoli nas. Poimenujemo ga lahko z različnimi besedami 

ali besednimi zvezami. Izpostavili jih bomo le nekaj, in sicer govorjenje, igranje na 

glasbila, hrup različnih prevoznih sredstev, trkanje, tipkanje itd. Opredelitev zvoka je bolj 

zapletena. Zvok je longitudinalno valovanje, pri katerem delci snovi nihajo v isti smeri, 

kot se valovanje širi (slika 15) (Gosak, 2005).  

 

 

 

 
Slika 15: Longitudinalno valovanje (Gosak, 2005) 
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Organ za sluh – uho 

Uho je čutilo, ki zaznava zvok. Sestavljajo ga trije deli, in sicer zunanje uho (vidni del 

ušesa) ter srednje in notranje uho (oba sta skrita v lobanji) (slika 16). Sprejemniki, ki 

zaznavajo zvok, se nahajajo v notranjem ušesu (Burnie, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 16: Zgradba ušesa (Burnie, 1999, str. 73) 

 

Zvoki, ki potujejo mimo nas, zadenejo uhelj ter se usmerijo po slušnem kanalu, 

imenovanem sluhovod, do bobniča. Bobnič je tanka krožna opna, ki ločuje zunanje uho 

od srednjega ušesa. V srednjem ušesu se nahajajo tri majhne slušne koščice (kladivce, 

nakovalce in stremence). Tresljaji zanihajo bobnič in to nihanje se prenese na slušne 

koščice. Ti tresljaji spodbudijo stremence, da zaniha in povzroči premikanje tekočine v 

polžu. Takrat zaniha tudi ena od notranjih membran polža, na kateri ležijo slušne čutnice. 

Dražljaji se prenesejo iz slušnih čutnic na čutilna živčna vlakna, po njih pa potuje 

informacija do središča za sluh v možganih (Svečko, 2005).  

 

Nastanek zvoka in njegovo potovanje 

Temeljno spoznanje, ki naj bi ga učenci usvojili v 3. razredu osnovne šole, je, da zvok 

nastane pri gibanju nečesa, to pa povzroči gibanje zraka, ki se širi od vira na vse strani 

(Antić idr., 2007). Za nastanek zvoka so torej potrebni zvočilo, zvočni valovi in 

sprejemnik zvoka. Zvoki so lahko naravnega izvora, nastanejo med pihanjem vetra 

(šumenje valov, šelestenje listja), pri oglašanju živali ali pri padanju kamenja. Nekateri 

zvoki v naravi ne obstajajo brez človeka, kar pomeni, da te zvoke ustvarja človek (Čepič, 

2002). Za lažje razumevanje potovanja zvoka lahko učencem demonstriramo preprost 

poskus.  

Za izvedbo poskusa potrebujemo dva okvirja, opno iz polivinila, kladivo ter eno kroglico 

iz stiroporja, ki jo obesimo na en okvir. Pomembno je, da se kroglica dotika polivinilne 

opne ter da okvirja stojita en za drugim tako, kot to prikazuje slika 17. Nato s kladivom 

udarimo po eni opni, učenci pa zaslišijo zvok, ki ga je povzročil udarec. Pri tem opazijo, 

da se je zatresla tudi druga opna, hkrati je odskočila tudi kroglica. Ob udarcu po prvi opni 

smo povzročili nihanje opne, pri tem pa je zanihal tudi zrak v bližini. Nihanje zraka se 

širi kot potujoče valovanje, česar s prostim očesom ne vidimo. Če pa to zaslišimo, 

govorimo o zvoku. Ko le-ta pripotuje do druge opne, le-ta zaniha. Prvo opno imenujemo 
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zvočilo, saj je zvok oddala, druga opna pa je sprejemnik zvoka (prav tam). Tudi v našem 

ušesu se dogaja nekaj podobnega, kar smo podrobneje opisali pri organu za sluh – uho.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 17: Opni kot zvočilo – levo in sprejemnik – desno (Iskrić, 2017) 

 

Instrument, ki ga pogosto uporabljamo pri obravnavi zvoka in za ponazoritev njegovih 

lastnosti, so glasbene vilice. Vilice so upognjena palica, ki najbolj niha na koncih. S 

priloženih kladivcem jo je zato treba udariti ravno tam. Vilice udarimo s kladivcem s 

strani. Če se z vrhom enega dela dotaknemo vodne gladine, bomo videli škropljenje vode, 

kar je posledica prenosa tresljajev na vodo (slika 18). Da se vilice tresejo, lahko dokažemo 

še na en način. Takrat, ko vilice zvene, se s stiroporno kroglico dotaknemo vrha ene izmed 

vilic (slika 19). Tresljaji vilic se tako prenesejo na kroglico (Iskrić, b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 18: Prikaz tresljajev vilic z vodo                   Slika 19: Prikaz tresljajev vilic s stiroporno kroglico 

                 (Iskrić, 2017)                                                                               (Iskrić, 2017) 

 

Razširjanje zvoka 

Okoliški zrak se na določenih mestih zgosti, na določenih mestih razredči. Nastanejo 

zgoščine (kadar se povečata gostota snovi in tlak) in razredčine (kadar se gostota in tlak 

zmanjšata), ki se širijo po zraku v vse smeri. To širjenje imenujemo širjenje zvoka. Zvok 

se ne širi samo po zraku, kot smo to prikazali zgoraj s preprostim poskusom, ampak se 

lahko širi tudi po različnih snoveh, kot so voda in trdne snovi (npr. les, kovina). V 
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nadaljevanju bomo opisali, kako lahko s preprostimi poskusi prikažemo, da se lahko zvok 

razširja po različnih snoveh (Iskrić, b. d.). 

1. Razširjanje zvoka po lesu 

Da se zvok dobro prenaša po lesu, lahko dokažemo s preprostim poskusom. Za izvedbo 

poskusa potrebujemo tiktakajočo uro in leseno palico. Na en konec lesene palice 

prislonimo zvočilo (v našem primeru je to tiktakajoča ura), drug konec lesene palice 

prislonimo k ušesu (slika 20). Kljub temu da zvočilo oddaja tih zvok, ga bomo na drugem 

koncu palice dobro slišali. Palica deluje kot vodnik, ki prenaša zvok od enega do drugega 

konca palice. Če torej palico prislonimo na tiktakajočo uro na eni strani, na drugo strani 

pa naslonimo uho na palico, bomo slišali tiktakajočo uro (Godec idr., b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 20: Poskus razširjanja zvoka po lesu (Godec idr., b. d.) 

 

2. Razširjanje zvoka po vodi 

Da se zvok dobro prenaša po vodi, se lahko prepričamo sami. Ko se kopamo v morju 

oziroma bazenu, potopimo glavo v vodo, pri tem morajo biti ušesa pod vodno gladino. 

Tako bomo pod vodo slišali pljuskanje vode ob rob bazena, druge kopalce, glasove zunaj, 

v morju tudi zvok motornega čolna (Godec idr., b. d.). V razredu lahko razširjanje zvoka 

po vodi dokažemo s preprostim poskusom (slika 21). Za poskus potrebujemo steklen 

kozarec, napolnjen z vodo, in zvonček (Iskrić, b. d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 21: Poskus razširjanja zvoka po vodi (Iskrić, b. d.) 
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3. Razširjanje zvoka po trdnih snoveh 

Za prikaz širjenja zvoka po trdnih snoveh lahko v razredu uporabimo telefon iz jogurtovih 

lončkov (slika 22). Za izdelavo potrebujemo dva jogurtova lončka, katerima preluknjamo 

dno. Lončka med seboj povežemo z vrvico, ki jo vpnemo v luknjici. Dolžina vrvice naj 

bo okoli 2 metrov. Nato dva učenca primeta vsak svoj lonček in se razmakneta tako, da 

je vrvica med njima napeta in se ne dotika ničesar. Naloga enega učenca je, da govori v 

lonček, naloga drugega učenca je, da lonček postavi k ušesu in posluša. Dno lončka se 

zatrese, ko govorimo v lonček. Tresljaji se nato prenesejo po vrvici do drugega lončka. 

Tudi dno drugega lončka se zatrese in s tem oddaja zvok (Godec idr., b. d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 22: Dokaz razširjanja zvoka po trdnih snoveh (Godec idr., b. d.). 

 

Višina in glasnost zvoka 

Učenec lahko razlikuje zvoke po preprostih lastnostih, kot sta višina in glasnost zvoka. 

Obe lastnosti zvoka lahko učencem pokažemo s preprostim poskusom. Za poskus 

vzamemo leseno stojalo, na katerega privežemo žeblje. Pri tem je pomembno, da smo 

pozorni na to, da so enako debeli žeblji različno dolgi. Nato udarimo po njih in 

prisluhnemo. Ugotovimo, da se zvoki razlikujejo po višini; čim daljši je žebelj, tem nižji 

je zvok. Nato rahlo udarimo na žebelj, drugič udarimo močneje. Poslušamo in skušamo 

ugotoviti, kakšna je razlika med prvim in drugim zvokom. Ugotovimo, da je drugi 

glasnejši od prvega. Višina zvoka je odvisna od predmeta, ki zvok oddaja. Glasnost je 

odvisna od tega, kako močno udarjamo po predmetu (Iskrić, b. d.). 

 

2.8.3 Pregled učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki zvok 
 

V učbeniških gradivih za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole je tematika zvok 

predstavljena v različno dolgih poglavjih in obravnavana na različne načine. Pregledali 

smo štiri različne učbenike, kjer je obravnavanju tematike zvok namenjena 1 do 2 strani 

A4-formata. V nadaljevanju predstavljamo, kako avtorji učbenikov predlagajo obravnavo 

tematskega sklopa zvok v 3. razredu osnovne šole (tabela 10). Poudarili bomo podobnosti 

in razlike med učbeniki pri obravnavi tematike zvok. 
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Tabela 10: Primerjava različnih učbeniških gradiv za 3. razred osnovne šole pri tematiki zvok 

UČBENIK VSEBINE POSEBNOSTI UČBENIKA 

DOTIK OKOLJA 3 (Hergan, 

Devetak, Kolar in Kovač, 2011) 
 Nastanek zvoka. 

 Primeri zvokov. 

 Širjenje zvoka (zrak, 

voda, trdne snovi). 

 Uho. 

 Organ za sluh pri 

živalih. 

 Višina zvoka. 

V učbeniku ni navedenega 

nobenega vprašanja, 

namenjenega samostojnemu 

razmišljanju učencev, prav tako 

ni navedenih nobenih 

dejavnosti, ki bi temeljile na 

aktivni udeležbi učencev. 

OKOLJE IN JAZ 3 (Antić idr., 

2013) 
 Nastanek zvoka. 

 Primeri zvokov. 

 Širjenje zvoka (zrak, 

voda, trdne snovi). 

 Uho. 

 Snovi, ki zadušijo zvok. 

 Višina zvoka. 

V učbeniku je zastavljeno eno 

vprašanje, ki se nanaša na višino 

zvoka, in sicer: »Kako po zvoku 

veš, kako daleč je vozeči se 

avto? Čim glasnejši je, tem ...«  

V učbeniku sta predvidena tudi 

dva poskusa, ki jih učenci 

izvedejo samostojno. 

LILI IN BINE 3 (Grošelj in 

Ribič, 2013) 
 Nastanek zvoka. 

 Ustvarjanje zvoka. 

 Primeri zvokov. 

 Širjenje zvoka (zrak, 

voda, trdne snovi). 

 Uho.  

 Okvara sluha. 

V učbeniku sta zapisani 2 

dejavnosti, ki temeljita na 

aktivni udeležbi učencev in 

samostojnem raziskovanju. 

Zapisano je tudi eno vprašanje, 

in sicer, kako se sporazumevajo 

gluhi ljudje. 

RAZISKUJEM IN 

RAZMIŠLJAM 3 (Umek idr., 

2014) 

 Nastanek zvoka. 

 Primeri zvokov. 

 Širjenje zvoka (zrak, 

voda, trdne snovi). 

 Uho. 

 Lastnosti zvoka (višina, 

glasnost in trajanje 

zvoka). 

Veliko je opomb, kaj lahko 

učenci še rešijo v delovnem 

zvezku ter katere dejavnosti 

lahko izvedejo sami.  

Pod cilj je zapisano, da učenec 

zvoke razlikuje po preprostih 

lastnostih (višini, glasnosti in 

trajanju zvoka).  

 

Podobnosti in razlike med učbeniškimi gradivi za 3. razred osnovne šole pri tematiki 

zvok: 

 Način obravnave vsebine o zvoku je v pregledanih učbenikih podoben, kar je 

rezultat predpisanih učnih ciljev s strani učnega načrta. Vsi pregledani učbeniki 

(Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011; Grošelj in Ribič, 2013; Antič idr., 2013; 

Umek idr., 2014) vsebujejo slikovno gradivo, s pomočjo katerega učenci spoznajo 

nastanek zvoka, širjenje zvoka, višino zvoka ter čutilo za zvok – uho.  

 Iz tabele 10 je razvidno, da v učbeniku Dotik okolja 3 (Hergan, Devetak, Kolar in 

Kovač, 2011) ni navedenega nobenega vprašanja, namenjenega samostojnemu 

razmišljanju učencev. V učbeniku prav tako ni navedene nobene dejavnosti, ki bi 

temeljila na aktivni udeležbi učencev. Vsi ostali učbeniki (Grošelj in Ribič, 2013; 

Antič idr., 2013; Umek idr., 2014) predvidijo samostojne dejavnosti, namenjene 

učencem, prav tako postavljajo učencem različna vprašanja, o katerih samostojno 

razmišljajo.  

 Učbenik Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2013) je edini učbenik, ki obravnava snovi, 

ki zadušijo zvok (penasta guma, vata, listje in sneg). Prav tako je predviden 

poskus, ki ga lahko učenci izvedejo samostojno: »Naredi tiho škatlo, iz katere se 
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ne bo slišala budilka ali zvonjenje mobilnega telefona. S čim boš škatlo napolnil? 

Primerjaj, katera škatla bolje zaduši zvok.« (Antić idr., 2013, str. 37). 

 V treh učbenikih (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011; Antić idr., 2013; Umek 

idr., 2014) je omenjena višina zvoka, vendar se njena obravnava razlikuje. Edini 

učbenik, ki ne predvidi obravnave višine zvoka, je učbenik Lili in Bine 3 (Grošelj 

in Ribič, 2013). V preostalih treh učbenikih (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 

2011; Antić idr., 2013; Umek idr., 2014) je višina zvoka obravnavana takole: v 

učbeniku Dotik okolja 3 (Hergan, Devetak, Kolar in Kovač, 2011) je pri 

slikovnem gradivu ksilofona zgolj zapisano, da daljša ploščica oddaja nižji zvok, 

krajša ploščica oddaja višji zvok. V učbeniku Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2011) je 

zastavljeno eno vprašanje, ki se nanaša na višino zvoka, in sicer: »Kako po zvoku 

veš, kako daleč je vozeči se avto? Čim glasnejši je, tem ...« (Antić idr., 2013, str. 

37). V tretjem učbeniku Raziskujem in razmišljam 3 (Umek idr., 2014) je 

obravnavi višine zvoka namenjeno besedilo, ki ga učenci preberejo.  

 Učbenik Raziskujem in razmišljam 3 je edini učbenik, ki poleg višine zvoka 

obravnava tudi glasnost in trajanje zvoka. Na dnu strani je v učbeniku zapisan tudi 

cilj, da učenci razlikujejo zvoke po preprostih lastnostih (glasnosti, trajanju, 

višini).  

 V učbeniku Raziskujem in razmišljam 3 (Umek idr., 2014) je veliko opomb, 

katere dejavnosti naj učenci rešijo v delovnem zvezku ter katere dejavnosti lahko 

opravijo samostojno v zvezek. 

 

2.8.3 Napačne predstave učencev o zvoku 
  

Lautrey in Mazens (2003) sta izvedla raziskavo o predstavah učencev v Franciji o zvoku. 

Raziskavo sta izvedla, saj sta bila mnenja, da je malo znano o otrokovih predstavah o 

zvoku, kljub temu da nas zvok obkroža vsak dan. V Franciji se o zvoku v šolah učijo 

pozno. Avtorja sta predšolskim otrokom (6-letnikom) predstavila štiri različne situacije, 

in sicer snovnost, pot potovanja, stalnost in težo.  

Ker je ena izmed napačnih predstav otrok tudi ta, da je zvok narejen iz snovi in zato ne 

more potovati skozi trdne snovi, sta jih vprašala, naj poskusijo razložiti, zakaj lahko 

slišimo zvok skozi stene. Otroci so odgovorili, da ga ne moremo slišati, ker je zaprt ali pa 

ga lahko slišimo, ker gre zvok skozi vrata (prav tam). Tudi Guest (2003) je ugotovil, da 

si učenci razredne stopnje ustvarijo lastne teorije o potovanju zvoka in menijo, da je 

melodija zelo majhna in gre lahko skozi razpoke v vratih. Učenci razredne stopnje ne 

razumejo zvoka kot primera valovanja. Menijo, da je nekaj v našem ušesu, kar aktivno 

ujame zvok. 

Druga situacija, ki sta jo Lautrey in Mazens (2003) predstavila otrokom, je bila pot 

potovanja. Pred otroka sta postavila škatlo, iz nje se je slišal zvok, v tem primeru je bilo 

to mukanje krave. Naloga otroka je bila, da nariše, kako si predstavlja, da potuje zvok do 

treh ljudi, ki so stali enako oddaljeni od škatle. Otroci so potovanje zvoka od krave do 

ljudi prikazali z ravno črto. Bili so mnenja, da gre zvok samo do teh treh ljudi in se ne širi 

v vse smeri (prav tam). Tudi v priročniku za učitelje Okolje in jaz 3 (Antić idr., 2007) 

avtorji povzemajo podobne ugotovitve. Učenci tretjega razreda imajo napačno predstavo 

o širjenju zvoka, saj so mnenja, da zvok potuje od vira do ušesa in se ne širi od vira v vse 

smeri. Prav tako avtorji tudi izpostavijo, da imajo učenci pogosto napačne predstave, 



42 
 

povezane s čutilom za zvok – ušesom. Za mnoge učence je uho le zunanji del, vendar 

zunanji del imenujemo uhelj.  

Tretja situacija, ki sta jo Lautrey in Mazens (2003) zastavila otrokom, je bila o trajnosti 

zvoka. Raziskovalec je leseni palčki udaril eno ob drugo in počakal, da se zvok ni več 

slišal. Zanimalo ga je, kaj se dogaja z zvokom, ko potuje. Nekateri otroci so bili mnenja, 

da zvok traja neskončno, nekateri pa, da zvok izgine. 

Zadnja situacija, ki sta jo avtorja zastavila otrokom, je bila teža. Otroci so pravilno 

napovedali, da se teža predmeta ne spreminja z oddajanjem zvoka. 

S spoznavanjem zvoka v predšolskem obdobju se je ukvarjala tudi U. Urankar (2014). 

Pred predvidenimi aktivnostmi, povezanimi z zvokom, je ugotovila, da otroci (6-letniki) 

ne vedo, kaj potrebujemo, da dobro slišimo. Noben otrok ni navedel pravilnega odgovora, 

in sicer, da potrebujemo zdrava ušesa. Tudi po izvedenih aktivnostih sta le dva otroka 

pravilno odgovorila na vprašanje, ostali otroci so kot pravilni odgovor navedli čista ušesa. 

Prav tako otroci pred izvedenimi aktivnostmi niso vedeli, kako pride zvok iz naših ušes v 

možgane. Najbolj pogost odgovor je bil, da zvok potuje skozi cevke. Na vprašanje, kako 

potuje zvok od deklice do dečka po »telefončku«, je bilo veliko odgovorov ne vem 

oziroma deček govori, deklica posluša. Po izvedenih aktivnostih so otroci znali odgovoriti 

na vprašanje, in sicer, da zvok potuje od deklice do dečka po vrvici.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 
 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave o spoznavanju svetlobe, vremena 

in zvoka z namiznimi didaktičnimi igrami v 3. razredu osnovne šole. Predstavili bomo 

opredelitev raziskovalnega problema, cilje raziskave in raziskovalna vprašanja. Opisali 

bomo vzorec, zajet v raziskovanje, postopek zbiranja podatkov ter analize vseh treh učnih 

ur v trajanju 90 minut, izvedenih v 3. razredu osnovne šole. Nato bodo sledili rezultati 

učencev, doseženih na preizkusih znanja, ki jih imenujemo pred-test, kadar jih učenci 

rešujejo pred izvedbo učnih ur oziroma po-test, kadar ga učenci rešujejo po izvedbi učnih 

ur, ter interpretacija teh. 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Didaktične igre so primerna učna metoda za obravnavo različnih tematik pri poučevanju 

spoznavanja okolja, saj je didaktična igra učinkovit način za izobraževanje učencev, ker 

pri njih vzbuja radovednost in jih motivira k različnim dejavnostim. V tretjem razredu 

osnovne šole učenci znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji ter spoznajo 

različne padavine in merijo količino teh (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Učenci 

spoznajo enoto za temperaturo, to je stopinja Celzija, ter da za merjenje temperature 

uporabljamo termometre. V tretjem razredu osnovne šole se učenci srečajo z vprašanjem, 

kako vidimo in kaj je svetloba. To sta za tretješolce zahtevni vprašanji. Razlaga, da je 

gledanje pasiven proces, pri čemer se svetloba od predmetov odbija v naše oko, je 

marsikateremu učencu težko razumljiva. Učenci spoznajo tudi čutilo za vid (Antič, Bajd, 

Ferbar, Krnel in Pečar, 2006). V tretjem razredu učenci spoznajo poleg čutila za vid tudi 

čutilo za zvok ter nastajanje in lastnosti zvoka (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

Tudi Guest (2003) je raziskoval, pri katerih tematikah si učenci pogosto oblikujejo 

napačne predstave. Ugotovil je, da imajo učenci pri vseh treh zgoraj navedenih tematikah 

težave. Avtor poudarja, da učenci ne razumejo, zakaj dežuje in si sami ustvarijo teorijo o 

vremenskih spremembah. Lastne teorije si ustvarijo tudi o potovanju zvoka (npr. melodija 

je zelo majhna in gre lahko skozi razpoke v vratih). Prav tako otroci menijo, da je gledanje 

pasiven proces, knjigo vidimo, ker svetloba izhaja iz našega očesa in potuje do knjige. 

Nekateri otroci menijo, da je odpiranje in zapiranje očesa podobno prižiganju in ugašanju 

luči v sobi. Po njihovem mnenju svetloba prihaja iz očesa, ko je le-to odprto. Kot lahko 

opazimo iz zgoraj zapisanega, so vse tri tematike kompleksne in zahtevne za obravnavo 

v prvem in drugem triletju osnovne šole. Ravno zato je pomembno, da učitelji pripravijo 

nabor dejavnosti, kjer imajo učenci aktivno vlogo. Tako si med učenjem več zapomnijo, 

hkrati pa vključujejo različna čutila. Tako njihovo znanje postane trajnejše. In mnoge 

študije so potrdile pozitiven vpliv metode didaktične igre na učenca in njegovo učenje.  

Med raziskovanjem in pregledovanjem literature smo ugotovili, da razumevanje treh 

zgoraj navedenih tematik v skupini tretješolcev, poučevanih z metodo didaktične igre, ni 

dovolj raziskano, zato smo se odločili raziskati, ali bodo učenci z metodo didaktične igre, 

ki je bila uporabljena v osrednjem delu učnih ur pri obravnavi svetlobe, vremena in zvoka 

pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole dosegli zastavljene učne cilje. 

Hkrati nas zanima, ali uporaba iste vrste didaktične igre pri obravnavi vseh treh tematik 

pripomore k boljšemu poznavanju pravil igre pri učencih in ali prevladujoča metoda 

didaktične igre vpliva na interes učencev za igranje didaktične igre. 
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3.2 Cilji raziskave 
 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema smo oblikovali naslednje cilje raziskave:  

 

 ugotoviti, ali bodo učenci dosegli zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri obravnavanih tematikah vreme, svetloba in zvok; 

 ugotoviti, kako bo uporaba iste vrste namizne didaktične igre pripomogla k 

boljšemu razumevanju pravil pri učencih; 

 primerjati, kakšen bo interes učencev pri igranju iste vrste didaktične igre pri 

obravnavi vseh treh tematik.  

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Raziskovalna vprašanja smo določili glede na zgoraj zapisane cilje raziskave, in sicer:  

 

RV1: V kolikšni meri učenci dosegajo zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri obravnavanih tematikah vreme, svetloba in zvok? 

RV2: Kako uporaba namiznih didaktičnih iger pripomore k boljšemu razumevanju pravil 

pri tovrstnih igrah pri učencih? 

RV3: Kako se spreminja interes učencev pri večkratni uporabi iste vrste namizne 

didaktične igre? 

 

3.4 Metoda in raziskovalni pristop  
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Prepletata se 

kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

3.4.1 Vzorec 

 

Raziskavo smo izvedli na mestni osnovni šoli, in sicer v študijskem letu 2015/2016. 

Vzorec je neslučajnostni namenski. V 3. razredu izbrane mestne osnovne šole je 22 

učencev, podatke o predstavah učencev pred obravnavo učnih tematik vreme, svetloba in 

zvok smo pridobili za 17 učencev. Na po-testu je pri obravnavani tematiki vreme 

sodelovalo 17 učencev, pri tematiki svetloba in zvok pa 22 učencev. Vzrok nesodelovanja 

ostalih učencev je bila odsotnost pri pouku, zaradi bolezni ali drugih vzrokov. Povprečna 

starost učencev in učenk 3. razreda je 8–9 let. Učenci pri pouku spoznavanja okolja 

uporabljajo učbenik Dotik okolja 3 (2013) in delovni zvezek Dotik okolja 3 (2013).  

 

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov  
 

V mesecu decembru 2015 smo se sestali z mentorico na izbrani mestni osnovni šoli ter se 

dogovorili o skupnem sodelovanju, o poteku raziskave in soglasjih staršev. Nato je v 

mesecu februarju 2016 sledila raziskava. Učenci so reševali preizkus znanja tipa papir-

svinčnik, ki ga poenostavljeno imenujemo pred-test, kadar so ga učenci reševali pred, in 

po-test, kadar so ga učenci reševali po izvedenih učnih urah in izpolnjevali vprašalnik o 

samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil na 
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petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Nato smo v razredu izvedli tri učne ure v trajanju 

90 minut. Najprej smo obravnavali tematiko vreme, nato svetlobo in kot zadnjo zvok. Pri 

vseh treh tematikah smo uporabili isto vrsto namizne didaktične igre, ki smo jih sami tudi 

pripravili. Med izvajanjem učnih ur je učiteljica izpolnila opazovalni list. Z njim smo 

preverjali, ali učenci bolje razumejo pravila iger, ki se ponavljajo, in kakšen je njihov 

interes za igranje igre. Po izvedenih urah smo uporabili preizkus znanja tipa papir- 

svinčnik za preverjanje znanja učencev ter vprašalnik o učenčevi samooceni ravni 

interesa za učenje spoznavanja okolja ter poznavanje pravil na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Po končanih učnih urah smo zabeležili opažanja o razumevanju pravil 

iger pri učencih, njihovem interesu za igranje namizne didaktične igre ter doseganju 

zastavljenih učnih ciljev.  

 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 
 

Pridobljeni podatki o odgovorih učencev, pridobljeni s pomočjo preizkusa znanja tipa 

papir-svinčnik pred in po obravnavi vseh treh tematik o poznavanju svetlobe, vremenskih 

pojavih in zvoka, so kategorizirani in vneseni v program Excel. Podobno smo obdelali 

tudi podatke o samooceni ravni interesa za igranje namizne didaktične igre. Za opis 

vzorca smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. Podatki, pridobljeni z opazovalnim 

listom, ki ga je izpolnila učiteljica, služijo podkrepitvi rezultatov, dobljenih s preizkusom 

znanja. 

 

3.4.4 Opis instrumentov 
 

V raziskavi smo za zbiranje podatkov uporabili tri instrumente, in sicer preizkus znanja 

tipa papir-svinčnik o treh tematikah (vreme, svetloba, zvok), vprašalnik o samooceni 

ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa ter opazovalni list, ki ga je med učnimi urami izpolnjevala učiteljica. S 

preizkusom znanja tipa papir-svinčnik smo želeli preveriti učenčevo znanje o tematikah 

pred izvedbo učnih ur in po izvedbi učnih ur. S pomočjo vprašalnika smo želeli pridobiti 

podatke o učenčevi samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja ter poznavanje 

pravil na petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Med vsako učno uro je učiteljica 

izpolnila opazovalni list. V nadaljevanju bomo instrumente tudi podrobneje opisali.  

