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POVZETEK 

Didaktična igra je igra, ki odgovarja vnaprej načrtovanim izobraževalnim ciljem, ki jih 

dosežemo z aktivno vlogo udeležencev. Uvrščamo jo med aktivne metode dela. Predvideli 

smo, da se pri pouku gospodinjstva premalo uporablja aktivna metoda dela, ki vključuje tudi 

uporabo didaktične igre. Za potrebe magistrskega dela smo izvedli raziskavo, kjer smo 

ugotavljali prednosti poučevanja izbrane vsebine Mleko in mlečni izdelki iz modula Hrana in 

prehrana, in sicer s pomočjo didaktične igre. V okviru magistrskega dela smo razvili in 

uporabili tri didaktične igre na temo Mleko in mlečni izdelki z naslovi: Mleko in mlečni 

izdelki, Mlečna kača in Maja in Tina raziskujeta. V raziskavi so sodelovali učenci šestega 

razreda dveh osnovnih šol, ki  so obiskovali pouk gospodinjstva. V raziskavo so bili vključeni 

104 učenci. V eksperimentalno skupino je bilo vključenih  56 učencev, v kontrolni skupini je 

sodelovalo 48 učencev. Ugotovili smo, da so na zaključnem preverjanju znanja boljše 

rezultate od učencev v kontrolni skupini dosegli učenci, ki so v času pouka uporabljali 

didaktične igre. Iz raziskave  je razvidno, da  učenci pri pouku gospodinjstva redko usvajajo 

znanje s pomočjo didaktičnih iger, izražajo pa motiviranost in pozitivna stališča do učenja s 

pomočjo didaktičnih iger. Glede na ugotovitve raziskave predlagamo, da se v pouk 

gospodinjstva uvaja več didaktičnih iger, ki so lahko pomembno dopolnilo pri poučevanju 

vsebin pouka gospodinjstva.  

KLJUČNE BESEDE: didaktična igra, aktivna metoda dela, gospodinjstvo, gospodinjsko 

izobraževanje, prehransko izobraževanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

A didactic game is a game which meets the educational goals planned ahead that can be 

achieved with an active role of the participants. We place didactic games among active 

working methods. We anticipated that Home Economics lessons include very little active 

working method, the method that includes the usage of didactic games as well. To meet the 

needs of the present master’s degree thesis, we conducted a research which studies the 

benefits of using a didactic game in teaching Milk and Dairy Products teaching contents from 

Food and Nourishment module. For the purpose of this thesis, we developed and used three 

didactic games on the topic of Milk and Dairy Products with the titles: Milk and Dairy 

Products, Lactic Snake, and Maja and Tina Explore. 104 six-graders from two primary 

schools who attended the Home Economics lessons participated in the research. There were 

56 pupils in the experimental group and 48 pupils in the control group. We concluded that 

students who didactic games during the lessons achieved better results in the final tests than 

the students in the control group. The research shows that students use didactic games in 

learning Home Economics only very rarely, but they do show motivation for and express 

positive opinion on didactic games. Considering the results of the research, we strongly 

recommend more didactic games be introduced in the Home Economics lessons, for they can 

serve as an important aid when it comes to the teaching of Home Economics contents. 

KEY WORDS: didactic game, active working method, Home Economics, Home Economics 

education, dietary education 
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1 UVOD 

 

Didaktične igre uvrščamo med aktivne oz. dinamične metode dela. Didaktična igra je igra, ki 

odgovarja vnaprej načrtovanim izobraževalnim ciljem, ki jih dosežemo z aktivno vlogo 

udeležencev. Pred ostalimi aktivnimi metodami ima to prednost, da posameznika vključi 

celostno. Uporabnost didaktičnih iger je raznovrstna. Lahko imajo pomembno vlogo, zlasti v 

motivacijskem delu, pri podoživljanju in ustvarjanju po usvojeni vsebini. Ravno tako pa lahko 

s pomočjo didaktičnih iger novo znanje utrjujemo, ponavljamo. 

V magistrskem delu obravnavamo namen pouka in njegove značilnosti, učne metode, oblike 

pouka in metode utrjevanja. Opisali smo osnovne značilnosti učne motivacije in  

sodelovalnega učenja. Predstavljene so tudi sociološke, psihološke in pedagoške teorije o igri, 

vrste iger ter vloga odraslega v otrokovi igri. Predstavili smo tudi teorijo o didaktični igri in 

osnovno teorijo o mleku in mlečnih izdelkih.  

V sklopu empiričnega dela smo  ugotavljali prednosti poučevanja izbranih vsebin s pomočjo 

didaktične igre. S pedagoškim eksperimentom smo preverili uporabnost didaktične igre v 

okviru izbranega vsebinskega sklopa modula Hrana in prehrana. Namen vpeljave treh 

različnih iger je bil preveriti primernost posamezne igre za uporabo obravnavane teme tako z 

motivacijskega vidika kot zapomnjenja nove snovi. Preverjali smo tudi stališča učencev o 

uporabnosti didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.  
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2 TEORETIČNI DEL  

 

2.1 POUK 

 

Pouk je dejavnost, s katero se človek sreča in vanjo vključi v zgodnjih otroških letih. Takrat 

se niti ne zaveda, da začenja svojo pomembno vseživljenjsko dejavnost, s katero bo odkrival, 

spoznaval, usvajal novo znanje, se razvijal, oblikoval in potrjeval kot človek. Pouk je hkrati 

proces razvoja človeka kot družbenega bitja. Pouk je pojem, ki označuje namerno, načrtno in 

organizirano pridobivanje novega znanja in doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev 

(Kramar, 2009).  

Pouk je torej sintezni pojem, ki vključuje tri enakovredne temeljne dejavnosti, vezane na 

delovanje učenca in učitelja: poučevanje, učenje in vzgajanje (Grmek in Krečič, 2011).  

Tomić (2003) definira, da je pouk pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran 

proces, katerega cilj sta vzgoja in izobraževanje posameznika. Pod vplivom pouka 

posameznik doživi spremembe, ki so povezane z znanjem, sposobnostmi in lastnostmi 

osebnosti. Zato pouka ne moremo pojmovati samo kot izobraževalni proces. Vzgajanje je 

najučinkovitejše, če je tesno naslonjeno na izobraževanje, izobraževanje pa tedaj, kadar 

prebuja doživljanje.  

Blažič, Grmek, Kramar in Strmičnik (2003) pouk opredeljujejo kot načrten, organiziran in 

smotrn vzgojno-izobraževalni proces poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka znotraj 

koherentne učne skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje v za to določenem okolju.  

Iz pojasnjenih razlag je razvidno, da v didaktični teoriji zasledimo več definicij pouka, ki pa 

se med seboj bistveno ne razlikujejo (Grmek in Krečič, 2011).  

2.1.1 Namen, funkcije in naloge pouka 

 

Namen pouka je pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanje sposobnosti in osebnostnih 

lastnosti učencev. Na splošno to označujemo kot  razvoj, vzgojo in izobraževanje. Iz tega 

izhajajo funkcije procesa (Kramar, 2009).  

Pouk ima kompleksno, razvojno oblikovano funkcijo, ki je nadalje razčlenjena na dva 

temeljna vidika: vzgojo in izobraževanje, kar se kaže kot izobraževalna in vzgojna funkcija. 

Izobraževalna funkcija se veže na stvarno spoznavno stran pouka in se kaže ter uresničuje kot 

posredovanje, pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanje sposobnosti, spretnosti in 

delovanja. Vzgojna funkcija se kaže in uresničuje v sprožanju in ustvarjanju različnih 

vzgojnih vplivov, ki vplivajo na razvoj in oblikovanje učenčevih osebnostnih lastnosti in 

celotne učenčeve osebnosti. Z vzgojno funkcijo je povezana vrednostna usmerjenost pouka in 

njegova emancipacijska funkcija. Emancipacijska funkcija je sicer implicitno zajeta tako v 

izobraževalni kot vzgojni funkciji. V vrednostnih značilnostih so zajeta mnoga subtilna 
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človekova vprašanja. V kakšnem smislu, v kolikšni meri in kako pouk »pusti človeku biti 

človek« (Kramar, 2009).  

Pouk imenujemo tudi učni proces. To celovito gibanje je usmerjeno k ciljem, zato uresničuje 

določene naloge. Naloge pouka so trojne:  

1.) materialna ali izobraževalna naloga pouka je naloga, da učencem omogočimo 

pridobivanje znanja o objektivnosti stvarnosti, ki se preučuje pri pouku posameznih 

predmetov. Materialna naloga pa ni samo v tem, da učenci usvojijo sistem dejstev in 

posplošitev, ki izhajajo iz predpisanih učnih vsebin, temveč tudi to, da ima znanje 

aktiven značaj, da spodbuja k aktivnosti in omogoča učencu smotrno delovanje. 

Pridobljeno znanje mora imeti tudi praktičen značaj. Že med učnim procesom mora 

učence usposabljati, da znajo pridobljeno znanje tudi praktično uporabiti.  

2.) funkcionalna naloga pouka zajema razvijanje številnih in raznovrstnih človeških 

sposobnosti ter razvijanje učenčevih sposobnosti za samostojno učenje – za 

samoizobraževanje. Učenci se usposabljajo, da bodo pridobljeno znanje ustvarjalno 

uporabljali.  

3.) vzgojna naloga pouka je povezana z materialno in funkcionalno nalogo oziroma iz 

njiju tudi izvira. Učenec si v učnem procesu razvija sistem vrednot, stališča, motive, 

navade, podobo o sebi in čut za odgovornost. K temu veliko prispeva tudi organizacija 

dela, kot so učne oblike in metode. Pouk s tem razvija natančnost, rednost, kritičnost, 

kulturo dela itd. Tudi učitelj s svojo osebnostjo in z neposrednim stikom vzgojno 

učinkuje na učence (Tomić, 2003). 

Vse tri vrste nalog se med  seboj tesno prepletajo. V vsakem delovanju in ravnanju učiteljev 

in učencev v izobraževalnem procesu nastajajo in se med seboj prepletajo različni spoznavni, 

emocionalni, psihomotorični procesi. Nastajajo in se odvijajo različni medosebni in delovni 

odnosi med učitelji in učenci, ki imajo izobraževalne in vzgojne učinke. Zato zelo pogosto 

ena naloga izhaja iz druge in vse naloge so tesno povezane med seboj (Kramar, 2009).    

 

2.1.2 Temeljne dejavnosti pri pouku 

 

Temeljni dejavnosti pri pouku sta učenje in poučevanje. Vendar pouk ni enostavna 

sestavljanka ali zloženka učenja in poučevanja, ampak poseben procesni pojav, ki ga tvorita 

obe med seboj dialektično povezani dejavnosti učenja in poučevanja (Kramar, 2009). Ko 

govorimo o učenju in poučevanju, mislimo na pouk kot pedagoško osmišljeno in sistematično 

organizirano aktivnost učencev in učitelja, katerega namen je vzgajanje in izobraževanje 

učencev. Spremembe, ki jih posameznik doživi pod vplivom  pouka,  so povezane  z znanjem, 

sposobnostmi in osebnostnimi lastnostmi. Zaradi tega pouk poimenujemo kot enovit vzgojno-

izobraževalni proces (Tomić, 2003).  
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Slika 1: Temeljne dejavnosti pri pouku (Grmek in Krečič, 2011) 

2.1.2.1 Učenje 

Učenje je človekova psihofizična dejavnost, s katero spoznava stvari, pojave in svet okoli 

sebe. Ta dejavnost je pomembna za človekov obstoj in razvoj ter uveljavljanje samega sebe. Z 

učenjem si človek razvije kompetence, jih izboljšuje in širi. Učenje je posameznikova lastna 

notranja dejavnost, ki je nihče ne more opraviti namesto njega oziroma se namesto njega 

naučiti (Kramar, 2009).  

V teoriji so znane različne definicije učenja. Pri nas sprejeta definicija opredeli učenje kot 

učenje, kot vsako spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev (Požarnik, 2016).  

Vse več raziskav potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, miselno in 

čustveno aktivira. Tako učenje imenujemo aktivno učenje. Učenje je uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini idr., saj tovrstno 

učenje človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične 

življenjske okoliščine. Takšno učenje doprinese k  trajnejšemu znanju in bo uporabno v novih 

situacijah, pomagalo bo bolje razumeti sebe in svet in tudi kako bolj pametno posegati vanj. 

Pouk tu ni več le transmisija, ampak živa transakcija – mnoštvo miselnih interakcij med 

učiteljem in učenci ter med učenci samimi – in končno transformacija – spreminjanje 

pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje osebnosti (Požarnik, 2016).  

Obstaja več vrst učenja: 

– spoznavno učenje, kjer usvajamo dejstva, pravila, zakonitosti, 

– psihomotorično učenje, kjer razvijamo gibanje in spretnosti, ter 

– afektivno učenje, s katerim oblikujemo svoja stališča, razvijamo sodbe, interese idr. 

(Grmek in Krečič, 2011).  
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Glede na namen lahko učenje razdelimo:  

– nenamerno učenje, kjer učenje nastane zaradi potrebe ali interesa ter 

– namerno (naravno) učenje, ki poteka na način posnemanja, imitacije (Grmek in 

Krečič, 2011).   

2.1.2.2 Poučevanje 

Poučevanje je dejavnost, ki skupaj z učenjem tvori jedrno dejavnost pouka. Dejavnosti učenje 

in poučevanje sta med seboj dialektično povezani v pouk. Poučevanje se kaže v različnih 

aktivnostih, ki se kažejo v učiteljevem delovanju. Zato poučevanju pravimo tudi posredovanje 

učne snovi ali učiteljevo podajanje znanja učencem. Poučevanje zajema različne načine 

približevanja predmeta učenja učencem. To poteka kot vizualno prikazovanje, govorno 

prikazovanje, demonstriranje različnih procesov in dejavnosti z namenom, da jih učenci 

zaznajo in z nadaljnjimi miselnimi aktivnostmi dojamejo in usvojijo (Kramar, 2009). 

Poučevanje v času pouka:  

– je učiteljevo didaktično ravnanje, usmerjeno k doseganju vzgojno-izobraževalnih 

ciljev;  

– je vezano na konkretno vsebino, ki je predmet obravnave in spoznavanja; 

– je usmerjeno v delovanje učencev in se z njim prepleta; 

– poteka v različnih didaktičnih oblikah; 

– potrebuje urejeno didaktično okolje in ustrezna didaktična sredstva (Kramar, 2009). 

  

2.1.3 Dejavniki pouka 

 

Pouk medsebojno povezuje tri dejavnike: učitelja, učenca in učne vsebine, kar prikažemo tudi 

z didaktičnim trikotnikom (Tomić, 2003).  

 

Slika 2: Didaktični trikotnik (Tomič, 2003) 

Učno delo vedno zajema vse tri dejavnike. Učitelj organizira in vodi učni proces in je pri 

pouku v določenem razmerju do učne vsebine in do učenca. Učiteljev odnos do snovi je 

pomemben, saj učitelj na podlagi učnega načrta, ki podaja smernice za delo, določa, kako 

razvrstiti snov in kako globoko učno snov zajeti. Snov didaktično predela in prilagodi učencu, 

da jo lahko le-ta usvoji.  Hkrati pa tudi učna snov vpliva na učitelja, saj ob srečanju z učno 

vsebino ne more ostati pasiven. Veliko pomembnejša pa sta učiteljev odnos do učencev in 
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njegov vpliv na učence.  Od načina učiteljevega poučevanja je odvisno učenčevo učenje in 

tudi slog ter način učiteljevega poučevanja sta deloma odvisna od učenčevega učenja. Učna 

vsebina pomeni realno osnovo, na kateri se razvija učni proces in preko katerega se 

vzpostavljajo odnosi med učiteljem in učenci. V veliki meri določa značaj učnega procesa ter 

opredeljuje stališče učenca in učitelja. Značaj učne snovi v veliki meri določa učne oblike, 

metode in postopke. Učenje in poučevanje sta odvisna od tega, kaj se poučuje, in ne samo od 

tistega, ki se uči, in tistega, ki poučuje. Učenec je tisti, zaradi katerega je pouk organiziran. 

Med učnim procesom se vzgaja in izobražuje. Učna snov aktivira učenca, budi v njem 

zanimanje, ga spodbuja, motivira za razumevanje, obnavljanje, urjenje itn. Z usvajanjem nove 

učne snovi se učenec spreminja, bogati in pridobi novo znanje.  Učna snov učinkuje tudi na 

čustveno območje učenčeve osebnosti. Učenec v razmerju do učne snovi ni pasiven.  Isto 

učno snov različni učenci ne usvajajo enako. V razmerju med učencem in učiteljem učenec ni 

pasiven objekt. Na učiteljeve aktivnosti vplivajo učenčev interes, njegova aktivnost, tempo 

dojemanja, uspeh pri učenju, čustveni odnos do učne snovi in do učitelja.  Pomembno je, da 

učiteljevi akciji odgovarja učenčeva reakcija in obratno. Učenec je v razmerju do učne snovi 

in v razmerju do učitelja aktiven subjekt učnega procesa (Tomić, 2003).  

 

2.1.4 Struktura pouka 

 

Pouk ima strukturno osnovo, ki jo tvorijo cilji, vsebina, didaktično okolje, čas in sredstva. S 

tem so povezane tudi procesne značilnosti: artikulacija procesa, procesna usmerjenost in 

neposredno didaktično delovanje. To je osnova, nosilno ogrodje vsakega izobraževalnega 

procesa. Tvorita jo dve podstrukturi: 

– materialna ali učni načrt, ki vsebuje cilje, vsebino, čas, didaktično okolje in sredstva in 

– procesna, ki zajema operativno procesno usmerjenost, artikulacijo, organizacijo in 

predvideno neposredno didaktično delovanje. 

Strukturne sestavine so povezane v urejeno celoto. Ta je zaključena, hkrati pa mora biti dovolj 

prilagodljiva in dinamična za sprotno prilagajanje konkretnim razmeram, v katerih pouk 

poteka. Celotna struktura pouka predstavlja kurikul. Najstarejša struktura pouka je didaktični 

trikotnik, ki vsebuje učitelja, učence in vsebino. Te strukturne sestavine trikotnika so tudi v 

vseh nadaljnjih in sedanjih strukturah, vendar v povezavi z drugimi sestavinami in v 

drugačnih medsebojnih razmerjih. Kakovost strukturiranosti pouka se kaže v medsebojni 

skladnosti, ujemanju in povezanosti ciljev, vsebine, operativne usmerjenosti in konkretnega 

delovanja; v pregledno artikuliranem, zanesljivem, doslednem in kontinuiranem metodičnem 

poteku, v vsebinsko in metodično jasno oblikovanih nalogah, v jasno opredeljenih vlogah 

subjektov pouka in usmeritvah njihovega delovanja (Kramar, 2009).  
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Slika 3: Struktura pouka (Kramar, 2009) 

2.1.5 Učne metode 

 

Učne metode so premišljeni načini načrtnega ravnanja, ki vodijo k doseganju ciljev (Grmek in 

Krečič, 2011). So znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med 

učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa. Učne metode se ne nanašajo samo na 

učiteljevo poučevanje, ampak tudi na delo učencev oziroma na učenje. Izbira učnih metod je 

odvisna od več dejavnikov, na primer: od učne vsebine ter njene logične sestave, tipa učne 

ure, posamezne etape v učnem procesu in delnih ciljev učne enote, razvojne stopnje učencev, 

razvitosti različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku, gmotno-tehnične podlage, 

števila učencev v razredu, lokacije šole, časa, ki ga imamo na voljo, in učiteljeve osebnosti 

(Tomić, 2003). 

V didaktični literaturi zasledimo več klasifikacij učnih metod, ker so merila za razdelitev 

različna (Tomić, 2003). Lahko jih klasificiramo glede na vir, glede na namen in funkcijo in  

glede na prevladujoče procese (Grmek in Krečič, 2011). Učni proces je po svoji naravi 

komunikacijski proces, zato smo učne metode razvrstili po vidu, od katerega prihajajo 

sporočila do učenca. 
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 Glede na vir klasificiramo učne metode na: 

– verbalno-tekstualne, 

– ilustrativne-demonstracijske, 

– laboratorijsko-eksperimentalne in  

– metode izkustvenega učenja (Tomić, 2003).  

2.1.5.1 Verbalno-tekstualne metode  

V skupino verbalno-tekstualnih metod uvrščamo metode ustne razlage, pogovora in metodo 

dela z besedilom (Tomić, 2003).    

 

Metoda razlage je akromatska metoda, komunikacija je enosmerna (govori samo eden – 

učitelj ali učenec). Prednost te metode je, da je zelo ekonomična glede na čas, hkrati pa s 

pravilno rabo zagotavlja, da je učna snov sistematično in pregledno obravnavana. 

Pomanjkljivost te metode je, da lahko učence zelo hitro vodi v pasivnost in pripelje do 

verbalizma v znanju. Zaradi teh razlogov ne smemo s to metodo pretiravati. Uporabimo jo 

lahko takrat, ko učenci nimajo ustreznih izkušenj ali ko je učna vsebina abstraktna. Metodo 

razlage moramo nujno kombinirati z drugimi metodami (pogovorom, delom z besedilom in 

demonstracijsko metodo) (Tomić, 2003). Obstajajo različne oblike razlage: pripovedovanje, 

opisovanje, pojasnjevanje, presojanje, obrazložitev, predavanje (Grmek in Krečič, 2011).  

 

Metoda pogovora je dialoška ali erotematska metoda. Je način dela pri pouku v obliki dialoga 

med učiteljem in učenci in tudi med učenci samimi. Vprašanje in odgovor sta temeljna 

strukturna dela pogovorne metode (Tomić, 2003). Pogoji za uspešen potek metode pogovora 

so določeno znanje in izkušnje učencev, razvite komunikacijske sposobnosti in ugodna 

psihosocialna klima v razredu. Obstajajo različne vrste pogovora pri pouku: vsakdanji 

pogovor, ponavljanje ali preverjanje in učni pogovor, katerega namen je doseči razumevanje. 

Poznamo različne vrste pogovora: vezani pogovor, prosti pogovor, katehetska oblika 

pogovora, sokratova oblika pogovora, hevristična oblika pogovora, diskusija oz. razprava in 

debata.  Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za vse vrste pogovora, so sledeči: 

– obstajati morajo različni pogledi, podatki, razlage o temi pogovora,  

– obstajati mora želja po pogovoru,  

– vsak udeleženec se mora izmenično pojavljati v vlogi govorca in poslušalca,  

– pomembna sta medsebojno spoštovanje in upoštevanje temeljnih govorno-

poslušalskih pravil,  

– pripravljeni moramo biti na poslušanje različnih pogledov in razmišljati o njih,  

– govorca je treba poslušati brez sprotnega ocenjevanja njegovih stališč,  

– vsakdo mora imeti pravico, da pove svoje mnenje,  

– pomembna sta ustvarjanje »skupnega« jezika in medosebnost (Grmek in Krečič, 

2011).   