 

 PRED-TEST IN PO-TEST 
 

V tretjem razredu smo predznanje učencev preverili s pomočjo preizkusa znanja tipa 

papir-svinčnik, ki smo ga oblikovali za namen naše raziskave. Za vsako tematiko (vreme, 

svetloba, zvok) smo na pred-testu in po-testu zastavili 4 naloge različnega tipa, ki so 

preverjale znanje in predstave učencev o vremenu, svetlobi in zvoku. Vprašanja, ki smo 

jih zastavili, so različne ravni, pri tem pa je pomembno, da učenci uporabijo svoje znanje, 

razumevanje in sklepanje. Kot je navedeno v ciljih in standardih znanja v učnem načrtu 

za spoznavanje okolja (2011), naj bi učenci pri tematikah vreme, svetloba in zvok usvojili 

določene učne cilje in standarde znanja (tabela 2, tabela 6, tabela 9). 

  

Pri sestavljanju nalog za preizkus znanja tipa papir-svinčnik smo izhajali iz učnega načrta 

za spoznavanje okolja (2011). Prav tako smo se morali odločiti, s katerimi tipi nalog bomo 

preverjali znanje. Poznamo različne tipe nalog, kot so esejske naloge, naloge 
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dopolnjevalnega tipa, naloge izbirnega tipa, naloge kratkih odgovorov, naloge 

povezovanja in naštevanja. Tipi nalog imajo prednosti in omejitve, ki jih moramo 

upoštevati (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Za preverjanje poznavanja podatkov, 

dejstev, terminov, so bolj primerne naloge dopolnjevalnega tipa in naloge kratkih 

odgovorov. Z drugimi tipi nalog lahko preverjamo višje taksonomske ravni (Žagar, 2002). 

Iz tabel 11, 12 in 13 lahko vidimo, katera vprašanja smo zastavili učencem, tip naloge, 

cilje in pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje.  
 

 
Tabela 11: Tabela nalog po vrstah, ciljih in pravilnih odgovorih pri tematiki vreme za 3. razred osnovne 

šole 

NALOGA VRSTA 

NALOGE 

CILJI PRAVILNI 

ODGOVOR 
Poglej vremensko karto in 

odgovori na spodnja 

vprašanja. 

a. Kakšno je bilo vreme 

16. 12. 2015 v 

Mariboru? 

b. Koliko stopinj so 

namerili v Murski 

Soboti? 

c. V katerih krajih je 

tisti dan deževalo? 

d. V katerem kraju so 

tisti dan izmerili 

najvišjo temperaturo? 

Naloga kratkih 

odgovorov. 
Učenci znajo 

prebrati 

vremensko 

napoved in 

prepoznati 

simbole na njej. 

a. Oblačno. 

b. 3 °C. 

c. V Ljubljani in 

Kranju. 

d. V Kopru. 

Poveži ustrezne simbole za 

vremenske pojave z ustrezno 

fotografijo. Posamezno 

fotografijo lahko povežeš z 

več simboli. 

Naloga 

povezovanja. 
Vedo, da 

vremenski pojavi 

vplivajo na 

človeka. 

Prvo fotografijo naj bi 

učenci povezali s 

simbolom za sonce, veter 

ali oblak. Drugo sliko naj 

bi povezali s simbolom 

za dež, veter ali sneg. 

Tretjo sliko naj bi 

povezali s simbolom za 

veter, sneg in sonce. 
Naštej vsaj tri vrste padavin, 

ki jih poznaš. 
Naštevanje. Učenci naštejejo 

padavine. 
Sneg, dež, toča, žled. 

Kako imenujemo napravo, ki 

meri količino padlega dežja? 

Obkroži pravilen odgovor. 

a) Kako bi sam izdelal 

napravo, s katero bi 

lahko doma izmeril 

padlo količino dežja? 

Opiši postopek 

izdelave naprave. 

Strukturirana 

naloga; naloga 

izbirnega tipa in 

naloga kratkih 

odgovorov. 

Učenci znajo 

poimenovati 

napravo, ki meri 

količino padlega 

dežja ter opisati, 

kako bi jo sami 

izdelali. 

A (dežemer) 

 

Potreboval bi plastični 

lijak, velik steklen 

kozarec in ravnilo. Na 

steklenem kozarcu bi 

narisal merilo. Na 

steklen kozarec bi nato 

postavil plastični lijak. 

Nato bi odčital, koliko 

vode je priteklo v 

dežemer. 
 

 

 

 



47 
 

Tabela 12: Tabela nalog po vrstah, ciljih in pravilnih odgovorih pri tematiki svetloba za 3. razred osnovne 

šole 

NALOGA VRSTA NALOGE CILJI PRAVILNI 

ODGOVOR 
Kako imenujemo 

predmete, ki oddajajo 

svetlobo? 

Naloga kratkih 

odgovorov. 

Učenci znajo 

poimenovati predmete, 

ki oddajajo svetlobo. 

Svetila. 

Kateri predmeti 

oddajajo svetlobo? 

Obkroži pravilen 

odgovor. 

Naloga izbirnega tipa. Učenci znajo 

poimenovati predmete, 

ki oddajajo svetlobo. 

C (baterijska svetilka, 

sveča, zvezde) 

Ali je predmet na sliki 

svetilo ali se svetloba 

od njega le odbije? 

Odgovor zapiši na črto 

pod sliko. 

a. Ali katera 

slika 

predstavlja 

naravno 

svetilo? 

Obkroži DA 

ali NE. 

b. Če si obkrožil, 

DA, zapiši 

številko slike, 

ki prikazuje 

naravno 

svetilo. 

Strukturirana naloga; 

naloga kratkih 

odgovorov in naloga 

izbirnega tipa. 

Učenci ločijo 

predmete, ki oddajajo 

svetlobo od predmetov, 

ki se svetijo. 

Ogenj – svetilo. 

CD zgoščenka – 

svetloba se le odbije. 

Sonce – svetilo. 

Sveča – svetilo. 

Alu folija – svetloba se 

le odbije. 

Baterijska svetilka – 

svetilo. 

a. DA 

b. 1 (ogenj), 3 

(sonce) 

Pojasni, zakaj deklica 

vidi brati. 

Naloga kratkih 

odgovorov. 

Učenci vedo, da 

svetlobo zaznavamo z 

vidom, pogled mora 

biti usmerjen proti 

svetilu ter da predmete 

vidimo samo, če se 

svetloba od njih odbije 

v naše oko. 

 

Namizna svetilka 

oddaja svetlobo, ki 

potuje do slike v knjigi 

in se nato odbije v 

dekličino oko. 
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Tabela 13: Tabela nalog po vrstah, ciljih in pravilnih odgovorih pri tematiki zvok za 3. razred osnovne 

šole 

NALOGA VRSTA NALOGE CILJI PRAVILNI 

ODGOVOR 
Naštej vsaj štiri načine, 

kako lahko ustvariš 

zvok. 

 

Čutilo za sluh je 

_______ 

Naštevanje in naloga 

kratkih odgovorov. 
Učenci znajo navesti 

načine, kako bi lahko 

ustvarili zvok. 

Učenci vedo, da je uho 

čutilo za sluh. 

Ploskanje, tleskanje, 

govorjenje, topotanje ... 

a. Uho. 

Po katerih snoveh se 

lahko širi zvok? Označi 

s križcem. 

Naloga označevanja. Učenci znajo našteti 

lastnosti zvoka, in 

sicer, da se zvok širi po 

lesu, zraku, kovini in 

vodi. 

Po zraku, kovini, lesu 

in vodi. 

Kaj meniš, da se zgodi, 

ko zvonec potopimo v 

vodo iz z njim 

zacingljamo. Obkroži 

pravilni odgovor. 

Naloga izbirnega tipa. Učenci vedo, da se po 

vodi širi zvok. 
C (zvonec bomo slišali, 

a tišje, kot če bi z njim 

pozvonili izven vode). 

Na uro postavimo 

palico, nato pa na 

palico prislonimo uho. 

Pozorno prisluhnemo. 

Ali slišimo tiktakanje 

ure? (DA, NE) 

Pojasni, zakaj si se tako 

odločil. 

Strukturirana naloga; 

naloga izbirnega tipa in 

naloga kratkih 

odgovorov. 

Učenci vedo, da se po 

lesu širi zvok. 
DA. 

 

Zato, ker se po lesu širi 

zvok. 

 

 

 VPRAŠALNIK O SAMOOCENI RAVNI INTERESA ZA UČENJE 

SPOZNAVANJA OKOLJA IN POZNAVANJE PRAVIL 

Pred izvedbo učnih ur so učenci izpolnili vprašalnik (tabela 14), s katerim smo preverili 

njihovo samooceno ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in odgovoriti na 

vprašanja. S križcem × so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z napisano trditvijo. 

Pri sestavljanju vprašalnika o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanje pravil smo uporabili izraz igra. V mislih smo imeli didaktično igro, vendar 

učencem nismo želeli dodajati neznanega pojma.  
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Tabela 14: Vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanje pravil 

 

 

 

 

 

sploh se ne 

strinjam 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se strinjam 

 

 

 

popolnoma 

se strinjam 

Zelo rad se učim spoznavanje 

okolja.  

     

Pri pouku spoznavanja okolja 

enkrat na mesec uporabljamo 

igre in se pri tem učimo. 

     

Učenje spoznavanja okolja z 

igrami je zelo zanimivo. 

     

Pravila igre zlahka razumem. 

     

Isto vrsto igre lahko dolgo 

igram in se je ne naveličam. 

     

Veliko vem o svetlobi. 

     

Zelo dobro poznam vremenske 

pojave, padavine in vremenske 

znake. 

     

O zvoku že veliko vem. 

     

 

Po izvedenih učnih urah so učenci izpolnili vprašalnik, s katerim smo preverili njihovo 

mnenje o znanju pri tematikah vreme (tabela 15), svetloba (tabela 16) in zvok (tabela 17) 

ter samooceno ravni interesa za učenje spoznavanja okolja, igranja igre in poznavanja 

pravil na petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in 

odgovoriti na vprašanja. S križcem × so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z 

napisano trditvijo. 

Pri vseh treh vprašalnikih smo učencem zastavili pet enakih vprašanj, in sicer: učenje 

spoznavanja okolja z namizno igro mi je bilo zelo zanimivo; igranja igre sem se 

razveselil; med igranjem igre sem upošteval pravila; z zanimanjem sem se lotil izvedbe 

poskusov in samostojnih nalog; igro sem igral dolgo časa in se je nisem naveličal. 

Ker so se učenci prvič seznanili z igranjem namizne didaktične igre pri obravnavi 

tematike vreme, smo jim zastavili bolj splošno trditev glede poznavanja pravil (pravila 

igre sem zlahka razumel). Pri obravnavi tematik svetloba in zvok so učenci igro igrali že 

drugič oziroma tretjič, zato smo jih zastavili trditve, vezane na poznavanje pravil pri 

igranju namizne didaktične igre (pravila igre sem zlahka razumel, saj sem jih že slišal; ko 

sem videl igralno kocko, sem vedel, kako bomo določili tistega, ki bo začel z igro; v 

knjigi, ki je bila priložena igri, sem vedel, kje so rešitve nalog).  



50 
 

Učenci so pri obravnavi tematike zvok namizno didaktično igro igrali tretjič, zato smo 

jim zastavili še eno vprašanje, vezano na poznavanje in razumevanje pravil igre (igro zelo 

dobro poznam in bi jo lahko igral tudi brez ponavljanja pravil).  

V vseh treh tabelah smo učencem kot zadnjo trditev zapisali, kaj menijo, ali so se veliko 

naučili o vremenskih pojavih, padavinah in vremenskih znakih/o svetlobi/o zvoku.  

 
Tabela 15: Vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanje pravil po 

obravnavi tematike vreme 

 

 

 

 

sploh se ne 

strinjam 

 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se strinjam 

 

 

 

popolnoma se 

strinjam 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo zelo 

zanimivo. 

     

Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

     

Pravila igre sem 

zlahka razumel. 

     

Med igranjem igre 

sem upošteval pravila 

igre. 

     

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe 

poskusov in 

samostojnih nalog. 

     

Igro sem se igral 

dolgo časa in se je 

nisem naveličal. 

     

Med igranjem igre mi 

je upadel interes za 

igranje igre.  

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o 

vremenskih pojavih, 

padavinah in 

vremenskih znakih. 
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Tabela 16: Vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanje pravil po 

obravnavi tematike svetloba 

 

 

 

 

 

sploh se ne 

strinjam 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se strinjam 

 

 

 

popolnoma se 

strinjam 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo všeč. 

     

Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

     

Pravila igre sem 

zlahka razumel, saj 

sem jih že slišal. 

     

Ko sem videl igralno 

kocko, sem vedel, 

kako bomo določili 

tistega, ki bo začel z 

igro. 

     

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje so rešitve 

nalog.  

     

Med igranjem igre 

sem upošteval pravila 

igre. 

     

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe 

samostojnih nalog. 

     

Za igranje igre sem 

namenil ves 

razpoložljivi čas in se 

je nisem naveličal. 

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o 

svetlobi. 
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Tabela 17: Vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanje pravil po 

obravnavi tematike zvok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sploh se ne 

strinjam 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se strinjam 

 

 

 

popolnoma se 

strinjam 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo všeč. 

     

Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

     

Pravila igre sem zlahka 

razumel, saj sem jih že 

slišal. 

     

Ko sem videl igralno 

kocko, sem vedel, kako 

bomo določili tistega, 

ki bo začel z igro. 

     

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje so rešitve 

nalog.  

     

Igro zelo dobro poznam 

in bi jo lahko igral tudi 

brez ponavljanja pravil.  

     

Med igranjem igre sem 

upošteval pravila igre. 

     

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe 

samostojnih nalog. 

     

Za igranje igre sem 

namenil ves 

razpoložljivi čas in se je 

nisem naveličal. 

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o zvoku. 
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 OPAZOVALNI LIST 

Kot tretji instrument za zbiranje podatkov je bil uporabljen opazovalni list, ki ga je med 

izvajanjem učnih ur pri tematikah vreme, svetloba in zvok izpolnjevala učiteljica. Osnova 

opazovalnega lista je enaka za vse tri tematike, vendar smo opazovalni list za vsako učno 

uro nekoliko prilagodili, saj so se pravila igre večkrat ponovila, prav tako pa smo 

preverjali, kako se spreminja učenčev interes za igranje namizne didaktične igre, ko se ta 

večkrat ponovi. Želeli smo dobiti celostno sliko, kako skupina učencev oziroma razred 

deluje in se odziva pri delu z namiznimi didaktičnimi igrami. Opazovalni list vsebuje 

različne trditve, učiteljica v tabeli označi, ali se s trditvijo strinja, delno strinja, ne strinja, 

ali pa zapiše svojo opombo.  

Pri prvem opazovalnem listu (tabela 18) je zapisanih sedem različnih trditev. Postavljene 

so trditve o učenčevem interesu za igranje namizne didaktične igre (učenci so se igranja 

namizne igre razveselili; učenje spoznavanja okolja z namizno igro jim je bilo zanimivo; 

z zanimanjem so se lotili poskusov in samostojnih nalog; ali so se naveličali igre ter ali 

jim je med igranjem igre upadel interes za igranje igre). Dve trditvi se nanašata na 

poznavanje pravil (učenci so pravila igre zlahka razumeli; učenci so med igranjem igre 

upoštevali pravila igre). 

 
Tabela 18: Opazovalni list št. 1 za tematiko vreme 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

je bilo učencem 

zanimivo.  

    

Učenci so se igranja 

namizne igre 

razveselili. 

    

Učenci so pravila igre 

zlahka razumeli.  

    

Učenci so med 

igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

    

Učenci so se z 

zanimanjem lotili 

poskusov in 

samostojnih nalog. 

    

Učenci so igrali igro 

dolgo časa in se je niso 

naveličali. 

    

Učencem je med 

igranjem igre upadal 

interes za igranje igre.  

    

 

 

Na drugem opazovalnem listu (tabela 19) je 10 različnih trditev, in sicer o učenčevem 

interesu za igranje namizne didaktične igre (učenje spoznavanja okolja z namizno igro je 

bilo učencem zanimivo; učenci so se igranja namizne igre razveselili; učenci so se z 

zanimanjem lotili samostojnih nalog; učenci so se namizno igro igrali dolgo časa in se je 

niso naveličali; učencem je med igranjem igre upadel interes za igranje igre; učenci so 

imeli višji interes pri igranju namizne igre pri tematiki svetloba kot pri tematiki vreme). 

Štiri trditve se nanašajo na poznavanje pravil (učenci so pravila igre hitreje razumeli; 
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učenci so vedeli, kje v knjigi so rešitve nalog; učenci so ob pogledu na kocko vedeli, kako 

bodo določili tistega učenca, ki bo prvi začel igro; učenci so med igranjem igre upoštevali 

pravila igre). 

 
Tabela 19: Opazovalni list št. 2 za tematiko svetloba 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

je bilo učencem 

zanimivo.  

    

Učenci so se igranja 

namizne igre 

razveselili. 

    

Učenci so pravila igre 

hitreje razumeli kot 

prešnji teden, saj se 

pravila igre niso 

spremenila. 

    

Učenci so ob pogledu 

na kocko vedeli, kako 

bodo določili tistega 

učenca, ki bo prvi 

začel igro. 

    

Učenci so med 

igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

    

Učenci so vedeli, kje v 

knjigi so rešitve nalog.  

    

Učenci so se z 

zanimanjem lotili 

samostojnih nalog. 

    

Učenci so igrali igro 

dolgo časa in se je niso 

naveličali. 

    

Učencem je med 

igranjem igre upadel 

interes za igranje igre.  

    

Učenci so imeli višji 

interes pri igranju 

namizne igre pri 

tematiki svetloba kot 

pri tematiki vreme.  

    

 

 

Pri tretjem opazovalnem listu (tabela 20) je zapisanih devet različnih trditev. Postavljene 

so trditve o učenčevem interesu za igranje namizne didaktične igre (učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro je bilo učencem zanimivo; učenci so se igranja namizne igre 

razveselili; učenci so se z zanimanjem lotili samostojnih nalog; učenci so se namizno igro 

igrali dolgo časa in se je niso naveličali; učencem med igranjem igre interes za igranje 

igre ni upadel, kljub temu da igro že poznajo). Štiri trditve se nanašajo na poznavanje 

pravil (učenci so pravila igre hitreje razumeli, saj se ta niso spremenila; učenci so ob 

pogledu na kocko vedeli, kako bodo določili tistega učenca, ki bo prvi začel igro; učenci 

so med igranjem igre upoštevali pravila igre; učenci so vedeli, kje v knjigi so rešitve 

nalog). 
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Tabela 20: Opazovalni list št. 3 za tematiko zvok 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

je bilo učencem 

zanimivo.  

    

Učenci so se igranja 

namizne igre 

razveselili. 

    

Učenci so pravila igre 

že poznali, saj se ta 

niso spremenila. 

    

Učenci so ob pogledu 

na kocko vedeli, kako 

bodo določili tistega 

učenca, ki bo prvi 

začel igro. 

    

Učenci so med 

igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

    

Učenci so vedeli, kje v 

knjigi so rešitve nalog.  

    

Učenci so se z 

zanimanjem lotili 

samostojnih nalog. 

    

Učenci so igrali igro 

dolgo časa in se je niso 

naveličali. 

    

Učencem med 

igranjem igre interes 

za igranje ni upadel, 

kljub temu, da igro že 

poznajo.  

    

 

 

3.5 Učne ure z namiznimi didaktičnimi igrami 
 

V tem poglavju so predstavljene učne ure o vremenu, svetlobi in zvoku. Najprej bomo 

opisali učno uro in navedli učne cilje, nato podrobno opisali namizno didaktično igro in 

analizirali učne ure. Učne ure bomo analizirali z vidika ciljev, interesa, aktivnosti učencev 

med učno uro, izbire učnih oblik, učnih metod in učnih pripomočkov ter poznavanja 

pravil igre pri učencih. Pri analizah smo se oprli na oporne točke, ki jih predlaga D. Skribe 

Dimec in smo jih prejeli študentje Pedagoške fakultete pri predmetu didaktika 

naravoslovja (Skribe Dimec, 2013).  

 

3.5.1 Obravnava tematike vreme z uporabo namizne didaktične igre  
 

3.5.1.1 Opis učne ure na tematiko vreme 

 

Učni cilji, ki smo si jih zastavili, so bili sledeči:  

1. Naštejejo različne vrste padavin in znajo izmeriti temperaturo. 

2. Znajo prebrati vremensko napoved ter prepoznati simbole na njej. 
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3. Poznajo, kako vremenski pojavi vplivajo na človeka ter znajo povezati različne 

vremenske pojave z ustreznimi simboli.  

4. Poimenujejo napravo za merjenje dežja in znajo opisati postopek izdelave. 

 

Učna ura na tematiko vreme je potekala 90 minut, razdeljena je bila na uvodno 

motivacijo, osrednji del in zaključni del (priloga 7.1.1). Za uvodno dejavnost smo si z 

učenci ogledali posnetek vremenske napovedi, nato pa so učenci odgovarjali na različna 

vprašanja o posnetku. Sledil je prikaz vremenske napovedi na drsnicah, kjer smo učencem 

predstavili simbole za sončno vreme, meglo, dež ... (priloga 7.1.1.1). V osrednjem delu 

so učenci naprej pogledali skozi okno in opisali vreme. Nato smo se pogovorili o tem, 

kakšne padavine poznamo, kako različni vremenski pojavi vplivajo na nas in kako se v 

določenih vremenskih pogojih oblečemo. Učence smo vprašali, s katerim pripomočkom 

merimo temperaturo. Ogledali smo si alkoholni termometer in se o njem tudi pogovorili. 

Po pogovoru smo učence razdelili v štiri skupine, saj so začeli z igranjem namizne 

didaktične igre. Po končanem delu v skupinah smo skupaj pregledali učni list ter ponovili, 

kaj so se učenci naučili (priloga 7.1.1.4). Za zaključek so učenci rešili preizkus znanja 

tipa papir-svinčnik in izpolnili vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje 

spoznavanja okolja in poznavanja pravil pri tematiki vreme (prilogi 7.1.1.5 in 7.1.1.6). 

 

 3.5.1.2 Opis didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju5 

 

Učenci so v osrednjem delu učne ure začeli igrati namizno didaktično igro, ki smo jo 

poimenovali Meglenko na viharnem potovanju. Glede na način igranja jo uvrščamo pod 

namizne igre. Pri tem smo se osredotočili na Cehovo klasifikacijo iger (Mrak Merhar, 

2013). Namizna didaktična igra vsebuje igralno ploščo (slika 23), igralno kocko, igralno 

figuro in knjigo (slika 24), ki vodi učence od polja začetek do polja cilj. Za igralno ploščo 

smo si izbrali zemljevid Slovenije, na katerem smo pustili nekaj večjih slovenskih mest 

ter nekaj mest naših sosednjih držav. Zemljevid Slovenije in določene kraje na njem smo 

si izbrali zato, ker vreme ni enako po vseh mestih v Sloveniji in njenih sosednjih državah, 

na kar smo želeli učence tudi opozoriti. Njihova naloga je, da med potovanjem po igralni 

plošči uspešno in samostojno rešujejo naloge. Za uspešno reševanje nalog učenci dobijo 

tudi škatlo s pripomočki, ki je vsebovala naslednje pripomočke: plastenke, termometre, 

plastične lijake, palice, volno, kozarce za vlaganje, detergent za posodo, najlonske 

nogavice, sušilnik za lase in žlice (slika 25). Za izdelavo škatle s pripomočki, ki so bili 

del namiznih didaktičnih iger, smo bili pozorni na to, da smo izbrali različne učencem 

zanimive predmete. Predmeti so bili različnih barv, oblik, materialov, učenci so se jih 

lahko dotikali. Prav tako smo bili pozorni, da smo na prvo stran knjige, ki je bila del 

namizne didaktične igre, zapisali pravila za uporabo škatle s pripomočki in navodila za 

delo. Na vsaki strani knjige je bila zapisana ena naloga. Kot je D. Skribe Dimec (2007) 

zapisala, je priporočljivo, da učencem pripravimo tudi delovne liste, na katere zapisujejo 

svoje ugotovitve in sproti rešujejo naloge. Prav tako smo v knjigi zapisali, kje lahko 

učenci dobijo pripomočke, ki manjkajo v raziskovalni škatli, a jih potrebujejo za nadaljnje 

delo.  

Učni cilj igre je, da učenci poznajo vremenske pojave, padavine, veter ter znajo izmeriti 

temperaturo; znajo prebrati vremensko napoved in prepoznati simbole na njej ter poznajo, 

kako vremenski pojavi vplivajo na človeka. Prav tako so ugotovili, kako se imenuje 

naprava za merjenje dežja in kako jo lahko izdelajo na preprost način. Pravila igre so 

                                                           
5 Soavtorica namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju je Manela Suhonić. 
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napisana na prvi strani knjige, ki jo učenci dobijo za igranje namizne igre. Knjiga je del 

namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju (priloga 7.1.1.2), v njej se 

nahajajo rešitve nalog (priloga 7.1.1.3). Najprej vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki 

vrže največje število pik, prične z igro. Vsak izmed učencev reši samo eno nalogo, nato 

nadaljuje naslednji učenec in tako dalje, dokler ne pridejo do konca igre. Pripomočki so 

pripravljeni v škatli. Po uporabi vsak pripomoček vrnejo v škatlo. Vse naloge učenci 

izvajajo skupaj in si med seboj pomagajo. Pri tem morajo reševati vprašanja na učnem 

listu (priloga 7.1.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Slika 23: Igralna plošča za namizno didaktično igro                             Slika 24: Knjiga z nalogami in 

rešitvami pri tematiki vreme                                                                   Meglenko na viharnem potovanju  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 25: Pripomočki za igranje namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju 

 

3.5.1.3 Analiza učne ure s prevladujočo metodo didaktične igre 

 

a) CILJI UČNE URE: 

V učni uri smo si zastavili štiri učne cilje, kot je to navedeno v podpoglavju 3.5.1.1. V 

učno uro smo vključili tudi naravoslovne postopke (zaznavanje, merjenje, sklepanje, 

napovedovanje, ločevanje spremenljivk). 
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Učni cilji so preverljivi. Doseganje vseh štirih učnih ciljev smo vključili tudi v igranje 

namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju. 

Na podlagi rezultatov preizkusa znanja tipa papir-svinčnik po obravnavani tematiki 

vreme ugotovimo, da so učenci dosegli zastavljene učne cilje. 

b) INTERES ZA IGRANJE NAMIZNE DIDAKTIČNE IGRE: 

Na podlagi odziva učencev sklepamo, da so se igranja namizne didaktične igre razveselili. 

To smo opazili med igranjem namizne didaktične igre, saj so se učenci z veseljem lotili 

izvajanja nalog. Didaktična igra je vključevala tudi poskuse, pri izvajanju katerih so 

učenci potrebovali pomoč učiteljice. Za izvedbo učne ure na tematiko vreme bi bilo lažje, 

če bi bili v razredu prisotni dve učiteljici, vsaka bi pomagala dvema skupinama. Težava 

se je pojavila, saj so bile skupine različno hitre pri reševanju nalog didaktične igre, tako 

da so učenci včasih morali počakati na učiteljico, preden so lahko nadaljevali z naslednjo 

dejavnostjo. Kljub temu so se učenci igrali dolgo in se igre niso naveličali. Pri tem je en 

učenec igro predčasno končal, saj se ni vklopil v skupino. Morda je bil vzrok to, da mu 

ostali učenci v skupini niso pustili samostojno dokončati naloge, ko je prišel na vrsto. V 

prihodnje bi namizno didaktično igro načrtovali drugače, in sicer tako, da bi bila pomoč 

učiteljice manj potrebna. To bi naredili tako, da bi kakšen poskus izpustili oziroma ga 

zamenjali s kakšnim lažjim, ki bi ga učenci lahko samostojno izvedli.  

c) AKTIVNOST UČENCEV MED UČNO URO: 

Učenci so bili skozi celotno učno uro aktivni, saj so se prvič preizkusili v igranju namizne 

didaktične igre. Vendar je zaradi različnih bralnih in pisnih sposobnosti učencev med 

igranjem namizne didaktične igre prišlo do težav. Določiti smo morali, kateri učenec je v 

skupini boljši bralec, da je učenec prevzel vlogo bralca, in učenca, ki je hitrejši pri pisanju, 

saj je lahko potem drugim pomagal pri pravilnem zapisovanju odgovorov na učni list. 

Kot tretja oseba, ki ni stalno prisotna v razredu, želimo opozoriti, da je na to pri izvedbi 

didaktične igre treba biti pozoren. 

d) UČNE OBLIKE, UČNE METODE IN UČNI PRIPOMOČKI: 

V učni uri so se prepletale različne učne oblike, in sicer frontalna, skupinska in 

individualna. Prav tako so bile v uri uporabljene naslednje učne metode: pogovor, razlaga, 

opazovanja, delo v skupinah in metoda didaktične igre, ki je v učni uri tudi prevladovala, 

saj smo igranju namizne didaktične igre namenili 45 minut. V osrednjem delu učne ure 

smo pripravili pripomočke, ki so jih učenci uporabili pri igranju namizne didaktične igre, 

in sicer plastenke, termometri, plastični lijaki, palice, volno, kozarce za vlaganje, 

detergent za posodo, najlonske nogavice, sušilnik za lase in žlice. 

Za namizno igro so učenci potrebovali igralno ploščo, igralno kocko, igralne figure in 

učni list. V prihodnje bi spremenili igralno ploščo, ki je del namizne didaktične igre. Poleg 

zemljevida Slovenije, na katerem smo pustili nekaj večjih slovenskih mest ter nekaj mest 

naših sosednjih držav, bi dodali vremenske simbole, saj bi tako bolj osmislili namen 

igralne plošče. Učenci bi po koncu igranja namizne didaktične igre vremenske simbole 

poimenovali.  

e) POZNAVANJE PRAVIL IGRE:  

Ker so se učenci z namizno didaktično igro srečali prvič, jim je na začetku bilo treba 

navodila večkrat ponoviti. Na podlagi odziva otrok in opažanja učiteljice v razredu je bilo 
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učencem težje razumljivo, kako bodo določili učenca, ki bo prvi začel z igro. Prav tako 

smo jim med igranjem namizne didaktične igre večkrat morali ponoviti, kje najdejo 

rešitve nalog.  

 

3.5.2 Obravnava tematike svetloba z uporabo namizne didaktične igre 
 

3.5.2.1 Opis učne ure na tematiko svetloba 

 

Učni cilji, ki smo si jih zastavili, so bili sledeči:  

1. Ločijo predmete, ki oddajajo svetlobo (svetila), od predmetov, ki se svetijo. 

2. Vedo, da svetlobo zaznavamo z vidom ter da predmete vidimo samo, če se 

svetloba od njih odbija v naše oko. 

3. Poznajo naravna in umetna svetila.  

Učna ura je potekala 90 minut, razdeljena je bila na uvodno motivacijo, osrednji del in 

zaključni del (priloga 7.1.2). Za uvodno motivacijo so se učenci usedli v krog, kjer smo 

jih razdelili v pare. Eden v paru si je z rutko zavezal oči. Drugi je učenca vodil po razredu. 

Nato sta učenca zamenjala vlogi. Pogovorili smo se o tem, da je oko organ, ki je 

pomemben za vid. V osrednjem delu smo enemu učencu zavezali oči. Otipal je predmet 

v vrečki in ga poskušal čim bolj podrobno opisati. Učenci so poskušali ugotoviti, kateri 

predmet nam učenec opisuje. Nato je učenec lahko pogledal v vrečko in še enkrat opisal 

predmet. Ugotovili smo, da z vidom lažje opišemo predmete in določimo njihovo barvo 

ter obliko. V razred smo prinesli dve škatli, ki sta vsebovali določen predmet. Naloga 

učencev je bila, da pogledajo skozi luknjico in poskušajo ugotoviti, kateri predmet se 

nahaja v škatli. Ugotovili smo, da za zaznavanje barve predmeta potrebujemo svetlobo. 

Kot vir svetlobe smo uporabili baterijsko svetilko. Nato smo s pomočjo drsnic učencem 

razložili, zakaj predmete vidimo (priloga 7.1.2.1). V osrednjem delu smo učence razdelili 

v štiri skupine, kjer so začeli z igranjem namizne didaktične igre. Na voljo so imeli 45 

minut. Po končanem delu v skupinah smo skupaj pregledali učni list ter ponovili, kaj so 

se učenci naučili. Na elektronskih prosojnicah smo jim pokazali tri različne fotografije 

(priloga 7.1.2.5). Pogovorili smo se, katera fotografija pravilno prikazuje, zakaj vidimo 

jabolko. Za zaključek so učenci rešili preizkus znanja tipa papir-svinčnik in izpolnili 

vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil 

pri tematiki svetloba (prilogi 7.1.2.6 in 7.1.2.7). 

 

3.5.2.2 Opis didaktične igre Sijalko na poti izzivov 

 

Učenci so v osrednjem delu učne ure začeli igrati didaktično igro, ki jo glede na način 

igranja uvrščamo pod namizne igre. Pri tem smo se osredotočili na Cehovo klasifikacijo 

iger (Mrak Merhar, 2013). Namizno didaktično igro smo poimenovali Sijalko na poti 

izzivov in vsebuje igralno ploščo, igralno kocko, igralno figuro in knjigo, ki vodi učence 

od polja začetek do polja cilj (slika 26, prilogi 7.1.2.2 in 7.1.2.3). Na igralno ploščo smo 

narisali sonce kot svetlobni vir ter s puščicami ponazorili potovanje svetlobe od sonca do 

sladoleda ter s puščico nakazali odboj svetlobe od sladoleda do dekličinih oči. Sliko na 

igralni plošči smo povezali z igranjem namizne didaktične igre. Kot zadnje vprašanje pri 

igranju namizne didaktične igre smo učencem zastavili vprašanje, zakaj deklica vidi 

sladoled. Njihova naloga je, da med potovanjem po igralni plošči uspešno in samostojno 

rešujejo izzive. Za uspešno reševanje nalog so učenci dobili tudi škatlo, ki je vsebovala 
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različne pripomočke, in sicer baterijske svetilke, kresničke, svetleč trak, žlice, zgoščenke, 

nakit, alu folije, utripajoče angele (slika 28). Cilj igre je, da učenci ločijo predmete, ki se 

svetijo (svetila), od predmetov, ki oddajajo svetlobo, ter vedo, da svetlobo zaznavamo z 

vidom in predmete vidimo samo, če se svetloba od njih odbije v naše oko. Igra je primerna 

za do šest učencev. Pravila igre so napisana na prvi strani knjige, ki jo učenci dobijo za 

igranje namizne igre. Najprej vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki vrže največje 

število pik, začne z igro. Vsak izmed učencev reši samo eno nalogo, nato nadaljuje 

naslednji učenec in tako dalje, dokler ne pridejo do konca igre. Pripomočki so pripravljeni 

v škatli. Po uporabi vsak pripomoček vrnejo v škatlo. Vse naloge učenci izvajajo skupaj 

in si med seboj pomagajo. Pri tem morajo reševati vprašanja na učnem listu (priloga 

7.1.2.4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Knjiga z nalogami in rešitvami Sijalko na poti izzivov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 
Slika 27: Igralna plošča Sijalko na poti izzivov za tematiko svetloba 

 

 

 

 

 
 

 

 
Slika 28: Pripomočki za igranje namizne igre Sijalko na poti izzivov 
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3.5.2.3 Analiza učne ure s prevladujočo metodo didaktične igre 

 

a) CILJI UČNE URE:  

Z učno uro naj bi dosegli dva učna cilja, kot je to navedeno v podpoglavju 3.5.2.1. Med 

učno uro so bili uporabljeni tudi različni naravoslovni postopki (zaznavanje, primerjanje, 

sklepanje, sporočanje in uvrščanje). 

Zapisani učni cilji so preverljivi, na podlagi rezultatov preizkusa znanja tipa-papir 

svinčnik po obravnavi tematike svetloba lahko ugotovimo, da so učenci dosegli 

zastavljene učne cilje. Prvi in tretji učni cilj so učenci dosegli preko igranja namizne 

didaktične igre, ki smo jo poimenovali Sijalko na poti izzivov. Drugi učni cilj so učenci 

dosegli v uvodnem delu, ko so hodili po razredu z zavezanimi očmi in poskušali ugotoviti, 

kaj se skriva v škatli. Tudi ob razlagi procesa gledanja in igranja namizne didaktične igre 

so učenci dosegli drugi zastavljeni učni cilj.  

b) INTERES ZA IGRANJE NAMIZNE DIDAKTIČNE IGRE: 

Za učence smo med uro predvideli več motivacijskih spodbud; na podlagi opazovanja 

odziva otrok lahko sklepamo, da so se najbolj razveselili igranja namizne didaktične igre 

Sijalko na poti izzivov. Samostojno delo je v njih vzbudilo zanimanje za izvajanje 

različnih dejavnosti in jih vodilo k samostojnemu reševanju nalog. Velikokrat se je 

zgodilo, da so kakšen poskus večkrat ponovili, saj ga je hotel vsak učenec narediti sam. 

Kljub temu da so učenci poskus večkrat ponovili, se nam je ura časovno izšla, saj 

dejavnosti, ki smo jih pripravili za namizno didaktično igro, niso bile predolge. Ravno na 

to je opozoril tudi Lowe (1988) ter opozoril, da morajo pri igri sodelovati vsi učenci, 

hkrati pa naj bodo igre kratke, da učencem ne upade interes za igranje igre. 

c) AKTIVNOST UČENCEV MED UČNO URO:  

Že v fazi načrtovanja je bilo predvideno, da bodo učenci najbolj aktivni v osrednjem delu, 

saj smo jim pripravili nabor različnih dejavnosti, ki so jih samostojno izvedli med 

igranjem namizne didaktične igre.  

d) UČNE OBLIKE, UČNE METODE IN UČNI PRIPOMOČKI: 

V učni uri so se prepletale različne učne oblike, in sicer frontalna, skupinska in 

individualna. Frontalna oblika se je med učno uro pojavila zelo redko, in sicer le v 

osrednjem delu pri razlagi, zakaj predmete vidimo, ter ob ugotavljanju, kateri odgovor je 

pravilen pri prikazu treh različnih fotografij procesa gledanja. Prav tako se je individualna 

učna oblika pojavila le v zaključnem delu učne ure, ko so učenci reševali preizkus znanja 

tipa papir-svinčnik. Drugače pa je prevladovala skupinska oblika dela.  

Prav tako so bile v uri uporabljene naslednje učne metode: pogovor, razlaga, opazovanje, 

delo v skupinah in metoda didaktične igre, ki je v učni uri na tematiko svetloba 

prevladovala. Za tako razgibano uro smo uporabili veliko različnih učnih pripomočkov. 

Ker so učenci na stopnji konkretnih operacij, smo uporabili konkretni material. Za uvodno 

motivacijo smo uporabili rutke, nato so učenci v osrednjem delu dobili škatle z različnimi 

pripomočki, igralno ploščo, igralno kocko, igralne figure, učne liste in knjige, ki so jih 

učenci uporabljali pri igranju namizne didaktične igre. Škatle s pripomočki so vsebovale 

različne baterijske svetilke, kresničke, svetleč trak, žlice, zgoščenke, nakit, alu folije, 

utripajoče angele.  
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e) POZNAVANJE PRAVIL IGRE: 

 

Učenci so pravila igre razumeli hitreje kot pri prvi obravnavani tematiki (vreme), saj so 

pravila igre ostala enaka. Učenci so ob pogledu na igralno kocko vedeli, kako bodo 

določili tistega učenca, ki bo prvi začel igro. Učenci so tudi vedeli, kje v knjigi so rešitve 

nalog. Nekaj težav so imeli učenci, ki so prejšnjo uro manjkali, saj jim ni bilo jasno, kako 

ostali učenci poznajo pravila igre, če jih še nismo razložili. Ostale učence smo nato prosili, 

če lahko pomagajo in razložijo pravila tistim, ki so prejšnjič manjkali. Tako smo 

spodbudili dejavnost učencev in pritegnili ostale učence, da so prisluhnili pravilom igre.  
 

3.5.3 Obravnava tematike zvok z uporabo namizne didaktične igre  
 

3.5.3.1 Opis učne ure na tematiko zvok 

 

Učni cilji, ki smo si jih zastavili, so bili sledeči:  

1. Naštejejo lastnosti zvoka in njegovo nastajanje. 

2. Vedo, da je uho čutilo za sluh. 

3. Znajo opisati potovanje zvoka pri preprostih primerih. 

Učna ura je potekala 90 minut, razdeljena je bila na uvodno motivacijo, osrednji del in 

zaključni del (priloga 7.1.3). Za uvodno motivacijo smo učencem zastavili individualni 

konflikt. Odgovorili so na zastavljena vprašanja, nato pa list z odgovori vrgli v volilno 

skrinjico. Ko so vsi oddali svoj list z odgovori, smo list vzeli iz volilne skrinjice in prebrali 

odgovore. Na tablo smo zapisali, koliko učencev je izbralo določen odgovor. V osrednjem 

delu so učenci dobili različne predmete in poskusili z njimi ustvariti zvok. Tisti učenci, 

ki predmeta niso dobili, so imeli nalogo razmisliti, kako lahko oni sami ustvarijo zvok. 

Vprašali smo jih, kaj nam omogoči, da zvok slišimo, ter se pogovorili o organu za sluh. 

Na drsnicah smo pokazali sliko ušesa ter se pogovorili o tem, da mi vidimo le uhelj ter 

odprtino v sluhovod (priloga 7.1.3.1). Poimenovali smo sestavne dele ušesa in se 

pogovorili o tem, kako deluje uho. Izvedli smo nekaj preprostih poskusov; poskus o 

potovanju zvoka, ki smo ga izvedli s pomočjo lonca, prozorne folije in kristalčkov 

sladkorja. Drugi poskus je bil poskus z visečimi žlicami, kjer smo ugotovili, da se zvok 

prenaša po trdnih snoveh. Nato je sledila razdelitev v štiri skupine in igranje namizne 

didaktične igre. Učenci so sproti reševali učni list. Za zaključni del smo učencem zastavili 

enaka vprašanja kot na začetku šolske ure. Učenci so ponovno dobili liste, na katere so 

zapisali svoj odgovor in jih vrgli v volitveno škatlo. Ko so vsi oddali svoj list, smo liste 

vzeli iz volitvene skrinjice in prebrali odgovore. Na koncu učne ure so učenci rešili po-

test vprašalnik o samooceni ravni situacijskega interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanja pravil pri tematiki zvok (prilogi 7.1.3.5, 7.1.3.6). 

  

3.5.3.2 Opis didaktične igre Zvonko išče darilo 

 

Učenci so v osrednjem delu učne ure začeli igrati namizno didaktično igro, ki smo jo 

poimenovali Zvonko išče darila. Glede na način igranja jo uvrščamo pod namizne igre. 

Pri tem smo se osredotočili na Cehovo klasifikacijo iger (Mrak Merhar, 2013). Namizna 

didaktična igra vsebuje igralno ploščo (slika 29), igralno kocko, igralno figuro in knjigo 

(priloga 7.1.3.2), ki vodi učence od polja začetek do polja cilj (slika 30). Izbor slike za 
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igralno ploščo se povezuje z igranjem namizne didaktične igre Zvonko išče darila. Tako 

kot si sledijo naloge v knjigi, si sledijo tudi slike na igralni plošči. Njihova naloga je, da 

med potovanjem po igralni plošči uspešno in samostojno rešujejo naloge. Za uspešno 

reševanje nalog dobijo tudi škatlo, ki je vsebovala naslednje pripomočke: balon, leseno 

palico, posodo z vodo, zvonček, uro, trstenko in učni list. Cilj igre je, da učenci naštejejo 

lastnosti zvoka, kako nastane in opišejo potovanje zvoka pri preprostih primerih. Pravila 

igre so napisana na prvi strani knjige, ki jo učenci dobijo za igranje namizne igre. Najprej 

vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki vrže največje število pik, začne z igro. Vsak 

izmed učencev reši samo eno nalogo, nato nadaljuje naslednji učenec in tako dalje, dokler 

ne pridejo do konca igre. Rešitve nalog se nahajajo v knjigi (priloga 7.1.3.3). Pripomočki 

so pripravljeni v škatli (slika 31). Po uporabi vsak pripomoček vrnejo v škatlo. Vse naloge 

učenci izvajajo skupaj in si med seboj pomagajo. Pri tem morajo reševati vprašanja na 

učnem listu (priloga 7.1.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Igralna plošča za igranje namizne didaktične igre Zvonko išče darilo 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 30: Knjiga z navodili in rešitvami Zvonko išče darilo 
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Slika 31: Pripomočki za igranje namizne didaktične igre Zvonko išče darilo 

 

3.5.3.3 Analiza učne ure s prevladujočo metodo didaktične igre 

 

a) CILJI UČNE URE: 

Z učno uro smo dosegli tri zastavljene učne cilje, kot je to navedeno v podpoglavju 

3.5.3.1. V učno uro smo vključili tudi naravoslovne postopke (zaznavanje, sklepanje, 

sporočanje, oblikovanje domnev). 

Zapisani učni cilji so preverljivi. Vse tri učne cilje smo dosegli preko namizne didaktične 

igre, ki smo jo poimenovali Zvonko išče darilo, ter v zaključnem delu ure, kjer smo skupaj 

ponovili, kaj vse so se učenci naučili. Na podlagi rezultatov preizkusa znanja tipa-papir 

svinčnik po obravnavi tematike svetloba, lahko ugotovimo, da so učenci dosegli 

zastavljene učne cilje. 

b) INTERES ZA IGRANJE NAMIZNE DIDAKTIČNE IGRE: 

Glede na naša opažanja in opažanja, k jih je beležila tudi učiteljica, upada interesa za 

igranje namizne didaktične igre pri učencih skozi obravnavo tematike zvok ni bilo opaziti. 

Vendar lahko glede na rezultate vprašalnika o samooceni interesa za igranje namizne 

didaktične igre ugotovimo, da je interes za igranje namizne didaktične igre učencem po 

tretjem igranju rahlo upadel. Iz tega lahko sklepamo, da niso dovolj zgolj naša opažanja 

med učno uro, ampak je pomembno, da za mnenje vprašamo tudi učence. Da do upada 

interesa za igranje didaktičnih iger ne bi prihajalo, je treba v učne ure vključiti različne 

metode dela. 
 

c) AKTIVNOST UČENCEV MED UČNO URO: 

Učenci so bili skozi celotno učno uro aktivni, saj je namizna didaktična igra vključevala 

različne poskuse, ustvarjali so zvoke ter bili aktivni pri poskusih, ki smo jih izvajali skupaj 

med učno uro. Pomoč so učenci potrebovali predvsem pri izvajanju poskusa z leseno 

palčko in uro. Nekateri izmed njih niso razumeli, kako naj bi poskus izvedli, drugi so 

imeli težave pri slišanju tiktakanja ure, saj je bilo v razredu glasno. Iz tega je razvidno, 
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da so bila navodila učencem težje razumljiva. Navodila bi bilo treba podati na bolj 

enostaven način, za lažjo ponazoritev poteka poskusa bi bilo treba dodati fotografijo. Kot 

je zapisal tudi Kamenov (2006), si učenci bolje zapomnijo navodila, če so ponazorjena s 

primerom. 

d) UČNE OBLIKE, UČNE METODE IN UČNI PRIPOMOČKI: 

V učni uri so se prepletale različne učne oblike, in sicer frontalna, skupinska in 

individualna. Prav tako so bile v uri uporabljene naslednje učne metode: pogovor, razlaga, 

opazovanja, metoda demonstracije in metoda didaktične igre, ki je bila prevladujoča 

metoda v učni uri. Pri didaktični igri so dobili škatlo s pripomočki, ki je vsebovala balon, 

leseno palico, posodo za vodo, zvonček, uro, trstenko in učni list.  

Za poskus širjenja zvoka po vodi smo izvedli poskus, kjer so učenci v vodo potopili 

zvonček in z njim zacingljali. Ker je bilo v razredu veliko hrupa, so nekateri učenci 

zvonček slabo slišali. V prihodnje bi učenci za izvajanje poskusa dobili večji zvonček, 

poskus bi opravljali na hodniku. 

e) POZNAVANJE PRAVIL IGRE: 

Učenci so pravila igre že poznali, saj se ta niso spremenila skozi obravnavo vseh treh 

učnih tematik (vreme, svetloba in zvok). Nekateri učenci so ob pogledu na igralno kocko 

vedeli, kako bodo določili tistega učenca, ki bo prvi začel igro. Prav tako so vedeli, kje v 

knjigi so rešitve nalog. Nekaj težav so imeli učenci, ki so manjkali na kateri izmed učnih 

ur. Vzrok za slabše poznavanje pravil pri učencih so lahko tudi počitnice, saj sta od 

zadnjega igranja namizne didaktične igre do obravnave zvoka minila dva tedna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

3.6 Rezultati in interpretacija 
 

V nadaljevanju bomo predstavili dosežke učencev na preizkusu znanja, ki smo ga 

uporabili dvakrat, in sicer kot pred-test in po-test pri tematikah vreme, svetloba in zvok v 

3. razredu osnovne šole. 

 

3.6.1 Obravnava tematike vreme 
 

Spodaj so zapisana vprašanja, ki smo jih zastavili učencem 3. razreda pri tematiki vreme. 

Odgovore učencev smo kategorizirali glede na njihove odgovore. Dosežke učencev na 

obeh preizkusih znanja smo predstavili tabelarično in grafično. 

 

1. naloga: Poglej vremensko karto in odgovori na spodnja vprašanja. 

Na preizkusu znanja smo učencem postavili vprašanja, ki so se nanašala na vremensko 

karto. Z vprašanji smo želeli preveriti, ali znajo učenci prebrati vremensko napoved in 

prepoznati simbole na njej. Pričakovali smo, da bodo učenci znali na vprašanja pravilno 

odgovoriti pred izvedbo učne ure na tematiko vreme, saj so vprašanja osnovne ravni, 

učenci pa na njih odgovorijo s kratkim odgovorom. 

 

a) Kakšno je bilo vreme 16. 12. 2015 v Mariboru? 

Prvo vprašanje preizkusa znanja se je nanašalo na vremensko karto, ki so jo morali učenci 

pogledati in odgovoriti na vprašanje, kakšno je bilo vreme 16. 12. 2015 v Mariboru. Z 

vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci prebrati vremensko napoved in 

prepoznati simbole na njej. Pričakovali smo, da bodo učenci znali na vprašanja pravilno 

odgovoriti, in sicer da je bilo v Mariboru oblačno vreme. Tabela 21 prikazuje, da je na 

pred-testu 35 % učencev navedlo napačen odgovor, na po-testu pa 71 % učencev. Na 

pred-testu so učenci za napačen odgovor navedli deževno ali 4 °C, prav tako je 71 % 

učencev na po-testu navedlo isti nepravilni odgovor, in sicer 4 °C. Na pred-testu je 59 % 

učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, na po-testu le 29 % učencev. Na pred-testu je 

6 % učencev navedlo dva odgovora, in sicer oblačno in 4 °C. 

 
Tabela 21: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kakšno je bilo vreme 16. 12. 

2015 v Mariboru. 

 

 

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST  

(%) 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

6 35 12 71 

Učenec navede pravilen 

odgovor.  
10 59 5 29 

Učenec navede dva 

odgovora (oblačno in 

4 °C). 

1 6 0 0 

SKUPAJ 17 100 17 100 
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b) Koliko stopinj so namerili v Murski Soboti? 

Učenci so morali pogledati na vremensko karto in odgovoriti na vprašanje, koliko stopinj 

bo predvidoma v Murski Soboti. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci 

prebrati vremensko napoved. Pričakovali smo, da bodo učenci znali na vprašanja pravilno 

odgovoriti pred obravnavo tematike vreme, in sicer da so v Murski Soboti namerili 3 °C. 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da je 12 % učencev na pred-testu napačno odgovorilo na 

vprašanje, in sicer so navedli, da je v Murski Soboti oblačno vreme. 88 % učencev je na 

pred-testu na vprašanje odgovorilo pravilno, na po-testu je 100 % učencev pravilno 

zapisalo odgovor.  

 
Tabela 22: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, koliko stopinj Celzija so namerili 

v Murski Soboti. 

 

 

c) V katerih krajih je tisti dan deževalo? 

Z navedenim vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci prebrati vremensko 

napoved in prepoznati simbole na njej. Pričakovali smo, da bodo učenci pred obravnavo 

tematike vreme znali na vprašanja pravilno odgovoriti, in sicer, da je tisti dan deževalo v 

Kranju in Ljubljani. Iz tabele 23 lahko ugotovimo, da je 6 % učencev na pred-testu in po-

testu napačno odgovorilo na vprašanje, in sicer so na vprašanje zapisali odgovor 

padavine. 6 % učencev je na pred-testu navedlo oba kraja pravilno in dodalo še tretji 

(napačen) kraj, to je bila Postojna. Na pred-testu je 18 % učencev navedlo le en pravilen 

kraj, in sicer le Ljubljano, prav tako je 12 % učencev na po-testu zapisalo samo en kraj in 

tudi ta je bil Ljubljana. Na pred-testu je 70 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje 

in navedlo oba kraja (Ljubljano in Kranj), na po-testu 82 % učencev.  

 
Tabela 23: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, v katerih krajih je tisti dan deževalo. 

 

 

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST  

(%) 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

2 12 0 0 

Učenec navede pravilen 

odgovor.  
15 88 17 100 

SKUPAJ 17 100 17 100 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

 (%) 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

1 6 1 6 

Učenec navede pravilen 

odgovor.  
12 70 14 82 

Učenec navede dva kraja 

pravilno in enega napačno. 

1 6 0 0 

Učenec navede le en kraj 

pravilno. 

3 18 2 12 

SKUPAJ 17 100 17 100 
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d) V katerem kraju so tisti dan izmerili najvišjo temperaturo? 

Z navedenim vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci prebrati vremensko 

napoved. Pričakovali smo, da bodo učenci znali na vprašanje pravilno odgovoriti pred 

izvedbo učne ure na tematiko vreme, in sicer, da so najvišjo temperaturo namerili v 

Kopru. Iz tabele 24 je razvidno, da je na pred-testu in po-testu 94 % učencev pravilno 

odgovorilo na vprašanje. Le 6 % učencev je na pred-testu in po-testu zapisalo napačen 

odgovor (Novo mesto).  

 
Tabela 24: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, v katerem kraju so tisti dan izmerili 

najvišjo temperaturo.  

 

2. naloga: Povezovanje ustreznih znakov za vremenske pojave z ustrezno fotografijo.  

 

Pri drugi nalogi na preizkusu znanja so morali učenci povezati ustrezne simbole za 

vremenske pojave z ustrezno fotografijo. Posamezno fotografijo so lahko povezali z več 

simboli. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci vedo, da za določena oblačila ni 

pomembna samo temperatura zunaj, ampak tudi vremensko stanje tistega dne. Na pred-

testu smo pričakovali, da bodo učenci prvo fotografijo povezali s simbolom za sonce, 

veter in/ali oblak. Za drugo sliko smo predvidevali, da bodo učenci povezali s simbolom 

za dež, veter in/ali sneg. Za tretjo sliko pa smo predvidevali, da jo bodo povezali s 

simbolom za veter, sneg in/ali sonce. Ugotovimo lahko, da je vseh 17 učencev na pred-

testu in po-testu simbol sonce povezalo s prvo fotografijo, simbol dež z drugo fotografijo 

in simbol sneg s tretjo fotografijo (tabela 25). Prav tako lahko ugotovimo, da učenci 

simbolov za sonce, dež in sneg niso povezali z nobeno drugo fotografijo niti na pred-testu 

niti na po-testu. Iz tabele 25 lahko razberemo, da so učenci na pred-testu in po-testu 

simbol za oblak povezovali z vsemi tremi fotografijami. 3 učenci na pred-testu simbola 

za oblak niso povezali z nobeno fotografijo, prav tako 4 učenci na po-testu. Podobno se 

je zgodilo s simbolom za veter, saj so ga učenci povezovali z vsemi tremi fotografijami, 

4 učenci na pred-testu in 7 učencev po-testu pa tega simbola ni povezalo z nobeno 

fotografijo. Iz tega lahko sklepamo, da učenci bolje poznajo simbole za sončno, deževno 

in snežno vreme kot pa simbole za oblačno in vetrovno vreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

 (%) 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

1 6 1 6 

Učenec navede pravilen 

odgovor.  
16 94 16 94 

SKUPAJ 17 100 17 100 
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Tabela 25: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o povezovanju ustreznih znakov za 

vremenske pojave z ustrezno fotografijo.  

 

3. naloga: Naštej vsaj tri padavine, ki jih poznaš. 

 

Z navedenim vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci našteti vrste padavin. 

Pričakovali smo, da bodo učenci na pred-testu znali našteti dve vrsti padavin (dež in 

sneg), vendar bodo imeli težavo s tretjo vrsto padavin (toča, žled ...). Iz tabele 26 je 

razvidno, da je 47 % učencev na pred-testu podalo dva pravilna primera padavin in enega 

napačnega, le 29 % učencev pa je podalo vse tri pravilne primere padavin. Na pred-testu 

je 24 % učencev pod napačen odgovor napisalo sončno, 12 % učencev veter in nevihto, 

6 % učencev strelo in 5 % učencev vodo. Pod najbolj pogost odgovor so učenci na pred-

testu navedli sneg, dež in točo, na po-testu so dodali še žled. Na po-testu 6 % učencev ni 

znalo odgovoriti na vprašanje, 94 % učencev je na vprašanje odgovorilo pravilno.  

 
Tabela 26: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, katere tri padavine poznajo. 

 

 

4. naloga: Kako imenujemo napravo, ki meri količino padlega dežja? 