 

Metoda dela z besedilom se najbolj uporablja za poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje 

znanja. Koristno jo lahko uporabimo tudi pri pridobivanju novega znanja (Tomić, 2003). S to 

metodo razvijamo samostojnost učencev. Besedila morajo biti primerna starosti učencev, 

njihovim bralnim spretnostim in sposobnosti razumevanja (Grmek in Krečič, 2011).  
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2.1.5.2 Ilustrativno-demonstracijska metoda 

Ko se učenci pri pouku učijo tako, da opazujejo predmete in pojave, pravimo, da uporabljamo 

metodo demonstracije. Učiteljeva dejavnost pri rabi te metode je demonstriranje, učenčeva pa 

opazovanje. Demonstriramo določene predmete, procese in dejavnosti. Cilj demonstriranja je, 

da učenci opazujejo in pri opazovanju zaznajo, kar je bistveno na objektu ali pri procesu. Z 

metodo demonstracije usposabljamo učence, da si pridobijo veliko neposrednih čutnih 

izkušenj (Tomić, 2003). Demonstriranje ali prikazovanje je lahko govorno-jezikovno (razlaga, 

pogovor), tekstualno-jezikovno (delo z besedilom), zvokovno (petje, igranje, predvajanje 

zvočnih posnetkov), grafično (skice, slike, sheme, fotografije, zemljevidi) in stvarno (resnični 

predmeti) (Grmek in Krečič, 2011). Druga vrsta prikazovanja je demonstracija, ki obsega 

gibalno prikazovanje (prikazovanje gibov, telesnih dejavnosti, kot so ples, delovne operacije, 

ritmično izražanje), dramatizacijo (igranje vlog, negovorno sproščanje z gibi in položajem 

telesa), uprizarjanje oziroma izvajanje različnih delovnih (organizacijskih) procesov ter 

prikazovanje fizikalnih, kemijskih, bioloških procesov in tehnoloških delovnih procesov 

(Kramar, 2009).  

2.1.5.3 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda učnega dela omogoča intenzivno miselno, čustveno 

in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev. Poseben pomen ima pri razvijanju vedoželjnosti, 

kulture dela in sodelovanja med ljudmi (Tomić, 2003).   

2.1.5.4. Metode izkustvenega učenja 

Utemeljitelj izkustvenega učenja je David Kolb (Tomić, 2003). Izkustveno učenje je krožni 

proces, ki v celotno neposredno izkušnjo povezuje opazovanje, spoznavanje in ravnanje. 

Proces poteka celo življenje v več fazah:  

– pridobivanje znanja (v času formalnega šolanja),  

– specializacije  poklicnih, strokovnih  znanj (v zgodnji odrasli dobi) ter 

– integracije specialističnega znanja s širšimi vrednostmi in socialnimi razsežnosti 

(Grmek in Krečič, 2011).  

Izkustveno učenje poteka kot štiristopenjski model: od konkretne izkušnje, preko 

razmišljujočega opazovanja in refleksije, do oblikovanja abstraktnih konceptov ter 

generalizacij in nazadnje do prekašanja teh konceptov v določenih razmerah. Po Kolbu poteka 

popolno učenje v krogu, ki vse te štiri razsežnosti povezuje. Pri tem ni pomembno, da se učni 

ciklus začenja pri isti stopnji. Pomembno je, da spodbujamo prehajanje od ene do druge 

stopnje, ker pride do zastoja in stranpoti, če ena dimenzija prevlada nad drugo ali če poteka 

učni proces brez medsebojne povezanosti (Tomić, 2003).  
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Slika 4: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (Tomić, 2003) 

Aktiven pouk je pouk, pri katerem se učenci ne učijo le z glavo, ampak tudi z rokami in 

nogami, s srcem in vsemi čuti. Aktiven pouk je torej celostni pouk, pri katerem se učitelji in 

učenci dogovorijo, kakšni bodo končni rezultati pouka, to pa usmerja oblikovanje učnega 

procesa, pri čemer sta umsko in fizično delo učencev uravnotežena. Aktivni pouk si 

prizadeva, da bi postali izhodišče učnega dela subjektivni interesi učencev, spodbuja učence, 

da bi čim več sami raziskovali, odkrivali, in poskuša uravnotežiti umsko in fizično delo 

učencev in učenk (Jank in Meyer, 2006).  

2.1.6 Oblike pouka 

 

Oblike pouka opredeljujejo razmerja in komunikacije med subjekti, strukturnimi 

komponentami, artikulacijo in potekom procesa. Med vsem tem je popolna interkorelacija, ki 

jo urejajo didaktične oblike. Oblike so rezultat učiteljevih odločitev, ne nastajajo same po 

sebi. Odvisne so od učencev, ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih sredstev, od 

didaktičnega okolja, od didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa 

in od učiteljevih didaktičnih kompetenc. Glede na odnose med učitelji in učenci razlikujemo 

neposredni in posredni pouk. Tako prvi kot drugi lahko poteka v frontalni, skupinski ali 

individualni obliki (Kramar, 2009).  

2.1.7 Metode utrjevanja 

 

Utrjevanje so v preteklosti poimenovali kot rutinsko aktivnost učencev in učiteljev v smislu, 

da je ponavljanje mati modrosti. Danes utrjevanje pomeni zadrževanje, povezovanje, urejanje, 

sistematiziranje, strukturiranje, širjenje, poglabljanje, povezovanje, pretvarjanje in uporabo 

pridobljenega znanja. Gre za razumsko dojemanje in usvajanje snovi, česar ni možno doseči z 

mehanskim ponavljanjem, temveč z resnično poglobljeno miselno aktivnostjo. Utrjevanje 
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mora biti premišljeno, sistematično in logično vključeno v izobraževalni proces kot njegova 

sestavina in neločljiva sestavina celotne učenčeve aktivnosti. Potrebno ga je dobro načrtovati 

in sproti pripravljati, spremljati, analizirati, vrednotiti in izboljševati. Prilagojeno mora biti 

ciljem, vsebini, didaktičnim pogojem v šoli in objektivnim okoliščinam učencev doma ter 

individualnim značilnostim učencev, psihosocialnim razmeram učenčevega domačega okolja 

in v šoli. Po metodičnih kriterijih razlikujemo naslednje temeljne metode utrjevanja: 

ponavljanje, urjenje in uporabo (Blažič, Grmek, Kramar in Strmičnik, 2003).  

2.1.7.1 Ponavljanje 

Ponavljanje je usmerjeno v usvajanje vednosti in različnih psihomotoričnih dejavnosti. To 

sledi zapomnitvi, ki jo z večkratno zapomnitvijo učenec dokončno usvoji. Zato je ponavljanje 

stalna sestavina aktivnosti učiteljev in učencev v šoli, kjer se faza usvajanja novega znanja 

zaključi s ponavljanjem. S prvim oziroma sprotnim ponavljanjem učenci spoznavajo nove 

primere in vključujejo novosti (ponavljajo na novih primerih, na drugačen način) (Blažič, 

Grmek, Kramar in Strmičnik, 2003). 

2.1.7.2 Urjenje   

Urjenje je vidik ponavljanja, namenjenega utrditvi in izboljšanju izvajanja psihomotoričnih 

dejavnosti in miselnih procesov. Z urjenjem učenci razvijajo navade, spretnosti in 

sposobnosti. Urjenje je redna sestavina izobraževalnega procesa. Pojavlja se v različnih 

postopkih in kot posebna dejavnost. Dejavnost, spretnost ali proces, ki ga učenci urijo, mora 

biti smiseln in razumljiv, učenci morajo biti primerno motivirani in dejavnosti izvajati redno, 

v celoti ali po delih, od začetka do konca. Urjenje je lahko sprotno, prvo ali nadaljnje. Sprotno 

ali prvo sledi takoj, ko učenci to, kar so usvojili, urijo. Nadaljnje urjenje ima namen izboljšati 

dejavnost, ki so jo učenci z učenjem usvojili in z urjenjem utrdili, skrajšati čas izvajanja, 

izboljšati kakovost in dejavnost razviti do ravni avtomatizacije. Zato mora biti urjenje 

temeljito, dosledno, dolgotrajno, brez večjih premorov in dovolj podkrepljeno s sprotnimi 

povratnimi informacijami (Blažič, Grmek, Kramar in Strmičnik, 2003). 

2.1.7.3 Uporaba  

Uporaba oziroma uporabljanje znanja je eden od načinov utrjevanja, kjer gre za uporabo 

usvojenega znanja na novih, drugačnih primerih in situacijah. To je zadnji stadij utrjevanja, 

kjer usvojeno znanje šele z uporabo postane resnično znanje. Z uporabo se znanje utrdi, 

okrepi, razširi, poglobi in prilagodi (modificira) novim primerom oziroma novim razmeram. 

Uporaba znanja se pojavlja v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa (Blažič, Grmek, 

Kramar in Strmičnik, 2003). 
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2.2 UČNA MOTIVACIJA 

 

Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 

dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, 

motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese, voljo (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, 

Jaušovec in Curk, 2002).  Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje. V 

psihologiji učno motivacijo razumemo kot posebno vrsto motivacije, ki jo učenec s svojim 

vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja (Juriševič, 2012).  

Vsak učitelj se zaveda, kako pomembna je motivacija za uspešno učenje. Učna motivacija je 

skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji. Učna motivacija obsega vse, kar daje 

pobude za učenje in ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost (Požarnik, 

2016). Motivacija je eden najpomembnejših dejavnikov uspešnega učenja. Mnogi učenci v 

šoli slabo napredujejo zaradi pomanjkljive motivacije (Žagar, 2009). O pomanjkanju učne 

motivacije  govorimo, če se učenci lotevajo aktivnosti, povezanih z učenjem, zelo neradi, pod 

prisilo, če med poukom sanjarijo, klepetajo ali se preprosto uprejo in se izmikajo nalogam 

(Požarnik, 2016).   

Motivacijo, ki jo spodbujajo zunanji dejavniki, imenujemo zunanja ali ekstrinzična 

motivacija, medtem ko motivacijo, ki je spodbujena z osebnostnimi dejavniki, imenujemo 

notranja ali intrinzična motivacija (Žagar, 2009).  

O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic – kadar cilj ni v 

dejavnosti, ampak zunaj nje, v določeni posledici (pohvali, oceni, želji, izogibanju graji idr.). 

Učenje je lahko sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnih posledic. Imamo 

torej pozitivno in negativno zunanjo motivacijo. Zunanja motivacija običajno ni trajna 

(Požarnik, 2016). Najpogostejša zunanja spodbuda, ki jo uporablja učitelj, da bi motiviral 

učence, je pohvala, graja, nagrada, kazen, tekmovanje, sodelovanje in ocena (Žagar, 2009).  

Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami. Vir podkrepitve je v nas – želimo 

razviti določene sposobnosti, obvladati določeno spretnost, nekaj novega spoznati, razumeti. 

Prednost notranje motivacije je v zadovoljstvu, v njeni trajnosti, v kakovostnejši dejavnosti ter 

boljših rezultatih. Povezana je s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem 

interesov. Med vire notranje motivacije spada radovednost, želja po spoznavanju nasploh ali 

interes za določeno področje, težnja po uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanje in 

obvladovanje nekega področja, znanja ali spretnosti (Požarnik, 2016).  

Raziskave in izkušnje učiteljev kažejo, da se lahko v eni dejavnosti obe vrsti motivacije 

povezujeta in tudi vplivata druga na drugo (Požarnik, 2016).  

Pri proučevanju in spodbujanju motivacije je koristno razlikovati troje:  

– razlogi, zakaj se določene dejavnosti sploh lotevamo,  

– odločitev za to, da bomo v dejavnost vložili čas in napor,  

– vztrajanje, da dejavnost izpeljemo do konca (Požarnik, 2016).  
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Na to, kako se učenec loti posameznih učnih nalog, ne vpliva le interes, temveč tudi to, kako 

jih učenec vrednoti in koliko mu pomenijo. Povezano pa je tudi z vrednotenjem znanja, 

učenja, izobrazbe v okolju, v katerem učenec živi (Požarnik, 2016).  

Storilnostna motivacija je pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih 

dejavnosti, pri katerih se učinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, vsebujejo pa tudi 

element tveganja. Storilnostno motivirani učenci pri nalogah vztrajajo dalj časa kot nizko 

storilnostno motivirani, četudi so njihove izkušnje z nalogo slabe. Poznamo dva tipa 

storilnostne motivacije. Nekateri učenci se učijo, da bi uspeh dosegli, medtem ko se drugi 

želijo predvsem izogniti neuspehu. Storilnostno motivacijo lahko uvrstimo med notranjo ali 

zunanjo motivacijo. Vse je odvisno od ciljev učencev. Nekateri učenci so usmerjeni v cilje 

dosežka, drugi pa v učne cilje. Usmerjenost v učne cilje se kaže v želji učencev po usvajanju 

znanja in po samoizpopolnjevanju, usmerjenost v cilje dosežka pa se kaže v njihovi želji po 

doseganju dobrih ocen in priznanj od drugih (Žagar, 2009).  

Učitelj lahko svoja spoznanja o dejavnikih motivacije celovito vključi v svojo prakso z 

upoštevanjem modela PPZZ, ki povezuje sestavine, ki vstopajo v učno situacijo, ki se 

dogajajo med učenjem in ki so posledica učenja (reagiranje na rezultate). Priporočljivo je že 

vnaprej narediti motivacijski načrt, saj je potem, ko opazimo težave, to težje narediti. 

Pomembno je, da nas vodi vprašanje, kako povečati kakovost motivacije pri učencih 

(Požarnik, 2016).  

Kriteriji kakovosti motivacije so: 

– vztrajanje pri neki aktivnosti (tudi brez zunanje kontrole),  

– odpornost proti neuspehom in oviram na poti do cilja,  

– kakovost učnih strategij (globinski pristop k učenju),  

– kakovost učnih rezultatov (da je znanje trajno, razumljeno, uporabno – transfer),  

– pozitiven čustven odnos do sebe in do naloge,  

– stopnja samostojnosti pri postavljanju ciljev in opravljanju nalog (Požarnik, 2016).  

 

Najučinkovitejše so celovite strategije, ki se načrtujejo in izvajajo v okviru celotne osnovne 

šole. Strategije morajo kombinirati jasne zahteve, visoke cilje, izzivalne projekte in 

dejavnosti, dobro vzdušje, medsebojno pomoč in oporo ter razvoj samostojnosti in 

odgovornosti (Požarnik, 2016).  
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2.3 SODELOVALNO UČENJE 

 

O sodelovalnem učenju govorimo takrat, ko učenci delajo v manjših skupinah in imajo 

skupen cilj, ki si ga želijo doseči. Delo je organizirano tako, da je učni učinek maksimalen. 

Učenci si med seboj pomagajo, zato je pri takšnem delu ključna interakcija (Marentič 

Požarnik, 2016). Pri takšnem skupinskem delu se ohrani tudi odgovornost vsakega 

posameznega člana skupine (Peklaj, 2001). 

Ko govorimo o sodelovalnem učenju, govorimo tudi o nekaj načelih, ki jih je treba upoštevati, 

če želimo doseči uspešno sodelovalno učenje. To so: 

– delo v skupinah z neposredno interakcijo med učenci, 

– pozitivna povezanost (soodvisnost) učencev, 

– odgovornost vsakega posameznika, 

– uporaba ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini, 

– struktura nalog (Peklaj, 2001). 

 

Delo v skupinah je ena izmed osnovnih značilnosti sodelovalnega učenja. Skupine so 

heterogene, kar pomeni, da so znotraj posameznih skupin učenci, ki se med seboj razlikujejo 

po uspešnosti, spolu, narodnosti, ekonomskem statusu ... Takšno oblikovanje skupin 

omogoča, da lahko večkrat pride do dajanja in prejemanja pomoči, kar krepi odnose med 

učenci, omogočen pa je tudi napredek v smislu boljših miselnih sposobnosti in v sprejemanju 

mnenj iz različnih perspektiv (Grineski, 1996). Najbolj učinkovite naj bi bile skupine s štirimi 

učenci, saj je tako možnih šest parov komunikacij (Peklaj, 2001).  

Pri sodelovalnem učenju  je uspeh vsakega člana skupine odvisen od uspeha drugega. Vsak 

učenec se mora zavedati, da njegovo delo koristi drugim, njemu pa delo drugih (Felder in 

Brent, 2007). Postavljene cilje je mogoče doseči, če vsak posameznik dela in se trudi. 

Pozitivno soodvisnost mora učitelj razvijati spretno in načrtno. Pri tem mu lahko pomagajo 

ustrezno strukturirani cilji, naloge, viri, ocene in delitev vlog med učenci (Vodopivec in 

Peklaj, 2003).  

Vsak učenec se mora zavedati svoje odgovornosti v skupini. Posameznikova odgovornost 

mora biti pri sodelovalnem učenju jasno povedana ali zapisana. Učenci se morajo zavedati, da 

so glavni viri pomoči in podpore (Vodopivec in Peklaj, 2003). Posameznikovo odgovornost 

lahko učitelj poveča tudi s tem, da posameznim članom skupine dodeli vloge (Peklaj, 2001).  

Od učencev, ki se nikoli niso učili sodelovalnih veščin, ne moremo pričakovati, da bodo v 

skupini učinkoviti, saj je v današnjem času bolj cenjeno tekmovanje kot pa sodelovanje. 

Učitelj je tisti, ki mora ustvariti pogoje, v katerih se učenci lahko naučijo sodelovalnih veščin. 

Sodelovalne veščine ne omogočajo le doseganja boljših rezultatov, ampak tudi pozitivno 

učinkujejo na medsebojne odnose (Erjavšek, 2013). Sodelovalne veščine so bistveno 

drugačne in pogosto ravno nasprotne veščinam pri individualnem učenju (Peklaj, 2001). 
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Učenci morajo imeti pri pouku priložnost: 

– komunicirati (poslušati, argumentirati, upoštevati mnenje drugih …), 
– aktivno iskati stike (spraševati, pomagati, prositi za pomoč, pohvaliti …), 

– dojemati učinke svojega vedenja na druge,  
– dojemati in spoštovati različnost, v pogovoru biti strpni do drugače mislečih, 

– biti občutljivi za sošolce v stiski, 
– zavzemati se za skupino, sprejemati naloge in k temu nagovarjati druge, 
– držati se dogovorov in pravil (Vodopivec in Peklaj, 2003). 

 

Izbira ustrezne strukture naloge je zelo pomembna, saj je le tako mogoče doseči zastavljene 

cilje (Erjavšek, 2013). Poznamo več različnih sodelovalnih struktur, in sicer strukture za 

utrjevanje znanja (sodelovalne karte, več glav več ve, preverjanje v parih, okrogla miza, 

pošiljanje vprašanj …), strukture za razvoj pojmov (skupinska diskusija, intervju v treh 

stopnjah, skupinska pojmovna mreža …), sodelovalne projekte (preprosti projekti, krog, 

skupinska preiskava …) in sestavljene strukture (izvirna sestavljanka, sestavljanka II) ter 

programe za učenje veščin (individualizacija v skupini, sodelovalno integrirano branje in 

pisanje) (Peklaj, 2001). 

2.4 IGRA 

 

Igra »zajema« široko paleto različnih dejavnosti, in sicer tako pri otroku kot pri odraslem 

človeku. Enotno opredelitev otroške igre otežujeta dejstvi, da gre za igro pri različno starih 

otrocih in za različne vrste igre. Različni avtorji uporabljajo različne, hkrati pa tudi podobne 

kriterije, s pomočjo katerih opredeljujejo igro. Igra je brezmejna in variira v celovitosti. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti 

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

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

varnostjo in tveganjem (Umek in Zupančič, 2001). Otroška igra je torej brezmejna dejavnost, 

ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas, okolje oz. je dialog med domišljijo in 

realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, 

med varnostjo in tveganjem (Umek, 2002).  

Igra je osnovna oblika otrokove aktivnosti in odraščanja. Igra je nekaj univerzalnega. S 

pomočjo igre otrok vzpostavlja stik z okoljem in zanj predstavlja najosnovnejšo obliko 

komunikacije z zunanjim svetom. Pomembna je za otrokov razvoj sposobnosti in za 

oblikovanje njegovega odnosa do življenja in okolja (Marjanovič, 1981).  

Igra nastaja kot otrokova notranja potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroka ni treba 

spodbujati k igri. Igra je svobodna in neodtujena dejavnost, ki povzroča veselje in občutek 

zadovoljstva. Za otroke igra ni zabava in razvedrilo, temveč zelo resna zadeva. V ugodnih 

družbenih okoliščinah se igra postopno spreminja v različne dejavnosti odraslih, ker odrasli 

prav tako občutijo ustvarjalno vzdušje kot otroci (Bognar, 1987).   

Igra je grajena po otroški logiki, saj v njej otrok realnost predela v skladu s svojimi doživljaji. 

Čustveno ga prevzame, zato je v njej aktiven in se lahko neprekinjeno igra več časa. V igro 
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vnaša svoje želje in interese. Rešiti poskuša napetosti in konflikte, ki se porajajo v njegovem 

realnem življenju. Ti so največkrat odvisni od odnosa, ki ga imajo odrasli do otroka. V igri 

uresničuje potrebe v okviru svojih sposobnosti in možnosti, zato se igre ni treba učiti. 

Organizacija igre je prepuščena otrokovi samostojnosti.  To mu omogoča, da si igrivi svet 

zgradi po svojih željah in domišljiji. S pomočjo domišljije si lahko pričara vse tisto, kar v 

realnem življenju ne sme ali pa ne more (Horvat, 1997).   

2.4.1 Teorije o igri 

 

V nadaljevanju predstavljamo temeljne teorije o igri. Razdelili smo jih na tri področja, ki 

zajemajo sociološki, psihološki in pedagoški pogled na igro (Bognar, 1987).  

2.4.1.1 Sociološke teorije 

Igra je družbeni pojav. Že Aristotel je pisal o igrah in zastavil vrsto vprašanj. Po njegovem 

igra ni delo, marveč prekinitev dela. Igra velja kot zdravilo po mučnem in napornem delu. 

Aristotel pravi, da je igra užitek, sprostitev in počitek (Bognar, 1987). 