 

Učenci so morali obkrožiti črko pred pravilnim odgovorom. Podali smo jim možnosti: 

dežemer, vetromer, kapljemer. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali znajo učenci 

poimenovati napravo, ki meri količino padlega dežja. Pri reševanju pred-testa smo 

PRED-TEST        

 OBLAČNO SONČNO SNEŽNO VETROVNO DEŽEVNO 

1. fotografija 3 17 0 5 0 

2. fotografija 8 0 0 2 17 

3. fotografija 4 0 17 3 0 

Nobena 

fotografija 

3 0 0 6 0 

PO-TEST          

1. fotografija 3 17 0 1 0 

2. fotografija 9 0 0 7 17 

3. fotografija 3 0 17 2 0 

Nobena 

fotografija 

4 0 0 7 0 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST  

(%) 

Učenec ni znal odgovoriti 

na vprašanje.  

1 6 1 6 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

1 6 0 0 

Učenec navede en pravilen 

primer padavin in dva 

napačna.  

2 12 0 0 

Učenec navede dva 

pravilna primera padavin 

in enega napačnega. 

8 47 0 0 

Učenec pravilno navede 

vsaj tri vrste padavin. 
5 29 16 94 

SKUPAJ 17 100 17 100 
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pričakovali, da bodo učenci imeli težave pri odgovarjanju na vprašanje, saj večina izmed 

njih še ni slišala za dežemer. Kot je vidno iz tabele 27, je 47 % učencev na pred-testu 

obkrožilo napačen odgovor, in sicer je 23 % učencev obkrožilo odgovor vetromer in 24 % 

učencev kapljemer. Na po-testu je 12 % učencev obkrožilo kapljemer, 6 % učencev na 

vprašanje ni znalo odgovoriti. Na pred-testu je 53 % učencev obkrožilo pravilen odgovor, 

na po-testu 82 % učencev.  

 
Tabela 27: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako imenujemo napravo, ki meri 

količino padlega dežja.  

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST 

(f) 

PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 1 6 

Učenec obkroži napačen 

odgovor. 

8 47 2 12 

Učenec obkroži pravilen 

odgovor. 
9 53 14 82 

SKUPAJ 17 100 17 100 

 

a. Kako bi sam izdelal napravo, s katero bi lahko doma izmeril padlo količino dežja? 

Opiši postopek izdelave naprave. 

Pri tem vprašanju so učenci morali opisati postopek izdelave naprave za merjenje količine 

padlega dežja. Pred izvedbo učne ure na tematiko vreme smo pričakovali, da bodo učenci 

imeli težave pri odgovarjanju na vprašanje, saj učenci dežemera verjetno še niso 

izdelovali, poleg tega je to vprašanje višje taksonomske ravni. Kot je razvidno iz tabele 

28, na pred-testu 24 % učencev ni znalo odgovoriti na vprašanje, prav tako ni znalo 

odgovoriti 12 % učencev na po-testu. 35 % učencev je na pred-testu znalo navesti pravilne 

pripomočke, ki bi jih uporabili za izdelavo dežemera, vendar postopka izdelave niso znali 

opisati. 29 % učencev na pred-testu ni znalo zapisati pripomočkov oziroma postopka 

izdelave dežemera, prav tako 23 % učencev na po-testu. 12 % učencev je na pred-testu 

pravilno navedlo postopek izdelave dežemera, na po-testu 59 % učencev. 

 
Tabela 28: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako bi sami izdelali napravo, s 

katero bi lahko doma izmerili padlo količino dežja.  

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

 (%) 

PO-TEST PO-TEST  

(%) 

Učenec ni znal odgovoriti 

na vprašanje.  

4 24 2 12 

Učenec navede napačne 

pripomočke in napačen 

opis postopka izdelave. 

5 29 4 23 

Učenec navede pravilne 

pripomočke, vendar 

postopka izdelave ne zna 

opisati.  

6 35 1 6 

Učenec navede pravilne 

pripomočke in pravilen 

opis postopka izdelave. 

2 12 10 59 

SKUPAJ 17 100 17 100 
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3.6.1.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri tematiki vreme 

 

Na sliki 32 vidimo prikaz deleža učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja pri 

preizkusu znanja pri tematiki vreme. Najboljše rezultate na po-testu so učenci dosegli pri 

prvi b nalogi. 100 % učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, koliko stopinj so 

namerili v Murski Soboti. 1. a, c in d naloga učencem niti na pred-testu niti na po-testu ni 

povzročala težav. Naštej vsaj tri vrste padavin, ki jih poznaš, je bilo tretje vprašanje. 29 

% učencev je na pred-testu pravilno odgovorilo na vprašanje, na po-testu 94 % učencev. 

Učenci so na po-testu bolje odgovarjali na zastavljeno vprašanje, saj smo se pri učni uri 

o padavinah veliko pogovarjali. Učenci so imeli težave pri odgovarjanju na vprašanje, 

kako bi sami izdelali napravo, s katero bi lahko doma izmerili padlo količino dežja, kar 

je bilo četrto vprašanje. Opisati so morali tudi postopek izdelave. Na pred-testu je pravilno 

opisalo postopek izdelave le 12 % učencev. Na po-testu je bil odstotek višji, in sicer je na 

vprašanje pravilno odgovorilo 59 % učencev, saj so pri obravnavi tematike vreme učenci 

v razredu sami izdelali dežemer. Največ težav je na po-testu povzročalo 1. a vprašanje, in 

sicer kakšno je bilo vreme 16. 12. 2015 v Mariboru. Odgovor so morali učenci prebrati 

iz priložene vremenske napovedi. Pri tem vprašanju so dosegli tudi najnižji delež 

pravilnih odgovorov, in sicer jih je pravilno odgovorilo le 29 %. Učenci so namesto 

odgovora oblačno zapisovali temperaturo, ki so jo tisti dan namerili v Mariboru (4 °C). 

Sklepamo lahko, da imajo učenci težave med ločevanjem, kakšno je bilo vreme in 

temperaturo zraka v določenem kraju. Rezultatov druge naloge nismo grafično 

predstavili, saj je bilo pri nalogi možnih več pravilnih odgovorov. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 32: Delež učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja pri preizkusu znanja po obravnavi 

tematike vreme v 3. razredu osnovne šole 
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3.6.2 Obravnava tematike svetloba 
 

Spodaj so zapisana vprašanja, ki smo jih zastavili učencem 3. razreda osnovne šole pri 

tematiki svetloba. Odgovore učencev smo razvrstili v ustrezno kategorijo, glede na 

njihove odgovore. V raziskavi je na pred-testu sodelovalo 17 učencev, na po-testu 22 

učencev. Vzrok nesodelovanja učencev na pred-testu je bila odsotnost pri pouku (zaradi 

bolezni). Dosežke učencev na pred-testu in po-testu smo predstavili tabelarično in 

grafično. 

1. naloga: Predmeti, ki oddajajo svetlobo. 

 

Prvo vprašanje, ki smo ga učencem zastavili na preizkusu znanja, je bilo, kako imenujemo 

predmete, ki oddajajo svetlobo. Z vprašanjem smo najprej želeli preveriti, ali znajo učenci 

poimenovati predmete, ki oddajajo svetlobo, to so svetila. Pričakovali smo, da učenci na 

pred-testu ne bodo znali pravilno odgovoriti na vprašanje, ampak bodo zgolj našteli 

predmete, ki oddajajo svetlobo. Iz tabele 29 vidimo, koliko učencev ni znalo odgovoriti 

na vprašanje, koliko učencev je navedlo pravilen ali napačen odgovor. Tabela 29 

prikazuje, da 29 % učencev na pred-testu ni znalo odgovoriti na vprašanje, na po-testu je 

100 % učencev odgovorilo na vprašanje. Pravilno je na zastavljeno vprašanje na pred-

testu odgovorilo le 6 % učencev, na po-testu 86 % učencev. Na pred-testu je na 

zastavljeno vprašanje napačno odgovorilo 65 % učencev, na po-testu 14 % učencev. 24 % 

učencev je na pred-testu odgovorilo, da predmete, ki oddajajo svetlobo, imenujemo 

sonce, kar je bil najbolj pogost napačen odgovor. Pod druge napačne odgovore so učenci 

navedli tudi luč, svečo in ogenj. Učenci so torej našteli predmete, ki spadajo pod svetila, 

niso pa znali najti ustrezne nadpomenke za te predmete. Na po-testu sta se med napačnimi 

odgovori pojavila luč in svetloba.  

 
Tabela 29: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako imenujemo predmete, ki 

oddajajo svetlobo. 

 

2. naloga: Kateri predmeti oddajajo svetlobo? 

 

Kateri predmeti oddajajo svetlobo, je bilo drugo vprašanje. Učenci so morali obkrožiti 

pravilno črko pred odgovorom (predmeti, ki oddajajo svetlobo, so prižgana baterijska 

svetilka, goreča sveča, zvezde). Z vprašanjem smo najprej želeli preveriti, ali znajo učenci 

prepoznati predmete, ki oddajajo svetlobo. Predvidevali smo, da bodo imeli učenci na 

pred-testu težave glede določanja pravilnega odgovora, saj imajo težave pri ločevanju 

med predmeti, ki oddajajo svetlobo, ter predmeti, ki se svetijo. Tabela 30 prikazuje, da 

23 % učencev na pred-testu ni znalo odgovoriti na vprašanje, na po-testu je 100 % 

učencev na vprašanje odgovorilo. 59 % učencev je na pred-testu obkrožilo pravilen 

odgovor, na po-testu pa 96 % učencev. Na pred-testu je 12 % učencev obkrožilo napačen 

odgovor, in sicer odgovor, da so predmeti, ki oddajajo svetlobo, prstan, svetleč papir in 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti 

na vprašanje. 

5 29 0 0 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

11 65 3 14 

Učenec navede pravilen 

odgovor.  
1 6 19 86 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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baterijska svetilka. Napačen odgovor je na po-testu obkrožilo 4 % učencev. Na pred-testu 

je 6 % učencev obkrožilo več pravilnih odgovorov.  

 
Tabela 30: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kateri predmeti oddajajo svetlobo.  

 

3. naloga: Ali je predmet na sliki svetilo ali se svetloba od njega le odbije?  

 

Pri tretjem vprašanju pri preizkusu znanja so morali učenci ugotoviti, ali je predmet na 

sliki svetilo ali se svetloba od njega le odbije. Odgovor so morali zapisati na črto pod 

sliko. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci ločijo predmete, ki oddajajo svetlobo, 

od predmetov, ki se svetijo. Predvidevali smo, da bodo učenci na po-testu vedeli, da so 

ogenj, goreča sveča, sonce in prižgana baterijska svetilka svetila ter da se od CD-

zgoščenke in alu folije svetloba le odbija. Kot je razvidno iz tabel 31, 32, 33, 34, 35 in 

36, je največ učencev na pred-testu napačno odgovorilo na vprašanje, ali je goreča sveča 

svetilo ali se od nje svetloba le odbija. 24 % učencev je menilo, da se od sveče svetloba 

le odbija. Najmanj težav na pred-testu so učenci imeli z določanjem pri CD-zgoščenki 

(svetloba se od nje le odbija) in prižgani baterijski svetilki (je svetilo). Le 6 % učencev je 

napačno odgovorilo na vprašanje. Na po-testu se je zgodilo ravno obratno. Največ 

napačnih odgovorov se je pojavilo ravno pri vprašanju, ali je prižgana baterijska svetilka 

svetilo ali se svetloba od nje le odbija. 27 % učencev je napačno odgovorilo na vprašanje, 

menili so, da se svetloba od prižgane baterijske svetilke le odbija. Najmanj težav na po-

testu so imeli z določanjem CD-zgoščenke in alu folije. Tu je le 6 % učencev napačno 

odgovorilo na vprašanje, in sicer da sta predmeta svetilo. 

 
̶ Ali je ogenj svetilo ali se svetloba od njega le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu in po-testu vedeli, da je ogenj svetilo. Kot 

je razvidno iz tabele 31, je na pred-testu 12 % učencev na vprašanje odgovorilo napačno, 

na po-testu 14 % učencev. Menili so, da se od ognja svetloba le odbija. Na pred-testu je 

88 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, da je ogenj svetilo, na po-testu 86 % 

učencev. 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti 

na vprašanje. 

4 23 0 0 

Učenec obkroži napačen 

odgovor. 

2 12 1 4 

Učenec obkroži pravilen 

odgovor.  
10 59 21 96 

Učenec obkroži več kot en 

odgovor.  

1 6 0 0 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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Tabela 31: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je ogenj svetilo ali se svetloba 

od njega le odbija.  

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

2 12 3 14 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
15 88 19 86 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

̶ Ali je CD-zgoščenka svetilo ali se svetloba od nje le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu in po-testu vedeli, da se od CD-zgoščenke 

svetloba le odbije. Kot je razvidno iz tabele 32, le 6 % učencev na pred-testu ni znalo 

odgovoriti na vprašanje, medtem ko so na po-testu vsi učenci (100 %) odgovorili na 

vprašanje. Na pred-testu je 6 % učencev navedlo napačen odgovor, na po-testu je 5 % 

učencev napačno odgovorilo na vprašanje. 88 % učencev je na pred-testu pravilno 

odgovorilo na vprašanje, 95 % učencev pa na po-testu. 

 
Tabela 32: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je CD-zgoščenka svetilo ali se 

svetloba od nje le odbija.  

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

1 6 1 5 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
15 88 21 95 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

 

̶ Ali je sonce svetilo ali se svetloba od njega le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo na pred-testu učenci vedeli, da je sonce svetilo. Kot je razvidno 

iz tabele 33, je na vprašanje odgovorilo 100 % učencev. Na pred-testu je 18 % učencev 

napačno zapisalo svoj odgovor, na po-testu 9 % učencev. 82 % učencev je na pred-testu 

pravilno odgovorilo na vprašanje, da je sonce svetilo, na po-testu pa 91 % učencev. 

 
Tabela 33: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je sonce svetilo ali se svetloba 

od njega le odbija. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

3 18 2 9 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
14 82 20 91 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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 Ali je goreča sveča svetilo ali se svetloba od nje le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu vedeli, da je goreča sveča svetilo. Kot je 

razvidno iz tabele 34, je 24 % učencev na pred-testu napačno zapisalo svoj odgovor, na 

po-testu pa 9 % učencev. 76 % učencev je na pred-testu pravilno zapisalo svoj odgovor, 

na po-testu pa 91 % učencev. 

 
Tabela 34: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je sveča svetilo ali se svetloba 

od nje le odbija. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

4 24 2 9 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
13 76 20 91 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

̶ Ali je alu folija svetilo ali se svetloba od nje le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu vedeli, da se od alu folije svetloba odbija. 

Kot je razvidno iz tabele 35, 6 % učencev na pred-testu ni znalo odgovoriti na vprašanje, 

na po-testu pa je na vprašanje odgovorilo 100 % učencev. 12 % učencev je na pred-testu 

napačno odgovorilo na vprašanje, prav tako 5 % učencev na po-testu. 82 % učencev je na 

vprašanje na pred-testu pravilno odgovorilo, na po-testu pa 95 %. 

 
Tabela 35: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je alu folija svetilo ali se svetloba 

od nje le odbija. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

2 12 1 5 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
14 82 21 95 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

̶ Ali je prižgana baterijska svetilka svetilo ali se svetloba od nje le odbija? 

Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu vedeli, da je prižgana baterijska svetilka 

svetilo. Kot je razvidno iz tabele 36, je na pred-testu 6 % učencev napisalo napačen 

odgovor, na po-testu pa 27 % učencev. Eden izmed razlogov je lahko tudi ta, da je to 

primer, kjer je odvisno, kateri del baterijske svetilke opazujemo. Na pred-testu je 94 % 

učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, na po-testu 73 % učencev. 

 



76 
 

Tabela 36: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali je baterijska svetilka svetilo ali 

se svetloba od nje le odbija. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

1 6 6 27 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
16 94 16 73 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

 

a. Ali katera slika predstavlja naravno svetilo? 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli preveriti, če učenci vedo, ali katera slika predstavlja 

naravno svetilo. Njihova naloga je bila, da si ogledajo vse fotografije in obkrožijo (DA, 

NE), če katera slika predstavlja naravno svetilo. Predvidevali smo, da bodo učenci na 

pred-testu pravilno obkrožili odgovor DA ter da bodo vedeli, da sta sonce in ogenj naravni 

svetili. Na pred-testu 12 % učencev ni obkrožilo nobenega odgovora, na po-testu pa je 

100 % učencev odgovorilo na vprašanje (tabela 37). Na pred-testu je 12 % učencev 

obkrožilo odgovor NE, na po-testu 5 % učencev. Na vprašanje je na pred-testu pravilno 

odgovorilo 76 % učencev, na po-testu 95 % učencev.  

 
Tabela 37: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali katera slika predstavlja naravno 

svetilo. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

2 12 0 0 

Učenec napiše napačen 

odgovor. 

2 12 1 5 

Učenec napiše pravilen 

odgovor. 
13 76 21 95 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

b. Če si obkrožil DA, zapiši številko slik, ki prikazujejo naravno svetilo. 

Učenci so morali še enkrat pogledati vse slike in zapisati številko slike, ki predstavlja 

naravno svetilo. Predvidevali smo, da bodo učenci na pred-testu pravilno zapisali vsaj 

eno številko slike, ki predstavlja naravno svetilo (ogenj in sonce). Kot lahko ugotovimo 

iz tabele 38, so učenci podali različne odgovore. Na pred-testu je 28 % učencev navedlo 

le en pravilen odgovor, in sicer je vseh 28 % učencev napisalo le sonce. Na po-testu je 

9 % učencev napisalo le en pravilen odgovor, in sicer sonce oziroma ogenj. Na pred-testu 

je le 18 % učencev pravilno zapisalo oba odgovora, na po-testu 68 % učencev. Iz tega 

lahko sklepamo, da so učenci po obravnavi tematike svetloba znali prepoznati naravni 

svetili.  
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Tabela 38: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, katera slika predstavlja naravno 

svetilo. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST 

(f) 

PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec ni rešil predhodnega 

vprašanja in ni odgovarjal. 

1 6 1 5 

Učenec napiše napačen primer 

naravnega svetila. 

2 12 3 13 

Učenec napiše en pravilen primer 

naravnega svetila in enega 

napačnega. 

2 12 0 0 

Učenec navede dva pravilna 

primera naravnega svetila in 

enega napačnega. 

2 12 0 0 

Učenec navede dva pravilna in 

dva napačna primera naravnega 

svetila. 

1 6 1 5 

Učenec navede le en pravilen 

odgovor. 

5 28 2 9 

Učenec navede pravilen odgovor 

(ogenj, sonce) 
3 18 15 68 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

4. naloga: Pojasni, zakaj deklica vidi brati. 

 

Zadnje vprašanje, ki smo ga zastavili na preizkusu znanja, je bilo višje taksonomske ravni. 

Učenci so morali pojasniti, zakaj deklica vidi brati. Učenci so morali odgovor zapisati na 

črto pod sliko, pri tem pa so morali pozorno pogledati priloženo fotografijo. Z vprašanjem 

smo želeli preveriti, ali učenci vedo, da deklica vidi brati, ker se svetloba, ki jo oddaja 

namizna svetilka, odbije od knjige v dekličino oko. Predvidevali smo, da bodo učenci na 

pred-testu imeli težave, saj si proces gledanja razlagajo drugače. Kot lahko ugotovimo iz 

tabele 39, je na pred-testu 36 % učencev navedlo pravilno razlago procesa gledanja, na 

po-testu pa 68 % učencev. 29 % učencev je na pred-testu navedlo le, da se svetloba odbije, 

niso pa navedli nobene nadaljnje razlage. Enako se je zgodilo tudi na po-testu, ko 23 % 

učencev ni znalo napisati nadaljnje razlage, zakaj deklica vidi knjigo. 

 
Tabela 39: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, zakaj deklica vidi brati. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST 

(f) 

PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec navede napačno 

razlago procesa gledanja. 

5 29 2 9 

Učenec navede pravilno 

razlago, zakaj deklica vidi 

knjigo. 

6 36 15 68 

Učenec navede le, da se 

svetloba odbija brez nadaljnje 

razlage.  

5 29 5 23 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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3.6.2.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri tematiki svetloba 

 

Na sliki 33 vidimo prikaz deleža pravilnih odgovorov po nalogah pri tematiki svetloba. 

Kot lahko vidimo, so učenci povsod dosegli napredek, z izjemo 3. naloge. Vprašanje je 

bilo, ali je prižgana baterijska svetilka svetilo ali se svetloba od nje le odbija. Na pred-

testu je 94 % učencev odgovorilo pravilno, na po-testu 73 % učencev. Morda so učenci 

na po-testu dosegli manjši delež pravilnih odgovorov, saj je po-test reševalo 5 učencev 

več kot pred-test. Najboljše rezultate na po-testu so učenci dosegli pri drugi nalogi, kjer 

so v povprečju na po-testu dosegli 96 %. Prav tako so dobre rezultate dosegli pri prvi in 

tretji nalogi. Na pred-testu je pri prvi nalogi 6 % učencev pravilno odgovorilo na 

vprašanje, na po-testu pa 86 % učencev. Vzrok za nizek odstotek učencev, ki so pravilno 

odgovorili na prvo vprašanje, in sicer, kako imenujemo predmete, ki oddajajo svetlobo, 

je verjetno tudi to, da učenci niso znali najti nadpomenke predmetom, ki oddajajo 

svetlobo, ampak so jih znali zgolj našteti. Vzrok je lahko tudi dvoumnost vprašanj, ki bi 

jih bilo treba prej  preveriti pri učencih iste starosti. Najslabše rezultate so učenci dosegli 

pri 3. nalogi, in sicer pri vprašanju, kjer so morali zapisati številko slike, ki prikazuje 

naravno svetilo. Le 68 % učencev je na po-testu vedelo, da sta naravni svetili predstavljali 

dve fotografiji, in sicer ogenj in sonce. 9 % učencev je pod pravilni odgovor zapisalo le 

eno številko slike (ali ogenj ali sonce). Pri četrti nalogi so učenci morali pojasniti, zakaj 

deklica vidi brati. Pri tem so si morali pomagati s priloženo fotografijo. Na pred-testu je 

na vprašanje pravilno odgovorilo 36 % učencev, na po-testu 68 % učencev. Naloga je 

učencem povzročala težave, saj sodi v kategorijo nalog, ki so višje taksonomske ravni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Delež učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja pri preizkusu znanja po obravnavi 

tematike svetloba v 3. razredu osnovne šole 
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3.6.3 Obravnava tematike zvok 

 

Spodaj so zapisana vprašanja, ki smo jih zastavili učencem 3. razreda pri tematiki zvok. 

Odgovore učencev smo kategorizirali glede na njihove odgovore. Dosežke učencev na 

pred-testu in po-testu smo predstavili tabelarično in grafično. V raziskavi je na pred-testu 

sodelovalo 17 učencev, na po-testu pri obravnavi tematike zvok 22 učencev. Vzrok 

nesodelovanja učencev na pred-testu je bila odsotnost pri pouku (zaradi bolezni). Dosežke 

učencev na pred-testu in po-testu smo predstavili tabelarično in grafično. 

 

1. naloga: Kako lahko ustvariš zvok? 

 

Učenci so morali našteti vsaj štiri načine, kako lahko ustvarijo zvok. Učenci so morali 

odgovor zapisati na črto pod vprašanjem. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci 

znajo našteti vsaj štiri načine, kako bi lahko ustvarili zvok. Predvidevali smo, da učenci 

na pred-testu pri odgovarjanju na vprašanje ne bodo imeli težav, saj zvok lahko ustvariš 

na veliko različnih načinov. Iz tabele 40 lahko vidimo, da na pred-testu 6 % učencev ni 

znalo odgovoriti na vprašanje, na po-testu je 100 % učencev odgovorilo na vprašanje. 

6 % učencev je na pred-testu navedlo napačen odgovor, na po-testu pa nobeden izmed 

učencev ni navedel napačnega odgovora. Prav tako je na pred-testu 6 % učencev navedlo 

le en pravilen odgovor, na pred-testu pa so vsi učenci navedli vsaj tri pravilne odgovore. 

Na pred-testu je 12 % učencev navedlo le dva pravilna odgovora, 35 % učencev je 

navedlo tri pravilne odgovore. Na po-testu je 9 % učencev navedlo tri pravilne odgovore. 

Na pred-testu je 35 % učencev naštelo vsaj štiri načine, kako bi lahko ustvarili zvok. Na 

po-testu pa je 91 % učencev navedlo vsaj štiri pravilne načine, kako bi lahko ustvarili 

zvok. Na pred-testu so učenci kot najbolj pogost odgovor navedli ploskanje, udarjanje, 

govorjenje in topotanje. Na po-testu se je kot najbolj pogost odgovor ponovilo ploskanje, 

govorjenje, topotanje, pojavilo pa se je tudi tleskanje.  

 
Tabela 40: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako bi sami ustvarili zvok. 

 

a. Kako imenujemo čutilo za sluh? 

Z naslednjim vprašanjem nas je zanimalo, ali učenci znajo poimenovati čutilo za sluh. 

Učenci so morali odgovor zapisati na črto pod vprašanjem (uho). Z vprašanjem smo želeli 

preveriti, ali učenci znajo poimenovati čutilo za sluh. Predvidevali smo, da učenci pri 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec ne zna odgovoriti 

na vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec navede napačen 

odgovor. 

1 6 0 0 

Učenec navede en pravilen 

odgovor. 

1 6 0 0 

Učenec navede dva 

pravilna odgovora. 

2 12 0 0 

Učenec navede tri pravilne 

odgovore. 

6 35 2 9 

Učenec navede vsaj štiri 

pravilne odgovore. 
6 35 20 91 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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odgovarjanju na vprašanje ne bodo imeli težav, saj je vprašanje osnovne ravni. Kot je 

razvidno iz tabele 41, 6 % učencev na pred-testu in 5 % učencev na po-testu ni znalo 

odgovoriti na vprašanje. Na pred-testu je 6 % učencev na vprašanje odgovorilo napačno; 

napisali so, da je čutilo za sluh bobnič. Na po-testu je 9 % učencev napačno odgovorilo 

na vprašanje, saj so napisali, da čutilo za sluh imenujemo uhelj. 88 % učencev je na 

vprašanje pravilno odgovorilo na pred-testu ter 86 % učencev na po-testu.  

 

Tabela 41: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako imenujemo čutilo za sluh.  

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 1 5 

Učenec zapiše napačen 

odgovor. 

1 6 2 9 

Učenec zapiše pravilen 

odgovor. 
15 88 19 86 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

2. naloga: Po katerih snoveh se lahko širi zvok? 

 

Z drugo nalogo smo želeli preveriti, ali učenci vedo, po katerih snoveh se lahko širi zvok. 

Učenci so v tabeli morali odgovor označiti s križcem. Z vprašanjem smo želeli preveriti, 

ali učenci vedo, po katerih snoveh se lahko širi zvok. Predvidevali smo, da bodo učenci 

pri odgovarjanju na vprašanje imeli težave, saj jih večina ne ve, da se lahko zvok prenaša 

tudi po lesu in vodi. Iz tabel 42, 43, 44 in 45 lahko vidimo, da so največ težav na pred-

testu in po-testu imeli učenci z ugotavljanjem, ali se zvok prenaša po lesu in vodi. 47 % 

učencev je na pred-testu menilo, da se zvok ne prenaša po vodi, 41 % pa, da se zvok ne 

prenaša po lesu. Na pred-testu je 35 % učencev menilo, da se zvok ne prenaša po zraku, 

najmanj težav pa so imeli pri ugotavljanju, ali se zvok prenaša po kovini. Na pred-testu 

je vprašanje napačno odgovorilo le 18 % učencev na, in sicer, da se po kovini zvok ne 

prenaša. Na po-testu je 100 % učencev na vsa štiri vprašanja odgovorilo pravilno. Vsi 

(100 %) so označili, da se zvok prenaša po zraku, kovini, vodi in lesu.  

 

 Ali se zvok širi po zraku? 

Na pred-testu je 35 % učencev napačno odgovorilo na vprašanje, saj so menili, da se zvok 

ne prenaša po zraku (tabela 42). 65 % učencev je na pred-testu menilo, da se zvok prenaša 

po zraku, prav tako pa so vsi učenci (100 %) na po-testu pravilno odgovorili na vprašanje, 

in sicer, da se zvok prenaša po zraku .  

 

Tabela 42: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali se zvok širi po zraku. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec označi napačen 

odgovor. 

6 35 0 0 

Učenec označi pravilen 

odgovor. 
11 65 22 100 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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 Ali se zvok širi po kovini? 

Na pred-testu je 18 % učencev napačno odgovorilo na vprašanje, saj so menili, da se zvok 

ne prenaša po kovini (tabela 43). Na pred-testu je na vprašanje, da se zvok širi po kovini, 

pravilno odgovorilo 82 % učencev, prav tako pa so pravilno odgovorili na vprašanje vsi 

učenci (100 %) na po-testu.  

 
Tabela 43: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali se zvok širi po kovini. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec označi napačen 

odgovor. 