Nizozemec Johan Huizinga pojmuje igro kot kulturni pojav in v večini družbenih pojavov vidi 

značilnosti igre. Po njegovem mnenju ima igra naslednje značilnosti:  

– vsaka igra je v prostovoljno dejanje. Igra na ukaz ni več igra; 

– igra je umik iz življenja v začasno dejavnost z nekim posebnim smotrom;  

– igra ima omejen kraj in čas; 

– igra vsebuje tudi dve plemeniti lastnosti: ritem in harmonijo; 

– pri igri ima pomembno vlogo prvina napetosti, ki vnaša negotovost in naključje; 

– igra ima svoje predpise. Ti določajo pravila, ki veljajo znotraj sveta igre, ki je 

drugačen od resničnega;  

– igra je boj za nekaj ali prikazovanje nečesa (Bognar, 1987). 

 

Na Huizingovih stališčih gradi  svoje delo Caillois, ki meni, da je igra dejavnost, ki je 

prostovoljna, izločena (omejena s časovnimi in prostorskimi mejami), negotova, 

neproduktivna (ne ustvarja dobrin ali bogastev), predpisana (ima pravila) in izmišljena. 

Caillois navaja, da je igra beg iz vsakdanjega življenja (Bognar, 1987).   

 

Igra in delo sta človeški dejavnosti, ki sta usmerjeni k okolju, pomenita človekovo razmerje 

do narave in družbe. Igra in svobodno delo sta užitek in cilj sama sebi (Bognar, 1987).   

2.4.1.2 Psihološke teorije 

Obstaja vrsta psiholoških teorij, ki delno pojasnjujejo fenomen igre. Prva resnejša teorija je 

teorija o presežku energije Spencerja, ki je razvijal Schillerjevo hipotezo, da se delo in igra 

popolnoma in bistveno razlikujeta že zato, ker je delo dejavnost za zadovoljevanje življenjsko 

pomembnih potreb, igra pa je dvignjena nad te potrebe in je popolnoma svobodna. Za igro 

porabimo presežek energije. Hall pravi, da je igra izživljanje prvotnih nagonov. Freud se sicer 

ni veliko ukvarjal s preučevanjem igre, vendar je opazil, da otrok v igri pogosto podoživlja 

različne neprijetne dogodke in jih z igro skuša premagati. Igra omogoča prenašanje 

neprijetnosti na soigralca. Piaget je tudi veliko prispeval k psihologiji otroške igre. Po 
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njegovem mnenju si otrok prilagodi resničnost po zakonih svojega mišljenja. Sočasno živi v 

dveh svetovih – v svojem in svetu odraslih. V prvem vlada načelo zadovoljstva, v drugem pa 

načelo resničnosti (Bognar, 1987).  

Razmerje med igro in intelektualnim razvojem otroka je raziskoval tudi slovenski psiholog 

Toličič. Ugotovil je, da sta sestavljenost oblik igralne dejavnosti in duševna starost otroka 

tesno povezani. Igralne dejavnosti je razdelil na pet stopenj: opazovanje igre, enostavna 

igralna dejavnost, nekoliko sestavljena igralna dejavnost, sestavljena igralna dejavnost s 

smiselno povezano vsebino ter smiselna igralna dejavnost, ki predstavlja konstruktivno celoto  

in kaže na iznajdljivost in izvirnost. Toličič je s sistematičnim opazovanjem ugotovil, da se z 

leti pojavi opazen preskok od iger, pri katerih se otrok igra sam in ni odvisen od drugih otrok, 

k skupinskim igram, v katerih sodelujejo otroci med seboj  (Bognar, 1987). 

Po teorijah, ki smo jih omenili, lahko sklepamo, da je za psihologijo igra dejavnost, ki je 

značilna za otroštvo. Je dejavnost, ki jo spremlja zadovoljstvo, vendar to zadovoljstvo 

psihologi razlagajo različno. Igra je notranja otrokova nuja, vendar so oblike njenega 

razodevanja socialno in zgodovinsko določene. Igra spremlja telesni in duševni razvoj otroka 

in v veliki meri vpliva nanj (Bognar, 1987).   

2.4.1.3 Pedagoške teorije 

Pedagogi so zgodaj spoznali pomen igre za razvoj otroka. Različno pa so poimenovali 

uporabo igre pri vzgojno-izobraževalnem delu. Že Platon je spodbujal, naj za grške otroke pri 

pouku uporabljajo razne matematične igre, kot so to izvajali v Egiptu. Kvintilian se je 

zavzemal, da bi učenje organizirali tako, da bi ga otroci vzljubili in bi jim pomenilo radost. 

Predlagal je, da bi si pri tem lahko pomagali z igro. Komensky se je ravno tako zavzemal za 

to, da naj bi bila šola privlačna. Učenje naj bi postalo igra, s čimer bi v šoli dosegli uspešnost 

otrok. Igro poimenuje kot zabavo. Tudi Locke se je zavzemal, da učenje ne bi bilo nasilje in 

težko delo. Naredil je natančen načrt za različne igre s kockami.  Prvi pedagog, ki se je resno 

ukvarjal z vprašanjem igre in njene vzgojne vloge, je bil Froebel. Zavzemal se je za načelo 

dejavnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu, za kar ima igra največ možnosti. Razlikoval je tri 

vrste iger: materina pesem in ljubkovanje, igre s predmeti in igre gibanja. Veliko pozornosti 

pa je namenil tudi igračam (Bognar, 1987).   

Pedagoški misleci so veliko prispevali k sodobni zasnovi vzgoje in izobraževanja, vseeno pa 

niso pomembneje vplivali na prakso, saj je bila takrat šola neizprosna, strahovalna in je s 

svojo enoličnostjo odbijala mladino. Takšne razmere so privedle do reform, nastajala so razna 

reformna gibanja, ki so jih poimenovali nova šola. Za Evropo je bilo značilno gibanje delovne 

šole, ki je zahtevo, naj bodo učenci aktivni pri pouku, reševalo z uvajanjem dela (Bognar, 

1987). 

Drugače je razmišljala Maria Montessori, ki se je ukvarjala s praktičnim pedagoškim delom. 

Njeno mnenje je bilo, da otrok nima časa za igro, ampak se mora razvijati. Zato je namesto 

različnih igrač izdelala posebne pripomočke, s katerimi so se otroci ukvarjali na poseben 

način, ob tem pa razvijali čutila, sposobnosti in mišljenje. Za prvo branje, pisanje in računanje 

je uporabljala papirnate črke, pomično abecedo, kovance, paličice za računanje, papirnate 
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številke, karte  s številkami ipd. Kritiki ji očitajo izolacionizem in intelektualizem. Čeprav ni 

uporabljala svobodne igre, je bogato gradivo, ki so ga imeli otroci na razpolago, imelo smisel 

igračk, dejavnosti pa, ki so jih opravljali, značaj igre. Igra je zavestno dobila funkcijo 

uresničevanja nalog (Bognar, 1987). 

Velik vpliv na pedagoško miselnost je imel Dewey, ki je poudarjal pomen igre in dela za 

vzgojo. Obeh pojmov sicer ni bistveno razlikoval, ker oba predvidevata zavestno zastavljanje 

cilja in izbiro ter prilagajanje gradiva in postopkov, da bi ta cilj lahko dosegli. Njegovo 

mnenje je bilo, da mora otrok nujno sodelovati v procesu vzgoje in izobraževanja. Za obliko 

tega sodelovanja pa sta primerna igra in delo, ker ustrezata procesu pridobivanja spoznanj 

(Bognar, 1987).  

V pedagoškem svetu je pomemben tudi Neill, ki je bil nezadovoljen s tedanjo šolo. Ustanovil 

je šolo Summerhill, v kateri ima igra največji pomen. Menil je, da v učenje ne bi smeli 

premišljeno vnašati igre, ampak da je treba otrokom pustiti, da se igrajo. Po Neillu je igra 

nagonska dejavnost, ki je značilna za otroštvo in zelo pomembna za človeško življenje. 

Sovjetski pedagog Makarenko je poudarjal, da je pri prehodu od igre k delu zelo pomembna 

vzgoja. Njena naloga je, da otroka ne trga od igre, ampak da organizira igro tako, da sicer 

ostane igra, ob njej pa se privzgajajo lastnosti bodočega delavca, ki bo rad delal in se do dela 

vedel ustvarjalno (Bognar, 1987).   

 

2.4.2 Vrste otroške igre 

 

Otroška igra se s starostjo in razvojem spreminja. Klasifikacije otroške igre se med avtorji 

delno razlikujejo. Gre za razlike v številu različnih vrst igre, v skupinah in podskupinah, 

njihovem poimenovanju in vsebinski pokritosti (Umek in Kavčič, 2001).  

 

V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija, ki jo je izdelal Toličič. Igralne dejavnosti uvršča 

v štiri skupine:  

– funkcijska igra: vključuje otipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 

kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih; 

– domišljijska igra: vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

– dojemalna igra: gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, posnemanje, opazovanje, 

branje; 

– ustvarjalna igra: vključuje npr. pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo 

(Toličič, 1961 v Umek in Kavčič, 2001).  

 

Smilansky otroško igro razvršča v štiri skupine, ki predstavljajo različne razvojne ravni igre: 

- funkcijska igra: v njej gre za ponavljajoče gibe mišic, in sicer s pomočjo predmetov 

ali brez njih, ki temeljijo na otrokovi potrebi po aktiviranju svojega telesa. Otrok tudi 

postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo, ko ponavlja in posnema glasove; 

- konstrukcijska igra: v njej otrok uporablja predmete ali materiale, da bi z njimi oz. iz 

njih nekaj naredil, sestavil, ustvaril. Otrok si je že sposoben določene stvari 
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predstavljati, si zamisliti temo in se za krajši ali daljši čas osredotočiti na »rdečo nit« 

svoje igre;  

- dramska igra: zanjo je značilno pretvarjanje ali igra vlog. Otroke spodbuja k različnim 

gibalnim dejavnostim, iskanju novih povezav in ustvarjalnosti, miselni aktivnosti, 

večji občutljivosti in kompetentnosti;  

- igre s pravili: otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, dogovorjenim 

in sprejetim pravilom. Med igre s pravili sodijo igre z vodjo, igre lovljenja, igre petja, 

igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah, športne igre (Smilansky, 1968 v 

Umek in Kavčič, 2001).  

 

Singer predstavlja tri razvojne ravni igre:  

– 1. raven  prevladuje v obdobju od rojstva do drugega leta otrokove starosti in vključuje 

dve vrsti dejavnosti: imitacijo (uporaba refleksov, ponavljanje zvokov in gibov, 

začetek simbolne imitacije) in vaje za obvladovanje (senzorna igra, ritualna igra in 

enostavno pretvarjanje);  

– 2. raven prevladuje v starostnem obdobju od dveh do petih let in je opredeljena 

predvsem s simbolno igro. Simbolna igra pomeni popačenje realnosti, pretvarjanje, 

čisto asimilacijo. Je igra, ki implicira reprezentacijo manjkajočega objekta; 

– 3. raven je prevladujoča po sedmem letu otrokove starosti. Igre s pravili vključujejo 

tekmovalnost in pravila (npr. skrivalnice in druge prostorske igre s pravili in igre na 

ploščah) (Singer, 1994 v Umek in Kavčič, 2001).  

 

2.4.3 Vloga odraslega v otrokovi igri  

 

Ker je igra po svoji definiciji spontana in svobodna dejavnost, je zelo pomembno, da je 

odrasli ne skušamo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili in poskusi spreminjanja otrokove 

aktivnosti. Kadar pa otrokova igra postane ponavljajoča se dejavnost, je vloga odraslega 

ključnega pomena. Odrasel lahko igro spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in 

zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti (Senica, 2009).  

 

2.4.4 Igra kot dinamična metoda dela pri pouku 

 

Za otroka je igra temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja (Pečjak, 2009). 

Furlan poudarja, da se igra in učenje ne izključujeta, pač pa ravno obratno. Pravi, da je lahko 

učenje z igro, zlasti za mlajšega otroka, najbolj uspešno  (Pečjak, Križaj – Ortar, Magajna in 

Kozinc, 1999). Postopki igre so lahko učni postopki in strategije. Igra je razvojna in vzgojna 

dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svoboden in ustvarjalen. Raziskuje in išče nove 

možnosti, tekmuje s seboj, z drugimi, s časom in s cilji. Cilji so lahko tudi učni. Igra je način, 

kako se otrok uči tisto, česar ga sicer težko naučimo (Pečjak, 2009). 

Učna igra je dober primer dinamične oz. aktivne metode dela. Od nas zahteva vključitev 

preteklih izkušenj, torej posredovanega znanja, hkrati pa z refleksijo in vrednotenjem učne 

igre naredimo en korak več: udeležence spodbudimo k razmišljanju, kaj novega so se pri tej 
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igri naučili. Za učno igro potrebujemo konkretne učne cilje, ki jih delimo na izobraževalne in 

vzgojne. Vzgojna igra v ospredje postavlja vzgojne cilje. V manjši meri pa se dotakne 

izobraževalne vloge.  Za take igre veljajo predvsem tiste, ki posegajo bolj na odnosno raven – 

to so socialne igre, igre za gradnjo skupnosti idr. Didaktična igra pa v ospredje postavlja 

kognitivno spoznanje oz. izobraževalne cilje, torej neko novo znanje (primer: montessori 

materiali …). Zavedati se moramo, da vzgoje in izobraževanja ne moremo ločiti na dva pola. 

Vzgojne in didaktične igre imajo vedno izobraževalni in vzgojni vpliv. Delimo jih lahko le 

glede na to, ali v ospredje postavljajo vzgojo ali izobraževanje (Merhar, Umek, Jemec in 

Repnik, 2013).  

Veliko učiteljev si želi učiti brez prisile. Potrebno je narediti en sam korak: učenca pritegniti k 

učni snovi. Poučevanje priredimo tako, da le-to postane igra. Igra je didaktična vrednost, ker 

daje veliko možnosti naravnega učenja in vpliva na trajnost znanja. Vpliva tudi na otrokov 

telesni, čustveni, psihomotorični, spoznavni in socialni razvoj. Igra je učenje brez prisile. 

Učenci so bolj sproščeni, ni dolgega sedenja, ker se veliko gibljejo. Skozi igro učenci v veliki 

meri uravnavajo medsebojne stike (Dolničar, 2002). Igra otroka privlači, razveseljuje in uči, 

zato je njena uporaba v šoli še toliko bolj utemeljena (Horvat, 1997). 

Učitelj pa tudi pri poučevanju ob igri postavlja zahteve in vztraja, da se jih učenci držijo.  

Zahteve so pogoj za doseganje ciljev. Igre v otrokovem razvoju ne more nadomestiti nobena 

druga dejavnost. Ob njej se otrok uči za življenje. Nauči se veseliti zmage in ostati pokončen 

ob porazu, nauči se izpolnjevati dolžnosti ter biti odgovoren in samostojen (Dolničar, 2002).       

2.5 DIDAKTIČNA IGRA 

 

Didaktična igra je igra, ki odgovarja vnaprej načrtovanim, konkretnim  izobraževalnim ciljem, 

ki jih dosežemo z aktivno vlogo udeležencev. Didaktične igre nosijo ime po didaktiki. 

Didaktika je veda o poučevanju, proučuje pouk in izobraževanje. Njeno ime izhaja iz grškega 

glagola didàsko, kar pomeni učim, poučujem (Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013).  

Pedagoška enciklopedija opredeljuje didaktično igro kot igro, v kateri so pravila in vsebine 

tako izbrani, organizirani in usmerjeni, da pri otrocih spodbujajo določene dejavnosti. Te 

dejavnosti pomagajo pri razvijanju sposobnosti in pri učenju. Seveda se otroci teh ciljev 

večinoma ne zavedajo (Pečjak, 2009).  

Didaktična igra posameznika vključi celostno. Dobra didaktična igra udeleženca »posrka 

vase« in vključi vsa njegova čutila. Prinaša mu novo izkušnjo, omogoča mu preizkušanje na 

lastni koži (Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013). Igra pri pouku torej spodbuja otrokov 

pozitivni odnos do učenja in razvija sposobnosti pomnjenja (Cojocariu in Boghian, 2014). 

Celostno učenje vključuje čustva, čute in razum. Skozi didaktično igro igrivo, domiselno, 

vznemirljivo, sproščeno izkorišča bogastvo rezervnih zmogljivosti človeških možganov ter 

omogoča hitrejše in trajnejše pomnjenje in razvoj vseh sedmih inteligenc. Za celostno učenje 

je potrebno bogato učno okolje, polno različnih informacij, ter vzdušje, ki omogoča in 

spodbuja domišljijo, zabavo, pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje, pristno 

komunikacijo, pozitivno dinamiko idr. Pouk z didaktičnimi igrami omogoča prav takšno učno 
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okolje. Igra je delovanje, ki poteka iz notranje nuje in jo spremlja ugodje. Opredeljena je kot 

aktiven odnos do resničnosti, ki postopoma prerašča v delo in druge dejavnosti odraslega 

človeka (Čampa, Kepec, Počkaj Kežman in Skok, 2000). 

Z uporabo didaktične igre torej pri učenju spodbujamo igrivost in sproščenost. Z didaktično 

igro se tudi urimo. Tudi če igra sama po sebi ni motivacijska, vsebuje elemente, ki igralca 

toliko pritegnejo, da je ne bo zapustil (Whitton in Moseley, 2012). Didaktična igra zagotavlja 

asimilacijo pojmov in pravil in nezavedno pridobivanje znanja (Bloju, 2015).  Didaktične igre 

združujejo socialni, kognitivni in čustveni vidik otrokovega razvoja. Povečujejo tudi interes, 

motivacijo in pozornost. Spodbujajo samostojnost, samokritičnost, potrpežljivost, 

samokontrolo ter navajajo na upoštevanje navodil. Razvijajo znanje, sposobnosti, stališča, a 

ob tem otroka ne utrujajo. Omogočajo tudi prilagajanje otroku, spodbujajo razmišljanje in 

sproščeno reševanje problemov (Senica, 2009).  

 

Whitton in Moseley (2012) navajata šest pogledov na sodobne igre, ki podpirajo njihovo 

uporabo pri učenju. Sodobne igre:  

– spodbujajo igrivost in sproščenost,  

– spodbujajo urjenje,  

– omogočajo vpletenost,  

– omogočajo doseganje različne stopnje težavnosti,  

– omogočajo pridobivanje povratnih informacij, s katerimi lahko izboljšamo situacijo, 

dejanje,  

– spodbujajo digitalno pismenost, če je igra računalniška. 

 

Izsledki v ZDA opravljene raziskave, ki jo je Boocock objavil v Enciklopediji vzgoje, kažejo, 

da didaktična igra posameznika izziva ter ga s tem naredi pozornejšega, učenje pa je zato bolj 

zanimivo in učinkovito. Učenje in pomnjenje dejstev sta enaka pri igranju kot pri uporabi 

besedila in razlage, vendar so s posameznimi raziskavami ugotovili, da je igra vseeno 

učinkovitejša. Ugotovili so tudi, da igra simulacije ugodno vpliva na občutek samostojnega 

nadzorovanja okolja in lastne usode, ker učenec lahko pridobiva izkušnje in opazuje učinek 

svojega vedenja, česar sicer ne more. Igre lahko uporabimo z učenci različnih starosti in 

različnih sposobnosti, čeprav se je izkazalo, da so primerne predvsem za otroke iz odrinjenega 

socialnega okolja (Boocock, 1971 v Bognar, 1987).  

Učenje in pomnjenje dejstev nista enaka pri igranju in razlagi, kar je povsem razumljivo, saj 

danes vemo, da si zapomnimo več in da je znanje dolgotrajnejše, če smo v času pridobivanja 

znanja bolj aktivni. Kombinacija umskega napora in gibanja (to nam omogoča uporaba iger) 

povzročita bolj povezano delovanje leve in desne možganske poloble, kar povzroči trajnejše 

znanje (Ginnis, 2004).  

Posameznik ima občutek, da nadzoruje okolje in lastno usodo ter lahko zato bistveno bolj 

spremlja svoje reakcije. Zaradi tega neposrednega stika je didaktična igra dinamična oz. 

aktivna metoda dela, ki ima velik potencial in možnosti za najširšo uporabo (Merhar, Umek, 

Jemec in Repnik, 2013).  



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

22 
 

Didaktične igre so pri pouku zelo uporabne. Lahko so del neke naloge, lahko se jih uporabi 

pri ponavljanju snovi in utrjevanju snovi, pri vajah itd. Navzoče so lahko tudi kot stalni del 

učne izvedbe, zlasti v motivacijskem delu ali pa tudi pri podoživljanju/utrjevanju in 

ustvarjanju po usvojeni vsebini (Pečjak, 2009). Tisto, kar učenec naredi sam, si lažje zapomni 

in tudi dalj časa ne pozabi, zato je igra primerna tudi za obravnavo nove učne snovi. Za 

učence z različnimi sposobnostmi lahko pripravimo igre z različnimi težavnostnimi nalogami 

(Horvat, 1997).  

Didaktične igre je treba prilagoditi razvojni stopnji učencev in njihovim interesom, 

pomembno pa je tudi, da pri učencih vzbujajo zanimanje in radovednost. Vse to je v veliki 

meri odvisno od učitelja, ki lahko celo v spontani igri najde nalogo in jo podredi vzgojno-

izobraževalnim ciljem.  V drugi in tretji triadi lahko igro kombiniramo z drugimi metodami 

dela. Vseh izobraževalnih ciljev samo z igro ne bomo mogli doseči, lahko pa je velika 

popestritev in vpliva na učenčev odnos in uspeh pri posameznem predmetu (Horvat, 1997).  

Pouk s premišljenimi in manj premišljenimi didaktičnimi igrami pomeni za učence in učitelja 

dragocen pristop za doseganje zastavljenih ciljev. Pouk omogoča tudi neomejene možnosti 

prilagajanja ciljev otrokom z različnimi potrebami, sposobnostmi, interesi (Čampa, Kepec, 

Počkaj Kežman in Skok, 2000). 

Ko učitelj pri pouku za doseganje ciljev uporabi metodo didaktične igre, je zelo pomembno, 

da cilje – vsebino, pravila in obliko igre načrtuje tako, da omogoči: 

– prilagoditev zahtevnosti ciljev individualnim sposobnostim učencev na kognitivnem, 

afektivnem in psihomotoričnem področju; 

– razvoj vseh sedmih inteligenc (jezikovna, matematično-logična, vidno-prostorska, 

glasbena, telesno-gibalna, medosebna, avtorefleksivna);  

– uglasitev z zaznavnimi kanali učencev (da bodo učenci ob igranju lahko aktivirali svoj 

primarni sistem zaznavanja – da bodo torej ponujeno lahko videli, slišali, občutili, 

potipali …) (Čampa, Kepec, Počkaj Kežman in Skok, 2000).   

 

Didaktične igre so sestavljene iz vzgojno-izobraževalnih ciljev, vsebine, natančno določenih 

pravil in poteka igre. Didaktične igre imajo namen doseči zastavljene cilje, ki so zapisani v 

učnih načrtih. Didaktične igre morajo biti tudi privlačne, zanimive. Pod vsebino spada, da 

seznanimo učence z nalogami, navodili, kaj morajo narediti, poiskati, razporediti. Pravila, ki 

so kratka, jasna in natančna, urejajo potek didaktičnih iger. Potek didaktične igre mora učence 

motivirati za nadaljnje delo, biti privlačen, zabaven ter jim dajati občutek svobode (Senica, 

2009).  

Čeprav se učitelj zelo trudi, da pripravi igro, se včasih zgodi, da je igra slabo načrtovana. Da 

se to ne bi dogajalo, Jones predlaga nekaj nasvetov, ki bi jih morali upoštevati pred, med in po 

izvedbi igre. Vedno je treba gledati na igro z vidika tistih, ki jim je namenjena (učencev); 

aktivno se je treba spraševati: kaj se bo zgodilo, kaj mislim o tem, kako se počutim, kaj naj 

naredim, zakaj naj to naredim; in preizkusiti igro najprej s kolegi, družinskimi člani. Na tak 

način opazimo morebitne ovire, zastoje v igri, ki lahko vplivajo na naše časovno načrtovanje 

učne ure (Jones, 1997). Prav tako morajo igre odražati razmere v resničnem življenju. Včasih 
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se zgodi, da zavoljo večje privlačnosti igre postavijo učitelji realno situacijo v ozadje, kar pa 

lahko predvsem pri simulacijah in igrah vlog povzroči napačne predstave pri učencih ter v 

končni fazi manjšo didaktično vrednost igre (Walford, 2007). 

2.5.1 Funkcije didaktične igre  

 

Vsem interpretacijam igre je skupno, da je igra proces, ki se odvija z jasnimi, vnaprej 

postavljenimi pravili, ki jih lahko določi tudi skupina v igri, da je igra usmerjena v dogajanje 

tekočega, realnega stanja, da izhaja iz notranje motivacije, je spontana in usmerjena v razvoj 

pozitivnega čustvovanja. To je pripeljalo igro tudi v šolske klopi. V nadaljevanju opisujemo 

pozitivne komponente didaktične igre skozi vsa področja pouka, in sicer ob socialni, 

emocionalni, diagnostični in kognitivni funkciji ter preverjanju in ocenjevanju (Krapše, 1998). 

2.5.1.1 Socialna funkcija 

Socialna funkcija se izraža skozi različne igre različno intenzivno. Zelo pogosta je igra vlog, 

ki ima močno socialno funkcijo in je primerna za vse starostne stopnje, le da v različnih, 

starosti primernih situacijah. Zmožnost empatičnega vnašanja v vlogo drugega omogoča 

igralcu natančno prepoznavanje lastne vloge, ki v vsakdanjem življenju ni le igra. Prepoznava 

tudi vloge drugih, ki jo kot zunanji opazovalci v vsakodnevnih situacijah velikokrat niti ne 

zaznajo. Socialni pedagogi pripisujejo največji pomen oblikovanju vedenjskih modelov mlade 

osebnosti in odraslega skozi igro določene vloge. Človek sprejema in oblikuje vzorce 

obnašanja, ki mu jih neka vloga narekuje. Ob danih možnostih prehoda skozi različne, vnaprej 

določene vloge si mlad človek z večjo mero verjetnosti oblikuje bolj kritičen pogled na svet, 

predvsem ima večjo možnost prepoznavanja, upoštevanja in sprejemanja različnosti med 

ljudmi. V šoli se otroku začnejo pripisovati določeni statusni položaji, ki so lahko zelo 

obremenjujoči. Skozi igro vlog je otrok prisiljen prevzeti tudi druge statusne položaje 

(Krapše, 1998).  

2.5.1.2 Emocionalna funkcija 

Didaktična igra je največkrat usmerjena v sodelovalno učenje. V tem primeru je manj 

verjetnosti, da bi bil kdo pretirano izpostavljen (npr. z negativnim predznakom), saj se na 

koncu z izdelkom predstavi skupina in ne posameznik. Didaktična igra tekmovalne narave je 

lahko dvorezna. Otrok, ki ne uspe opraviti nalog v skladu s splošnimi normami zaradi povsem 

individualnih ovir, ki jih ni uspel premostiti (npr. retardacija v razvoju motorike, počasnejši 

otrok …), je lahko še bolj izpostavljen kot pri frontalnem in individualnem pouku. Vodilo 

otrok, vključenih v igro, sta pozitivna in notranja motivacija. Želja po uspehu je moto otrok, 

ki so vključeni  v didaktično igro (Krapše, 1998).   

2.5.1.3 Diagnostična funkcija 

Skozi didaktično igro, ki zahteva sodelovalno učenje, pridobi učitelj marsikatero informacijo 

o učencu, ki je sicer ne bi mogel. Verbalna in neverbalna komunikacija, tolerantnost, 

spoštovanje sovrstnika, zmožnost razumevanja in sprejemanja pravil in strpnost so osebne 

značilnosti, ki jih otrok lahko izraža skozi igro. Prepoznavanje otroka skozi didaktično igro ni 

pomembno le z vidika prepoznavanja in korekcije osebnosti. Vrednost se kaže tudi v 
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prepoznavanju načina mišljenja otroka v spontani situaciji, ko otrok nenapovedano in 

nepričakovano pripoveduje o tem, kaj in kako razmišlja o določeni zadevi (Krapše, 1998).   

2.5.1.4 Funkcija preverjanja in ocenjevanja 

Na razredni stopnji se v okviru opisnega ocenjevanja najbolje približamo opisu celostne ocene 

prav ob opazovanju otrok skozi didaktično igro. Zaradi vseh dimenzij pouka, ki jih skozi igro 

načrtujemo in izvajamo, lahko učitelj sistematično opazuje, preverja in ocenjuje tudi vse 

ostale komponente, funkcije (Krapše, 1998).  

2.5.1.5 Kognitivna funkcija 

Z didaktično igro povečamo storilnostno učinkovitost v šoli.  Z vidika razvoja kognitivnih 

dosežkov je učitelj velikokrat obremenjen, da skozi didaktično igro pri pouku ne doseže vseh 

zastavljenih ciljev učnega načrta. Težava je pogosto tudi pomanjkanje časa.  Socialni 

kognitivni konflikt, ki nastane pri skupinskem, sodelovalnem učenju in ga je možno doseči 

tudi z didaktično igro, ima veliko večjo vrednost kot samo učiteljevo posredovanje informacij 

(Krapše, 1998). 

2.6 OSNOVNOŠOLSKI PREDMET GOSPODINJSTVO 

 

Predmet gospodinjstvo se v osnovnih šolah izvaja v petem in šestem razredu in sodi med 

obvezne predmete. Vključuje različne discipline naravoslovnih in družboslovnih področij. S 

predmetom gospodinjstvo učenci pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in veščine o hrani, 

prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, 

tekstilu in oblačenju ter bivanju in okolju. Predmetnik sestavljajo štirje moduli: modul 

Ekonomika gospodinjstva, modul Tekstil in oblačenje, modul Bivanje in okolje ter modul 

Hrana in prehrana (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

Učni modul Hrana in prehrana se izvaja v šestem razredu osnovne šole. Obsega 42 šolskih ur. 

Učenci spoznajo, da je zdrava prehrana eden od pogojev za dobro fizično in psihično počutje 

človeka. Seznanijo se z ustrezno sestavljenimi obroki hrane, ki so pomembni za rast in razvoj. 

Spoznajo označevanje živil, higieno prehrane, naučijo se razvrščati živila v skupine glede na 

hranilne snovi ter spoznajo vrste živil, hranilne snovi, osnovne kuharske postopke in 

senzorične lastnosti jedi (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011).  
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2.7 PREHRANA  

 

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zdrava prehrana tisti del 

zdravega načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno 

storilnost. Z osveščenostjo o pomenu zdrave prehrane lahko vsak posameznik veliko prispeva 

k zdravju in prehrambni kulturi družbe. Hrano sestavljajo živila, dodatki, aromatična zelišča 

in pijače. Živila pa sestavljajo hranilne snovi. To so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, 

vitamini, minerali in voda (Stanojević, 2009). V nadaljevanju podajamo pregled pomembnih 

spoznanj o mleku in mlečnih izdelkih, ki so služili kot strokovna podlaga pri izdelavi 

didaktičnih iger, testiranih v raziskavi.   

Gradbene hranilne snovi, kot so beljakovine, bistvene maščobne kisline, voda in mineralne 

snovi, gradijo in obnavljajo celice. Vsi življenjski procesi v telesu so vezani na prisotnost 

beljakovin, zato mora človek dobiti 10–15 % energijskega deleža beljakovin na dan. To je še 

posebej pomembno v času razvoja. Mleko in mlečni izdelki spadajo pod beljakovine 

živalskega izvora – razen smetane in masla (Stanojević, 2009).  

Mleko uvrščamo med pomembna živila v uravnoteženi prehrani. Predstavlja bogat vir 

beljakovin, ki vsebujejo pomembne esencialne aminokisline. Kalcij, pridobljen iz mleka in 

mlečnih izdelkov, se bolje absorbira v telesu predvsem zaradi prisotnosti vitamina D. 

Absorpcija kalcija je zato pri uživanju mleka veliko bolj učinkovita kot pri uživanju drugih 

živil, bogatih s kalcijem. Uživanje kalcija v otroštvu pomembno vpliva na trdoto kosti v 

kasnejših življenjskih obdobjih. Različne študije navajajo, da zadostno uživanje mleka in 

mlečnih izdelkov v obdobju otroštva zmanjša tveganje za nastanek osteoporoze, visokega 

krvnega tlaka in prekomerne prehranjenosti in debelosti ter deleža maščob v telesu v 

kasnejšem življenjskem obdobju. Glede na raziskave je zadostno uživanje mleka in mlečnih 

izdelkov v času otroštva zmanjšalo tveganje za nastanek simptomov astme. Raziskave 

navajajo tudi zaščitno vlogo manj mastnega mleka v preventivi pred rakom debelega črevesa 

in danke. Kalcij iz mleka se veže z žolčnimi kislinami in prostimi maščobnimi kislinami in 

tako zmanjša njihovo toksično delovanje na sluznico debelega črevesa. Nekatere raziskave 

tudi navajajo, da vnos beljakovin sirotke (laktoalbuminov), ne pa kazeina, ki se tudi nahaja v 

mleku, lahko zmanjša tveganje za nastanek raka debelega črevesa in danke. V tabeli so 

navedene priporočene vrednosti mleka in ustreznega ekvivalenta mlečnih izdelkov za različne 

starostne skupine (Ribič, 2009).  

Preglednica 1: Priporočen vnos mleka za otroke, mladostnike in odrasle (Ribič, 2009)  

Starost 

(leta) 
1 2–3 4–6 7–9 10–12 

13–14 

deklice/dečki 

15–18 

deklice/dečki 
Odrasli 

Mleko, 

mlečni 

izdelki 

300 330 350 400 420 425/450 450/500 
400-

600 

Opomba:*100 ml mleka vsebuje podobno količino kalcija kot 15 g trdega sira ali 30 g 

mehkega  
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2.7.1 Mleko in mlečni izdelki  

 

Mleko je izključno običajni izloček mlečnih žlez, dobljeno z molžo ene ali več krav, brez 

kakršnega koli dodajanja ali odvzemanja. Kravje mleko ima v povprečju 87,5 % vode in 12,5 

% suhe snovi, v kateri so mlečne maščobe, beljakovine, mlečni sladkor (laktoza), minerali 

(fosfor in kalcij) ter vitamini (A, D, E, K ter vitamini B-kompleks) (Mleko in mlečni izdelki, 

2017). Pod pojmom mleko vedno razumemo kravje mleko, medtem ko moramo druge vrste 

mleka označiti: ovčje, kozje, bivolje, kobilje mleko. Vse vrste mleka vsebujejo enake 

sestavine, razlikujejo se le po prehranskih, fizikalno-kemijskih in tehnoloških lastnostih (Bajt, 

2011).  

Na tržišču je polno mleko, z najmanj 3,5 % mlečne maščobe, delno posneto mleko z najmanj 

1,6 % mlečne maščobe in posneto mleko z manj kot 1,6 % mlečne maščobe. Če mleku 

odvzamemo vodo, dobimo mleko v prahu, kondenzirano in evaporirano mleko. Od mlečnih 

napitkov je najbolj priljubljeno mleko z dodatkom vanilje, čokolade in kakava (Stanojević. 

2009).  

2.7.1.1 Toplotna in mehanska obdelava mleka  

S toplotno obdelavo želimo podaljšati obstojnost mleka tako, da uničimo patogene 

mikroorganizme in čim večje število drugih mikroorganizmov in encimov, ki so prisotni v 

mleku. Želimo obdržati čim višjo biološko vrednost mleka tako, da ga ne izpostavljamo 

predolgo previsokim temperaturam. Poslužujemo se postopkov pasterizacije in sterilizacije. 

Pasterizacija je toplotna obdelava mleka, ki poteka določen čas pri temperaturi do 100 °C. Je 

proces, ki ga uporabljamo za uničenje patogenih mikroorganizmov v izdelku in tako zelo 

zmanjšamo nevarnost za zdravje, pri čemer so kemijske, fizikalne in senzorične spremembe 

izdelka minimalne. Sterilizacija je postopek, s katerim uničimo vse mikroorganizme, tako 

vegetativne kot njihove spore, hkrati pa inaktiviramo tudi encime, kar omogoči dolgo 

skladiščenje steriliziranih mlečnih izdelkov tudi pri sobni temperaturi (Bajt, 2011).  

Homogenizacija je mehanska obdelava mleka, pri kateri razbijejo maščobne kapljice na 

manjše delce in tako preprečijo, da bi mlečna maščoba priplavala na površje (Koch, 2012). Je 

postopek drobljenja in izenačevanja velikosti globul mlečne masti pod vplivom visokega tlaka 

zaradi večje stabilnosti emulzije masti v mleku (Bajt, 2011).  

 

Pasterizirano mleko je obstojno v zaprti embalaži in v hladilniku nekaj dni. Sterilizirano, 

homogenizirano mleko je v primerni embalaži obstojno dva meseca (Stanojević, 2009).  

2.7.1.2 Mlečni izdelki  

Mlečni izdelki so izdelki, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajajo 

snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo, če se te snovi ne uporabljajo zato, da bi v celoti ali 

deloma zamenjale katerokoli sestavino mleka. Mlečni izdelki so sestavljeni izdelki, katerih 

bistveni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka in katerih 

sestavine ne zamenjujejo in niso namenjene zamenjavi neke sestavine mleka. Med mlečne 

izdelke uvrščamo sirotko, smetano, maslo, pinjenec, kazeine in kazeinate, mlečno maščobo 
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brez vode (MMBV) ter masleno mlečno maščobo, sir, jogurt, kefir in kumis (Mleko in mlečni 

izdelki, 2017).  

Fermentirano mleko sodi med najstarejše mlečne izdelke. Izhaja iz mediteranskega področja 

iz Male Azije ali vzhodne Evrope. V določenih klimatskih pogojih se je mleko, okuženo z 

naravnimi mlečnokislinskimi bakterijami, skisalo. Stalno kakovost mlečnega napitka so 

predniki ohranjali z dodajanjem majhne količine fermentiranega mleka od prejšnjega dne v 

sveže mleko. Danes imenujemo proces kisanja fermentacija, izdelki, ki pri tem nastanejo, pa 

so fermentirani izdelki (jogurt, kislo mleko, kisla smetana, probiotični izdelki, kefir, kumis) 

(Bajt, 2011).  

Jogurt je najbolj znan med vsemi fermentiranimi mlečnimi proizvodi in je najbolj priljubljen 

skoraj povsod po svetu. Pojavlja se v čvrsti in tekoči obliki in tudi kot desert ali napitek. 

Poznamo jogurte z različnim odstotkom maščobe, od posnetega do polnomastnega, lahko je 

sladkan s sladkorjem ali z umetnimi sladili, vsebuje lahko različne dodatke (Bajt, 2011).  

Smetana je mlečni izdelek, pridobljen s posnemanjem mleka, z visoko vsebnostjo maščobe. 

Končna sestava se lahko prilagaja z dodajanjem mleka ali posnetega mleka (Mleko in mlečni 

izdelki, 2017). Kisla smetana ima mlečno barvo, porcelanasto svetlečo površino, visoko 

viskoznost, tekstura je čvrsta, okus ter aroma sta rahlo kisla. Običajno vsebuje 10–12 % ali 

20–35 % mlečne maščobe (Bajt, 2011).  

Kislo mleko je lahko čvrsto ali tekoče, brez ali z dodatki (Bajt, 2011). 

Probiotični izdelki vsebujejo mikrobne seve s posebnimi, zdravju koristnimi lastnostmi. 

Najpogosteje so to črevesni izolati, ki slabo rastejo v mleku, zato jih dodajajo tipičnim 

mlekarskim mlečnokislinskim mikroorganizmom, ki izpeljejo fermentacijo (Bajt, 2011).  Po 

zadnji definiciji so probiotiki živi mikroorganizmi, ki v hrani ali krmi vplivajo na fiziologijo 

gostitelja tako, da okrepijo črevesni in sistemski imunski odgovor ter izboljšajo prehransko in 

mikrobno ravnovesje v prebavilih. Namenjeni so torej preventivnemu ohranjanju črevesne 

mikroflore in spodbujanju imunskega sistema pri vzdrževanju odpornosti organizma, 

pomembno je tudi, da vsebujejo čim večje število mikroorganizmov (Bem, Adamič, Žlender, 

Smole Možina in Gašperlin, 2003). 

Kefir izvira iz kavkaškega gorovja, kjer prebivalci že zelo dolgo izdelujejo osvežilno pijačo iz 

kravjega in kozjega mleka, ki mu dodajajo kefirna zrnca. Kefir vsebuje 0,9–1,1 % mlečne 

kisline in 0,5–1 % etanola, vrednost pH pa je okrog 4,3 (Tratnik, 1998).  

V skupino izdelkov, narejenih z mešano fermentacijo, pri kateri sodelujejo poleg 

mlečnokislinskih bakterij še kvasovke, sodi tudi kumis. To je tradicionalni proizvod iz Sibirije 

in Zakavkazja. Originalni kumis je izdelan iz surovega kobiljega mleka, ki je fermentirano z 

naravno mlečnokislinsko mikrofloro. Danes ga izdelujejo iz pasteriziranega kobiljega in 

kravjega mleka. V izdelku je 0,6–0,8 % mlečne kisline in 0,7–1,7 % alkohola (Bem, Adamič, 

Žlender, Smole Možina in Gašperlin, 2003).  
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Surovo maslo je mlečni izdelek, ki se je poleg sira pojavil na trgu že v starem veku. Večinoma 

je bilo v topljeni obliki. Za maslarstvo so bili pomembno odkritje posnemalniki, ki so 

omogočili pridobivanje velikih količin smetane v kratkem času in so skupaj s hladilnimi 

napravami pomenili osnovo za sodobno maslarstvo (Kervina, 2005). Maslo lahko izdelujemo 

iz sladke smetane, ki ima pH 6, ali iz kisle smetane, kjer je vrednost pH 4,4–5,6. Lahko je 

nesoljeno, slano ali ekstra slano. Proizvodnja poteka šaržno v pinji ali pa povsem 

avtomatizirano v kontinuiranih strojih za izdelovanje masla. Osnova procesov proizvodnje 

masla je, da iz mlečne masti, ki se v smetani nahaja v obliki emulgiranih maščobnih kroglic, 

oblikujejo maslena zrna, pri čemer ostane kot stranski proizvod vodna faza smetane – 

pinjenec. Pinjenec ima visoko biološko vrednost (Bajt, 2011).  

Kazeini so glavna beljakovina mleka, sprana in posušena, netopna v vodi. Pridobivajo se z 

usirjanjem posnetega mleka z dodajanjem kisline, z zakisanjem z mikroorganizmi, s pomočjo 

sirila ali s pomočjo drugih encimov za koagulacijo mleka. Kazeinati so izdelki, ki se 

pridobivajo s sušenjem kazeinov, obdelanih s sredstvi za nevtralizacijo (Mleko in mlečni 

izdelki, 2017).  

Mlečna maščoba brez vode ter masleno mlečna maščoba so maščobni izdelki, pridobljeni 

izključno iz mleka in/ali mlečnih izdelkov s postopkom odstranjevanja vode ter nemastne 

suhe snovi (Mleko in mlečni izdelki, 2017).  

Sir je po definiciji svež ali zorjen proizvod, pridobljen s koagulacijo mleka, sirotke, pinjenca, 

smetane in njihovih kombinacij tako, da odstranimo odvečno vodo v obliki sirotke. Pri 

razvrščanju sira uporabljamo različne kriterije glede na vrsto mleka, toplotno obdelavo mleka, 

način koagulacije, odstotek maščobe, odstotek vode, način zorenja. Poznamo naslednje 

skupine sira:  

– sir za strganje: parmezan (grana padano), pecorino romano, grana trentino, zbrinc, 

paški sir; 

– sir za rezanje: ementalski, bohinjski, tolminski sir, grojer, čedar, kačkavalj; 

– poltrdi sir: gavda, edamski sir, trapist, tilzit; 

– mehki sir:  

o s plemenito plesnijo v testu (rokfor, gorgonzola, stilton), 

o s plemenito plesnijo na površini (kamamber, bri), 

o z rdečo mažo (limburški sir, romadur, kvarglji),  

o mehki sir, ki zori v slanici (beli sir, feta);  

– sveži sir: skuta, mocarela, cottage cheese, albuminska skuta (Bajt, 2011).  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Predvidevamo, da se pri pouku gospodinjstva učitelji za izvedbo učnih ur poslužujejo 

predvsem standardne učne metode, kot so npr. metoda razlage, metoda razgovora, metoda 

praktičnih del idr. Manj pogosto pa uporabljajo aktivno metodo dela, ki vsebuje izvedbo 

didaktične igre.  

Cilji raziskave, ki smo jo opravili v okviru magistrskega dela, so:  

– razviti in uporabiti didaktične igre kot metodo učenja in ugotoviti vpliv didaktičnih iger 

na znanje učencev; 

– ugotoviti pozitivne vplive uporabe didaktičnih iger pri poučevanju prehranskih vsebin ter 

– pridobiti mnenje učencev o prednostih in slabostih uporabljenih didaktičnih iger pri 

pouku gospodinjstva.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Skladno s cilji smo oblikovali raziskovalna vprašanja:  

– Raziskovalno vprašanje 1: Ali učenci, ki pri vsebinskem modulu Hrana in prehrana 

uporabljajo didaktične igre, dosegajo boljši rezultat pri usvajanju znanja kot učenci, ki ne 

uporabljajo omenjene metode? 