3 18 0 0 

Učenec označi pravilen 

odgovor. 
14 82 22 100 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

 Ali se zvok širi po vodi? 

Na pred-testu je 47 % učencev napačno odgovorilo na vprašanje, ali se zvok širi po vodi. 

Menili so, da se zvok ne širi po vodi. 53 % učencev je na pred-testu menilo ravno obratno, 

in sicer, da se zvok širi po vodi. Na po-testu so vsi učenci (100 %) pravilno odgovorili na 

vprašanje, ali se zvok širi po vodi (tabela 44).  

 
Tabela 44: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali se zvok širi po vodi. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec označi napačen 

odgovor. 

8 47 0 0 

Učenec označi pravilen 

odgovor. 
9 53 22 100 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

 Ali se zvok širi po lesu? 

Na pred-testu je 41 % učencev napačno odgovorilo na vprašanje, ali se zvok širi po lesu, 

saj so menili, da se zvok ne širi po lesu. 59 % učencev je na pred-testu menilo ravno 

obratno, in sicer, da se zvok širi po lesu. Na po-testu so vsi učenci (100 %) pravilno 

odgovorili na vprašanje, ali se zvok širi po lesu (tabela 45). 

 
Tabela 45: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali se zvok širi po lesu. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST 

(%) 

Učenec označi napačen 

odgovor. 

7 41 0 0 

Učenec označi pravilen 

odgovor. 
10 59 22 100 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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3. naloga: Kaj meniš, da zgodi, ko zvonec potopimo v vodo in z njim zacingljamo. 

 

Učencem smo na preizkusu znanja postavili vprašanje, in sicer so morali obkrožiti, kaj 

menijo, da se zgodi, ko zvonec potopimo v vodo in z njim zacingljamo. Učenci so morali 

obkrožiti pravilni odgovor. Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci vedo, da se zvok 

širi po vodi in da bodo zvonec slišali, če z njim zacingljamo v vodi. Predvidevali smo, da 

bodo učenci pri odgovarjanju na vprašanje na pred-testu imeli težave, saj nekateri menijo, 

da se zvok ne prenaša po vodi. Iz tabele 46 vidimo, da je na pred-testu 53 % učencev na 

vprašanje odgovorilo pravilno, in sicer, da bomo zvonec slišali, a tišje, kot če bi z njim 

pozvonili izven vode. 23 % učencev je na pred-testu obkrožilo isti napačen odgovor 

(zvonca ne bomo slišali). Na po-testu so vsi učenci (100 %) pravilno odgovorili na 

vprašanje. 

 
Tabela 46: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kaj menijo, da se zgodi, ko zvonec 

potopimo v vodo in z njim zacingljamo. 

 

4. naloga: Ali slišimo tiktakanje ure? 

 

Z navedenim vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da bomo slišali 

tiktakanje, ko na uro postavimo palico, nato pa na palico prislonimo uho in pozorno 

prisluhnemo. Učenci so morali obkrožiti pravilni odgovor (DA ali NE). Predvidevali smo, 

da bodo učenci pri odgovarjanju na pred-testu imeli težave, saj so nekateri menili, da se 

zvok ne prenaša po lesu. 24 % učencev je na pred-testu menilo, da tiktakanja ure ne bodo 

slišali, 76 % učencev je menilo, da bodo tiktakanje ure slišali (tabela 47). Na po-testu so 

vsi učenci (100 %) pravilno odgovorili na vprašanje, ali bodo tiktakanje ure slišali.  

 
Tabela 47: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, ali slišijo tiktakanje ure, ko na uro 

postavimo palico, nato pa na palico prislonimo uho. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

0 0 0 0 

Učenec obkroži napačen 

odgovor. 

4 24 0 0 

Učenec obkroži pravilen 

odgovor. 
13 76 22 100 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna odgovoriti na 

vprašanje. 

1 6 0 0 

Učenec obkroži napačen 

odgovor. 

4 23 0 0 

Učenec obkroži pravilen 

odgovor. 
9 53 22 100 

Učenec obkroži pravilen 

odgovor, vendar spodaj 

navede še drugačno razlago.  

3 18 0 0 

SKUPAJ 17 100 22 100 
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a) Pojasni, zakaj si se tako odločil. 

Z vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci vedo, da se zvok širi po lesu in da bodo 

slišali tiktakanje ure, ko na uro postavimo palico, nato pa na palico prisluhnemo uho. 

Predvidevali smo, da bodo učenci pri odgovarjanju na pred-testu imeli težave, saj nekateri 

menijo, da se zvok ne prenaša po lesu in zato tiktakanja ne bodo slišali; prav tako je 

vprašanje višje taksonomske ravni. Učenci so imeli na pred-testu in po-testu težave s 

pojasnjevanjem svoje odločitve. Na pred-testu 23 % učencev ni znalo pojasniti svojega 

odgovora, na po-testu 9 % učencev. Na pred-testu je 53 % učencev napačno pojasnilo 

svoj odgovor. Napisali so, da tiktakanja ure ne bodo slišali, ker se iz palice nič ne sliši; 

ne znajo pojasniti; tiktakanja ne bodo slišali, ker je zaprta palica; ker palica nima luknje 

vmes ... Na po-testu 9 % učencev ni znalo pojasniti svojega odgovora, napisali so zgolj 

ne vem. 18 % učencev je na pred-testu zapisalo pravilno razlago, in sicer, da bodo slišali 

tiktakanje ure, saj se zvok širi po lesu. Na po-testu je pravilno razlago zapisalo 55 % 

učencev. Na po-testu je 18 % učenci pojasnilo, da bi slišali tiktakanje ure, saj smo v 

razredu naredili poskus (tabela 48).  

 
Tabela 48: Odgovori učencev 3. razreda na pred-testu in po-testu o tem, kako so pojasnili svojo odločitev 

o izboru odgovora. 

ODGOVORI UČENCEV PRED-TEST (f) PRED-TEST 

(%) 

PO-TEST PO-TEST (%) 

Učenec ne zna pojasniti 

svojega odgovora. 

4 23 2 9 

Učenec napačno pojasni svoj 

odgovor.  

9 53 2 9 

Učenec pravilno pojasni svoj 

odgovor. 
3 18 12 55 

Učenec pravilno odgovori na 

vprašanje, vendar svojega 

odgovora ne zna ustrezno 

pojasniti.  

1 6 2 9 

Učenec pojasni svoj odgovor 

tako, da zapiše, da je naredil 

poskus. 

0 0 4 18 

SKUPAJ 17 100 22 100 

 

3.6.3.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri tematiki zvok 
 

Na sliki 34 vidimo prikaz deleža pravilnih odgovor po nalogah pri tematiki zvok. 

Najboljše rezultate na po-testu so učenci dosegli pri drugi, tretji in četrti nalogi, kjer je 

100 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje. Največji napredek opazimo pri prvi 

nalogi, kjer je 35 % učencev na pred-testu znalo napisati vsaj štiri načine, kako bi lahko 

ustvarili zvok, na po-testu je 91 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje. Prav tako 

lahko pri tretjem vprašanju vidimo, da so učenci na po-testu dosegli višji delež pravilnih 

odgovorov kot na pred-testu. Na pred-testu je 53 % učencev pravilno odgovorilo na 

vprašanje, na po-testu 100 % učencev. Najnižji delež pravilnih odgovorov na pred-testu 

in po-testu so učenci dosegli pri 4. a nalogi, kjer so morali pojasniti, zakaj menijo, da 

bodo oziroma ne bodo slišali tiktakanja ure, ko na uro postavijo palico, nato pa na palico 

prislonijo uho in pozorno prisluhnejo. Ta naloga je zahtevala višjo stopnjo mišljenja, zato 

je na pred-testu pravilno na vprašanje odgovorilo le 18 % učencev. Na po-testu je bil 

odstotek višji, in sicer 55 %. Kljub temu da smo pri obravnavi tematike zvok izvedli 



84 
 

poskus v razredu, je bil odstotek učencev, ki so pravilno pojasnili odgovor, nizek. Potrdili 

smo ugotovitev, da je težko spremeniti napačne predstave pri učencih, kljub 

eksperimentom v razredu (Pine, 2001).  

 

Slika 34: Delež učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja pri preizkusu znanja po obravnavi 

tematike zvok v 3. razredu osnovne šole 

 

3.6.4 Vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanje pravil 

 

3.6.4.1 Odgovori učencev na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil pred obravnavo tematik vreme, svetloba in zvok 

 

Pred izvedbo učnih ur so učenci izpolnili vprašalnik, s pomočjo katerega smo preverili 

njihovo samooceno ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in odgovoriti na 

vprašanja. S križcem × so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z napisano trditvijo. 

Zastavili smo jim 8 različnih trditev.  

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali učenci pri pouku spoznavanja okolja enkrat na 

mesec uporabljajo igre in se pri tem učijo. Iz tabele 49 je razvidno, da se 11 učencev 

(65 %) od 17 učencev sploh ne strinja oziroma ne strinja z zapisano trditvijo. 4 učenci 

(23 %) se delno strinjajo z zapisano trditvijo, 2 učenca (12 %) pa se s trditvijo strinjata 

oziroma popolnoma strinjata.  

Z drugo trditvijo smo želeli preveriti, ali je učencem učenje spoznavanja okolja z igrami 

zanimivo. Iz tabele 49 je razvidno, da se je 11 učencev (64 %) s trditvijo strinjalo oziroma 

popolnoma strinjalo. 3 učenci (18 %) so se s trditvijo delno strinjali, 3 učenci (18 %) se s 

trditvijo niso strinjali oziroma se sploh niso strinjali.  
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S tretjo trditvijo smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da pravila igre zlahka razumejo. 

12 učencev (70 %) je menilo, da pravila igre zlahka razumejo, saj so se s trditvijo strinjali 

oziroma popolnoma strinjali. 5 učencev (30 %) se je s trditvijo delno strinjalo.  

Četrto trditev smo zastavili, saj nas je zanimalo, ali lahko učenci igrajo isto vrsto igre dalj 

časa in se je ne naveličajo. 8 učencev (47 %) je menilo, da lahko igrajo igro dalj časa in 

se je ne naveličajo, saj so se s trditvijo strinjali oziroma popolnoma strinjali. 3 učenci 

(18 %) so se s trditvijo delno strinjali, 6 učencev (36 %) pa je menilo, da bi se igre, ki bi 

jo igrali dalj časa, naveličali, saj se s trditvijo niso strinjali oziroma se sploh niso strinjali.  

Zelo rad se učim spoznavanje okolja, je bila peta trditev. Zanimalo nas je, ali se učenci 

radi učijo spoznavanje okolja. Kot je razvidno iz tabele 49, je 11 učencev (65 %) 

odgovorilo, da se radi učijo spoznavanje okolja. 4 učenci (23 %) so se s trditvijo delno 

strinjali, 2 učenca (12 %) pa se spoznavanja okolja ne učita rada. 

Šesto trditev smo zastavili, saj nas je zanimalo, ali učenci menijo, da vedo veliko o 

svetlobi. 11 učencev (65 %) se je strinjalo oziroma popolnoma strinjalo s trditvijo, kar 

pomeni, da menijo, da vedo veliko o svetlobi. 4 učenci (23 %) so se s trditvijo delno 

strinjali, 2 učenca (12 %) pa sta menila, da o svetlobi ne vesta veliko.  

Sedma trditev se je nanašala na tematiko vreme. Zanimalo nas je, ali učenci menijo, da 

zelo dobro poznajo vremenske pojave, padavine in vremenske znake. Tabela 49 kaže, da 

je 8 učencev (47 %) menilo, da dobro poznajo vremenske pojave, padavine in vremenske 

znake, saj so se s trditvijo strinjali oziroma popolnoma strinjali. Delno se je s trditvijo 

strinjalo 6 učencev (35 %), 3 učenci (18 %) pa se s trditvijo niso strinjali oziroma se sploh 

niso strinjali.  

Osma trditev se je nanašala na tematiko zvok. Želeli smo preveriti, ali učenci menijo, da 

veliko vedo o zvoku. 13 učencev (77 %) je menilo, da o zvoku vedo veliko. 4 učenci 

(23 %) so se s trditvijo delno strinjali.  
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Tabela 49: Odgovori učencev 3. razreda na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil na petstopenjski lestvici Likertovega tipa. 

 

 

 

 

 

 

 TRDITVE 

število 

učencev 
in delež 

(%) 

 
sploh se 

ne 

strinjam 
 

se ne 
strinjam 

delno se 
strinjam 

se 
strinjam 

popolnoma 
se strinjam 

 

SKUPAJ 

 

1. 

Pri pouku spoznavanja 

okolja enkrat na mesec 

uporabljamo igre in se 

pri tem učimo. 

f 9 2 4 1 1 17 

 f (%) 53 12 23 6 6 100 

2. 
Učenje spoznavanja 

okolja z igrami je zelo 

zanimivo. 

f 1 2 3 3 8 17 

f (%) 6 12 18 18 46 100 

3. 
Pravila igre zlahka 

razumem. 

f 0 0 5 6 6 17 

f (%) 0 0 30 35 35 100 

4. 
Isto vrsto igre lahko 

dolgo igram in se je ne 

naveličam. 

f 5 1 3 3 5 17 

f (%) 30 6 18 18 29 100 

5. 
Zelo rad se učim 

spoznavanje okolja. 

f 1 1 4 2 9 17 

f (%) 6 6 23 12 53 100 

6. Veliko vem o svetlobi. 

f 0 2 4 8 3 17 

f (%) 0 12 23 47 18 100 

7. 

Zelo dobro poznam 

vremenske pojave, 

padavine in vremenske 

simbole. 

f 1 2 6 4 4 17 

f (%) 6 12 35 24 23 100 

8. O zvoku že veliko vem. 

f 0 0 4 4 9 17 

f (%) 0 0 23 24 53 100 
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3.6.4.2 Odgovori učencev na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike vreme 

 

Po izvedbi učne ure na tematiko vreme so učenci izpolnili vprašalnik, s pomočjo katerega 

smo dobili vpogled v njihovo samooceno ravni interesa za učenje spoznavanja okolja z 

namizno didaktično igro Meglenko na viharnem potovanju in poznavanja pravil na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in odgovoriti na 

vprašanja. S križcem × so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z napisano trditvijo. 

Zastavili smo jim 8 različnih trditev.  

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali je bilo učencem učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro zanimivo. Kot je razvidno iz tabele 50, je bilo 15 učencem (88 %) učenje 

spoznavanja okolja z namizno igro zanimivo, saj so se z zapisano trditvijo strinjali 

oziroma popolnoma strinjali. 2 učenca (12 %) sta se z zapisano trditvijo delno strinjala.  

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci igranja namizne igre razveselili. 17 

učencev (100 %) se je z zapisano trditvijo strinjalo oziroma popolnoma strinjalo. Učenci 

so se igranja namizne igre razveselili.  

Tretja trditev je bila, da so učenci pravila igre zlahka razumeli. 15 učencev (88 %) je 

pravila zlahka razumelo, 2 učenca (12 %) pa sta se s trditvijo delno strinjala. 

S četrto trditvijo smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da so med igranjem igre 

upoštevali pravila igre. Kot je razvidno iz tabele 50, je 16 učencev (94 %) menilo, da so 

upoštevali pravila igre, 1 učenec (6 %) pa je menil, da med igranjem igre ni upošteval 

pravil igre. 

S peto trditvijo smo želeli preveriti, ali so se učenci z zanimanjem lotili izvedbe poskusov 

in samostojnih nalog. 14 učencev (82 %) se je z zapisano trditvijo strinjalo oziroma 

popolnoma strinjalo, 3 učenci (18 %) pa so se s trditvijo delno strinjali.  

S šesto trditvijo smo želeli preveriti, ali so se učenci naveličali igranja igre. 12 učencev 

(70 %) je menilo, da se igranja igre niso naveličali, 3 učenci (18 %) so se s trditvijo delno 

strinjali, 2 učenca (12 %) pa sta menila, da sta se igranja igre naveličala (tabela 50). 

S sedmo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali je učencem med igranjem igre upadala 

motivacija. Kot je razvidno iz tabele 50, je 6 učencev (35 %) menilo, da jim je med 

igranjem igre upadala motivacija, 3 učenci (18 %) pa so se s trditvijo delno strinjali. 8 

učencev (47 %) se s trditvijo ni strinjalo oziroma popolnoma strinjalo.  

Osmo vprašanje se je nanašalo na tematiko vreme. Zanimalo nas je, ali učenci menijo, da 

so se veliko naučili o vremenskih pojavih, padavinah in vremenskih znakih. 16 učencev 

(94 %) je menilo, da so se veliko naučili o vremenskih pojavih, padavinah in vremenskih 

znakih, 1 učenec (6 %) se je s trditvijo delno strinjal. 
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Tabela 50: Odgovori učencev 3. razreda na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike vreme 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRDITVE 

število 
učencev 

in delež 

(%) 

 

sploh se 

ne 
strinjam 

 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

 

SKUPAJ 

 

1. 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo zelo 

zanimivo. 

f 0 0 2 2 13 17 

 f (%) 0 0 12 12 76 100 

2. 
Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

f 0 0 0 6 11 17 

f (%) 0 0 0 35 65 100 

3. 
Pravila igre sem zlahka 

razumel. 

f 0 0 2 6 9 17 

f (%) 0 0 12 35 53 100 

4. 
Med igranjem igre sem 

upošteval pravila igre. 

f 0 1 0 2 14 17 

f (%) 0 6 0 12 82 100 

5. 
Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe poskusov 

in samostojnih nalog. 

f 0 0 3 1 13 17 

f (%) 0 0 18 6 76 100 

6. 
Igro sem se igral dolgo 

časa in se je nisem 

naveličal. 

f 1 1 3 3 9 17 

f (%) 6 6 18 18 52 100 

7. 
Med igranjem igre mi 

je upadel interes. 

f 7 1 3 4 2 17 

f (%) 41 6 18 23 12 100 

8. 

Menim, da sem se 

veliko naučil o 

vremenskih pojavih, 

padavinah in 

vremenskih simbolih. 

f 0 0 1 1 15 17 

f (%) 0 0 6 6 88 100 
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3.6.4.3 Odgovori učencev na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike svetloba  

 

Po izvedbi učne ure na tematiko svetloba so učenci izpolnili vprašalnik, s katerim smo 

pridobili podatke o učenčevi samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja z 

namizno didaktično igro Sijalko na poti izzivov in poznavanja pravil na petstopenjski 

lestvici Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in odgovoriti na vprašanja. S 

križcem × so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z napisano trditvijo. Zastavili 

smo jim 9 različnih trditev.  

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali je bilo učencem učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro všeč. Kot je razvidno iz tabele 51, se je 22 učencev (100 %) strinjalo 

oziroma popolnoma strinjalo z zapisano trditvijo. Učenje spoznavanja okolja z namizno 

igro jim je bilo všeč. 

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci igranja namizne igre razveselili. 20 

učencev od 22 (91 %) se je igranja namizne igre razveselilo. 2 učenca (9 %) sta se z 

zapisano trditvijo delno strinjala. 

S tretjo trditvijo smo želeli preveriti, ali so učenci lažje razumeli pravila igre, saj so jih že 

predhodno slišali pri obravnavi tematike vreme. 19 učencev (87 %) je menilo, da so 

pravila igre lažje razumeli, saj so jih že slišali. 2 učenca (9 %) sta se s trditvijo delno 

strinjala, en učenec (4 %) se s trditvijo ni strinjal.  

S četrto trditvijo smo želeli preveriti, ali so učenci ob pogledu na igralno kocko vedeli, 

kako bodo določili tistega, ki bo začel z igro. Kot je razvidno iz tabele 51, je 20 učencev 

(91 %) ob pogledu na kocko vedelo, kako bodo določili tistega, ki bo začel z igro. 1 

učenec (4 %) se je s trditvijo delno strinjal, 1 učenec (5 %) se s trditvijo sploh ni strinjal.  

S peto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so učenci vedeli, kje v knjigi, ki je bila priložena 

igri, se nahajajo rešitve nalog. 20 učencev (91 %) je vedelo, kje v knjigi, ki je bila 

priložena igri, se nahajajo rešitve. 2 učenca (9 %) sta se s trditvijo delno strinjala.  

S šesto trditvijo smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da so med igranjem igre upoštevali 

pravila igre. 20 učencev (91 %) je menilo, da so med igranjem igre upoštevali pravila 

igre, 2 učenca (9 %) pa sta se s trditvijo delno strinjala.  

S sedmo trditvijo smo želeli preveriti, ali so se učenci z zanimanjem lotili izvedbe 

poskusov in samostojnih nalog. Kot je razvidno iz tabele 51, se je 19 učencev (86 %) z 

zapisano trditvijo strinjalo oziroma popolnoma strinjalo, 3 učenci (14 %) pa so se s 

trditvijo delno strinjali.  

Z osmo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci med dolgim igranjem igre le-te 

naveličali. 15 učencev (68 %) je menilo, da se igranja igre niso naveličali, 4 učenci (18 %) 

so se s trditvijo delno strinjali. 3 učenci (14 %) so menili, da so se igranja igre naveličali.  

Deveto vprašanje se je nanašalo na tematiko svetloba. Zanimalo nas je, ali učenci menijo, 

da so se veliko naučili o svetlobi. Kot je razvidno iz tabele 51, je 20 učencev (91 %) 

menilo, da so se veliko naučili o svetlobi, 1 učenec (4 %) se je s trditvijo delno strinjal, 1 

učenec (5 %) se s trditvijo sploh ni strinjal in je menil, da se ni veliko naučil o svetlobi.  
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Tabela 51: Odgovori učencev 3. razreda na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike svetloba 

 

 

 

 

 

 
TRDITVE 

število 
učencev 

in delež 

(%) 

 

sploh se 

ne 
strinjam 

 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

 

SKUPAJ 

 

1. 
Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo všeč. 

f 0 0 0 9 13 22 

 f (%) 0 0 0 41 59 100 

2. 
Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

f 0 0 2 5 15 22 

f (%) 0 0 9 23 68 100 

3. 
Pravila igre sem zlahka 

razumel, saj sem jih že 

slišal. 

f 0 1 2 3 16 22 

f (%) 0 4 9 14 73 100 

4. 

Ko sem videl igralno 

kocko, sem vedel, kako 

bomo določili tistega, 

ki bo začel z igro. 

f 1 0 1 6 14 22 

f (%) 5 0 4 27 64 100 

5. 

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje se nahajajo 

rešitve nalog.  

f 0 0 2 4 16 22 

f (%) 0 0 9 18 73 100 

6. 
Med igranjem igre sem 

upošteval pravila igre. 

f 0 0 2 4 16 22 

f (%) 0 0 9 18 73 100 

7. 
Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe poskusov 

in samostojnih nalog. 

f 0 0 3 10 19 22 

f (%) 0 0 14 45 41 100 

8. 
Igro sem se igral dolgo 

časa in se je nisem 

naveličal. 

f 2 1 4 4 11 22 

f (%) 9 5 18 18 50 100 

9. 
Menim, da sem se 

veliko naučil o svetlobi. 

f 1 0 1 3 17 22 

f (%) 5 0 4 14 77 100 
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3.6.4.4 Odgovori učencev na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike zvok  

 

Po izvedbi učne ure na tematiko zvok so učenci izpolnili vprašalnik, s katerim smo 

pridobili vpogled v njihovo samooceno ravni interesa za učenje spoznavanja okolja z 

namizno didaktično igro Zvonko išče darilo in poznavanja pravil na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Učenci so morali prebrati trditve in odgovoriti na vprašanja. S križcem 

× so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo z napisano trditvijo. Zastavili smo jim 10 

različnih trditev.  

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali je bilo učencem učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro všeč. 20 učencev od 22 (91 %) je odgovorilo, da jim je bilo učenje 

spoznavanja okolja z namizno igro všeč. 2 učenca (9 %) sta se z zapisano trditvijo delno 

strinjala. 

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci igranja namizne igre razveselili. 

Kot je razvidno iz tabele 52, se je 20 učencev (91 %) igranja namizne igre razveselilo. 2 

učenca (9 %) sta se z zapisano trditvijo delno strinjala. 

S tretjo trditvijo smo želeli preveriti, ali so učenci zlahka razumeli pravila igre, saj so jih 

že predhodno slišali pri dveh obravnavanih tematikah, in sicer vreme in svetloba. 19 

učencev (87 %) je menilo, da so pravila igre lažje razumeli, saj so jih že slišali. 1 učenec 

(5 %) se je s trditvijo delno strinjal, dva učenca (9 %) pa se s trditvijo sploh nista strinjala. 

S četrto trditvijo smo želeli preveriti, ali so učenci ob pogledu na igralno kocko vedeli, 

kako bodo določili tistega, ki bo začel z igro. 19 učencev (86 %) je ob pogledu na kocko 

vedelo, kako bodo določili tistega, ki bo začel z igro. 1 učenec (5 %) se je s trditvijo delno 

strinjal, 2 učenca (9 %) pa nista vedela, kako bodo določili tistega, ki bo začel z igro.  

S peto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so učenci vedeli, kje v knjigi, ki je bila priložena 

igri, se nahajajo rešitve nalog. 17 učencev (76 %) je vedelo, kje v knjigi, ki je bila 

priložena igri, se nahajajo rešitve. 2 učenca (9 %) sta se s trditvijo delno strinjala, 3 učenci 

(14 %) pa se s trditvijo niso strinjali. 

S šesto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci menijo, da igro poznajo dovolj dobro in 

bi jo lahko začeli igrati tudi brez ponavljanja pravil. Kot je razvidno iz tabele 52, je 19 

učencev (86 %) menilo, da bi igro lahko pričeli igrati brez ponavljanja pravil, saj jo 

poznajo dovolj dobro. 1 učenec (5 %) se je s trditvijo delno strinjal, 2 učenca (9 %) pa sta 

menila, da igre ne poznata dovolj dobro, da bi jo lahko pričela igrati brez ponovitve pravil. 

S sedmo trditvijo smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da so med igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 18 učencev (82 %) je menilo, da so med igranjem igre upoštevali 

pravila igre, 3 učenci (14 %) so se s trditvijo delno strinjali. 1 učenec (4 %) je menil, da 

med igranjem igre ni upošteval pravil igre.  

Z osmo trditvijo smo želeli preveriti, ali so se učenci z zanimanjem lotili izvedbe 

poskusov in samostojnih nalog. Kot je razvidno iz tabele 52, se je 21 učencev (95 %) z 

zapisano trditvijo strinjalo oziroma popolnoma strinjalo, 1 učenec (5 %) pa se s trditvijo 

ni strinjal.  

Deveto trditev smo zastavili, saj nas je zanimalo, ali so se učenci med igranjem igre te 

naveličali. 11 učencev (50 %) je menilo, da se igranja igre niso naveličali, 7 učencev 
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(32 %) se je s trditvijo delno strinjalo, 4 učenci (18 %) pa so menili, da so se igranja igre 

naveličali.  

Deseto vprašanje se je nanašalo na tematiko zvok. Zanimalo nas je, ali učenci menijo, da 

so se veliko naučili o zvoku. Kot je razvidno iz tabele 52, je 17 učencev (78 %) menilo, 

da so se veliko naučili o zvoku, 2 učenca (9 %) sta se delno strinjala s trditvijo, 3 učenci 

(13 %) so menili, da se niso veliko naučili o zvoku.  
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Tabela 52: Odgovori učencev 3. razreda na vprašalnik o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja 

okolja in poznavanje pravil po obravnavi tematike zvok 

 

 

 
TRDITVE 

število 
učencev 

in delež 

(%) 

 

sploh se 

ne 
strinjam 

 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

 

SKUPAJ 

 

1. 
Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo všeč. 

f 0 0 2 3 17 22 

 f (%) 0 0 9 14 77 100 

2. 
Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

f 0 0 2 5 15 22 

f (%) 0 0 9 23 68 100 

3. 
Pravila igre sem 

zlahka razumel, saj 

sem jih že slišal. 

f 2 0 1 4 15 22 

f (%) 9 0 5 18 68 100 

4. 

Ko sem videl igralno 

kocko, sem vedel, 

kako bomo določili 

tistega, ki bo začel z 

igro. 

f 1 1 1 2 17 22 

f (%) 5 5 5 9 77 100 

5. 

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje se nahajajo 

rešitve nalog.  

f 0 3 2 2 15 22 

f (%) 0 14 9 9 68 100 

6. 

Igro zelo dobro 

poznam in bi jo lahko 

igral tudi brez 

ponavljanja pravil. 

f 2 0 1 4 15 22 

f (%) 9 0 5 18 68 100 

7. 
Med igranjem igre 

sem upošteval pravila 

igre. 

f 0 1 3 2 16 22 

f (%) 0 4 14 9 73 100 

8. 

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe 

poskusov in 

samostojnih nalog. 

f 0 1 0 4 17 22 

f (%) 0 5 0 18 77 100 

 

9. 