– Raziskovalno vprašanje 2: Ali se med učenci, ki pri pouku gospodinjstva uporabljajo 

didaktične igre, in učenci, ki  učno snov ponavljajo ustno, pojavljajo razlike v 

motiviranosti za učenje? 

– Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna stališča imajo učenci do uporabe didaktične igre pri 

pouku gospodinjstva? 

– Raziskovalno vprašanje 4: Ali didaktična igra spodbuja medsebojno sodelovanje učencev 

v skupini?  

3.3 METODE DELA  

 

Uporabili smo deskriptivno metodo in kavzalno eksperimentalno metodo raziskovanja. V 

dveh osnovnih šolah smo izvedli kvantitativno raziskavo in pedagoški eksperiment. 

Inštrumenta za zbiranje podatkov sta bila anketni vprašalnik in preizkus znanja. Pripravili smo 

tri različne didaktične igre, ki so bile uporabljene za poučevanje enake učne teme.  Izvedli 

smo 6 učnih ur, ki so trajale po dve šolski uri. Imeli smo kontrolno in eksperimentalno 

skupino učencev. V eksperimentalni skupini so učenci na začetku učne ure pisali preizkus 

znanja (v nadaljevanju Preizkus znanja 1). S tem preizkusom smo preverili njihovo 

predznanje. Sledila je obravnava nove učne snovi in nato ponavljanje in utrjevanje z 

didaktično igro. Na koncu učne ure smo s preizkusom znanja preverili pridobljeno znanje 

učencev (v nadaljevanju Preizkus znanja 2). Z anketnim vprašalnikom smo ob koncu 
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izvedenih didaktičnih iger pridobili tudi mnenje učencev o uporabi didaktičnih iger pri pouku 

gospodinjstva, glede na motivacijski vidik, socialni vidik in vsebinski vidik. Čez štirinajst dni 

smo s preizkusom znanja učencev zopet ugotavljali usvojeno znanje učencev (v nadaljevanju 

Preizkus znanja 3). V kontrolni skupini je bil postopek enak, le da nismo uporabili didaktičnih 

iger.  

3.3.1 Opis vzorca  

 

V raziskavi so sodelovali učenci šestega razreda dveh osnovnih šol, ki so obiskovali pouk 

gospodinjstva. V raziskavo so bili vključeni 104 učenci, od tega 57 deklet in 47 fantov (graf 

1). Enajst let je dopolnilo 77 učencev in učenk, 12 let pa je dopolnilo 27 učencev in učenk 

(graf 2).  V eksperimentalno skupino je bilo vključenih  56 učencev, v kontrolni skupini je 

sodelovalo 48 učencev.  

 

                                        

            Graf 1: Vzorec glede na spol                                

                                                                                          Graf 2: Vzorec glede na spol  

                                                                                              

 

Graf 3: Vzorec glede na število učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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Učence v eksperimentalni skupini smo razdelili na tri skupine: na skupino, ki je v 

nadaljevanju učne ure preizkušala didaktično igro: Mleko in mlečni izdelki, na skupino, ki je 

preizkušala didaktično igro: Mlečna kača, ter na skupino, ki je preizkušala didaktično igro: 

Maja in Tina raziskujeta. Didaktično igro Mleko in mlečni izdelki je preizkušalo 19 učencev, 

didaktično igro Mlečna kača je preizkušalo 17 učencev,  20 učencev pa je preizkušalo 

didaktično igro Maja in Tina raziskujeta.   

 

Graf 4: Vzorec sodelujočih učencev glede na didaktično igro po številu in deležu učencev 

3.3.2 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa Microsoft Office Excel in programa 

SPSS. Rezultate smo prikazali s preglednicami in grafi.  Uporabljena je bila inferenčna 

statistika. Za primerjavo doseženih točk na preizkusu znanja in za ugotavljanje stališč je bila 

uporabljena mera srednje vrednosti, za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med 

učinkovitostjo testiranih didaktičnih iger je bila uporabljena ANOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

19; 34 % 

17; 30 % 

20; 36 % 
Mleko in mlečni izdelki

Mlečna kača

Maja in Tina raziskujeta
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3.3.3 Opis didaktičnih iger 

 

V okviru magistrskega dela smo razvili in uporabili tri didaktične igre na temo Mleko in 

mlečni izdelki z naslovi: Mleko in mlečni izdelki, Mlečna kača in Maja in Tina raziskujeta. 

Vse potrebne predloge didaktičnih iger so priložene v Prilogah 9–11. Izvedli smo učno uro na 

temo Mleko in mlečni izdelki in v eksperimentalni skupini učencev uporabili za ponavljanje 

aktivno metodo dela – metodo didaktične igre. Učni cilji učne ure so bili:  

 učenci znajo razložiti, zakaj je mleko pomembno v naši prehrani, 

 učenci razumejo pomen mlečnih izdelkov v zdravi prehrani,  

 učenci razlikujejo med pojmi sterilizacija, pasterizacija, homogenizacija,  

 učenci razložijo pojem laktozna intoleranca, 

 učenci razložijo, kaj so probiotiki,  

 učenci na podlagi deklaracij analizirajo vsebnost hranilnih snovi v mleku in mlečnih 

izdelkih.  

Didaktične igre so zajemale enako snov za ponavljanje, le zasnova didaktičnih iger se je 

razlikovala. Tako smo lahko primerjali, katera didaktična igra je bila najbolj primerna za 

učenje.   

 

V nadaljevanju poglavja so predstavljeni opisi didaktičnih iger.  

 

3.3.3.1 Didaktična igra Mleko in mlečni izdelki 

 

Didaktično igro lahko igra od 3 ali 5 igralcev. Za izvajanje igre potrebujejo igralno ploščo, 

kartončke za pokrivanje polj, 2 sklopa vprašanj in deklaracije mlečnih izdelkov. V skupini 

učenci določijo vodjo igre. Vodja si izbere sklop vprašanj. Preostali člani se razdelijo na 

polovico. Skupini izžrebata svoje kartončke za pokrivanje polj. Prvi začnejo člani skupine, ki 

imajo na svojih kartončkih sliko mleka. Prva skupina na igralni plošči izbere polje, kamor želi 

postaviti svoj kartonček. Skupini izmenično postavljajta svoje kartončke v mrežo na igralni 

plošči s štirimi vrsticami in štirimi stolpci. Ko skupina položi kartonček na polje s številko, je 

naloga voditelja, da prebere pripravljeno vprašanje. Če skupina ne odgovori pravilno na 

vprašanje, voditelj kartonček odmakne s polja in na vrsti je druga skupina. Zmaga tista 

skupina, ki prva postavi štiri kartončke v ravno linijo (diagonalno ali vodoravno ali navpično). 

Didaktično igro lahko ponovijo še z drugim sklopom vprašanj,  lahko pa se kadarkoli vrnejo 

na prvi sklop in tako ponavljajo.   
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Slika 5:  Učenci, ki igrajo didaktično igro Mleko in mlečni izdelki 

 

3.3.3.2  Didaktična igra Mlečna kača 

 

Didaktično igro Mlečna kača lahko igra od 2 do 4 igralcev. Za izvajanje igre potrebujejo 

kartice, deklaracije mlečnih izdelkov in veliko delovno površino. Učenci si med seboj 

razdelijo kartice. Prične igralec, ki mu na eni izmed kartic piše START. Začnejo sestavljati 

mlečno kačo. Njihova naloga je, da med sestavljanjem glasno berejo, kaj piše na karticah, in 

skupaj odgovarjajo na vprašanje ali naloge. Zmaga tisti učenec, ki prvi porabi vse karte. 

Učenci zlagajo kartice po principu domin.   

 

Slika 6: Učenci, ki igrajo didaktično igro Mlečna kača 
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3.3.3.3 Didaktična igra Maja in Tina raziskujeta  

 

Didaktično igro Maja in Tina raziskujeta lahko igra od 2 do 4 igralci. Za izvajanje igre 

potrebujejo igralno ploščo, kocko, kartice z vprašanji, figurico za vsakega igralca in 

deklaracije mlečnih izdelkov. Na začetku didaktične igre učence pričaka kratka zgodbica, da 

spodbudi učence k igri:  

Maja, Tina in Nina so zelo dobre prijateljice. Nine pa danes ni bilo v šolo …  Le zakaj? Maja 

in Tina sta šli k Nini na obisk in Nina jima je povedala, da si je ob rahlem padcu zlomila 

nogo. Dobila je mavec. Zdravnik pa ji je povedal tudi, da ima zelo krhke kosti, zato mora 

uživati veliko živil, ki vsebujejo kalcij, na primer mleko in mlečne izdelke. Maja in Tina želita 

pomagati Nini pri izboljšanju njene prehrane, zato želita izvedeti več o mleku in mlečnih 

izdelkih. Ker pa vesta, da si ti o mleku in mlečnih izdelkih že veliko slišal, te vabita, da se jima 

pridružiš in raziskuješ z njima.   

Nato učenci lahko začnejo igrati didaktično igro. Morajo pa se držati nekaj osnovnih navodil:  

1. Mečite kocko. Začne igralec z najvišjo številko. Igra se nadaljuje v smeri urinega 

kazalca.  

2. Kadar pristanete na polju z besedilom, navodili ali vprašanji, jih preberite, upoštevajte 

in odgovorite.  

3. Kadar pristanete na polju: VZEMI KARTICO, naj vam soigralec prebere vprašanje s 

kartice.  

4. Zmagovalec je tisti, ki prvi prispe do cilja, a le, če je za prehod v cilj vrgel točno 

število pik.  

 
Slika 7: Učenci, ki igrajo didaktično igro Maja in Tina raziskujeta 
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3.4  REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.4.1 Predznanje učencev  

 

Predznanje učencev smo ugotovili s pomočjo Preizkusa znanja 1,  ki smo ga izvedli na 

začetku  učne ure. Preizkus znanja je vseboval 12 nalog (Priloga 1).  Eksperimentalno skupino 

predstavljajo učenci, ki so snov ponovili in utrdili s pomočjo didaktične igre, kontrolno 

skupino pa učenci, ki so snov ponovili s pomočjo delovnega lista.  

 

Graf 5: Predznanje eksperimentalne skupine za posamezno nalogo v Preizkusu znanja 1 

Učenci so preizkus znanja reševali različno uspešno. Graf 4 prikazuje predznanje 

eksperimentalne skupine za posamezno nalogo v Preizkusu znanja 1. Iz grafa je razvidno, da 

je eksperimentalna skupina najbolje rešila 8. nalogo, ki je zasnovana tako, da so učenci 

označili trditve z: drži ali ne drži. Največ pravilnih odgovorov je bilo pri trditvi »Laktoza je 

mlečni sladkor.« Največ nepravilnih odgovorov pa je bilo pri nalogi odprtega tipa, in sicer pri 

7. nalogi, ki se je glasila: Kako bi doma pripravil jogurt? Na 7. nalogo je pravilno odgovoril 

samo en učenec. Po odgovorih sodeč, so jogurt zamenjali s kislim mlekom. 

9 

17 

9 

6 

40 

17 

1 

38 

48 
50 

35 

52 

43 

6 

32 

7 

31 

47 

39 

47 

50 

16 

39 

56 

18 

8 
6 

21 

4 

13 

50 

24 

49 

25 

0

10

20

30

40

50

60

Št
e

vi
lo

 o
d

go
vo

ro
v 

Pravilni odgovori Nepravilni odgovori



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

36 
 

Nizke vrednosti pravilnih odgovorov so bile tudi pri nalogah 1 (učenci so morali našteti vrste 

mleka), 2 (učenci so morali našteti mlečne izdelke), 3 (učenci so morali odgovoriti, katero 

mleko vsebuje 3,5 %) 4 (zanimal nas stranski izdelek pri izdelavi masla), 6 (zanimalo nas je, 

kaj je kumis), 9 (ugotoviti so morali simptome laktozne intolerance in način preprečevanja te 

bolezni) in 11 (poznati so morali definicijo pasterizacije). 

Iz 1. naloge je razvidno, da otroci med mleko uvrščajo tudi mleku podobne napitke (npr. 

sojino, riževo, mandljevo itd.). Ne vedo pa, da med mleko uvrščamo samo mleko, ki je 

živalskega izvora, pridobljeno z molžo. Pri 2. nalogi so otroci uvrstili med mlečne izdelke tudi 

čokolado, belo kavo, mlečni riž, torteline, jajce, čokolino, kar dokazuje, da nekateri učenci 

nimajo predznanja o tem, katere izdelke uvrščamo med mlečne izdelke. Pri 3. nalogi smo 

preverjali, kako imenujemo mleko, ki vsebuje najmanj 3,5 %  mlečne maščobe. Devet 

učencev je pravilno odgovorilo, da mleko, ki vsebuje najmanj 3,5 % mlečne maščobe, 

imenujemo polno mleko. Na 4. nalogo, kateri stranski izdelek dobimo pri izdelavi masla, je 

pravilno odgovorilo 6 učencev. Na 5. nalogo, da je laktoza mlečni sladkor, je pravilno 

odgovorila več kot polovica učencev (71 % učencev). Na 6. nalogo, da je kumis fermentiran 

mlečni izdelek, tradicionalno izdelan iz kozjega mleka, je pravilno odgovorilo 30 % učencev. 

Na 9. nalogo, ki je problemsko zasnovana, je pravilno odgovorilo 6 učencev. Več kot 

polovica učencev je pri 10. nalogi vedela, da so probiotiki mikroorganizmi, ki nam 

uravnavajo prebavo in imajo pomembno vlogo v boju proti boleznim. Samo sedem učencev je 

odgovorilo na 11. nalogo, in sicer: da je pasterizacija postopek toplotne obdelave pri 

temperaturi od 65 °C do 85 °C.  Na 12. nalogo, da pri postopku sterilizacije uničimo vse 

mikroorganizme, je pravilno odgovorilo 55 % učencev. Na podlagi rezultatov lahko 

sklepamo, da so učenci imeli slabo teoretično podlago o mleku in mlečnih izdelkih.  

Preglednica 2 prikazuje primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov med tremi skupinami 

eksperimentalne skupine, ki so v nadaljevanju učne ure igrali različne didaktične igre. Iz 

preglednice je razvidno, da je  skupina učencev, ki je kasneje ponavljala s pomočjo didaktične 

igre Maja in Tina raziskujeta, na 7. nalogo (napisati so morali recept za pripravo jogurta) in 9. 

(poznati so morali simptome laktozne intolerance in način preprečevanja te bolezni) nalogo 

odgovorila popolnoma nepravilno. Na 7. nalogo je nepravilno odgovorila tudi skupina 

učencev, ki je ponavljala z didaktično igro Mlečna kača. Pri skupini, ki je igrala didaktično 

igro Mleko in mlečni izdelki, pa je pravilno odgovoril le en učenec. Največkrat sta imeli 

največ pravilnih odgovorov skupini, ki sta igrali didaktično igro Maja in Tina raziskujeta in 

Mleko in mlečni izdelki. Skupina, ki je igrala didaktično igro Maja in Tina raziskujeta, pa je 

imela tudi največkrat največ nepravilnih odgovorov.  
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Preglednica 2: Primerjava števila pravilnih in nepravilnih odgovorov med tremi 

skupinami eksperimentalne skupine pri Preizkusu znanja 1  

Didaktična igra 

Naloga 

Mleko in mlečni izdelki Mlečna kača Maja in Tina raziskujeta 

 

Pravilni 

odgovori 

 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

1 3 

(15,8 %) 

16 

(84,2 %) 

4 

(23,5 %) 

13 

(76,5 %) 

2 

(10,0 %) 

18 

(82,7 %) 

2 5 

(26,3 %) 

14 

(73,7 %) 

7 

(41,2 %) 

10 

(58,8 %) 

5 

(25,0 %) 

15 

(75,0 %) 

3 3 

(15,8 %) 

16 

(84,2 %) 

3 

(17,6 %) 

14 

(82,4 %) 

3 

(15,0 %) 

17 

(85,0 %) 

4 1 

(5,3 %) 

18 

(94,7 %) 

2 

(11,8 %) 

15 

(88,2 %) 

3 

(15,0 %) 

17 

(85,0 %) 

5 12 

(63,2 %) 

7 

(36,8 %) 

13 

(76,5 %) 

4 

(23,5 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 

6 6 

(31,6 %) 

13 

(68,4 %) 

5 

(29,4 %) 

12 

(70,6 %) 

6 

(30,0 %) 

14 

(70,0 %) 

7 1 

(5,3 %) 

18 

(94,7 %) 

0 

(0,0 %) 

17 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

20 

(100,0 %) 

8.1 14 

(73,7 %) 

5 

(26,3 %) 

9 

(52,9 %) 

8 

(47,1 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 

8.2 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

14 

(82,4 %) 

3 

(17,6 %) 

17 

(85,0 %) 

3 

(15,0 %) 

8.3 15 

(78,9 %) 

4 

(21,1 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(11,8 %) 

18 

(90,0 %) 

16 

(15,4 %) 

8.4 7 

(36,8 %) 

12 

(63,2 %) 

5 

(29,4 %) 

12 

(70,6 %) 

2 

(10,0 %) 

18 

(90,0 %) 

8.5 11 

(75,9 %) 

8 

(24,1 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

13 

(65,0 %) 

7 

(35,0 %) 

8.6 10 

(52,6 %) 

9 

(47,4 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

16 

(80,0 %) 

4 

(20,0 %) 

9 4 

(21,1 %) 

15 

(78,9 %) 

2 

(11,8 %) 

15 

(88,2 %) 

0 

(0,0 %) 

20 

(100,0 %) 

10 0 

(0,0 %) 

11 

(57,9 %) 

11 

(64,7 %) 

6 

(35,3 %) 

10 

(50,0 %) 

10 

(50,0 %) 

11 3 

(15,8 %) 

16 

(84,2 %) 

2 

(11,8 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(10,0 %) 

18 

(90,0 %) 

12 11 

(57,9 %) 

8 

(42,1 %) 

8 

(47,1 %) 

9 

(52,9 %) 

12 

(60,0 %) 

8 

(40,0 %) 
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Graf 6: Predznanje kontrolne skupine za posamezno nalogo v Preizkusu znanja 1 

Graf 6 prikazuje predznanje kontrolne skupine za posamezno nalogo v Preizkusu znanja 1. Iz 

grafa je razvidno, da je kontrolna skupina najbolje rešila 8. nalogo, pri kateri so obkrožili 

trditve z: drži ali ne drži na temo značilnosti mleka in mlečnih izdelkov. Iz grafa je razvidno, 

da je 33 učencev pravilno odgovorilo na 10. nalogo, pri kateri nas je zanimalo, ali poznajo 

definicijo probiotikov. Najslabše so učenci kontrolne skupine rešili 7. nalogo, tj. kako bi doma 

pripravili jogurt. Učenci so morali napisati recept za pripravo jogurta. Noben učenec ni rešil te 

naloge pravilno. Pri 9. nalogi sta samo dva učenca pravilno odgovorila na problemsko 

zastavljeno nalogo, ostali učenci pa so odgovorili nepravilno. Pri tej nalogi so ugotavljali 

simptome laktozne intolerance in preprečevanje te bolezni. Za učence je bila to pretežka 

naloga, saj je prepoznavanje simptomov in ugotavljanje bolezni zahtevna naloga. Tudi  pri 

drugih nalogah je bilo več nepravilnih odgovorov kot pravilnih. Iz 1. naloge je  razvidno (tako 

kot pri eksperimentalni skupini), da otroci med mleko uvrščajo mleku podobne napitke (npr. 

sojino, riževo, mandljevo itd.). Ne vedo pa, da med mleko uvrščamo samo mleko, ki je 

živalskega izvora, pridobljeno z molžo.  Pri 2. nalogi so otroci uvrstili med mlečne izdelke 

tudi alpsko mleko, čokoladno mleko, vaniljevo mleko idr. Glede na rezultate Preizkusa znanja 

1 lahko ugotovimo, da tako eksperimentalna kot tudi kontrolna skupina nista imeli ustrezne 

teoretične podlage o temi mleko in mlečni izdelki.  
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Graf 7: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov pri Preizkusu znanja 1 glede na 

skupino 

Graf 7 prikazuje skupno primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov v deležih. 

Eksperimentalna skupina ima 46,3 % pravilnih odgovorov in 53,7 % nepravilnih odgovorov. 

Kontrolna skupina ima 43,4 % pravilnih odgovorov in 56,6 % nepravilnih odgovorov. Iz grafa 

je razvidno, da ima eksperimentalna skupina več pravilnih odgovorov kot kontrolna skupina. 

Ocenjujemo, da se skupini bistveno ne razlikujeta. 
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3.4.2 Znanje po učni uri pri Preizkusu znanja 2 

 

Po izvedeni učni uri smo še enkrat preverili pridobljeno znanje učencev (Preizkus znanja 2) v 

kontrolni in eksperimentalni skupini. V eksperimentalni skupini so učenci utrjevali snov z 

didaktičnimi igrami in v kontrolni skupini z učnimi listi. Preizkusili smo tri didaktične igre, ki 

smo jih  zasnovali sami: Mleko in mlečni izdelki, Mlečna kača in Maja in Tina raziskujeta. 

Preizkus znanja je priložen v Prilogi 1.  

 

Preglednica 3 prikazuje primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov na Preizkusu znanja 2 

med učenci glede na didaktično igro, ki so jo igrali. Iz Preglednice 3 je razvidno, da so na 1. 

nalogo, kjer so morali našteti vrste mleka, najbolje odgovorili učenci, ki so  igrali didaktično 

igro Mleko in mlečni izdelki. Na 2. nalogo, kjer so našteli mlečne izdelke, in 3. nalogo, kjer 

so morali vedeti, katero mleko vsebuje najmanj 3,5 % mlečne maščobe, so najbolje odgovorili 

učenci, ki so igrali didaktično igro Mlečna kača. Na 4. nalogo, kateri stranski izdelek dobimo 

pri izdelavi masla, in 5. nalogo, kaj je laktoza, so najbolje odgovorili učenci, ki so preizkušali 

didaktično igro Maja in Tina raziskujeta. Slabi rezultati so se pokazali pri 7. nalogi, kjer so 

napisali recept za pripravo jogurta.  Predvidevamo, da je ta oblika naloge za učence pretežka. 

Lažje bi bilo, če bi bila naloga izbirna in bi morali učenci izbrati pravilni potek priprave 

jogurta. Druga možnost bi bila, da bi imeli zapisane trditve o pripravi jogurta in bi jih učenci 

morali razvrstiti po poteku. Največ pravilnih odgovorov so imeli učenci, ki so igrali 

didaktično igro Mlečna kača. Največ nepravilnih odgovorov pa je imela skupina, ki je igrala 

didaktično igro Mleko in mlečni izdelki.  

 

Preglednica 3: Primerjava števila pravilnih in nepravilnih odgovorov med tremi 

didaktičnimi igrami pri Preizkusu znanja 2 učencev eksperimentalne skupine  

 

Didaktična igra 

Naloga 

Mleko in mlečni izdelki Mlečna kača Maja in Tina raziskujeta 

Pravilni 

odgovori 

 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

1 14  

(73,7 %) 

5 

(26,3 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

11 

(55,0 %) 

9 

(45,0 %) 

2 16 

(84,2 %) 

3 

(15,8 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

18 

(90,0 %) 

2 

(10,0 %) 

3 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

18 

(90,0 %) 

2 

(10,0 %) 

4 16 

(84,2 %) 

3 

(15,8 %) 

14 

(82,4 %) 

3 

(17,6 %) 

18 

(90,0 %) 

2 

(10,0 %) 

5 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(11,8 %) 

20 

(100 %) 

0 

0,0 % 

6 13 

(68,4 %) 

6 

(31,6 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

18 

(90,0 %) 

2 

(10,0 %) 

7 6 

(31,6 %) 

13 

(68,4 %) 

5 

(29,4 %) 

12 

(70,6 %) 

6 

(30,0 %) 

14 

(70,0 %) 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.  
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Didaktična igra 

Naloga 

Mleko in mlečni izdelki Mlečna kača Maja in Tina raziskujeta 

Pravilni 

odgovori 

 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

8.1 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

19 

(95,0 %) 

1 

(5,0 %) 

8.2 18 

(94,7 %) 

1 

(5,3 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

19 

(95,0 %) 

1 

(5,0 %) 

8.3 16 

(84,2 %) 

3 

(15,8 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

18 

(90,0 %) 

2 

(10,0 %) 

8.4 13 

(68,4 %) 

6 

(31,6 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

10 

(50,0 %) 

10 

(50,0 %) 

8.5 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

19 

(95 %) 

1 

(5,0 %) 

8.6 14 

(73,7 %) 

5 

(26,3 %) 

14 

(82,4 %) 

3 

(17,6 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 

9 6 

(31,6 %) 

13 

(68,4 %) 

9 

(52,9 %) 

8 

(47,1 %) 

6 

(30,0 %) 

14 

(70,0 %) 

10 19 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

17 

(100 %) 

0 

(0,0 %) 

20 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

11 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(11,8 %) 

16 

(80,0 %) 

4 

(20,0 %) 

12 13 

(68,4 %) 

6 

(31,6 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(11,8 %) 

16 

(80,0 %) 

4 

(20,0 %) 

 

 

Graf 8: Pravilni in nepravilni odgovori eksperimentalne skupine pri Preizkusu znanja 2 

Iz Grafa 8 so razvidni rezultati Preizkusa znanja 2 celotne eksperimentalne skupine po 

izvedeni učni uri. Učenci eksperimentalne skupine so popolnoma pravilno odgovorili na 10. 

nalogo, kjer so morali odgovoriti, kaj so probiotiki. Predvidevamo, da so o probiotikih učenci 

na splošno dobro osveščeni in jim je tema blizu. Slabi rezultati so bili pri 9. nalogi, ki je bila 

problemsko zasnovana: Katja je zbolela. Bilo ji je zelo slabo in bolel jo je trebuh. Imela je 

tudi prebavne težave. Obiskala je dedka, kjer je za zajtrk pojedla mlečni riž. Dedek ni vedel, 
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da Katja ne sme uživati mleka in mlečnih izdelkov. Vprašanje je bilo, katero bolezen ima 

Katja in kako lahko prepreči svoje težave.  Zelo pogosti odgovori so bili, da je imela Katja 

trebušno bolezen. Na 7. nalogo, ki je bila odprtega tipa – učenci so morali napisati recept za 

pripravo jogurta, je pravilno odgovorilo 17 učencev. Na testu predznanja je nanjo pravilno 

odgovoril le en učenec. Glede na Preizkus znanja 1 se je izboljšalo tudi znanje pri nalogi 1, 

kjer  so morali našteti vrste mleka, pri nalogi 2, kjer so morali našteti mlečne izdelke, pri 

nalogi 3, kjer so morali vedeti, katero mleko vsebuje najmanj 3,5 % mlečne maščobe, pri 

nalogi 4, kjer so morali poznati stranski izdelek pri izdelavi masla, pri nalogi 6, kjer smo 

spraševali, kaj je kumis, pri nalogi 9, kjer so ugotavljali simptome laktozne intolerance in 

zapisali, kako preprečujemo to bolezen, pri nalogi 10, kjer so morali zapisati definicijo 

probiotikov, pri nalogi 11, kjer so morali zapisati definicijo pasterizacije in pri nalogi 12, kjer 

so morali zapisati definicijo sterilizacije. Učenci so dobro usvojili učno snov. Pokazali so 

boljše znanje kot na Preizkusu znanja 1.  

 

Graf 9: Rezultati pravilnih in nepravilnih odgovorov kontrolne skupine pri Preizkusu 

znanja 2 

Graf 9 prikazuje rezultate  Preizkusa znanja 2 kontrolne skupine po učni uri. Učenci kontrolne 

skupine pri Preizkusu znanja 2 niso popolnoma pravilno odgovorili na nobeno nalogo. S 43 

pravilnimi odgovori so najbolje rešili 5. nalogo, kjer so morali odgovoriti na vprašanje, kaj je 

laktoza. V primerjavi s Preizkusom znanja 1 so se izboljšali tudi rezultati pri nalogi 1, kjer  so 

morali našteti vrste mleka,  pri nalogi 3, kjer so morali vedeti, katero mleko vsebuje najmanj 

3,5 % mlečne maščobe, pri nalogi 4, kjer so morali poznati stranski izdelek pri izdelavi masla,  

pri nalogi 6, kjer smo spraševali, kaj je kumis,  pri nalogi 7, kjer so napisali recept za pripravo 

jogurta, pri nalogi 8, kjer  so ugotavljali značilnosti mleka in mlečnih izdelkov, pri nalogi 9, 

kjer so ugotavljali simptome laktozne intolerance in zapisali, kako preprečujemo to bolezen, 

pri nalogi 11, kjer so morali zapisati definicijo pasterizacije  in pri nalogi 12, kjer so morali 

zapisati definicijo sterilizacije. Na 7. nalogo, kjer so morali napisati recept jogurta, je pravilno 

odgovorilo 13 učencev. Predvidevamo, da so se učenci kontrolne skupine težje zapomnili 

recept za pripravo jogurta kot učenci eksperimentalne skupine. Eksperimentalna skupina je 

učno snov ponavljala skozi didaktično igro in tako je bilo učenje recepta na pamet bolj 
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zabavno. Lahko zaključimo, da so se rezultati odgovorov nalog izboljšali glede na Preizkus 

znanja 1.  

 

Graf 10: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov pri Preizkusu znanja 2 glede na 

skupino 

Graf 10 prikazuje primerjavo pravilnih in nepravilnih skupnih odgovorov eksperimentalne in 

kontrolne skupine pri Preizkusu znanja 2. Eksperimentalna skupina je imela boljše rezultate 

Preizkusa znanja 2 kot kontrolna skupina. Eksperimentalna skupina je imela 79,5 % pravilnih 

odgovorov, kontrolna skupina pa 71,8 %. Lahko sklepamo, da so učenci bolje utrdili snov s 

pomočjo didaktične igre. Iz grafa je razvidno, da je imela kontrolna skupina več nepravilnih 

odgovorov (28,2 %) kot eksperimentalna skupina (20,5 %).  

3.4.3 Znanje po 14 dnevih pri Preizkusu znanja 3 

 

Čez štirinajst dni smo s Preizkusom znanja 3 zopet ugotavljali usvojeno znanje učencev v 

eksperimentalni in kontrolni skupini. Preizkus znanja je priložen v Prilogi 1. Preglednica 4 

prikazuje primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov med vsemi tremi didaktičnimi 

igrami.  

Iz preglednice 4 je razvidno, da so na 1. nalogo, kjer  so morali našteti vrste mleka,  najbolje 

odgovorili učenci, ki so preizkušali didaktično igro Mleko in mlečni izdelki, najslabše pa 

učenci, ki so preizkušali didaktično igro Mlečna kača.  Učenci, ki so preizkušali didaktično 

igro Maja in Tina raziskujeta, so najbolje rešili 2. nalogo, kjer so morali našteti mlečne 

izdelke, 3. nalogo, kjer so morali vedeti, katero mleko vsebuje najmanj 3,5 % mlečne 

maščobe,  in 4. nalogo, kjer so morali poznati stranski izdelek pri izdelavi masla,  najslabše pa 

so te naloge rešili učenci, ki so igrali didaktično igro Mlečna kača. Tudi pri 7. nalogi, kjer so 

pisali recept jogurta, in 8. nalogi, kjer so ugotavljali značilnosti mleka in mlečnih izdelkov, je 

bilo največ pravilnih odgovorov pri učencih, ki so preizkušali didaktično igro Maja in Tina 

raziskujeta. Učenci, ki so preizkušali didaktično igro Mlečna kača, so popolnoma pravilno 

odgovorili na 5. nalogo, kaj je laktoza. Najbolje so rešili tudi 9. nalogo, kjer so ugotavljali 

simptome laktozne intolerance,  in 12. nalogo, kaj je sterilizacija. 
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Učenci, ki so preizkušali didaktično igro Mleko in mlečni izdelki, so najbolje rešili 10. 

nalogo, kaj so probiotiki, in 11. nalogo, kaj je pasterizacija. Največ pravilnih odgovorov je 

imela skupina učencev, ki je preizkušala didaktično igro Maja in Tina raziskujeta. Največ 

nepravilnih odgovorov pa je imela skupina učencev, ki je preizkušala didaktično igro Mlečna 

kača.  

 

Preglednica 4: Primerjava števila pravilnih in nepravilnih odgovorov med tremi 

didaktičnimi igrami pri Preizkusu znanja 3 

Didaktična igra 

Naloga 

Mleko in mlečni izdelki Mlečna kača Maja in Tina raziskujeta 

Pravilni 

odgovori 

 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

1 15 

(78,9 %) 

4 

(21,1 %) 

9 

(52,9 %) 

8 

(47,1 %) 

14 

(70,0 %) 

6 

(30,0 %) 

2 12 

(63,2 %) 

7 

(36,8 %) 

9 

(52,9 %) 

8 

(47,1 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 

3 15 

(78,9 %) 

4 

(21,1 %) 

11 

(64,7 %) 

6 

(35,3 %) 

16 

(80,0 %) 

4 

(20,0 %) 

4 14 

(73,7 %) 

5 

(26,3 %) 

10 

(58,8 %) 

7 

(41,2 %) 

17 

(85,0 %) 

3 

(15,0 %) 

5 18 

(94,7 %) 

1 

(5,3 %) 

17 

(100 %) 

0 

(0,0 %) 

19 

(96,2 %) 

4 

(3,8 %) 

6 13 

(70,8 %) 

6 

(31,6 %) 

15 

(88,2 %) 

2 

(11,8 %) 

14 

(70,0 %) 

6 

(30,0 %) 

7 2 

(10,5 %) 

17 

(89,5 %) 

4 

(23,5 %) 

13 

(76,5 %) 

6 

(30,0 %) 

14 

(70,0 %) 

8.1 18 

(94,7 %) 

1 

(5,3 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

20 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

8.2 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

16 

(94,1 %) 

1 

(5,9 %) 

20 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

8.3 17 

(89,5 %) 

2 

(10,5 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

20 

(100,0 %) 

0 

(0,0 %) 

8.4 10 

(52,6 %) 

9 

(47,4 %) 

7 

(41,2 %) 

10 

(58,8 %) 

4 

(20,0 %) 

16 

(80,00 %) 

8.5 18 

(94,7 %) 

1 

(5,3 %) 

17 

(100 %) 

0 

(0,0 %) 

19 

(95,0 %) 

1 

(5,0 %) 

8.6 14 

(73,7 %) 

5 

(26,3 %) 

11 

(64,7 %) 

6 

(35,3 %) 

17 

(85,0 %) 

3 

(15,0 %) 

9 9 

(47,4 %) 

10 

(52,6 %) 

10 

(58,8 %) 

7 

(41,2 %) 

4 

(20,0 %) 

16 

(80,0 %) 

10 16 

(84,2 %) 

3 

(15,8 %) 

12 

(70,6 %) 

5 

(29,4 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 

11 16 

(84,2 %) 

3 

(15,8 %) 

11 

(64,7 %) 

6 

(35,3 %) 

13 

(65,0 %) 

7 

(35,0 %) 

12 12 

(62,3 %) 

7 

(36,8 %) 

14 

(82,4 %) 

3 

(17,6 %) 

15 

(75,0 %) 

5 

(25,0 %) 
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Iz grafa 11 so razvidni pravilni in nepravilni odgovori eksperimentalne skupine pri Preizkusu 

znanja 3. Najmanj nepravilnih odgovorov je bilo pri 5. nalogi, kjer so morali napisati, kaj je 

laktoza, pri 8.1. nalogi, kjer so ugotavljali pravilnost trditve: Mleko je pomemben vir 

beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov, pri nalogi 8.3., kjer so 

ugotavljali pravilnost trditve: Mleko in mlečni izdelki so manj pomemben del zdrave in 

uravnotežene prehrane, in pri 8.5. nalogi, kjer so ugotavljali pravilnost trditve: Laktoza je 

mlečni sladkor. Največ nepravilnih odgovorov je bilo pri 7. nalogi, kjer  so morali napisati 

recept za pripravo jogurta, kar je razumljivo, saj so se pred 14 dnevi morali učiti recept na 

pamet in če ga niso uporabili, so si ga še težje zapomnili. Učenje skozi izkušnje doprinese k 

utrjevanju znanja.  

 

Graf 11: Prikaz števila pravilnih in nepravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini pri 

Preizkusu znanja 3 

Graf 12: Prikaz števila pravilnih in nepravilnih odgovorov v kontrolni skupini pri 

Preizkusu znanja 3  

38 36 
42 41 

54 

42 

12 

54 53 
49 

21 

54 

42 

23 

43 
40 41 

18 20 
14 15 

2 

14 

44 

2 3 
7 

35 

2 

14 

33 

13 
16 15 

0

10

20

30

40

50

60

Št
e

vi
lo

 o
d

go
vo

ro
v 

Pravilni odgovori eksperimentalne skupine Nepravilni odgovori eksperimentalne skupine

29 30 
26 

35 

46 

34 

6 

48 46 
41 

14 

48 

33 

12 

42 

29 

36 

19 18 
22 

13 

2 

14 

42 

2 2 
7 

34 

0 

15 

36 

6 

19 

12 

0

10

20

30

40

50

60

Št
e

vi
lo

 o
d

go
vo

ro
v 

Pravilni odgovori kontrolne skupine Nepravilni odgovori kontrolne skupine



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

46 
 

Graf 12  prikazuje število pravilnih in nepravilnih odgovorov v kontrolni skupini. Iz grafa je 

razvidno, da so bili najslabši rezultati pri 7. nalogi, kjer so učenci pisali recept za jogurt. Sledi 

9. naloga, kjer so ugotavljali simptome laktozne intolerance in način preprečevanja te bolezni. 

Najbolje so rešili 5. nalogo, kjer so morali napisati, kaj je laktoza, in 8.1. nalogo, kjer so 

ugotavljali pravilnost trditve: Mleko je pomemben vir beljakovin, maščob, ogljikovih 

hidratov, vitaminov in mineralov,  8.2. nalogo, kjer so ugotavljali pravilnost trditve: Kalcij in 

fosfor sta nujna za zdrav razvoj kosti in zob, 8.5. nalogo, kjer so ugotavljali pravilnost trditve: 

Laktoza je mlečni sladkor, in 8.3. nalogo, kjer so ugotavljali pravilnost trditve: Mleko in 

mlečni izdelki so manj pomemben del zdrave in uravnotežene prehrane. Pričakovali smo, da 

bodo boljši rezultati pri 1. nalogi, kjer  so morali našteti vrste mleka,  in 2. nalogi,  kjer je bilo 

treba našteti vrste mleka in mlečne izdelke, saj smo med učno uro podrobno razložili in 

našteli vrste mleka in mlečnih izdelkov.  

 

Graf 13: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov pri Preizkusu znanja 3 glede na 

skupino 

Graf 13 prikazuje primerjavo skupnih pravilnih in nepravilnih odgovorov eksperimentalne in 

kontrolne skupine v odstotkih. Eksperimentalna skupina ima 71,9 % pravilnih odgovorov in 

28,1 % nepravilnih odgovorov. Kontrolna skupina ima 68,0 % pravilnih odgovorov in 32,0 % 

nepravilnih odgovorov. Iz grafa je razvidno, da ima eksperimentalna skupina več pravilnih 

odgovorov kot kontrolna skupina in da ima  kontrolna skupina več nepravilnih odgovorov kot 

eksperimentalna skupina. Obe skupini pa imata več pravilnih odgovorov kot nepravilnih 

odgovorov, kar kaže na to, da so bolje usvojili znanje po učni uri, le da je pri eksperimentalni 

skupini napredek večji. 
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3.4.4 Analiza pravilnih odgovorov glede na didaktično igro in primerjava doseženih točk 

med skupinami 

 

Analizirali smo pravilne odgovore po vseh treh didaktičnih igrah ter pri vseh treh preizkusih 

znanja. Preglednica 5 prikazuje napredek pri vseh treh preizkusih znanja za didaktično igro 

Mleko in mlečni izdelki. Iz preglednice 5 je razvidno, da so po ponavljanju z didaktično igro 

učenci pokazali boljše znanje kot pri Preizkusu znanja 1. Pri preizkusu znanja 3 so bili 

rezultati boljši od Preizkusa znanja 1 in slabši od  Preizkusa znanja 2. Največ pravilnih 

odgovorov pa je bilo pri Preizkusu znanja 2.  

Preglednica 5: Število in delež pravilnih odgovorov pri didaktični igri Mleko in mlečni 

izdelki glede na preizkus znanja   

Naloga 

Pravilni odgovori eksp. 

skupine – didaktična igra 

Mleko in mlečni izdelki 

Preizkus znanja 1 

Pravilni odgovori eksp. 

skupine – didaktična igra 

Mleko in mlečni izdelki 

Preizkus znanja 2 

Pravilni odgovori eksp. 

skupine – didaktična igra 

Mleko in mlečni izdelki 

Preizkus znanja 3 

1 3 

(15,8 %) 

14 

(73,7 %) 

15 

(78,9 %) 

2 5 

(26,3 %) 

16 

(84,2 %) 

12 

(63,2 %) 

3 3 

(15,8 %) 

17 

(89,5 %) 

15 

(78,9 %) 

4 1 

(5,3 %) 

16 

(84,2 %) 

14 

(73,7 %) 

5 12 

(63,2 %) 

17 

(89,5 %) 

18 

(94,7 %) 

6 6 

(31,6 %) 

13 

(68,4 %) 

13 

(70,8 %) 

7 1 

(5,3 %) 

6 

(31,6 %) 

2 

(10,5 %) 

8.1 14 

(73,7 %) 

17 

(89,5 %) 

18 

(94,7 %) 

8.2 17 

(89,5 %) 

18 

(94,7 %) 

17 

(89,5 %) 

8.3 15 

(78,9 %) 

16 

(84,2 %) 

17 

(89,5 %) 

8.4 7 

(36,8 %) 

13 

(68,4 %) 

10 

(52,6 %) 

8.5 11 

(75,9 %) 

17 

(89,5 %) 

18 

(94,7 %) 

8.6 10 

(52,6 %) 

14 

(73,7 %) 

14 

(73,7 %) 

9 4 

(21,1 %) 

6 

(31,6 %) 

9 

(47,4 %) 

10 0 

(0,0 %) 

19 

(100,0 %) 

16 

(84,2 %) 

11 3 

(15,8 %) 

17 

(89,5 %) 

16 

(84,2 %) 

12 11 

(57,9 %) 

13 

(68,4 %) 

12 

(62,3 %) 

Skupaj 123 

(38,0 %) 

249 

(77,0 %) 

236 

(73,0 %) 
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Preglednica 6 prikazuje število in delež pravilnih odgovorov, da so učenci pri didaktični igri 

Mlečna kača.  Boljše znanje so pokazali učenci pri Preizkusu znanja 2 kot pri preizkusu 

znanja 1. Pri Preizkusu znanja 2 so 10. nalogo vsi učenci rešili pravilno, pri Preizkusu znanja 

3 pa ne. Največ pravilnih odgovorov so dosegli učenci pri Preizkusu znanja 2.  

Preglednica 6: Število in delež pravilnih odgovorov pri didaktični igri Mlečna kača glede 

na preizkus znanja 

Naloga 

Pravilni odgovori eksp. 
skupine – didaktična igra 

Mlečna kača Preizkus 

znanja 1 

Pravilni odgovori eksp. 
skupine – didaktična igra 

Mlečna kača Preizkus 

znanja 2 

Pravilni odgovori eksp. 
skupine – didaktična igra 

Mlečna kača Preizkus 

znanja 3 

1 
4 

(23,5 %) 

12 

(70,6 %) 

9 

(52,9 %) 

2 
7 

(41,2 %) 

16 

(94,1 %) 

9 

(52,9 %) 

3 
3 

(17,6 %) 

16 

(94,1 %) 

11 

(64,7 %) 

4 
2 

(11,8 %) 

14 

(82,4 %) 

10 

58,8 % 

5 
13 

(76,5 %) 

15 

(88,2 %) 

17 

(100 %) 

6 
5 

(29,4 %) 

16 

(94,1 %) 

15 

(88,2 %) 

7 
0 

(0,0 %) 

5 

(29,4 %) 

4 

(23,5 %) 

8.1 
9 

(52,9 %) 

16 

(94,1 %) 

16 

(94,1 %) 

8.2 
14 

(82,4 %) 

16 

(94,1 %) 

16 

(94,1 %) 

8.3 
15 

(88,2 %) 

16 

(94,1 %) 

12 

(70,6 %) 

8.4 
5 

(29,4 %) 

12 

(70,6 %) 

7 

(41,2 %) 

8.5 
12 

(70,6 %) 

16 

(94,1 %) 

17 

(100 %) 

8.6 
12 

(70,6 %) 

14 

(82,4 %) 

11 

(64,7 %) 

9 
2 

(11,8 %) 

9 

(52,9 %) 

10 

(58,8 %) 

10 
11 

(64,7 %) 

17 

(100 %) 

12 

(70,6 %) 

11 
2 

(11,8 %) 

15 

(88,2 %) 

11 

(64,7 %) 

12 
8 

(47,1 %) 

15 

(88,2 %) 

14 

(82,4 %) 

Skupaj 
124 

(42,9 %) 

240 

(83,0 %) 

201 

(69,6 %) 
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Preglednica 7 prikazuje število in delež pravilnih odgovorov pri vseh treh preizkusih znanja 

za didaktično igro Maja in Tina raziskujeta. Iz preglednice je razvidno, da so po ponavljanju z 

didaktično igro pokazali učenci boljše znanje kot pri Preizkusu znanja 1. Največ pravilnih 

odgovorov je bilo pri Preizkusu znanja 2.  