Igro sem se igral 

dolgo časa in se je 

nisem naveličal. 

f 3 1 7 4 7 22 

f (%) 14 4 32 18 32 100 

10. 
Menim, da sem se 

veliko naučil o zvoku. 

f 2 1 2 1 16 22 

f (%) 9 4 9 5 73 100 
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3.6.5 Opazovalni listi in opažanja učiteljice 

 

Učiteljica je med izvajanjem učnih ur na tematike vreme, svetloba in zvok izpolnila tri 

različice opazovalnih listov (tabela 18, tabela 19, tabela 20). Ker smo želeli dobiti bolj 

celostno sliko, smo prosili učiteljico, da pozorno spremlja dogajanje v razredu in na 

opazovalnem listu zapiše svoja opazovanja. Želeli smo ugotoviti, ali učenci bolje 

razumejo pravila igre, ki se ponavljajo, in kakšen je njihov interes za igranje igre. 

Zanimalo nas je, kako je z vidika učiteljice deloval razred in kako so se učenci odzivali 

pri delu z namiznimi didaktičnimi igrami. Opažanja učiteljice so predstavljena 

tabelarično za vse tri tematike, in sicer vreme, svetloba in zvok. 

 

3.6.5.1 Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike vreme 

 

Glede na opazovanje razreda je učiteljica ugotovila, da je bilo učencem učenje 

spoznavanja okolja z namizno didaktično igro Meglenko na viharnem potovanju 

zanimivo ter da so se igranja namizne didaktične igre razveselili. Opazila je, da je bilo 

pred začetkom igranja igre treba pravila večkrat ponoviti, saj so bila ta učencem neznana. 

Menila je, da so učenci med igranjem igre upoštevali pravila igre ter se z zanimanjem 

lotili izvedbe poskusov in samostojnih nalog. Kot je razvidno iz tabele 53, je učiteljica 

menila, da je učencem med igranjem igre upadal interes, prav tako je zapisala, da je en 

učenec predčasno končal igranje igre, saj se ni vklopil v skupino. 
 

 

Tabela 53: Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike vreme. 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

je bilo učencem 

zanimivo.  

×    

Učenci so se igranja 

namizne igre 

razveselili. 

×    

Učenci so pravila igre 

zlahka razumeli.  

 ×  Na začetku je bilo treba 

pravila igre večkrat 

ponoviti. 

Učenci so med 

igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

×    

Učenci so se z 

zanimanjem lotili 

poskusov in 

samostojnih nalog. 

×    

Učenci so igrali igro 

dolgo časa in se je niso 

naveličali. 

×    

Učencem je med 

igranjem igre upadal 

interes.  

×   En učenec je predčasno 

končal igranje igre, saj se 

ni vklopil v skupino.  
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3.6.4.2 Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike svetloba 

 

Med opazovanjem razreda pri tematiki svetloba je učiteljica opazila, da je bilo učencem 

učenje spoznavanja okolja z namizno didaktično igro Sijalko na poti izzivov zanimivo ter 

da so se igranja namizne didaktične igre razveselili (tabela 54). Prav tako je menila, da so 

učenci pravila igre hitreje razumeli kot prejšnji teden, saj se pravila igre niso spremenila. 

Opazila je, da so učenci ob pogledu na kocko vedeli, kako bodo določili tistega, ki bo 

začel igrati igro, ter da so vedeli, kje v knjigi so rešitve nalog. Menila je, da so učenci 

med igranjem igre upoštevali pravila igre ter se z zanimanjem lotili samostojnih nalog. 

Kot je razvidno iz tabele 54, je učiteljica menila, da učencem med igranjem namizne 

didaktične igre Sijalko na poti izzivov interes za igranje igre ni upadal, prav tako je 

zaznala, da so nekateri učenci imeli višji interes pri igranju namizne igre pri tematiki 

svetloba kot pri tematiki vreme, drugi pa ne. Pod opombe je zapisala, da je to odvisno od 

zanimanja učencev. 

 
Tabela 54: Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike svetloba. 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro je bilo učencem 

zanimivo.  

×    

Učenci so se igranja namizne 

igre razveselili. 

×    

Učenci so pravila igre hitreje 

razumeli kot prešnji teden, saj 

se pravila igre niso spremenila. 

×    

Učenci so ob pogledu na kocko 

vedeli, kako bodo določili 

tistega učenca, ki bo prvi začel 

igro. 

×    

Učenci so med igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

×    

Učenci so vedeli, kje v knjigi 

so rešitve nalog.  

×    

Učenci so se z zanimanjem 

lotili samostojnih nalog. 

×    

Učenci so igrali igro dolgo 

časa in se je niso naveličali. 

×    

Učencem je med igranjem igre 

upadel interes. 

  ×  

Učenci so imeli višji interes pri 

igranju namizne igre pri temi 

svetloba kot pri temi vreme.  

 ×  Nekateri učenci ja, 

drugi ne. Odvisno 

od zanimanja 

učencev.  
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3.6.4.3 Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike zvok 

 

Med opazovanjem razreda pri tematiki zvok je učiteljica opazila, da je bilo učencem 

učenje spoznavanja okolja z namizno didaktično igro Zvonko išče darilo zanimivo ter da 

so se igranja namizne didaktične igre razveselili. Prav tako je menila, da so učenci pravila 

igre že poznali, saj se niso spremenila. Opazila je, da so učenci ob pogledu na kocko 

vedeli, kako bodo določili tistega, ki bo začel igrati igro, ter da so vedeli, kje v knjigi so 

rešitve nalog. Prav tako so učenci med igranjem igre upoštevali pravila igre ter se z 

zanimanjem lotili samostojnih nalog (tabela 55). Učiteljica je menila, da učencem med 

igranjem igre interes ni upadel, kljub temu da so tovrstno namizno didaktično igro že 

poznali.  
 
Tabela 55: Opažanja učiteljice 3. razreda o dogajanju v razredu pri obravnavi tematike zvok. 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

je bilo učencem 

zanimivo.  

×    

Učenci so se igranja 

namizne igre 

razveselili. 

×    

Učenci so pravila igre 

že poznali, saj se ta 

niso spremenila. 

×    

Učenci so ob pogledu 

na kocko vedeli, kako 

bodo določili tistega 

učenca, ki bo prvi 

začel igro. 

×    

Učenci so med 

igranjem igre 

upoštevali pravila igre. 

×    

Učenci so vedeli, kje v 

knjigi so rešitve nalog.  

×    

Učenci so se z 

zanimanjem lotili 

samostojnih nalog. 

×    

Učenci so igrali igro 

dolgo časa in se je niso 

naveličali. 

×    

Učencem med 

igranjem igre interes ni 

upadel, kljub temu, da 

igro že poznajo.  

×    
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4. SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 
 

V podpoglavju 3.6 smo podrobno predstavili rezultate preizkusa znanja pri učencih 3. 

razreda izbrane mestne osnovne šole pri predmetu spoznavanje okolja, in sicer za 

tematike vreme, svetloba in zvok. Predstavili smo tudi rezultate vprašalnikov, s pomočjo 

katerih smo preverili učenčevo predznanje in znanje o tematikah ter samooceno ravni 

interesa za učenje spoznavanja okolja z namizno didaktično igro ter poznavanje pravil na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Ker smo želeli dobiti bolj celostno sliko, kako je 

skupina v raziskavo vključenih učencev delovala in se odzivala pri delu z namiznimi 

didaktičnimi igrami, je med izvajanjem učnih ur učiteljica izpolnila opazovalni list. 

Pridobljene podatke z opazovalnimi listi smo predstavili tabelarično. Na podlagi analize 

rezultatov lahko odgovorimo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: V kolikšni meri učenci dosegajo zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri učnih urah na tematike vreme, svetloba in zvok? 

 

Odgovor: Večina učencev je dosegla zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri učnih urah na tematike vreme, svetloba in zvok.  

 

Na podlagi rezultatov, ki so jih učenci dosegli na preizkusu znanja po vseh treh 

obravnavanih tematikah (vreme, svetloba in zvok), lahko ugotovimo, da je večina 

učencev po izvedbi učnih ur s prevladujočo metodo didaktične igre dosegla zastavljene 

učne cilje.  

 

Pri tematiki vreme smo preverjali doseganje štirih zastavljenih učnih ciljev (podpoglavje 

3.5.2.1).  

Kot prvi učni cilj pri tematiki vreme smo želeli ugotoviti, ali znajo učenci našteti vsaj tri 

vrste padavin. To smo preverili z vprašanjem, naštej vsaj tri vrste padavin, ki jih poznaš 

(podpoglavje 3.6.1.1). 94 % učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, pod najbolj 

pogost odgovor so učenci navedli dež, sneg, točo in žled (tabela 26). Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi N. Pivec (2006) v diplomskem delu. Ugotovila je, da učenci v 4. 

razredu osemletne osnovne šole znajo našteti vrste padavin.  

Drugi učni cilj, ki smo si ga zastavili, je, da učenci znajo prebrati vremensko napoved in 

prepoznati simbole na njej. To smo preverili z vprašanji, kakšno je bilo vreme 16. 12. 

2015 v Mariboru, koliko stopinj so namerili v Murski Soboti, v katerih krajih je tisti dan 

deževalo ter v katerem kraju so tisti dan izmerili najvišjo temperaturo. 100 % učencev je 

pravilno odgovorilo na vprašanje, koliko stopinj so namerili v Murski Soboti (tabela 22), 

prav tako je 82 % učencev pravilno navedlo kraje, v katerih je tisti dan deževalo (tabela 

23). 94 % učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, v katerem kraju so tisti dan 

izmerili najvišjo temperaturo (tabela 24). Največ težav so učenci imeli z vprašanjem, 

kakšno je bilo vreme 16. 12. 2015 v Mariboru. Namesto odgovora oblačno so učenci 

zapisovali temperaturo, ki so jo tistega dne namerili v Mariboru (tabela 21). Le 29 % 

učencev je pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Tudi M. Mesec (2015) je v 

magistrskem delu ugotovila, da noben izmed učencev 2. razreda osnovne šole, ki so bili 

poučevani z uporabo tradicionalnega pristopa ali z uporabo didaktičnih iger, na pred-testu 

na sliki ni prepoznal znaka za vremenski pojav, ki prikazuje oblačno vreme. Odgovori 

učencev so bili, da je na sliki oblak, znak za vremenoslovce in vremenski prikaz. 

Tretji učni cilj je, da učenci povezujejo različne vremenske pojave in simbole zanje. Cilj 

smo preverili z nalogo poveži ustrezne simbole za vremenske pojave z ustrezno 

fotografijo. Posamezno fotografijo so lahko povezali z več simboli, saj smo želeli 
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ugotoviti, ali učenci vedo, da je lahko tudi pozimi sončno, oblačno, deževno ... 100 % 

učencev je simbol za jasno vreme, dež in sneg povezalo z ustrezno fotografijo. Zelo 

različno so se odločali pri simbolih za oblak in veter. 23 % učencev ni simbola za oblak 

povezalo z nobeno fotografijo, prav tako 41 % učencev ni povezalo simbola za veter z 

nobeno fotografijo (tabela 25). Iz tega lahko sklepamo, da sta simbola za oblak in veter 

učencem manj poznana.  

Pri četrtem učnem cilju smo želeli, da učenci poimenujejo napravo za merjenje dežja in 

znajo opisati postopek izdelave le-te. Učenci so morali obkrožiti ustrezen odgovor na 

vprašanje, kako imenujemo napravo, ki meri količino padlega dežja. 82 % učencev je 

pravilno odgovorilo na vprašanje, da napravo, ki meri količino padlega dežja, imenujemo 

dežemer (tabela 27). Nato so morali še napisati, kako bi sami izdelali napravo, s katero bi 

lahko doma izmerili količino padlega dežja. 59 % učencev je pravilno zapisalo odgovor; 

41 % učencev je imelo težave, saj niso znali odgovoriti na vprašanje, pojasniti postopka 

izdelave, znali pa so navesti primerne pripomočke, ki bi jih uporabili (tabela 28). 

 

Tudi pri tematiki svetloba smo preverjali doseganje treh zastavljenih učnih ciljev 

(podpoglavje 3.5.2.1).  

Prvi učni cilj je, da učenci ločijo predmete, ki oddajajo svetlobo (svetila), od predmetov, 

ki se svetijo. To smo preverili z vprašanji, kako imenujemo predmete, ki oddajajo 

svetlobo (tabela 29), kateri predmeti oddajajo svetlobo (tabela 30) ter kateri predmeti so 

svetila in od katerih predmetov se svetloba v večini odbije (tabela 31, tabela 32, tabela 

33, tabela 34, tabela 35, tabela 36). 86 % učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, 

kako imenujemo predmete, ki oddajajo svetlobo. Na vprašanje, kateri predmeti oddajajo 

svetlobo, je pravilno odgovorilo 96 % učencev. Prav tako učenci niso imeli težav pri 

določevanju predmetov, ki so svetila, in predmetov, od katerih se svetloba le odbija. 

Drugi učni cilj smo preverili z vprašanjem, ali je kateri predmet na fotografiji naravno 

svetilo 95 % učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, ali katera slika predstavlja 

naravno svetilo (tabela 37). Na vprašanje, kjer so učenci morali zapisati številko slike, ki 

prikazuje naravno svetilo (ogenj in sonce), je pravilno odgovorilo 68 % učencev. 9 % 

učencev je navedlo le en pravilen odgovor (tabela 38). Največkrat so pod napačen 

odgovor učenci na pred-testu in po-testu navedli gorečo svečo, saj so menili, da je sveča 

naravno svetilo, saj na njej gori plamen, ko jo prižgemo. Tudi A. Vencelj (2016) je v 

magistrskem delu ugotovila, da so učenci gorečo svečo uvrstili med naravna svetila. 

Tretji učni cilj, ki smo si ga zastavili, je, da učenci vedo, da svetlobo zaznavamo z vidom 

ter da predmete vidimo samo, če se svetloba od njih odbije v naše oko. Cilj smo preverili 

z vprašanjem, zakaj deklica vidi brati. 68 % učencev pri pojasnjevanju odgovora ni imelo 

težav (tabela 39). 23 % učencev je navedlo le, da se svetloba odbije od knjige, brez 

nadaljnje razlage. Guest 2003 je v svojem članku zapisal, da učenci razredne stopnje 

dojemajo gledanje kot aktiven proces. Predmet vidimo, ker svetloba izhaja iz naših oči in 

potuje do knjige. 9 % učencev, ki so napačno odgovorili na vprašanje, je navedlo takšno 

razlago.  

 

Tudi pri tematiki zvok smo želeli doseči tri učne cilje (podpoglavje 3.5.2.1).  

Prvi učni cilj, ki smo si ga zastavili, je, da učenci naštejejo lastnosti zvoka in primere, ko 

zvok nastane. To smo preverili z nalogo, naštej vsaj štiri načine, kako lahko ustvariš zvok 

in po katerih snoveh se lahko širi zvok. 91 % učencev je znalo našteti vsaj štiri načine, 

kako lahko ustvarijo zvok, 9 % učencev pa je znalo našteti le tri načine, kako bi ustvarili 

zvok (tabela 40). Pri vprašanju, ali se zvok lahko širi po trdnih snoveh, sta raziskovalca 

Lautrey in Mazens (2003) ugotovila, da učenci, stari med 6 in 8 let menijo, da zvok ne 

more potovati skozi trdne snovi. Učenci so odgovorili, da zvoka skozi stene ne moremo 
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slišati, ker je zaprt oziroma ga lahko slišimo, ker gre zvok skozi vrata. V magistrskem 

delu smo tudi mi učencem zastavili vprašanje, po katerih snoveh se lahko širi zvok. Že 

na pred-testu je 82 % učencev vedelo, da se zvok širi po trdnih snoveh, na po-testu je na 

vprašanje pravilno odgovorilo 100 % učencev. Prav tako je 100 % učencev na po-test 

pravilno odgovorilo na vprašanje, da se zvok širi po zraku, vodi in lesu (tabela 42, tabela 

43, tabela 44, tabela 45).  

Drugi učni cilj je, da učenci vedo, da je uho čutilo za zvok. 86 % učencev je pravilno 

odgovorilo na vprašanje (tabela 41). 5 % učencev na vprašanje ni odgovorilo, 9 % 

učencev je napačno odgovorilo na vprašanje, saj so napisali, da čutilo za sluh imenujemo 

uhelj.  

Tretji učni cilj je, da učenci znajo opisati potovanje zvoka pri preprostih primerih. 

Njihovo znanje smo preverili z vprašanjema, kaj meniš, da se zgodi, ko zvonec potopimo 

v vodo in z njim zacingljamo (tabela 46) ter ali slišimo tiktakanje ure, ko na uro postavimo 

palico, nato pa na palico prislonimo uho (tabela 47). Svojo odločitev so morali tudi 

pojasniti (tabela 48). 100 % učencev je pravilno odgovorilo na obe zastavljeni vprašanji. 

55 % učencev je pravilno pojasnilo svojo odločitev o izboru odgovora, 18 % učencev je 

svoj odgovor pojasnilo tako, da so zapisali, da so med učno uro naredili poskus.  

 

Prav tako smo učencem pred in po obravnavi tematik vreme, svetloba in zvok zastavili 

vprašanje o samooceni ravni znanja o navedenih tematikah. Rezultate predstavljamo v 

tabeli 56. Kot je razvidno iz tabele, so vsi učenci po obravnavanih tematikah vreme, 

svetloba in zvok ocenili, da vedo več o tematikah po izvedbi učnih ur kot pred izvedbo 

učnih ur. 

 
Tabela 56: Odgovori učencev o samooceni ravni znanja pred in po obravnavi tematik vreme, svetloba in 

zvok 

 TRDITVE Ne. Delno. Da. 

TEMATIKA VREME 

PRED-

TEST 

Zelo dobro poznam vremenske pojave, 

padavine in vremenske simbole. 

18 % 35 % 47 % 

PO-

TEST 

Menim, da sem se veliko naučil o 

vremenskih pojavih, padavinah in 

vremenskih simbolih. 

/ 6 % 94 % 

TEMATIKA SVETLOBA 

PRED-

TEST 

Veliko vem o svetlobi. 12 % 23 % 75 % 

PO-

TEST 

Menim, da sem se veliko naučil o 

svetlobi. 

5 % 4 % 91 % 

TEMATIKA ZVOK 

PRED-

TEST 

O zvoku že veliko vem. / 23 % 77 % 

PO-

TEST 

Menim, da sem se veliko naučil o zvoku. 13 % 9 % 78 % 

 

Iz zgoraj navedenih izsledkov raziskave na po-testu smo ugotovili, da so učenci 3. razreda 

osnovne šole pri učnih urah s prevladujočo metodo didaktične igre dosegli vse zastavljene 

učne cilje pri vseh treh obravnavanih tematikah, prav tako so učenci tudi samoocenili, da 

vedo več o tematikah vreme, svetloba in zvok po izvedbi učnih ur. Tudi tuji in slovenski 

avtorji so se ukvarjali z vprašanjem, ali učenci, poučevani z metodo didaktične igre, pri 

pouku dosegajo zastavljene učne cilje. Izsledki naše raziskave sovpadajo z izsledki 

raziskav Kappa (2013), ki je prišel do ugotovitev, da uporaba metode didaktične igre 

pripomore k večji motivaciji učencev za igranje igre, boljšim rezultatom pri pridobivanju 
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znanja, razumevanju vsebine učenja. Da učenci, poučevani preko didaktičnih iger, 

dosegajo zastavljene učne cilje v 2., 3. in 4. razredu osnovne šole pri predmetu 

spoznavanje okolja, so v svojem magistrskem delu ugotovile tudi K. Klodič (2015), A. 

Vencelj (2016), M. Mesec (2015) in V. Simončič (2017).  
 

 

RV2: Kako uporaba namiznih didaktičnih iger pripomore k boljšemu razumevanju pravil 

pri tovrstnih igrah pri učencih? 
 

Odgovor: Večkratna uporaba iste vrste didaktične igre pripomore k boljšemu 

razumevanju pravil igre pri učencih. 
 

Naša opažanja so bila, da je bilo treba pravila namizne didaktične igre pri prvem igranju 

večkrat ponoviti pred pričetkom igranja namizne didaktične igre, prav tako med igranjem 

igre. Pri drugem in tretjem igranju namizne didaktične igre smo za ponovitev pravil 

igranja igre porabili malo časa. Tudi analiza odgovorov na po-testu je pokazala, da 

uporaba iste vrste didaktične igre pripomore k boljšemu razumevanju pravil igre pri 

učencih.  

 

To smo preverili tako, da smo učencem po 1. igranju namizne didaktične igre Meglenko 

na viharnem potovanju zastavili trditev, povezano s pravili igre. Prva trditev je, ali so 

pravila igre zlahka razumeli. 88 % učencev je odgovorilo, da so pravila igre zlahka 

razumeli, 12 % učencev se je s trditvijo delno strinjalo. Po 2. igranju namizne didaktične 

igre Sijalko na poti izzivov so učenci pravila namizne didaktične igre slišali že drugič, saj 

se niso spremenila. 87 % učencev je odgovorilo, da so pravila igre zlahka razumeli, saj 

so jih že slišali, 9 % učencev se je delno strinjalo s trditvijo, 4 % učencev je menilo, da 

pravil igre niso zlahka razumeli, kljub temu da so jih že slišali. Po 3. igranju namizne 

didaktične igre Zvonko išče darilo so učenci pravila namizne didaktične igre slišali že 

tretjič, saj so ta ostala nespremenjena. 86 % učencev je menilo, da so pravila igre zlahka 

razumeli, 5 % učencev se je delno strinjalo s trditvijo, 9 % učencev se s trditvijo ni 

strinjalo (tabela 57). 

 

Druga trditev, ki smo jo zastavili po končani obravnavi tematike vreme, je, ali so med 

igranjem igre upoštevali pravila igre. Po 1. igranju namizne didaktične igre Meglenko na 

viharnem potovanju je 94 % učencev trdilo, da so upoštevali pravila igre, 6 % učencev je 

menilo, da jih niso upoštevali. Po 2. igranju namizne didaktične igre Sijalko na poti 

izzivov je 91 % učencev odgovorilo, da so med igranjem igre upoštevali pravila igre, 9 % 

učencev je menilo, da so pravila igre delno upoštevali. Po 3. igranju namizne didaktične 

igre Zvonko išče darilo je 82 % učencev menilo, da so upoštevali pravila igre, 14 % 

učencev delno in 4 % učencev je menilo, da niso upoštevali pravil igre (tabela 57). 

 

Tretja trditev, ki smo jo zastavili učencem po končani obravnavi tematike svetloba, je, ali 

so ob pogledu na igralno kocko vedeli, kako bodo določili tistega, ki bo začel igro. Po 2. 

igranju igre Sijalko na poti izzivov je pritrdilno odgovorilo 91 % učencev, 5 % učencev 

se je delno strinjalo s trditvijo, 4 % učencev se s trditvijo ni strinjalo. Po 3. igranju 

namizne didaktične igre Zvonko išče darilo je 86 % učencev vedelo, kako bodo določili 

tistega, ki bo začel igro, 5 % učencev delno, 9 % učencev pa ni vedelo, kako bodo določili 

tistega, ki bo začel z igranjem igre (tabela 57). 
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Ali veste, kje v knjigi so rešitve nalog, je bila četrta trditev, ki smo jo zastavili učencem 

po končani obravnavi tematike svetloba. Po 2. igranju namizne didaktične igre Sijalko na 

poti izzivov je 91 % učencev odgovorilo, da so vedeli, 9 % učencev ni vedelo, kje v knjigi 

so rešitve nalog. Pri trditvi, ali so vedeli, kje v knjigi so rešitve nalog v knjigi, je po 3. 

igranju igre Zvonko išče darilo 77 % učencev odgovorilo, da so vedeli, 9 % učencev delno 

in 14 % učencev ni vedelo, kje v knjigi so rešitve nalog. 

 

Z zadnjo trditvijo, ki smo jo zastavili učencem po obravnavi tematike zvok, smo želeli 

ugotoviti, ali učenci menijo, da poznajo igro dovolj dobro in bi jo lahko začeli igrati tudi 

brez ponavljanja navodil. Po 3. igranju igre Zvonko išče darilo je 86 % učencev menilo, 

da bi lahko pričeli igrati igro tudi brez ponavljanja navodil, 5 % učencev se je delno 

strinjalo, 9 % učencev je menilo, da igre ne bi mogli pričeti igrati brez ponavljanja navodil 

(tabela 57).  

 

 
Tabela 57: Primerjava odgovorov učencev 3. razreda na preizkusu znanja po obravnavi tematik vreme, 

svetloba in zvok glede boljšega razumevanja pravil namizne igre, saj se ta večkrat ponovijo 

  

TRDITVE 

 

TEMATIKA 

 

Ne. 

 

Delno. 

 

Da. 

1.  

Pravila igre sem zlahka razumel. 

Vreme / 12 % 88 % 

Svetloba 4 % 9 % 87 % 

Zvok 9 % 5 % 86 % 

2.  

Med igranjem igre sem upošteval 

pravila igre. 

Vreme / 6 % 94 % 

Svetloba / 9 % 91 % 

Zvok 9 % 14 % 82 % 

3.   

Ob pogledu na kocko sem vedel, kako 

bomo določili tistega, ki bo začel igro.  

Svetloba 4 % 5 % 91 % 

Zvok 9 % 5 % 86 % 

4.   

Vedel sem, kje v knjigi se nahajajo 

rešitve nalog. 

Svetloba 9 % / 91 % 

Zvok 14 % 9 % 77 % 

5.   

Igro poznam dovolj dobro in bi jo 

lahko začel igrati tudi brez ponavljanja 

pravil. 

 

Zvok 5 % 9 % 86 % 

 

 

Za bolj celostno sliko je učiteljica izpolnjevala opazovalni list. Ugotovila je, da je bilo 

pravila igre prvič treba večkrat ponoviti (tabela 53), nato pa so učenci pri obravnavi 

tematike svetloba (tabela 54) in zvok pravila igre že poznali (tabela 55). Prav tako je 

menila, da so učenci pri igranju namizne didaktične igre pri vseh treh tematikah 

upoštevali pravila igre, kar je razvidno iz rezultatov, dobljenih z vprašalnikov. 
 

Didaktične igre so sestavljene iz bolj ali manj zahtevnih pravil, ki jih mora učenec pri igri 

upoštevati. Učenec skozi dejavnost prepozna, podredi in sprejme vnaprej določena, 

dogovorjena in sprejeta pravila. Pri tem je pomembno, da so pravila jedrnata, natančna in 

kratka (Kašnik-Janet, Senica, 2009). Tudi Lowe (1988) izpostavi, da pravil za igranje igre 

ne sme biti preveč, igranje iger pa mora potekati v manjših skupinah. Ob pregledani 

literaturi nismo našli raziskav, ki bi ugotavljale, kako uporaba iste vrste didaktične igre 

pripomore k boljšemu razumevanju pravil pri tovrstnih igrah. Glede na izvedbo raziskave 
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lahko povzamemo, da smo se poskušali držati zgoraj zapisanih smernic, kakšna naj bi 

bila pravila, ki smo jih uporabili pri namizni didaktični igri. Trdimo lahko, da so učenci 

pravila namizne didaktične igre ponotranjili ter da večkratna uporaba iste vrste namizne 

didaktične igre pripomore k boljšemu razumevanju pravil pri učencih. Z vidika dela v 

razredu je smiselno, da učitelji uporabljajo didaktične igre, kjer se pravila ponavljajo, saj 

tako ni treba vsako učno uro učencem razlagati nova pravila igre. Vseeno je treba 

razmisliti, kakšne didaktične igre je smiselno uporabiti in kolikokrat, da učencem ne bi 

upadel interes za igranje igre. 

 

 

RV3: Kako se spreminja interes učencev za igranje igre pri večkratni uporabi iste vrste 

namizne didaktične igre? 
 

Odgovor: Interes učencev za igranje igre pri večkratni uporabi iste vrste namizne 

didaktične igre rahlo upada.  

 

Kot je že zgoraj zapisano, je interes učencev za igranje igre pri večkratni uporabi iste 

vrste namizne didaktične igre rahlo upadel. Ugotovitev je pomembna, saj se tako lahko 

učitelj zaveda, da učencem interes za igranje upada in ravno zato je pomembno, da pri 

načrtovanju učnih ur uporabljajo različne učne metode. Na po-testu smo učencem pri vseh 

treh tematikah zastavili 4 enake trditve o njihovem interesu za igranje namizne didaktične 

igre.  

 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali je bilo učencem učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro všeč. Pri tematiki vreme je 88 % učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje 

z namizno igro všeč, 12 % učencev pa, da jim je bilo delno všeč (tabela 50). Pri tematiki 

svetloba je 100 % učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje spoznavanja okolja z namizno 

igro všeč (tabela 51). Pri tematiki zvok je bilo 91 % učencem učenje spoznavanja okolja 

z namizno igro všeč, 9 % učencev se je s trditvijo delno strinjalo (tabela 52). 