Preglednica 7: Število in delež pravilnih odgovorov pri didaktični igri Maja in Tina 

raziskujeta glede na preizkus znanja 

Naloga 

Pravilni odgovori 
eksp. skupine –

didaktična igra Maja in 
Tina raziskujeta 

Preizkus znanja 1 

Pravilni odgovori 
eksp. skupine –

didaktična igra Maja in 
Tina raziskujeta 

Preizkus znanja 2 

Pravilni odgovori 
eksp. skupine –

didaktična igra Maja in 
Tina raziskujeta 

Preizkus znanja 3 

1 
2 

(10,0 %) 

11 

(55,0 %) 

14 

(70,0 %) 

2 
5 

(25,0 %) 

18 

(90,0 %) 

15 

(75,0 %) 

3 
3 

(15,0 %) 

18 

(90,0 %) 

16 

(80,0 %) 

4 
3 

(15,0 %) 

18 

(90,0 %) 

17 

(85,0 %) 

5 
15 

(75,0 %) 

20 

(100 %) 

19 

(96,2 %) 

6 
6 

(30,0 %) 

18 

(90,0 %) 

14 

(70,0 %) 

7 
0 

(0,0 %) 

6 

(30,0 %) 

6 

(30,0 %) 

8.1 
15 

(75,0 %) 

19 

(95,0 %) 

20 

(100,0 %) 

8.2 
17 

(85,0 %) 

19 

(95,0 %) 

20 

(100,0 %) 

8.3 
18 

(90,0 %) 

18 

(90,0 %) 

20 

(100,0 %) 

8.4 
2 

(10,0 %) 

10 

(50,0 %) 

4 

(20,0 %) 

8.5 
13 

(65,0 %) 

19 

(95 %) 

19 

(95,0 %) 

8.6 
16 

(80,0 %) 

15 

(75,0 %) 

17 

(85,0 %) 

9 
0 

(0,0 %) 

6 

(30,0 %) 

4 

(20,0 %) 

10 
10 

(50,0 %) 

20 

(100,0 %) 

15 

(75,0 %) 

11 
2 

(10,0 %) 

16 

(80,0 %) 

13 

(65,0 %) 

12 
12 

(60,0 %) 

16 

(80,0 %) 

15 

(75,0 %) 

Skupaj 
139 

(40,8 %) 

267 

(78,5 %) 

248 

(72,9 %) 
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Preglednica 8: Povprečno število doseženih točk pri posameznem preizkusu znanja in 

standardni odklon  

 Skupina N M SD dF F  p 

Preizkus znanja 1 

Kontrolna skupina 48 7,08 2,17  
 
 

3 

 
 
 

0,094 

 
 
 

0,963 

Didaktična igra 

Mleko in mlečni 

izdelki 

19 7,05 2,01 

Didaktična igra 

Mlečna kača 
17 7,29 1,96 

Didaktična igra 

Maja in Tina 

raziskujeta 

20 6,95 1,50 

Preizkus znanja 2 

Kontrolna skupina 48 12,21 2,22 

3 4,396 0,006 

Didaktična igra 

Mleko in mlečni 

izdelki 

19 13,11 1,79 

Didaktična igra 

Mlečna kača 
17 14,12 1,65 

Didaktična igra 

Maja in Tina 

raziskujeta 

20 13,35 1,89 

Preizkus znanja 3 

Kontrolna skupina 47 11,55 2,38 

3 0,856 0,467 

Didaktična igra 

Mleko in mlečni 

izdelki 

19 12,42 2,09 

Didaktična igra 

Mlečna kača 
17 11,82 3,04 

Didaktična igra 

Maja in Tina 

raziskujeta 

20 12,40 2,54 

 

Preglednica 8 prikazuje povprečno število zbranih točk pri posameznem preizkusu znanja in 

pri določeni skupini. Pri Preizkusu znanja 1 je največ točk v povprečju dosegla skupina, ki je 

kasneje ponavljala učno snov z didaktično igro Mlečna kača, a razlika med skupinami ni 

statistično značilna.. Pri Preizkusu znanja 2 je največ točk v povprečju dosegla skupina, ki je 

igrala didaktično igro Mlečna kača. Učenci kontrolne skupine so zbrali v povprečju 12,21 

točk – imeli so najslabše znanje. Učenci, ki so igrali didaktično igro Mlečna kača, so dosegli v 

povprečju 14,12 točk. Kot je razvidno iz preglednice 8, je statistično značilno najuspešneje 

naloge reševala skupina, v kateri je bila uporabljena didaktična igra Mlečna kača.  Pri 

Preizkusu znanja 3 je največ točk dosegla skupina, ki je za ponavljanje igrala didaktično igro 

Mleko in mlečni izdelki. Iz preglednice 8 je razvidno, da ni prisotnih statistično pomembnih 

razlik med skupinami in njihovimi doseženimi točkami. Najslabši rezultati so bili v kontrolni 

skupini.  
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Preglednica 9: Razlika povprečnih vrednosti zbranih točk na preizkusu znanja glede na 

preizkus znanja in opazovano skupino 

 Skupina glede na 

didaktično igro 

Razlika M 

vrednosti 

p 

Preizkus  
znanja 1 

Kontrolna skupina Mleko in mlečni 
izdelki 

0,03070 0,955 

Mlečna kača -0,21078 0,709 
Maja in Tina 
raziskujeta 

0,13333 0,803 

Didaktična igra 
Mleko in mlečni 
izdelki 

Mlečna kača -0,24149 0,718 

Maja in Tina 
raziskujeta  

0,10263 0,873 

Didaktična igra 
Mlečna kača 

Maja in Tina 
raziskujeta 

0,34412 0,603 

Preizkus 

znanja 2 

Kontrolna skupina Mleko in mlečni 
izdelki 

-0,89693 0,102 

Mlečna kača -1,90931 0,001 

Maja in Tina 
raziskujeta 

-1,14167 0,035 

Didaktična igra 
Mleko in mlečni 
izdelki 

Mlečna kača -1,01238 0,134 

Maja in Tina 
raziskujeta 

-0,24474 0,704 

Didaktična igra 
Mlečna kača 

Maja in Tina 
raziskujeta 

0,76765 0,249 

Preizkus 
znanja 3 

Kontrolna skupina Mleko in mlečni 
izdelki 

-0,86786 0,202 

Mlečna kača -0,27034 0,702 
Maja in Tina 
raziskujeta 

-0,84681 0,205 

Didaktična igra 
Mleko in mlečni 
izdelki 

Mlečna kača 0,59752 0,473 
Maja in Tina 
raziskujeta 

0,02105 0,979 

Didaktična igra 
Mlečna kača 

Maja in Tina 
raziskujeta 

-0,57647 0,484 

 

Kot je razvidno iz preglednice 10, je statistično pomembna razlika pri Preizkusu znanja 2 med 

kontrolno skupino in med skupino, ki je igrala didaktično igro Mlečna kača (p = 0,001), ter 

med kontrolno skupino in skupino, ki je igrala didaktično igro Maja in Tina raziskujeta (p = 

0,035). Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da sta didaktični igri Mlečna kača in Maja in 

Tina raziskujeta pripomogli k temu, da so si učenci bolje zapomnili učno snov. Pri  didaktični 

igri Mleko in mlečni izdelki pa nismo ugotovili večjega napredka pri učencih.  
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3.4.5 Stališča učencev  

 

Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali stališča učencev o izvedeni učni uri pri 

eksperimentalni skupini in kontrolni skupini. Razdelili smo ga glede na tri vidike: 

motivacijski, socialni in vsebinski vidik.   

3.4 5.1 Eksperimentalna skupina 

 

Preglednica 10 prikazuje rezultate odgovorov anketnega vprašalnika po petstopenjski lestvici 

o  stališčih učencev s strani vsebinskega vidika izvedene učne ure pri eksperimentalni skupini.  

O trditvi »Rad imam pouk gospodinjstva« se 21,4 % učencev popolnoma strinja in 42,2 % se 

strinja. Rezultati kažejo, da ima večina učencev rada pouk gospodinjstva. S trditvijo »Učna 

ura mi je bila zanimiva« se popolnoma strinja 48,2 % učencev in 37,5 % se strinja. Na podlagi 

rezultatov lahko posplošimo, da je bila učna ura izpeljana na dovolj zanimiv način. S trditvijo: 

»Tema Mleko in mlečni izdelki mi je zanimiva« se popolnoma strinja 25,0 % učencev, 39,3 

%  učencev se strinja in 26, 8  % učencev se niti strinja niti se ne strinja. Sklepamo lahko, da 

smo učencem temo predstavili na zanimiv način. S trditvijo: »Ko smo obravnavali teorijo, 

sem pozorno poslušal in sproti reševal delovni list« smo potrdili, da smo več kot polovico 

učencev pritegnili k sodelovanju. S trditvijo: »Razlaga teme Mleko in mlečni izdelki je bila 

razumljiva« se popolnoma strinja 67,9 % učencev, strinja se 26,8 % učencev, 5,4  % učencev 

pa se niti strinja niti ne strinja. Sklepamo lahko, da je bila razlaga teme učencem razumljiva. S 

trditvami: »Ponavljanje z didaktično igro mi je bilo všeč«, »Všeč mi je bilo sodelovati v 

raziskavi«, »Didaktična igra je bila zanimiva« in »Navodila didaktične igre so bila 

razumljiva« se več kot polovica učencev popolnoma strinja. S trditvijo: »Didaktična igra je 

bila ustrezno zahtevna« se popolnoma strinja 32,1 % učencev, 42,9  % učencev se strinja, 

12,5 % učencev se niti strinja niti se ne strinja. Naslov didaktične igre se večini učencev zdi 

izviren. Zapisali smo tudi povprečno vrednost stopnje strinjanja posamezne trditve za celotno 

eksperimentalno skupino in standardni odklon.  
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Preglednica 10: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika eksperimentalne skupine – 

vsebinski vidik 

 

           Stopnja                          

 

Trditev  

Sploh se ne 

strinjam (1) 

Se ne 

strinjam (2) 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam (3) 

Se strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam (5) 

 

f %  f %  f %  f %  f %  M SD 

Rad imam  pouk 

gospodinjstva.  
1 1,8 6 10,7 13 23,2 24 42,2 12 21,4 3,71 0,986 

Učna ura mi je 

bila zanimiva.   
0 0 2 3,6 6 10,7 21 37,5 27 48,2 4,30 0,807 

Tema Mleko in 

mlečni izdelki 

mi je zanimiva. 

1 1,8 4 7,1 15 26,8 22 39,3 14 25,0 3,79 0,967 

Ko smo 

obravnavali 

teorijo, sem 

pozorno 

poslušal/a in 

sproti reševal/a 

delovni list.   

1 1,8 2 3,6 7 12,5 15 26,8 31 55,4 4,30 0,952 

Razlaga teme 

Mleko in mlečni 

izdelki je bila 

razumljiva.  

0 0 0 0 3 5,4 15 26,8 38 67,9 4,63 0,590 

Ponavljanje z 

didaktično igro 

mi je bilo všeč.  

1 1,8 0 0 5 8,9 11 19,6 39 69,6 4,55 0,807 

Všeč mi je bilo 

sodelovati v 

raziskavi.  

0 0 0 0 6 10,7 17 30,4 33 58,9 4,48 0,687 

Didaktična igra 

je bila zanimiva.  
1 1,8 0 0 6 10,7 9 16,1 40 71,4 4,55 0,829 

Didaktična igra 

je bila ustrezno 

zahtevna. 

4 7,1 3 5,4 7 12,5 24 42,9 18 32,1 3,88 1,145 

Naslov 

didaktične igre 

se mi zdi 

izviren. 

2 3,6 1 1,8 12 21,4 18 32,1 23 41,1 4,05 1,017 

Navodila 

didaktične igre 

so bila 

razumljiva.  

0 0 1 1,8 4 7,1 14 25,0 37 66,1 4.55 0,711 

Preglednica 11 prikazuje motiviranost učencev med učno uro. Več kot polovica učencev se 

popolnoma strinja s trditvami, da so se med učno uro počutili prijetno, sproščeno, da jih je 

učiteljica za delo znala motivirati, da si želijo, da bi se pri pouku gospodinjstva večkrat igrali 

didaktične igre (82,1 %) in  da bi imeli večjo motivacijo za učenje gospodinjstva, če bi se 

lahko učili s pomočjo didaktičnih iger. Na trditev: »Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če 

učitelj razlaga snov, jaz pa poslušam in zapisujem« so odgovorili s 37,5 %, da se popolnoma 
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strinjajo, in z 32,1 % , da se strinjajo. Ostali učenci se niti ne strinjajo niti se strinjajo ali pa se 

ne strinjajo. Sklepamo, da sprejemajo takšno metodo kot običajen način učenja. Na trditev: 

»Pri pouku gospodinjstva se pogosto igramo didaktične igre« so s 26,1 % odgovorili, da se 

sploh ne strinjajo, in z 42,9 %, da se ne strinjajo, in 12,5 %, da se niti ne strinjajo niti se 

strinjajo, kar kaže na to, da se pri pouku gospodinjstva večinoma ne igrajo didaktičnih iger. 

Razlike so bile statistično pomembne pri trditvi »Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če 

učitelj razlaga snov, jaz pa poslušam in zapisujem« (p=0,007).  

Preglednica 11: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika eksperimentalne skupine – 

motivacijski vidik 

 

           Stopnja                      

 

 

Trditev  

Sploh se ne 

strinjam (1) 

Se ne 

strinjam (2) 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam (3) 

Se strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam (5) 

 

f %  f %  f %  f %  f %  M SD 

Med učno uro 

sem se počutil/a 

prijetno, 

sproščeno. 

0 0 1 1,8 5 8,9 13 23,2 37 66,1 4,54 0,738 

Pri pouku 

gospodinjstva 

mi je všeč, če 

učitelj razlaga 

snov, jaz pa 

poslušam in 

zapisujem.  

1 1,8 6 10,7 10 17,9 18 32,1 21 37,5 3.93 1,076 

Med poukom 

sem rad/a 

sodeloval/a.  

0 0 1 1,8 6 10,7 21 37,5 28 50,0 4,35 0,749 

Učiteljica me je 

za delo znala 

motivirati.  

0 0 2 3,6 2 3,6 18 32,1 34 60,7 4,50 0,739 

Želim si, da bi 

se pri pouku 

gospodinjstva 

večkrat igrali 

didaktične igre.  

4 7,1 0 0 2 3,6 4 7,1 46 82,1 4,57 1,093 

Pri pouku 

gospodinjstva se 

pogosto igramo 

didaktične igre.  

15 26,1 24 42,9 7 12,5 5 8,9 5 8,9 2,30 1,220 

Imel/a bi večjo 

motivacijo za 

učenje 

gospodinjstva, 

če bi se lahko 

učil/a s pomočjo 

didaktičnih iger.   

2 3,6 0 0 3 5,4 13 23,2 38 67,9 4,52 0,894 
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Preglednica 12 prikazuje rezultate s socialnega vidika učencev. Polovica učencev se 

popolnoma strinja, da se v skupini naučijo več, kot če bi se učili sami. Več kot polovica 

učencev se popolnoma strinja, da so pri delu v skupini pripravljeni sodelovati z drugimi. S 

trditvijo: »Če sem potreboval pomoč, so mi sošolci radi pomagali« se popolnoma strinja 48,2 

% učencev, 32,1 % učencev se strinja in 19,6 % učencev se niti ne strinja niti se strinja. 

Polovica učencev se popolnoma strinja, da radi delajo v skupini in da se pri delu v skupini 

bolj potrudijo, da svoje delo dobro opravijo. Sklepamo, da učenci radi sodelujejo v skupinah 

in da si večina učencev pomaga med seboj. Nekateri učenci  se tudi več naučijo, kot če bi se 

učili sami. 

Preglednica 12: : Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika eksperimentalne skupine – 

socialni vidik  

       

        Stopnja 

                       

 

Trditev 

Sploh se ne 

strinjam (1) 

Se ne 

strinjam (2) 

Niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

(3) 

Se strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam (5) 

 

f %  f %  f %  f %  f %  M SD 

Pri delu v 

skupini sem se 

naučil/a več, 

kot če bi se 

učil/a sam.  

1 1,8 3 5,4 2 3,6 22 39,3 28 50,0 4,30 0,913 

Pri delu v 

skupini sem 

bil/a 

pripravljen/a 

sodelovati z 

drugimi 

učenci.  

0 0 0 0 2 3,6 19 33,9 35 62,5 4,59 0,565 

Če sem 

potreboval/a 

pomoč, so mi 

sošolci radi 

pomagali.  

0 0 0 0 11 19,6 18 32,1 27 48,2 4,29 0,780 

Rad/a delam v 

skupini.  
0 0 0 0 7 12,5 20 35,7 29 51,8 4,39 0,705 

Pri delu v 

skupini sem se 

bolj 

potrudil/a, da 

sem svoj del 

opravil/a 

dobro. 

0 0 1 1,8 3 5,4 20 35,7 32 57,1 4,48 0,687 
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Učenci eksperimentalne skupine so napisali nekaj pozitivnih in negativnih vidikov izvedene 

učne ure.  

Pozitivno je bilo: 

 »Učili smo se na zabaven način.« 

 »Dobro je bilo, da nam je učiteljica pomagala.« 

 »Učiteljica je bila prijazna.« 

 »Dobro zna razložiti snov.« 

 »Všeč nam je bilo delati v skupinah.« 

 »Dobro je bilo, da smo malo pisali.« 

 »Didaktična igra Mlečna kača, test, anketa.« 

 »Delo v skupinah.« 

 »Všeč mi je bila kača o mlečnih izdelkih.« 

 »Všeč mi je bilo, ker smo spoznali veliko novih stvari.« 

 »Da ura ni bila dolgočasna.« 

 »Veliko smo se naučili o mlečnih izdelkih.« 

 »Spoznali smo nekaj novega na zanimivejši način.« 

 »Igrali smo se igrico, ki se jih ne igramo pogosto pri pouku.« 

 »Učiteljica je dobro razložila snov.« 

 »Z igro 4 v vrsto sem si stvari bolj zapomnila.« 

 »Pri tej vrsti učenja sem bolj zbrana in zato si tudi bolje zapomnim.« 

 »Igra mi je bila všeč.« 

 »Lažje smo si zapomnili snov ob igranju poučne igre.« 

 »Igrali smo se igre in se z njihovo pomočjo več naučili.« 

 »Spodbujala nas je in ni kričala.« 

 »Všeč nama je bilo ponavljanje skozi igro.« 

 »Ura je bila bolj sproščena.« 

 »Lahko smo primerjali svoje znanje pred in po uri (veliko smo se naučili).  

 »Všeč mi je bilo ponavljanje z didaktično igro.« 

Negativno je bilo: 

 »Bolje bi bilo, da bi še poskusili mlečne izdelke.« 

 »Bolje bi bilo, če bi delali praktično.« 

 »Malo je bilo dolgčas, ko smo gledali opis in slike na powerpointu.« 

 »Test čez 14 dni.« 

 »Lahko bi si ogledali več slik.« 

 »Ni mi bilo všeč večkratno reševanje testa.« 

 »Več bi si lahko izpisovali v zvezek.« 

 »Ni mi bilo všeč, ker ne maram gospodinjstva.« 

 »Trikrat smo morali rešiti isti test.« 

 »Lahko bi se igrali več iger.« 
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3.4.5.2 Kontrolna skupina 

 

Preglednica  13  prikazuje rezultate anketnega vprašalnika kontrolne skupine po petstopenjski 

lestvici z vsebinskega vidika. V preglednicah sta prikazana tudi povprečna vrednost in 

standardni odklon. Na trditev »Rad imam pouk gospodinjstva« se 27,1 % učencev popolnoma 

strinja, 43,8 % se strinja in 25 % učencev se niti ne strinja niti se strinja. Dva učenca sta 

obkrožila, da se sploh ne strinjata. Sklepamo, da imajo učenci dokaj radi pouk gospodinjstva. 

S trditvijo: »Učna ura mi je bila zanimiva« se popolnoma strinja 41,7 % učencev, 47,9 % se 

strinja in 10,4 % učencev se niti strinja niti se ne strinja. Sklepamo, da je bila učna ura za 

učence dovolj zanimiva, saj je bila nekaj novega (nova učiteljica, drugačen pristop). S 

trditvijo: »Tema Mleko in mlečni izdelki mi je zanimiva« se popolnoma strinja 33,3 % 

učencev, 33,3 % učencev se strinja, 22,9 % učencev se niti ne strinja niti se strinja, 8,3 % 

učencev se ne strinja in le 1 učenec se sploh ne strinja. Sklepamo, da je bila tema učencem 

delno zanimiva. Več kot polovica učencev se popolnoma strinja s trditvama: »Ko smo 

obravnavali teorijo, sem pozorno poslušal in sproti reševal delovni list« in »Razlaga teme 

Mleko in mlečni izdelki je bila razumljiva«. Sklepamo, da je bila tema dobro predstavljena. S 

trditvijo: »Ponavljanje z delovnimi listi mi je bilo všeč« se popolnoma strinja 20,8 % učencev, 

41,7 % učencev se strinja, 29,2 % učencev se niti ne strinja niti se strinja, dva učenca se ne 

strinjata in dva učenca se sploh ne strinjata. Sklepamo, da ponavljanje z delovnimi listi 

učencem ni tako zanimivo. V raziskavi so učenci radi sodelovali, saj se skoraj polovica (47,9 

%) popolnoma strinja s trditvijo »Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi«.  