 

Zanimalo nas je tudi, ali so se učenci igranja namizne igre razveselili, kar je bila naša 

druga zastavljena trditev. 100 % učencev se je pri obravnavi vremena igranja namizne 

igre razveselilo (tabela 50), pri tematiki svetloba (tabela 51) in zvok (tabela 52) se je 91 % 

učencev razveselilo igranja namizne igre, 9 % učencev se je igranja igre delno razveselilo.  

 

S tretjo trditvijo smo želeli preveriti, ali so se učenci z zanimanjem lotili izvedbe 

samostojnih nalog. Večina učencev je pri vseh treh tematikah odgovorila, da so se z 

zanimanjem lotili izvedbe samostojnih nalog (tabela 50, tabela 51, tabela 52, tabela 58).  

 

Z zadnjo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so učenci igrali igro dolgo časa in se je vseeno 

niso naveličali. Pri tematiki vreme je 70 % učencev odgovorilo, da se igre kljub dolgemu 

igranju niso naveličali, 18 % učencev se je igranja igre delno naveličalo, 12 % učencev 

se je igranja igre naveličalo (tabela 50). Pri drugi obravnavani tematiki – svetloba – je 

68 % učencev odgovorilo, da se igranja igre niso naveličali, 18 % učencev se je igranja 

igre delno naveličalo, 14 % učencev se je igranja igre naveličalo (tabela 51). Pri zadnji 

obravnavani tematiki, in sicer zvoku, je 50 % učencev odgovorilo, da se igranja igre niso 

naveličali, 32 % učencev se je igranja igre delno naveličalo, 18 % učencev se je igro 

naveličalo igrati (tabela 52, tabela 58).  
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Tabela 58: Primerjava odgovorov učencev 3. razreda na preizkusu znanja po obravnavi tematik vreme, 

svetloba in zvok glede interesa za igranje namizne didaktične igre 

  

TRDITVE 

 

TEMATIKA 

 

Ne. 

 

Delno. 

 

Da. 

1.  

Učenje spoznavanja okolja z 

namizno igro mi je bilo všeč.  

Vreme / 12 % 88 % 

Svetloba / / 100 % 

Zvok / 9 % 91 % 

2.  

Igranja namizne igre sem se 

razveselil. 

Vreme / / 100 % 

Svetloba / 9 % 91 % 

Zvok / 9 % 91 % 

3.  

Z zanimanjem sem se lotil 

samostojnih nalog. 

Vreme / 18 % 82 % 

Svetloba / 14 % 86 % 

Zvok 5 % / 95 % 

4.  

Igro sem igral dolgo časa, a se je 

vseeno nisem naveličal. 

Vreme 70 % 18 % 12 % 

Svetloba 68 % 18 % 14 % 

Zvok 50 % 32 % 18 % 

 

Opažanja je beležila tudi učiteljica, ki ni opazila upada interesa pri učencih skozi 

obravnavo vseh treh tematskih sklopov (tabela 53, tabela 54, tabela 55). Pri obravnavi 

tematike vreme je učiteljica zapisala, da je en učenec predčasno končal igranje igre, saj 

se ni vklopil v skupino. 

 

Kapp (2013) je z analizo študij ugotovil, da z metodo didaktične igre povečamo interes 

pri učencih. Do podobnih izsledkov so prišli tudi Wang, Shang in Briday (2011). 

Ugotovili so, da so učenci, poučevani z metodo didaktične igre, imeli večji interes za 

učenje novih besed. Z vprašanjem, kakšen je učinek posamezne vrste igre v treh različnih 

razredih s stališča interesa, se je ukvarjala A. Vencelj (2016). Ugotovila je, da je s stališča 

interesa imela v A razredu največji učinek namizna igra, v B in C razredu pa kviz. 

Raziskav s področja spreminjanja interesa učencev pri večkratni uporabi iste vrste 

namizne didaktične igre v literaturi nismo zasledili, zato smo predstavili zgolj izsledke 

raziskav o učinkovitosti didaktičnih iger na interes pri učencih. Na podlagi opravljene 

raziskave lahko identificiramo upad interesa za igranje pri večkratni uporabi iste vrste 

namizne didaktične igre. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo skušali ugotoviti, ali bodo učenci pri učnih urah s prevladujočo 

metodo didaktične igre dosegli zastavljene cilje ter kako uporaba iste vrste namizne 

didaktične igre pripomore k boljšemu razumevanju pravil pri tovrstnih igrah pri učencih. 

Zanimalo nas je tudi, kako se spreminja interes učencev pri večkratni uporabi iste vrste 

didaktične igre. Da bi dobili informacije, smo v raziskavo vključili en tretji razred izbrane 

mestne šole, in sicer 22 učencev. Pred izvedbo učnih ur v razredu so učenci rešili dva 

instrumenta, in sicer preizkus znanja tipa papir-svinčnik, s pomočjo katerega smo 

preverili njihovo predznanje o tematikah svetloba, vreme in zvok, ter vprašalnik o 

samooceni ravni motivacije za učenje spoznavanja okolja in poznavanja pravil iger na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Nato smo v razredu izvedli učne ure na vse tri 

tematike. Pri vseh treh tematikah smo uporabili isto vrsto namizne didaktične igre. V 

raziskavi smo za zbiranje podatkov po izvedenih učnih urah uporabili tri instrumente, in 

sicer preizkus znanja tipa papir-svinčnik o treh tematikah (vreme, svetloba, zvok), 

vprašalnik o samooceni ravni motivacije za učenje spoznavanja okolja in poznavanja 

pravil na petstopenjski lestvici Likertovega tipa ter opazovalni list, ki ga je med učnimi 

urami izpolnjevala učiteljica. Opazovalni list je bil namenjen spremljanju interesa 

učencev in poznavanju pravil pri učencih. S pomočjo vprašalnika smo preverjali, ali 

učenci bolje razumejo pravila iger, ker se ta ponavljajo, in kakšna je njihova motiviranost 

za igranje igre. Po izvedenih urah smo uporabili preizkus znanja tipa papir-svinčnik za 

preverjanje znanja učencev. Pridobljeni podatki so nam omogočili vpogled v to, kako 

uporaba iste vrste didaktične igre, v našem primeru namizne didaktične igre v učnem 

procesu, pripomore k doseganju zastavljenih ciljev, boljšemu razumevanju pravil igre in 

spremembi ravni interesa učencev za večkratno igranje namizne didaktične igre pri 

obravnavi vseh treh tematik. Ob tem smo identificirali sledeče: 

 da je večina učencev dosegla zastavljene učne cilje s prevladujočo metodo 

didaktične igre pri učnih urah na tematike vreme, svetloba in zvok (podpoglavje 

4, odgovor na RV1); 

 da uporaba iste vrste didaktične igre pripomore k boljšemu razumevanju pravil 

igre pri učencih (podpoglavje 4, odgovor na RV2, tabela 57); 

 da izhajajoč iz samoocene učencev interes učencev za igranje pri večkratni 

uporabi iste vrste namizne didaktične igre rahlo upada (podpoglavje 4, odgovor 

na RV3, tabela 57).  

 

Ideje za nadaljnje delo 

Po izvedenih učnih urah smo naredili samorefleksijo, pregledali dobljene rezultate in 

prišli do ugotovitev, kaj bi v prihodnosti lahko spremenili pri izvedenih učnih urah. V 

nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj splošnih priporočil za nadaljnje delo. 

Najprej bi izpostavili, da je pred pričetkom načrtovanja učnih ur in izdelave namizne 

didaktične igre pomemben dober pregled literature, seznanitev s terminologijo ter 

določitev učnih ciljev, ki jih želimo uresničiti preko didaktične igre. S pomočjo namizne 

didaktične igre morajo učenci namreč usvojiti učne cilje, ki so predvideni v učni uri. Prav 

tako se mora učitelj zavedati, da izdelava namizne didaktične igre zahteva ogromno truda, 

časa, zbiranja materiala in organizacije poteka dela v razredu. Pomembno je, da učitelj 

izdela namizno didaktično igro in jo pred izvajanjem v razredu preizkusi na manjši 

skupini učencev. Tako lahko dobi vpogled v to, kaj je treba spremeniti, katera navodila 



106 
 

so predolga, nejasna in nenatančna, ali so kateri poskusi prezahtevni za otroke te starosti 

ter kaj učencem pri igranju namizne didaktične igre povzroča težave. 

V nadaljevanju se bomo bolj konkretno osredotočili na predloge izboljšav pri izvedbi 

naših učnih ur na vse tri tematike, in sicer vreme, svetloba in zvok. 

Izpostavila bi, da so igralne plošče pri vseh treh namiznih didaktičnih igrah prišle premalo 

do izraza, naslednjič bi bil večji poudarek na njih. Glede na to, da so bile del namizne 

didaktične igre, bi bilo treba njihov pomen bolj ozavestiti. Pred pričetkom dela v razredu 

bi razmislili, kaj bi učenci na igralni plošči lahko samostojno naredili.  

Prav tako bi pri tematiki vreme spremenili igralno ploščo, ki je del namizne didaktične 

igre. Poleg zemljevida Slovenije, na katerem smo pustili nekaj večjih slovenskih mest ter 

nekaj mest naših sosednjih držav, bi dodali vremenske simbole, saj bi tako bolj osmislili 

namen igralne plošče. Učenci bi po koncu igranja namizne didaktične igre vremenske 

simbole poimenovali.  

Pri tematiki vreme smo v osrednjem delu pri igranju namizne didaktične igre Meglenko 

na viharnem potovanju predvideli veliko poskusov, kjer so učenci potrebovali pomoč 

učiteljice. Ugotovili smo, da bi bilo lažje, če bi bili v razredu prisotni dve učiteljici, saj bi 

vsaka lahko pomagala dvema skupinama. Pojavile so se težave, saj so bile skupine med 

seboj različno hitre pri reševanju nalog in izvajanju poskusov, tako da so učenci včasih 

morali čakati učiteljico, preden so lahko nadaljevali z dejavnostjo. Če v razredu ni 

možnosti, da bi bili prisotni dve učiteljici, bi bilo bolje kakšen poskus izpustiti oziroma 

zamenjati s kakšnim lažjim, ki bi ga učenci lahko samostojno izvajali. Smiselno bi bilo 

tudi navodila podati na bolj enostaven način, in sicer jih zapisati slikovno (s fotografijo 

ponazoriti poskus).  

Z igranjem namizne didaktične igre so se učenci prvič srečali pri tematiki vreme, zato 

smo morali navodila pred pričetkom igranja igre večkrat ponoviti. Naslednjič bi bili bolj 

pozorni na to, da bi v učni pripravi namenili podajanju navodil in večkratni ponovitvi teh 

dovolj časa.  

Med igranjem namizne didaktične igre Sijalko na poti izzivov so imeli učenci nalogo, da 

pogledajo predmete v škatli in skušajo ugotoviti, katera je njihova skupna lastnost 

(predmeti se svetijo). Naloga je bila učencem pretežka, saj nobena skupina ni samostojno 

ugotovila, da je skupna lastnost predmetov ta, da se svetijo. Naloge naslednjič ne bi 

uporabili za igranje namizne didaktične igre.  

Menili smo, da pri tretjem igranju namizne didaktične igre Zvonko išče darilo pravil ne 

bomo potrebovali več razlagati, a ker so imeli učenci vmes počitnice, sta od zadnjega 

igranja namizne didaktične igre do obravnave zvoka minila dva tedna. Učenci so v tem 

času pravila igre že nekoliko pozabili, treba jih je bilo ponoviti. Naslednjič bi bili bolj 

pozorni na termin izvajanja učnih ur (da vmes ne bi bilo počitnic).  

Pri namizni didaktični igri Zvonko išče darilo so učenci potrebovali pomoč pri izvajanju 

poskusa z leseno paličko in uro. Nekateri izmed njih niso razumeli, kako naj bi poskus 

izvedli. Iz tega je razvidno, da so bila navodila učencem težje razumljiva. Navodila bi 

bilo treba podati na bolj enostaven način, za lažjo ponazoritev poteka poskusa bi bilo 

treba dodati fotografijo.  

Za poskus širjenja zvoka po vodi smo izvedli poskus, kjer so učenci v vodo potopili 

zvonček in z njim zacingljali. Ker je bilo v razredu veliko hrupa, so nekateri učenci 
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zvonček slabo slišali. V prihodnje bi učenci za izvajanje poskusa dobili večji zvonček, 

poskus bi opravljali na hodniku. 

Med pregledom literature sem spoznala, da mora učitelj zelo dobro poznati učne cilje 

določene tematike, saj lahko le tako določi vsebine, ki bodo zajete v didaktično igro ter 

pripravi dejavnosti, primerne za učence. Z izdelavo didaktičnih iger sem tudi sama 

pridobila veliko novega znanja o vseh treh tematikah, in sicer vreme, svetloba in zvok. 

Verjamem, da bom kot bodoča učiteljica izdelane namizne didaktične igre uporabila pri 

pouku spoznavanja okolja. Tako bom učencem naredila pouk bolj zanimiv, poskrbela 

bom za večjo aktivnost učencev med poukom, hkrati se učenci ciljev, vnesenih v igro, ne 

bodo zavedali.  
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7. PRILOGE 
 

7.1 Sklop učnih priprav 

 

7.1.1 Učna priprava za tematiko vreme 

 

 

Študentka Tina Marjanović Predmet: Spoznavanje okolja 

Šola Mestna osnovna šola 

Datum: 3. 2. 2016 Razred: 3.  

Učna tema: Vreme Čas izvedbe: 2 šolski uri 

Učni cilji Učenci: 

[1] Naštejejo vremenske pojave, padavine, veter ter znajo izmeriti 

temperaturo.  

[2] Znajo prebrati vremensko napoved in prepoznati simbole na njej.  

[3] Vedo, da vremenski pojavi vplivajo na človeka. 

Ključne 

besede 

Vremenski pojavi, temperatura, veter, padavine, vremenska napoved. 

Učne 

oblike 

Frontalna, skupinska, individualna. 

Učne 

metode 

Pogovor, razlaga, opazovanje, delo v skupinah, metoda didaktične igre. 

Pripomočk

i 

Drsnice, video posnetek, vremenska karta, 4 plastenke, 4 termometri, 4 

plastični lijaki, 4 igralne figure, 4 igralne kocke, vžigalice, 4 ravnila, 4 

palice, volna, 4 kozarci za vlaganje, detergent za posodo, 4 najlonske 

nogavice, 4 žlice, učni listi, učni listi za preverjanje znanja. 

Literatura  Učni načrt za spoznavanje okolja [dostopno na spletu]: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/po

drocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obv

ezni.pdf (pridobljeno 28. 12. 2015) 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2013). Dotik okolja 3. Učbenik za 

spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2005).Dotik okolja 3. Priročnik za 

spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Spletna stran: 

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/text/ 

(pridobljeno  29. 12. 2015). 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/text/
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 Učne oblike in cilji Potek učne ure 

Uvodni del  

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

frontalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Učence ob prihodu v razred najprej pozdravim 

in jim povem, da bomo skupaj preživeli 

naslednji dve šolski uri.  

Povem jim, da si bomo ogledali posnetek. Med 

ogledom posnetka bodo lahko ugotovili, o čem 

se bomo danes pogovarjali. Učence opozorim, 

naj se udobno namestijo in pozorno spremljajo 

posnetek, ki jim ga bom predvajala, saj se bomo 

o njem tudi pogovorili. 

Učencem prevajam posnetek vremenske 

napovedi.  

Vprašam jih: 

»Kaj ste pravkar gledali?« (Posnetek vremenske 

napovedi.) 

»Katerega meseca menite, da je bila posneta 

vremenska napoved? Zakaj tako menite?« 

»Kako bi še drugače lahko ugotovili, kakšno bo 

bilo vreme, če napovedovalec vremenske 

napovedi ne bi govoril?« (Pogledali bi simbole 

in zapise temperature, prikazane na vremenski 

karti). 

Pokažem jim vremensko napoved, ki jo imam na 

drsnicah. Skupaj se o njej pogovorimo. 

Predstavim jim vse simbole za sonce, meglo, 

dež ...  

PRILOGA 7.1.1.1  
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6 Soavtorica namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju je Manela Suhonić. 

Osrednji 

del 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

individualna 

 

[1, 3] 

 

frontalna 

[1] 

 

 

skupinska 

 

 

[1, 2, 3] 

 

 

 

 

Učencem naročim, naj pogledajo skozi okno in 

opišejo, kakšno je vreme zunaj. Vprašam jih, ali 

vidijo tudi kakšen oblak na nebu. Povem jim, da 

je oblačnost značilnost vremena, ki jo lahko 

opazujemo.  

Učence nato vprašam, kakšne vse padavine 

poznamo (dež, sneg, toča, žled ...).  

Pogovorimo se tudi o tem, kako različni 

vremenski pojavi vplivajo nanje. Pogovorimo 

se, kaj imajo oblečeno, kadar dežuje, kadar sneži 

...  

 

Učencem še posebej poudarim, da za primerna 

oblačila ni vedno pomembna samo temperatura 

zunaj, ampak tudi vremensko stanje tistega dne 

(ali dežuje, sneži ...).  

Učence vprašam, s katerim pripomočkom 

merimo temperaturo zraka (termometrom). 

Vprašam jih, kaj se dogaja v tanki cevki, ko 

temperatura narašča ali pada (alkoholni stolpec 

se spušča oziroma dviguje).  

 

Nato učence razdelim v 4 skupine, saj bodo 

začeli z igranjem namizne didaktične igre 

Meglenko na viharnem potovanju.6 Podam jim 

navodilo za nadaljnje delo. Vsaka skupina dobi 

igralno ploščo, igralno figuro, kocko, knjigo z 

navodili za samostojno delo in pripomočke, ki 

jih za delo potrebujejo. Sproti bodo tudi 

izpolnjevali učni list, ki jim ga razdelim. 

 

Igro začne tisti učenec, ki vrže največje število 

pik na kocki. Nadaljujejo tako, dokler ne dobijo 

tistega učenca, ki je vrgel najnižje število pik na 

kocki in igra zadnji. Vsak izmed učencev reši 

samo eno nalogo, nato nadaljuje naslednji 

učenec in tako dalje, dokler ne pridejo do konca 

igre. Poudarim jim, da vse naloge izvajajo 

skupaj in si med seboj pomagajo.  

 

PRILOGA 7.1.1.2, 7.1.1.3 IN 7.1.1.4 

Ko učenci rešijo vse naloge in izpolnijo učni list, 

ga skupaj preverimo.  
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7. 1.1.1 Vremenska napoved in vremenski simboli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vremenska karta Slovenije (Žurnal24, 2015) 

 

                                                   

_delno jasno__                       __deževno_                           __megleno__ 

                                                    

___oblačno_____                     ____snežno_____                    ___sončno___ 

 
Vremenski simboli (Vremecven, 2015) 

 

 

Zaključni 

del 

15 min 

 

individualna 

[1, 2, 3] 

Z učenci ponovimo, kaj smo se danes naučili o 

vremenu.  

Učenci rešijo preizkus znanja tipa papir-

svinčnik, ki jim ga razdelim. Tako preverim 

njihovo znanje ob koncu šolske ure. Izpolnijo 

tudi vprašalnik. 

PRILOGA 7.1.1.5 
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7.1.1.2 Naloge, ki se nahajajo v knjigi Meglenko na Viharnem potovanju. 

 

Učenci dobijo izdelano knjigo, ki jih bo vodila skozi naslednje dejavnosti. Poleg knjige 

dobijo tudi vse pripomočke, ki jih potrebujejo za samostojno delo ter igralno ploščo, 

igralne figure in kocke. Sprotne rešitve nalog si bodo zapisovali na učni list, ki ga bomo 

nato skupaj pregledali.  
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NAVODILA: 

1. Vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki je vrgel največje število pik, začne 

z igro. 

2. Vsak izmed učencev reši samo eno nalogo, nato nadaljuje naslednji učenec in 

tako dalje, dokler ne pridete do konca igre.  

3. Pripomočke imate pripravljene v škatli. Po uporabi vsak pripomoček vrnite v 

škatlo. 

4. Vse naloge izvajajte skupaj in si med seboj pomagajte. 

5. Sproti rešujte tudi priložen učni list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    

 

Zemljevid Slovenije (Arslonga, 2015) 
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Meglenko je naenkrat zagledal oblak, ki se mu je približeval. Prešinila ga je ideje, da 

bi na potovanje poletel z njim. Pomagaj mu izdelati oblak. 

 

 

Poglej si videoposnetek in bodo pozoren na to, kako nastane oblak. Razloži 

Meglenku, kako naj ga naredi. 

 

 Čestitam, Meglenku si pomagal narediti oblak. S tvojo pomočjo je odpotoval 

v Maribor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 veter piha, saj 

ga je bilo strah, da ga ne odnese v drugo mesto. Pomagaj mu preizkusiti vetrovno 

vrečo in s sušilcem za lase preveri, v katero smer piha veter. 

 

Da bos preizkusil, v katero smer piha vetrovna vreča, pridi pred tablo, kjer te čakajo 

vsi potrebni pripomočki. Za nadaljnjo pomoč prosi učiteljico. 

 

 

 

 Veter je pihal tako močno, da je Meglenka odneslo v Novo mesto.  
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Bil je zelo prestrašen in se odločil, da bo na nadaljnjem potovanju vedno preveril, 

kakšno vreme ga čaka.  

Poglej na priloženo vremensko karto. Koliko stopinj so namerili v Postojni in koliko 

v Kopru? V katerem izmed teh dveh krajev so namerili višjo temperaturo? 

 

Vremenska karta Slovenije (Žurnal24, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, vodo, detergent za posodo. 

 

Navodila: Kozarec napolni z vodo. 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.  
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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, velik steklen kozarec in ravnilo. Na steklenem kozarcu 

nariši merilo. Na steklen kozarec nato postavi plastični lijak. Vzemi priložen steklen 

kozarec in vodo prelivaj skozi plastični lijak. Vodo prelivaj, dokler je v kozarcu ne 

zmanjka. Nato odčitaj, koliko vode je priteklo v dežemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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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. 

 

1. Oceni, koliko je zunanja temperatura: _______ °C. 

2. Pojdi po termometer na zunanjo okensko polico in odčitaj, koliko je zunanja 

temperatura. Pokliči učiteljico, da preveri, ali si temperaturo pravilno odčital. 

Primerjaj svojo oceno zunanje temperature z izmerjeno temperaturo s 

termometrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj, ko si izmeril zunanjo temperaturo, svetuj Meglenku, kako naj se primerno 

obleče.  
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Meglenko se je naslednji 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. 
 

 

 

Vremenski simboli (Vremecven, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 SNEŽNO 

 

 OBLAČNO 
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7.1.1.3 Rešitve nalog namizne didaktične igre Meglenko na viharnem potovanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meglenku ste pomagali na njegovi poti 

dogodivščin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Vetrovno vrečo uporabimo, kadar piha veter. Konec vreče kaže smer, kamor piha 

veter. 

 

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 Kopru, potem veš, da je bilo topleje v Kopru (11 °C). 
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Pričakal ga je tornado, ki je bil videti, kot je prikazano na fotografiji. 

 

Tornado v steklenici (Pinterest, 2015) 

Zdaj 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. 

 

                                                   

_delno jasno__                       __deževno_                           __megleno__ 

                                                    

___oblačno_____                     ____snežno_____                    ___sončno____ 

Vremenski simboli (Vremecven, 2015) 
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7.1.1.4 Učni list za sprotno reševanje pri igranju namizne didaktične igre Meglenko na 

vinarjem 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 imenujemo _________________________. 

 

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.  

 

10. Nariši vremenske simbole. 

 

 

DELNO JASNO                           SONČNO                          OBLAČNO 
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7.1.1.5 Preizkus znanja tipa papir- svinčnik za učence 3. razreda osnovne šole pri tematiki 

vreme 

VREME 

1. Poglej vremensko napoved in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kakšno je bilo vreme 16. 12. 2015 v Mariboru? 

b) Koliko stopinj so namerili v Murski Soboti? 

c) V katerih krajih je tisti dan snežilo? 

d) V katerem kraju so tisti dan izmerili najvišjo temperaturo? 

 

2. Poveži ustrezne simbole za vremenske pojave z ustrezno fotografijo. Posamezno 

fotografijo lahko povežeš z več simboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 12. 2015 
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3. Naštej vsaj tri vrste padavin, ki jih poznaš. 

________________________________________________________________ 

 

4. Kako imenujemo napravo, ki meri količino padlega dežja?  

a) Dežemer. 

b) Vetromer. 

c) Kapljemer. 

Kako bi sam izdelal napravo, s katero bi lahko doma izmeril padlo količno dežja? Opiši 

postopek izdelave naprave. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7.1.1.6 Vprašalnik za učence o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanje pravil pri tematiki vreme 

 

Odgovori na spodnja vprašanja. S križcem × označi, v kolikšni meri se strinjaš z zapisano 

trditvijo. 

 

 

 

 

sploh se 

ne 

strinjam 

 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se 

strinjam 

 

 

 

popolnoma 

se strinjam 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo zelo 

zanimivo. 

     

Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

     

Pravila igre sem 

zlahka razumel. 

     

Med igranjem igre 

sem upošteval pravila 

igre. 

     

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe poskusov 

in samostojnih nalog. 

     

Igro sem se igral dolgo 

časa in se je nisem 

naveličal. 

     

Med igranjem igre mi 

je upadla motivacija. 

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o 

vremenskih pojavih, 

padavinah in 

vremenskih simbolih. 
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7.1.2 Učna priprava za tematiko svetloba 

 

Študentka Tina 

Marjanović 
Predmet: Spoznavanje okolja 

Šola Mestna osnovna šola 

Datum: 10. 2. 2016 Razred: 3.  

Učna tema: Zakaj vidimo? Čas izvedbe: 2 šolski uri 

Učni cilji Učenci: 

[1] Ločijo predmete, ki oddajajo svetlobo (svetila) od predmetov, ki 

se svetijo. 

[2] Vedo, da svetlobo zaznavamo z vidom ter da predmete vidimo 

samo, če se svetloba od njih odbije v naše oko. 

Ključne 

besede 

oko, vid, svetilo, predmeti, ki odbijajo svetlobo. 

Učne oblike Frontalna, skupinska, individualna. 

Učne metode Pogovor, razlaga, opazovanje, delo v skupinah, metoda didaktične 

igre. 

Pripomočki Projektor, računalnik, različne baterijske svetilke,  kresničke, svetleč 

trak, žlice, zgoščenke, nakit, alu folija, škatle, utripajoči angel,  4 

igralne plošče, igralne kocke, igralne figure, knjiga, učni listi, rutke. 

Literatura  Učni načrt za spoznavanje okolja [dostopno na spletu]: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/

podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolj

a_obvezni.pdf (pridobljeno 28. 12. 2015) 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2013). Dotik okolja 3. Učbenik 

za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2005).Dotik okolja 3. Priročnik 

za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Spletna stran: 

http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO3/scenarij4/48/naviga

cija.html (pridobljeno 28. 12. 2015) 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO3/scenarij4/48/navigacija.html
http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO3/scenarij4/48/navigacija.html
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 Učne 

oblike in 

cilji 

Potek učne ure 

Uvodni 

del  

10 min 

Delo v 

parih 

[2] 

 

Učence pozdravim in jim povem, da bom današnji uri 

spoznavanja okolja vodila jaz.  

Povabim jih v krog na sredino razreda ter jih razdelim v pare. 

Enemu izmed učencev v paru zavežem oči. Drugi izmed para 

nato učenca, ki ima zavezane oči varno vodi po učilnici (pri tem 

je pozoren na mize in ostale učence). Nato učenca v paru 

zamenjata vlogo.  

Po končani dejavnosti učence vprašam, kako so se počutili, ko 

niso videli. Pogovorimo se o tem, da je oko organ, ki je 

pomemben za naš vid. 

Osrednji 

del 

5 minut 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

30 m 

 

Skupinska 

[2] 

 

 

 

 

 

[2] 

 

 

Frontalna 

 

 [2] 

 

 

 

 

Skupinska 

Enemu izmed učencev, ki sedi v krogu zavežem oči. S seboj v 

vreči imam skrivni predmet. Učencu, ki ima zavezane oči, 

naročim naj predmet otipa in nam ga poskuša čim bolje opisati. 

Ostali učenci poskušajo uganiti, kaj nam učenec opisuje. Nato 

učencu odvežem oči in lahko pogleda v vrečo, kateri predmet 

je opisoval. Predmet še enkrat opiše ostalim učencem in ti 

poskušajo uganiti, kaj jim opisuje. Skupaj pridemo do 

ugotovitve, da z vidom lažje opišemo predmete, določimo 

njihovo barvo in obliko. 

S seboj imam tudi dve škatli z luknjicama. V vsaki škatli je 

predmet. Učencem naročim, naj pogledajo skozi luknjico in 

poskušajo ugotoviti, kateri predmet je v škatli ter kakšne barve 

je ta predmet. Skupaj pridemo do ugotovitve, da za zaznavanje 

barve in oblike predmeta potrebujemo svetlobo. 

Učencem povem, da se pri procesu gledanja svetloba od 

predmetov odbije v naše oči. Za lažjo predstavo jim na 

elektronskih prosojnicah pokažem fotografijo otroka, ki bere, 

kjer je s puščicami označena smer svetlobe od vira svetlobe do 

slike v knjigi in od slike v knjigi do otrokovih oči. Razložim 

jim, da namizna svetilka oddaja svetlobo, ki potuje do slike v 

knjigi in se nato odbije v naše oko. Signal od očesa potuje po 

živcu v možgane in mi predmet vidimo. 

Učence vprašam, ali vedo, kaj je bilo v škatli (zrcalo). Vprašam 

jih, ali mi zna kdo povedati, zakaj smo videli svetlo piko, ko 

smo posvetili z baterijsko svetilko v škatlo.  

PRILOGA 7.1.2.1 

 

Učence nato razdelim v štiri skupine, kjer se bodo igrali 

namizno igro Sijalko na poti izzivov.  
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10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

[1, 2] 

 

 

 

 

 

Frontalna 

 

[2] 

Pripomočke si predhodno doma pripravim in jih nato le 

razdelim. Vsaka skupina dobi škatlo, v kateri so različni 

predmeti (svetila in predmete, ki se svetijo).  

 

PRILOGA 7.1.2.2 IN 7.1.2.3 

 

Po končani namizni igri sledi preverjanje učnega lista.  

 

PRILOGA 7.1.2.4 

 

Učencem po preverjanju učnega lista na drsnicah pokažem 

tri različne fotografije. Pogovorimo se, katera fotografija 

pravilno prikazuje, zakaj vidimo jabolko. 

 

PRILOGA 7.1.2.5 

Zaključni 

del 

 

15 minut 

 

Individualna 

 

[1, 2] 

Skupaj z učenci ponovimo, kaj so se danes naučili.  

Učenci rešijo preizkus znanja tipa papir-svinčnik, ki jim ga 

razdelim. Izpolnijo tudi vprašalnik, ki jim ga razdelim. 

 

PRILOGA 7.1.2.6 in 7.1.2.7 
 

7.1.2.1 Fotografija poti svetlobe pri procesu gledanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIR: Hergan, I., Devetak, I., idr. (2013). Dotik okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

7.1.2.2  Naloge, ki se nahajajo v knjigi Sijalko na poti izzivov 

 

Učenci dobijo izdelano knjigo, ki jih bo vodila skozi naslednje dejavnosti. Poleg knjige 

dobijo tudi vse pripomočke, ki jih potrebujejo za samostojno delo ter igralno ploščo, 
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igralne figure in kocke. Sprotne rešitve nalog si bodo zapisovali na učni list, ki ga bomo 

nato skupaj pregledali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA: 

1. Vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki je vrgel največje število pik, začne 

z igro. 

2. Vsak izmed učencev reši samo eno nalogo, nato nadaljuje naslednji učenec in 

tako dalje, dokler ne pridete do konca igre.  

3. Pripomočke imate pripravljene v škatli. Po uporabi vsak pripomoček vrnite v 

škatlo. 

4. Vse naloge izvajajte skupaj in si med seboj pomagajte. 

5. Za vsako nalogo morate rešiti tudi vprašanje na učnem listu. 
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Sijalko se je odpravil na pot, na kateri so ga spremljali nenavadni izzivi. Svojo pot je 

začel na polju, kjer je narisano sonce. Na igralni plošči Sijalka postavi na njegovo 

začetno mesto.  

 

 

 

 

 

 

Preden bi se Sijalko odpravil na pot, se je odločil poiskati vse predmete, ki oddajajo 

svetlobo. Menil je, da mu bodo ti predmeti pomagali, da varno prehodi pot od svoje 

hiše do prijateljice. Te predmete je potreboval predvsem zato, ker se je zunaj začelo 

večeriti. 

 

Poglej predmete, ki so v škatli. Med njimi pomagaj Sijalku izbrati predmete, ki 

oddajajo svetlobo. 

 

 

 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal najti predmete, ki oddajajo svetlobo in jih 

imenujemo SVETILA. S tvojo pomočjo se je premaknil 2 polji naprej.  
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Ker pa Sijalko ni bil popolnoma prepričan, če je vzel prave predmete, se je odločil to 

preveriti. Vzel je škatlo ter vsak predmet postavil v škatlo in pogledal skozi luknjico. 

Tako je videl, ali predmet oddaja svetlobo ali ne.  

 

 

Najprej vzemi en izbrani predmet in ga postavi v škatlo. Poglej skozi luknjico. Ali 

predmet oddaja svetlobo?  

 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal preveriti, ali je izbral prave predmete. S tvojo 

pomočjo se je premaknil 2 polji naprej.  

 

 

 

 

 

 

Sijalko se je odpravil na pot. Bil je zelo dobre volje, zato si je vmes še prepeval. Kar 

naenkrat pa je opazil, da je zašel na krivo pot. Odločil se je uporabiti enega izmed 

predmetov, ki jih je prej našel doma. Vendar ... Oh ne, Sijalko je pozabil škatlo s 

predmeti doma. Ves prestrašen je začel razmišljati, s čim bi si še lahko svetil na poti.  

 

Razmišljal je ... S čim vse si še lahko svetim, ko mi zmanjka elektrike? In katera 

izmed teh umetnih svetil je izdelal človek? Pomagaj Sijalku odgovoriti na zastavljeni 

vprašanji. 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal odgovoriti na zgornji vprašanji. S tvojo pomočjo 

se je premaknil na polje, kjer je narisan sladoled. 
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Razočaran, ker je pozabil škatlo s predmeti doma, se je počasi odpravil naprej. Ko 

je hodil po potki, je na tleh našel nekaj predmetov. Skrbno si jih je ogledal. 

 

Pomagaj mu. Poglej še ostale predmete, ki so v škatli. Predmete poimenuj in skušaj 

ugotoviti, katera je njihova skupna lastnost.  

 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal pregledati predmete in ugotoviti, kaj imajo 

skupnega. S tvojo pomočjo se je premaknil 2 polji naprej.  

 

 

 

 

 

 

 
Sijalko je zmedeno gledal v predmete in ugotovil, da nobeden izmed predmetov ne 

oddaja svetlobe. Vprašal se je: »Kaj pa zdaj!?!« 

 

Poskusi tudi ti. Predmet daj v škatlo in poglej, ali ga vidiš. Tako naredi z vsemi 

predmeti.  

 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal najti predmete, ki se svetijo, ker se svetloba v 

večini od njih odbije. S tvojo pomočjo se je premaknil 2 polji naprej. 
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Sijalko je hodil po poti naprej in kar naenkrat zagledal osvetljeno hišo. Odločil se je 

pozvoniti. Tam mu je odprla starejša gospa, ki ga je odpeljala do prijateljice.  

 

Sijalko bo prispel na cilj, če boš ti pravilno pojasnil, zakaj deklica z igralne plošče 

vidi sladoled. Pomagaj mu. 

 

 Čestitam, Sijalku si pomagal priti na cilj. Prišel je do svoje prijateljice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sijalku ste pomagali na njegovi poti izzivov. 
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7.1.2.3 Rešitve nalog namizne didaktične igre Sijalko na poti izzivov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj si ugotovil, da so predmeti, ki oddajajo svetlobo SVETILA. To sta dva predmeta 

iz škatle: baterijska svetilka in utripajoči angelček.  

 

Ko si predmet postavil v škatlo in pogledal vanjo skozi luknjico, si ugotovil, da 

baterijska svetilka in utripajoči angelček oddajata svetlobo.  

 

Če ti doma zmanjka elektrike, si lahko svetiš z različnimi predmeti: s svečo, baklo, 

baterijsko svetilko, petrolejko. 

Sveča, bakla, petrolejka, baterijska svetilka in laser so umetna svetila, saj jih je izdelal 

človek.  

 

Skupna lastnost vseh ostalih predmetov v škatli je ta, da se ti predmeti svetijo. 

Predmeti se svetijo, ker se SVETLOBA V VEČINI OD NJIH ODBIJA. 

 

Predmet si dal v škatlo in pogledal vanjo skozi luknjico. Predmeta nisi videl. Da bi 

predmet videl, bi potreboval svetlobo, ki bi se od predmeta odbila v naše oko. 

 

Sonce oddaja svetlobo, ki potuje do žoge in se nato odbije v naše oko. Signal od očesa 

potuje po živcu v možgane in mi predmet vidimo. 
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7.1.2.4  Učni list za sprotno reševanje pri igranju namizne didaktične igre Sijalko na poti izzivov 

 

SIJALKO NA POTI IZZIVOV 

 

1. Kateri predmeti iz škatle oddajajo svetlobo? 

_____________________________________________________________. 

 

2. Predmete, ki oddajajo svetlobo, imenujemo 

_____________________________________________________________. 

 

3. S čim vse si lahko svetiš, ko ti doma zmanjka elektrike? Naštej 4 predmete.  

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 

d) ________________________ 

Katera so naravna in katera umetna svetila? Označi s križcem.  

 NARAVNO SVETILO UMETNO SVETILO 

Sveča   

Baterijska svetilka    

Ogenj   

Bakla   

Sonce   

Laser    

 

4. Katera je skupna lastnost vseh ostalih predmetov v škatli?  

______________________________________________________________________ 

 

Zakaj se predmeti svetijo? Ker se svetloba od njih v večini _______________________ 

 

5. Kaj potrebuješ, da vidiš predmete?  

_____________________________________________________________________ 

6. Opiši, zakaj deklica vidi sladoled.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.1.2.5 Zakaj vidimo jabolko? 

 

1. Katera ilustracija najbolje prikazuje, zakaj vidimo jabolko? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj vidimo jabolko (Vedež, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 
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7.1.2.6 Preizkus znanja tipa papir-svinčnik za učence 3. razreda osnovne šole pri tematiki 

svetloba 

 

SVETLOBA 

1. Kako imenujemo predmete, ki oddajajo svetlobo? 

____________________________________________________________________ 

 

2. Kateri predmeti oddajajo svetlobo? Obkroži pravilen odgovor. 

A. Prstan, svetleč papir, baterijska svetilka. 

B. Kovanec, baterijska svetilka, CD zgoščenka. 

C. Baterijska svetilka, sveča, zvezde. 

 

3. Ali je predmet na sliki svetilo ali se svetloba od njega le odbije? Odgovor zapiši 

na črto pod sliko.  

                    1                                                             2                                                 3 

 

 

 

 

______________________  _________________           __________________ 

       4                                                 5                                                         6 

 

 

 

 

 

_______________________               ___________________      __________________ 

Ali katera slika predstavlja naravno svetilo? Obkroži. 

DA                               NE 

Če si obkrožil DA, zapiši številko slike, ki prikazuje naravno svetilo. _______________ 
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4. Pojasni, zakaj deklica vidi brati. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.1.2.7 Vprašalnik za učence o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanje pravil pri tematiki svetloba  

 

Odgovori na spodnja vprašanja. S križcem × označi, v kolikšni meri se strinjaš z zapisano 

trditvijo. 

 

 

 

 

sploh se 

ne 

strinjam 

 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se strinjam 

 

 

 

popolnoma 

se strinjam 

Učenje 

spoznavanja okolja 

z namizno igro mi 

je bilo všeč. 

     

Igranja namizne 

igre sem se 

razveselil. 

     

Pravila igre sem 

zlahka razumel, saj 

sem jih že slišal. 

     

Ko sem videl 

igralno kocko, sem 

vedel, kako bomo 

določili tistega, ki 

bo začel z igro. 

     

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje so rešitve 

nalog.   

     

Med igranjem igre 

sem upošteval 

pravila igre. 

     

Z zanimanjem sem 

se lotil izvedbe 

samostojnih nalog. 

     

Za igranje igre sem 

namenil ves 

razpoložljivi čas in 

se je nisem 

naveličal. 

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o 

svetlobi. 
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7.1.3 Učna priprava za tematiko zvok 

 

 

 

Študentka Tina 

Marjanović 
Predmet: Spoznavanje okolja 

Šola Mestna osnovna šola 

Datum: 24. 2. 2016 Razred: 3.  

Učna tema: Z ušesom slišim Čas izvedbe: 2 šolski uri 

Učni cilji Učenci: 

[1] Naštejejo lastnosti zvoka in njegovo nastajanje.  

[2] Vedo, da je uho čutilo za sluh.  

[3] Znajo opisati potovanje zvoka pri preprostih primerih. 

Ključne 

besede 

Zvok, uho, nastajanje zvoka, poskusi, primeri. 

Učne 

oblike 

Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne 

metode 

Pogovor, razlaga, opazovanje, delo v skupinah, metoda didaktične igre. 

Pripomočk

i 

Zvočni posnetek, papir, plastenka z vodo, balon, računalnik, fotografija 

ušesa,  voda, elastike različnih debelin, tri pisala, pločevinasta posoda, 

različno dolgi žeblji, stojalo, žebelj (1), ura, lesena palica, posoda z 

vodo, zvonček, 4 igralne plošče, 4 kocke, igralne figure, učni list.  

Literatura  Učni načrt za spoznavanje okolja [dostopno na spletu]: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/po

drocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_ob

vezni.pdf (pridobljeno 3. 1. 2016) 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2013). Dotik okolja 3. Učbenik za 

spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Hergan, I., Devetak, I., idr. (2005).Dotik okolja 3. Priročnik za 

spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 Korže Vovk, A., Petauer, M., idr.(2002). Odkrivam svoje 

okolje 3. Delovni zvezek za 3. Razred 9-letne osnovne šole. 

Ljubljana: Rokus.  

 Spletna stran: http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass08/lvdi5.pdf  

(pridobljeno 3. 1. 2016) 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass08/lvdi5.pdf
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 Učne oblike in 

cilji 

Potek učne ure 

Uvodni 

del  

10 min 

 

 

individualna 

Učencem razdelim liste. Podam jim navodilo: »Na 

drsnicah imate zapisano vprašanje. Najprej pozorno 

preberite vprašanje, nato pa naj vsak zase razmisli o 

odgovoru in ga zapiše na list.« 

Po katerih snoveh se lahko širi zvok? 

A. Po zraku. 

B. Po zraku, vodi in lesu. 

C. Po zraku, vodi, kovini in lesu. 

Ko učenci odgovorijo na zastavljeno vprašanje, svoj list 

z odgovorom prepognejo in vržejo v »volitveno škatlo«. 

Ko vsi učenci oddajo svoje liste, iz škatle vzamem vse 

liste in berem odgovore učencev. Liste razporejam na 

tri različne kupčke. Ko liste razporedim, odgovore 

preštejem in zapišem število posameznih odgovorov na 

tablo. 

Učencem povem, da bomo to šolsko uro ugotovili, 

kateri odgovor je pravilen. 

 

Osrednj

i del 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

skupinska 

 

[1] 

 

 

 

frontalna 

[2] 

 

 

 

 

 

Učence vprašam, kako vse bi lahko ustvarili zvok. 

Izberem nekaj učencev. Vsak izmed njih dobi na mizo 

različen predmet (papir, plastenko z vodo, dve palički 

...). Učence vprašam, kako bi s temi predmeti ustvarili 

zvok. Nato vsak izmed njih poskusi ustvariti zvok s 

predmetom, ki ga je dobil na mizo. Ostale učence, ki ne 

dobijo predmeta na mizo, vprašam, kako bi lahko oni 

ustvarili zvok (s ploskanjem, govorjenjem, tleskanjem 

...).  

Nato učence vprašam, kaj nam omogoči, da zvok sploh 

slišimo. Pogovorimo se o organu za sluh in to je uho. 

Vsi učenci se primejo za uho. Vprašam jih, ali je uho 

samo to, kar vidimo na zunaj. Pokažem jim sliko ušesa. 

Ob sliki se pogovorimo o tem, da mi vidimo le uhelj (in 

ne celotnega ušesa) ter odprtino v sluhovod, kamor se 

prenaša zvok. Ko poimenujemo dele ušesa (uhelj, 

sluhovod, bobnič, polž), jim ob sliki predstavim, kako 

deluje uho: uhelj ulovi zvok in ga po sluhovodu usmeri 

do bobniča. Nihajoč zrak povzroči gibanje delov ušesa, 

ki tresljaje spremenijo v živčne signale in jih pošljejo v 

možgane.  

PRILOGA 7.1.3.1 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

skupinska 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna  

 

[3] 

 

 

 

 

 

frontalna 

 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

skupinska 

[1, 2, 3] 

Učencem naročim, naj dihajo normalno. Pri tem se 

njihov prsni koš neslišno premika. Nato pa bodo začeli 

dihati glasno. Ugotovili bodo, da se lahko neslišno 

premikajo, vendar tako ne morejo narediti zvoka. Zvok 

naredijo, ko se nekaj premakne. Gibanje je lahko brez 

zvoka, zvok pa ni mogoč brez gibanja.  

 

Povem jim, da se bomo izvedli nekaj preprostih 

poskusov, da si bodo potovanje zvoka lažje 

predstavljali. 

 

V razredu izvedem demonstracijski poskus o potovanju 

zvoka. Pri tem uporabim večjo posodo, na katero 

napnem tanjšo plastično folijo. Nanjo nasujem sladkor 

(le nekaj kristalčkov). Nato v bližini plosknem. Učenci 

bodo opazili, da se ob tem premikajo kristalčki 

sladkorja. Pogovorimo se o tem, da je nihanje zraka 

povzročilo nihanje folije, to pa premikanje sladkorja.  

 

Zdaj smo ugotovili, da se zvok širi po zraku. Ali menite, 

da se zvok lahko širi tudi kako drugače? V razredu 

izvedem demonstracijo poskusa z visečimi žlicami. Na 

stojalu imam obešene žlice in še eno žlico poleg. Z žlico 

udarjam na sredino visečih žlic. Učence vprašam, kaj 

slišijo. 

 

Skupaj ugotovimo, da se zvok prenaša po trdnih snoveh 

(kovina in les). Povem jim, da bodo po skupinah 

ugotavljali, ali se zvok prenaša tudi po tekočih snoveh. 

Učence razdelim v štiri skupine, v katerih igrajo 

namizno didaktično igro Zvonko išče darilo. Učenci 

svoje ugotovitve zapisujejo na učni list. Po končanem 

delu po skupinah pregledamo rešitve. Učenci si pri tem 

pomagajo z igralno ploščo. 

 

PRILOGA 7.1.3.2, 7.1.3.3 in 7.1.3.4  

 

Učencem še enkrat zastavim isto vprašanje kot na 

začetku šolske ure. Učenci odgovor zapišejo na listek 

in vržejo v »volitveno škatlo«. Primerjamo odgovore. 

 

Zaključni 

del 

15 min 

 

individualna 

[1, 2, 3] 

Z učenci ponovimo, kaj smo se danes naučili o zvoku.  

Učenci rešijo preizkus znanja tipa papir-svinčnik ter 

izpolnijo vprašalnik. 

 

PRILOGA 7.1.3.5 in 7.1.3.6 
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7.1.3.1 Fotografija ušesa 

 

 

 

 

 

 

VIR: Hergan, I., Devetak, I., idr. (2013). Dotik okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

7.1.3.2 Naloge, ki se nahajajo v knjigi Zvonko išče darilo  

 

Učenci dobijo izdelano knjigo, ki jih bo vodila skozi naslednje dejavnosti. Poleg knjige 

dobijo tudi vse pripomočke, ki jih potrebujejo za samostojno delo ter igralno ploščo, 

igralne figure in kocke. Sprotne rešitve nalog si bodo zapisovali na učni list, ki ga bomo 

nato skupaj pregledali.  
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NAVODILA: 

1. Vsak igralec vrže igralno kocko. Tisti, ki je vrgel največje število pik, začne 

z igro. 

2. Vsak izmed učencev reši samo eno nalogo, nato nadaljuje naslednji učenec in 

tako dalje, dokler ne pridete do konca igre.  

3. Pripomočke imate pripravljene v škatli. Po uporabi vsak pripomoček vrnite v 

škatlo. 

4. Vse naloge izvajajte skupaj in si med seboj pomagajte. 

5. Za vsako nalogo imate tudi vprašanje na učnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonko vedno rad preseneti svoje prijatelje, še posebno, ko ima kateri izmed njih 

rojstni dan. Veselo in dobro razpoložen zaradi bližajočega rojstnega dneva, je začel 

razmišljati, kako bi letos presenetil prijatelja. 

Medtem ko je razmišljal, je začel ustvarjati različne zvoke. Zamisli si, katere zvoke 

je ustvaril Zvonko ter jih ustvari (vsaj pet različnih).  

 

 

 Čestitam, Zvonku si pomagal ustvariti različne zvoke.  
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Vendar Zvonko še vedno ni dobil nobene ideje. Odločil se je oditi v trgovino in tam 

kupiti najboljše darilo za svojega prijatelja. Ko je prišel v trgovino, je naprej zagledal 

balone. Pomislil je: » Hm ... morda bi ga presenetil z baloni različnih barv.« Kupil je 

balone in jih začel napihovati, enega za drugim. Vendar mu je en balon povzročal 

težave in ga ni mogel zavezati.  

Poskusi tudi ti, kaj se bo zgodilo. Napihni balon, primi ga za »vrat« in pazi, da ne 

spušča zraka. Nato začni postopno popuščati prijem. Zrak začne uhajati iz balona in 

proizvede različne zvoke. Pri tem opazuj »vrat« balona. Kaj se dogaja, ko spuščaš 

zrak iz balona? 

 

 Čestitam, Zvonku si pomagal napihniti balon in opazovati, kaj se dogaja, ko 

postopoma spuščaš zrak iz balona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpravil se je najprej. Še vedno je razmišljal, kaj bi lahko kupil prijatelju poleg 

balonov. Kar naenkrat je pred njim stala prodajalka ur. Želela ga je prepričati, da je 

ura pravo darilo za prijatelja. Rekla mu je: »To uro moraš preizkusiti. Vzemi jo v 

svojo roko, nanjo pa prisloni leseno palico. Palico previdno prisloni na uho. Slišiš 

tiktakanje ure?« 

 

Ali meniš, da je Zvonko slišal tiktakanje ure? Izvedi poskus tudi ti. Vzemi ročno uro 

(dobiš jo pri učiteljici), nanjo prisloni leseno palico in nanjo previdno prisloni uho. 

Ali slišiš tiktakanje ure? 
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Vendar se Zvonku ura ni zdela dovolj posebno darilo za njegovega prijatelja. Zato se 

je odpravil naprej. Prišel je do naslednje prodajalke, ki je prodajala zvončke. Pomislil 

je, da je to morda dobra ideja. Prodajalka je odhitela do njega. Rekla mu je: »Tu 

prodajamo najboljše zvončke. Kar preizkusi ga. Postavi ga v vodo in zacingljaj z 

njim. Tako boš ugotovil, ali slišiš cingljanje ali ne.«  

 

Pomagaj Zvonku preizkusiti zvonček. Vzemi posodo in vanjo nalij vodo. Vanjo 

potopite zvonček (dobite ga pri učiteljici) in z njim zazvonite. Kaj se zgodi? 

 

 Čestitam, Zvoku si pomagal narediti poskus ter ugotoviti, ali zasliši zvok 

zvončka, ko ga potopi v vodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendar Zvonka tudi to darilo ni prepričalo. Odločil se je usesti in premisliti o kakšni 

drugi ideji. Medtem ko je premišljeval, je opazil skupino otrok, ki so nekaj izdelovali. 

Odločil se je pogledati, kaj izdelujejo. Izdelovali so trstenko. Takoj se je nasmehnil 

in rekel: »To je darilo za mojega prijatelja.« Trstenko je izdelal iz slamic različnih 

dolžin ter jo tudi preizkusil. 

 

 

 Čestitam, Zvoku si pomagal najti primerno darilo. Zdaj pa trstenko preizkusi. 

Kaj ugotoviš? 
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Ko je izdelal trstenko, jo je tudi preizkusil. Da je lahko karkoli slišal mu je pomagal 

organ za sluh, in to je uho.  

 

Tudi ti poimenuj sestavne dele ušesa.  

 

 Čestitam, Zvoku si pomagal poimenovati sestavne dele ušesa. Zdaj pa je 

Zvonko vzel trstenko in balone ter se odpravil k prijatelju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zvonku ste pomagali pri iskanju darila. 

 

Tudi ti poimenuj sestavne dele ušesa.  

 

 Čestitam, Zvoku si pomagal poimenovati sestavne dele ušesa. Zdaj pa je 

Zvonko vzel trstenko in balone ter se odpravil k prijatelju.  
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7.1.3.3 Rešitve nalog namizne didaktične igre Zvonko išče darilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj si ugotovil, da zvoke lahko ustvariš na različne načine: s ploskanjem, z 

govorjenjem, s tleskanjem, z udarjanjem na lonček, z udarjanjem ob mizo ...  

 

Pri izhajanju zraka iz balona, se balon trese. Slišimo zvok, ki se širi po zraku do ušes. 

 

Da, zaslišal si tiktakanje ure, saj se zvok prenaša tudi po trdnih snoveh. V tem primeru 

je to LES. 

 

 

Zvonček si zaslišal, kljub temu da si ga potopil v vodo, saj se zvok prenaša po 

tekočih snoveh – VODI. Zvonček si zaslišal tišje, kot bi ga, če bi z njim zacingljal v 

razredu.  

 

 

Pri pihanju skozi krajšo slamico zvok višji, pri pihanju skozi daljšo pa nižji. 

 

 

Čutilo za sluh je uho. Njegovi sestavni deli so: uhelj, sluhovod, bobnič in polž. 
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7.1.3.4 Učni list za sprotno reševanje pri namizni didaktični igri Zvonko išče darilo 

 

ZVONKO IŠČE DARILO 

 

1. Naštej vsaj pet načinov, kako bi sam ustvaril zvok. 

______________________________________________________________ 

2. Kaj se je zgodilo, ko si spuščal zrak iz balona? 

 
___________________________________________________________________ 

 

3. Tiktakanje ure ____________ zaslišal, saj se zvok prenaša po 

___________________. 

 

4. Kaj se je zgodilo, ko si zvonec potopil v vodo in z njim zacingljal? 

 

A. Zvonca nisem slišal. 

B. Zvonec sem glasno slišal. 

C. Zvonec sem slišal, a tišje, kot če bi z njim pozvonil izven vode. 

 

5. Čim daljša je slamica tem _____________ je zvok. 

      Čim krajša je slamica tem ________________ je zvok. 

 

6. Čutilo za sluh je ___________________.  

Sestavni deli ušesa so: 

a) _______________________ 

b) _______________________ 

c) _______________________ 

d) _______________________ 

 

 

 

 

 

 



156 
 

7.1.3.5 Preizkus znanja tipa papir-svinčnik za učence 3. razreda osnovne šole pri tematiki 

zvok 

 

ZVOK 

 

1. Naštej vsaj štiri načine, kako lahko ustvariš zvok. 

_________________________________________________________________ 

a) Čutilo za sluh je  

 

2. Po katerih snoveh se lahko širi zvok? Označi s križcem. 

SNOV DA NE 

Zrak   

Kovina   

Voda   

Les   

 

3. Kaj meniš, da se zgodi, ko zvonec potopimo v vodo in z njim zacingljamo. 

 

A. Zvonca ne bomo slišali. 

B. Zvonec bomo glasno slišali. 

C. Zvonec bomo slišali, a tišje, kot če bi z njim pozvonili izven vode. 

 

4. Na uro postavimo palico, nato pa na palico prislonimo uho.  

Pozorno prisluhnemo. Ali slišimo tiktakanje ure?  

DA                               NE 

 

 Pojasni, zakaj si se tako odločil.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7.1.3.6 Vprašalnik za učence o samooceni ravni interesa za učenje spoznavanja okolja in 

poznavanje pravil pri tematiki zvok 

 

Odgovori na spodnja vprašanja. S križcem × označi, v kolikšni meri se strinjaš z zapisano 

trditvijo. 

 

 

 

 

sploh se ne 

strinjam 

 

 

 

 

se ne 

strinjam 

 

 

 

delno se 

strinjam 

 

 

 

se 

strinjam 

 

 

 

popolnoma 

se strinjam 

Učenje spoznavanja 

okolja z namizno igro 

mi je bilo všeč. 

     

Igranja namizne igre 

sem se razveselil. 

     

Pravila igre sem 

zlahka razumel, saj 

sem jih že slišal. 

     

Ko sem videl igralno 

kocko, sem vedel, 

kako bomo določili 

tistega, ki bo začel z 

igro. 

     

V knjigi, ki je bila 

priložena igri, sem 

vedel, kje so rešitve 

nalog.   

     

Igro zelo dobro 

poznam in bi jo lahko 

igral tudi brez 

ponavljanja pravil.  

     

Med igranjem igre sem 

upošteval pravila igre. 

     

Z zanimanjem sem se 

lotil izvedbe 

samostojnih nalog. 

     

Za igranje igre sem 

namenil ves 

razpoložljivi čas in se 

je nisem naveličal. 

     

Menim, da sem se 

veliko naučil o zvoku. 

     

 