Preglednica 13: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika kontrolne skupine – 

vsebinski vidik 

 

 

                   Stopnja 

 

 

Trditev 

Sploh se ne 

strinjam (1) 

Se ne 

strinjam (2) 

Niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

(3) 

Se strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam (5) 

 

f %  f %  f %  f %  f %  M SD 

Rad/a imam pouk 

gospodinjstva.  
2 4,2 0 0 12 25,0 21 43,8 13 27,1  

3.91 0.952 

Učna ura mi je bila 

zanimiva.   
0 0 0 0 5 10,4 23 47,9 20 41,7 

4.32 0.663 

Tema Mleko in mlečni 

izdelki mi je zanimiva. 
1 2,1 4 8,3 11 22,9 16 33,3 16 33,3 

3.89 1.047 

Ko smo obravnavali teorijo, 

sem pozorno poslušal/a in 

sproti reševal/a delovni list.  

1 2,1 0 0 6 12,5 15 31,3 26 54,2 

4.34 0.867 

Razlaga teme Mleko in 

mlečni izdelki je bila 

razumljiva.  

0 0 1 2,1 1 2,1 10 20,8 36 75,0 

4.70 0.623 

Ponavljanje z delovnimi listi 

mi je bilo všeč.  
2 4,2 2 4,2 14 29,2 20 41,7 10 20,8 

3.72 0.994 

Všeč mi je bilo sodelovati v 

raziskavi.  
0 0 1 2,1 6 12,5 18 37,5 23 47,9 

4.34 0.760 
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Preglednica 14 prikazuje rezultate anketnega vprašalnika kontrolne skupine z vidika 

motivacije. Polovica učencev se popolnoma strinja s trditvijo »Med učno uro sem se počutil/a 

prijetno, sproščeno«, 35,4 % učencev se s trditvijo strinja in 10,4 % učencev se niti ne strinja 

niti se strinja. En učenec se s prvo trditvijo ne strinja in en učenec se sploh ne strinja. S 

trditvijo »Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če učitelj razlaga snov, jaz pa poslušam« se 

popolnoma strinja 20,8 % učencev, 35,4  % učencev se strinja, 25 % učencev se niti ne strinja 

niti se strinja, 6,3 % učencev se ne strinja in 12,5 % učencev se sploh ne strinja. Sklepamo, da 

so učenci srednje zadovoljni, če učitelj snov razlaga, oni pa si zapisujejo. Skoraj polovica 

učencev (47,9 %) se popolnoma strinja s trditvama »Med poukom sem rad/a sodeloval/a« in 

»Učiteljica me je za delo znala motivirati«. Sklepamo, da je bilo kontrolno skupino težje 

motivirati za delo kot eksperimentalno skupino.  

Preglednica 14: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika kontrolne skupine – 

motivacijski vidik 

 

          Stopnja 

 

 

Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam 

(1) 

Se ne 

strinjam 

(2) 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

(3) 

Se 

strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam 

(5) 

 

f % f % f % f % f % M SD 

Med učno uro sem se 

počutil/a prijetno, 

sproščeno. 

1 2,1 1 2,1 5 10,4 17 35,4 24 50,0 4,28 0,902 

Pri pouku 

gospodinjstva mi je 

všeč, če učitelj 

razlaga snov, jaz pa 

poslušam in 

zapisujem. 

6 12,5 3 6,3 12 25,0 17 35,4 10 20,8 3,47 1,266 

Med poukom sem 

rad/a sodeloval/a. 
0 0 3 6,3 6 12,5 15 31,3 23 47,9 4,23 0,914 

Učiteljica me je za 

delo znala motivirati. 
2 4,2 0 0 7 14,6 16 33,3 23 47,9 4,21 0,999 

 

Iz preglednice 15 so razvidni rezultati anketnega vprašalnika s socialnega vidika. Več kot 

polovica učencev se popolnoma strinja s trditvama »Pri delu v skupini sem se naučil več, kot 

če bi se sam« in »Pri delu v skupini sem bil pripravljen sodelovati z drugimi učenci«. S 

trditvijo »Če sem potreboval pomoč, so mi sošolci radi pomagali« se popolnoma strinja 41,7 

% učencev, 39,6 % učencev se strinja, 12,5 % učencev se niti ne strinja niti se strinja, 8,3 % 

učencev se ne strinja in 4,2 % učencev se sploh ne strinja. Iz rezultatov je razvidno, da si vsi 

učenci med seboj ne pomagajo pri učenju. Polovica učencev v kontrolni skupini zelo rada dela 

po skupinah, ostali malo manj. Več kot polovica učencev  (56,3 %)  se popolnoma strinja s 

trditvijo »Pri delu v skupini sem se bolj potrudil/a, da sem svoje delo opravila dobro«, 31,3 % 
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učencev se s to trditvijo strinja, 6,3 % učencev se niti ne strinja niti se strinja, 4,2 % učenca se 

ne strinjata in le en učenec se sploh ne strinja s trditvijo.   

Preglednica 15: Rezultati odgovorov anketnega vprašalnika kontrolne skupine – socialni 

vidik   

 

       Stopnja 

 

Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam 

(1) 

Se ne 

strinjam 

(2) 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

(3) 

Se 

strinjam 

(4) 

Se 

popolnoma 

strinjam 

(5) 

 

f % f % f % f % f % M SD 

Pri delu v skupini sem 

se naučil/a več, kot če 

bi se učil/a sam/a. 

0 0 2 4,2 9 18,8 7 14,6 30 62,5 4,34 0,939 

Pri delu v skupini sem 

bil pripravljen/a 

sodelovati z drugimi 

učenci. 

0 0 2 4,2 10 20,8 8 16,7 28 58,3 4,28 0,949 

Če sem potreboval/a 

pomoč, so mi sošolci 

radi pomagali. 

2 4,2 4 8,3 3 6,3 19 39,6 20 41,7 4,06 1,111 

Rad/a delam v 

skupini. 
2 4,2 3 6,3 6 12,5 13 27,1 24 50,0 4,11 1,127 

Pri delu v skupini sem 

se bolj potrudil/a, da 

sem svoj del opravil/a 

dobro. 

1 2,1 2 4,2 3 6,3 15 31,3 27 56,3 4,36 0,942 

 

Tudi učenci kontrolne skupine so napisali nekaj pozitivnih in negativnih vidikov izvedene 

učne ure.  

Pozitivno je bilo:  

 »Veliko zanimivega.« 

 »Dobra razlaga.« 

 »Veliko smo se naučili.« 

 »Dobra projekcija« 

 »Predstavila nam je veliko mlečnih izdelkov.« 

 »Predstavila nam je veliko receptov.« 

 »Drugačna in zanimiva ura.« 

 »Omogoča učencem, da kaj povejo, če vejo.« 

 »Snov je bila dobro razložena.« 

 »Snov je zanimiva.« 
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Negativno je bilo: 

 »Preveč pisanja.« 

 »Malo preveč. Dolgočasna ura.« 

 »Ničesar nismo poskusili.« 

 »Predolga razlaga.« 

 »Ob prihodu je bil slab zrak.« 

 »Zanimivo bi bilo poskusiti domači jogurt.« 

 »Ni bilo delavnic.« 

 »List smo morali rešiti dvakrat.« 

 »Nismo jedli.« 

Ocenjujemo, da so učenci navajeni učnih ur, ki potekajo po točno določenem redu – 

združevanje teorije in kuhanja, zato so te aktivnosti tudi pogrešali. Razlago bi lahko popestrili 

še s kakšno vmesno aktivnostjo. 

3.4.6 Razprava o raziskovalnih vprašanjih  

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti vpliv didaktičnih iger na znanje učencev, in sicer pozitivni 

vpliv uporabe didaktičnih iger pri poučevanju prehranskih vsebin, ter pridobiti mnenje 

učencev o prednostih in slabostih uporabljenih didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.   

Rezultati so pokazali, da lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje: »Ali učenci, ki pri 

vsebinskem modulu Hrana in prehrana uporabljajo didaktične igre, dosegajo boljši rezultat pri 

usvajanju znanja kot učenci, ki ne uporabljajo omenjene metode?« Ugotovili smo, da so bili 

najslabši  rezultati pri prvem preizkusu znanja, najboljši pa pri drugem preizkusu znanja, ko 

so učenci ponavljali učno snov z didaktičnimi igrami. Pri vseh preizkusih znanja so učenci 

med mleko uvrstili mleku podobne napitke (npr. sojino, riževo, mandljevo mleko itd.). Niso 

pa vedeli, da med mleko uvrščamo samo mleko, ki je živalskega izvora, pridobljeno z molžo. 

Iz odgovorov je tudi razvidno, da učenci niso poznali dobro mlečnih izdelkov in same 

priprave le-teh. Eksperimentalna skupina je imela vedno več pravilnih odgovorov kot 

kontrolna skupina. Didaktični igri Mlečna kača in Maja in Tina raziskujeta sta najbolj 

pripomogli, da so učenci bolje usvojili učno snov. Pokazale so se tudi statistično pomembne 

razlike med kontrolno skupino in skupinama, ki sta igrali didaktični igri Mlečna kača in Maja 

in Tina raziskujeta. Na podlagi rezultatov sklepamo, da so didaktične igre pripomogle k temu, 

da so si učenci bolje zapomnili učno snov.  

Rezultati so pokazali, da se učenci pri pouku gospodinjstva večinoma ne igrajo didaktičnih 

iger. To ugotovitev lahko podpremo s povprečno vrednostjo trditve (M = 2,30): »Pri pouku 

gospodinjstva pogosto igramo didaktične igre.«. Na raziskovalno vprašanje: »Ali se med 

učenci, ki pri pouku gospodinjstva uporabljajo didaktične igre, in učenci, ki učno snov ustno 

ponavljajo, pojavljajo razlike v motiviranosti za učenje?« lahko odgovorimo,  da so bili 

učenci, ki so igrali didaktične igre, bolj motivirani za delo kot kontrolna skupina (glede na 

rezultate odgovorov anketnega vprašalnika). To lahko sklepamo po povprečnih vrednostih 
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stopnje strinjanja s trditvijo »Med poukom sem rad/a sodeloval/a«. Povprečna vrednost M 

trditve »Med poukom sem rad/a sodeloval/a« je bila v eksperimentalni skupini 4,35 in v 

kontrolni skupini 4,23. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je bila učencem učna ura v 

eksperimentalni skupini bolj blizu. Tudi druge povprečne vrednosti stopnje strinjanja s 

trditvijo o motivacijskem vidiku  so bile pri eksperimentalni skupine višje kot pri kontrolni 

skupini. Kot primer lahko navedemo trditev: »Učiteljica me je za delo znala motivirati«. 

Povprečna vrednost (M) te trditve je bila pri eksperimentalni skupini 4,50 in pri kontrolni 

skupini 4,21. Učence je bilo pri kontrolni skupini težje motivirati za delo. 

Na raziskovalno vprašanje: »Kakšna stališča imajo učenci do uporabe didaktične igre pouku 

gospodinjstva?« lahko odgovorimo, da imajo učenci pozitivna stališča do uporabe didaktične 

igre pri pouku gospodinjstva. Učenci si želijo, da bi se pri pouku gospodinjstva večkrat igrali 

didaktične gre. To lahko potrdimo s povprečno vrednostjo strinjanja trditve »Želim si, da bi se 

pri pouku gospodinjstva večkrat igrali didaktične igre« (M =4,57). Učenci se zelo strinjajo s 

to trditvijo. Posledično bi s tem lahko imeli tudi večjo motivacijo za učenje gospodinjstva. 

Pozitivno jim je bilo, da so se učili na zabaven način in da ura ni bila dolgočasna. Ura se jim 

je zdela sproščena. Kot negativno so učenci izpostavili, da bi lahko učna ura vsebovala še kaj 

praktičnega dela (priprava jedi, degustacija). To bi lahko vključili v razlago snovi, da bi jo 

bolj popestrili. Menimo, da so učenci navajeni učnih ur, ki potekajo po točno določenem 

načinu (malo teorije in kuhanja), zato so te aktivnosti tudi pogrešali.  

Na raziskovalno vprašanje: »Ali didaktična igra spodbuja medsebojno sodelovanje učencev v 

skupini?« lahko odgovorimo, da so učenci potrdili, da so se pri delu v skupini naučili več, kot 

če bi se učili sami. To lahko pri eksperimentalni skupini potrdimo s povprečnimi vrednostmi 

stopenj strinjanja trditev »Pri delu v skupini sem se naučil/a več, kot če bi se učil/a sam« (M = 

4,30), »Pri delu v skupini sem bil/a pripravljen/a sodelovati z drugimi učenci« (M = 4,59) in 

»Rad/a delam v skupini.« (M = 4,39). Učenci so se strinjali, da didaktična igra spodbuja 

medsebojno sodelovanje učencev v skupini.  
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4. ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi smo ugotovili, da so učenci, ki so pri vsebinskem modulu Hrana in prehrana 

uporabljali didaktične igre, dosegali boljše rezultate pri usvajanju znanja kot učenci, ki niso 

uporabljali prej omenjene metode. Najslabši rezultati so bili pri preizkusu znanja, ki so ga 

učenci opravljali pred izvajanjem izobraževanja,  najboljši pa pri drugem preizkusu znanja, ki 

se je izvajal po izvedeni učni uri. Iz odgovorov pri Preizkusu znanja 1 je razvidno, da učenci 

niso imeli dovolj teoretičnega znanja o razvrščanju mleka in mlečnih izdelkov. 

Eksperimentalna skupina je imela vedno več pravilnih odgovorov kot kontrolna skupina. Ko 

smo analizirali pravilne odgovore pri posamezni didaktični igri, so učenci najbolj uspešno 

rešili Preizkus znanja 2. Najbolje so ga rešili pri didaktični igri Maja in Tina raziskujeta.  

Pokazale so se statistično pomembne razlike pri drugem preizkusu znanja. Statistično 

pomembne razlike so med kontrolno skupino in skupino, ki je igrala didaktično igro Mlečna 

kača, ter med kontrolno skupino in skupino, ki je igrala didaktično igro Maja in Tina 

raziskujeta. Lahko zaključimo, da sta prej omenjeni didaktični igri pripomogli, da so  učenci 

bolje usvojili učno snov.  

Pečjak pravi (2009), da so didaktične igre pri pouku zelo uporabne. Lahko so del neke naloge, 

učitelji jih uporabijo pri ponavljanju snovi in utrjevanju snovi, pri vajah itd. Navzoče so lahko 

tudi kot stalni del učne izvedbe, zlasti v motivacijskem delu ali pa tudi pri 

podoživljanju/utrjevanju in ustvarjanju po usvojeni vsebini.  

Juriševič (2012) navaja, da je motivacija psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje. V 

psihologiji učno motivacijo razumejo kot posebno vrsto motivacije, ki jo učenec s svojim 

vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja. Iz rezultatov naše raziskave je razvidno, da se 

učenci pri pouku gospodinjstva večinoma ne igrajo didaktičnih iger, kar so izrazili s svojim 

mnenjem. Lahko pa potrdimo, da se med učenci, ki pri pouku gospodinjstva uporabljajo 

didaktične igre, in učenci, ki učno snov ustno ponavljajo, pojavljajo razlike v motiviranosti. 

Nekoliko višjo voljo za sodelovanje pri pouku so izrazili učenci eksperimentalne skupine kot 

pa učenci pri kontrolni skupini (preglednici 11 in 14). Primerjava učencev kontrolne in 

eksperimentalne skupine je pokazala, da so bili učenci, ki so igrali didaktične igre, bolje 

motivirani za učenje kot učenci kontrolne skupine.  

Učenci imajo pozitivna stališča do uporabe didaktične igre pri pouku gospodinjstva. Whitton 

in Moseley (2012) ugotavljata, da z uporabo didaktične igre pri učenju spodbujamo igrivost in 

sproščenost. Tudi če igra sama po sebi ni motivacijska, vsebuje elemente, ki igralca 

pritegnejo, da je ne bo zapustil.  

Učenci si želijo, da bi pri pouku gospodinjstva večkrat uporabljali didaktične igre. Z 

večkratnim vpeljevanjem te učne metode v pouk bi učenci imeli tudi večjo motivacijo za 

učenje gospodinjstva. Učencem je bilo pozitivno, da so se učili na zabaven način in da ura ni 

bila dolgočasna. Ura se jim je zdela sproščena. Kot negativno so učenci ustno izpostavili, da 

bi lahko učna ura vsebovala še kaj praktičnega dela (priprava jedi, degustacija).  



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

63 
 

Felder in Brent (2007) pravita, da je pri sodelovalnem učenju uspeh vsakega člana odvisen od 

uspeha drugega. Vsak učenec se mora zavedati, da njegovo delo koristi drugim, njemu pa delo 

drugih. Rezultati naše raziskave so pokazali, da so učenci potrdili, da so se pri delu v skupini 

naučili več, kot če bi se učili sami. Tako lahko potrdimo, da didaktična igra spodbuja 

medsebojno sodelovanje učencev v skupini. Učenci so urili sodelovalne veščine. Erjavšek 

(2013) pravi, da sodelovalne veščine ne omogočajo le doseganja boljših rezultatov, ampak 

tudi pozitivno učinkujejo na medsebojne odnose.  

Pri samih didaktičnih igrah bi lahko vključili več primerjave deklaracij, da bi učenci lažje in 

večkrat primerjali vsebnost hranilnih snovi v mleku in mlečnih izdelkih in s tem pridobili  

vseživljenjsko znanje, kateri izdelki so bolj zdravi in primerni za uživanje. Didaktično igro 

Mlečna kača bi lahko skrajšali, saj je bilo iz opazovanj razvidno, da so jo učenci težko 

sestavili. Težko so sledili zaporedju kartic. Pri didaktični igri Mleko in mlečni izdelki bi lahko 

dodali še dodaten sklop vprašanj, da bi imela didaktična igra več možnosti ponovitev. 

Z didaktičnimi igrami lahko učencem pomagamo hitreje in bolje usvojiti učno snov. Učenci 

se učijo skozi novo izkušnjo, ki je prijetna in omogoča pomnjenje težje razumljivih pojmov, 

kot navajata Cojocariu in Boghian (2014), da igra pri pouku spodbuja otrokov pozitivni odnos 

do učenja in razvija sposobnosti pomnjenja. S pomočjo raznovrstnih didaktičnih iger bi 

učitelji lažje učencem približali kompleksno snov, ki jo je z drugimi učnimi metodami težje 

razložiti. Večji del predšolskega obdobja zaznamuje igra, zato je igra otrokom blizu, vajeni so 

čim hitreje in čim bolje spoznati pravila, usvojiti tehnike in spretnosti, da premagajo 

nasprotnika, zmagajo ali se izkažejo pred vrstniki in odraslimi. Želja po uspehu jih sili v 

pomnjenje in učenje snovi, ki jim ni razumljiva in bi se je z običajnimi učnimi metodami 

težko naučili. To spoznanje, ki smo ga dokazovali v magistrskem delu, bi lahko s pridom 

izkoristili učitelji v osnovnih šolah, saj bi pouk potekal bolj sproščeno, rezultati pa bili boljši. 

Kot navajajo Čampa, Kepec, Počkaj Kežman in Skok (2000) je igra delovanje, ki poteka iz 

notranje nuje in jo spremlja ugodje. Opredeljena je kot aktiven odnos do resničnosti, ki 

postopoma prerašča v delo in druge dejavnosti odraslega človeka. Na osnovi vseh ugotovitev 

raziskave lahko potrdimo, da je uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva smotrna, 

učenci dosežejo dobre rezultate in so s procesom zadovoljni. Predlagamo, da se v pouk 

gospodinjstva uvaja več didaktičnih iger, ki so lahko pomembno dopolnilo pri poučevanju 

vsebin pouka gospodinjstva.  
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6. PRILOGE  

Priloga 1: Preizkus znanja 

Mleko in mlečni izdelki  

Moj znak: ___________  Spol (obkroži):  M      Ž    Starost: _________  Datum: ___________  

1. Naštej vsaj 4 različne vrste mleka!  

___________________________________________________________________________ 

2. Naštej vsaj 5 mlečnih izdelkov!   

___________________________________________________________________________ 

3. Mleko, ki vsebuje najmanj 3,5 % mlečne maščobe, imenujemo (obkroži pravilen 

odgovor): 

A  polposneto mleko. 

B  polno mleko. 

C  popolno mleko. 

D  posneto mleko. 

 

4. Kateri stranski izdelek dobimo pri izdelavi masla ? (obkroži pravilen odgovor)   

A  Pinjenec 

B  Kefir  

C  Skuto 

D Sirotko 

 

5. Laktoza je (obkroži pravilen odgovor):  

A  mlečni sladkor. 

B  mlečni izdelek. 

C  sadni sladkor, ki ga dodajamo mlečnim izdelkom.  

D  mlečni dodatek.  

 

6. Kumis je (obkroži pravilen odgovor):  

A drugo ime za kravje mleko.  

B fermentiran izdelek, izdelan iz kozjega mleka.  

C fermentiran mlečni izdelek, tradicionalno izdelan iz kobiljega mleka.  

D stranski izdelek pri pridelavi sirov.  

 

7. Kako bi doma pripravil jogurt?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Pred teboj je nekaj trditev. Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI, če ni pravilna, pa NE 

DRŽI.  

8.1 Mleko je pomemben vir beljakovin, maščob, ogljikovih 
hidratov, vitaminov in mineralov.  
 

DRŽI NE DRŽI 

8.2 Kalcij in fosfor sta nujna za zdrav razvoj kosti in zob.  
 

DRŽI NE DRŽI 

8.3 Mleko in mlečni izdelki so manj pomemben del zdrave in 
uravnotežene prehrane.  
 

DRŽI NE DRŽI 

8.4 Mleko razdelimo po stopnji mlečne maščobe na polno, 
polposneto in nemastno mleko.  

DRŽI NE DRŽI 

8.5 Laktoza je mlečni sladkor.  DRŽI NE DRŽI 

8.6 Mleko je hitro pokvarljivo, saj vsebuje mikroorganizme.  DRŽI NE DRŽI  

 

9. Katja je zbolela. Zelo ji je slabo, boli jo trebuh in ima prebavne težave. Danes je bila 

na obisku pri dedku, kjer je za zajtrk pojedla mlečni riž. Dedek ni vedel, da Katja ne 

sme uživati mleka in mlečnih izdelkov. Katero bolezen ima Katja? Kako lahko Katja 

prepreči svoje težave?  

_____________________________________________________________________ 

 

10. Probiotiki so (obkroži pravilen odgovor):  

A   mikroorganizmi, ki nam uravnavajo prebavo in imajo pomembno vlogo  v boju  

      proti boleznim.    

B   mikroorganizmi, ki slabo vplivajo na našo prebavo in na naše zdravje. 

C   mikroorganizmi, ki jih moramo odstraniti iz mlečnih izdelkov s postopkom  

      sterilizacije.  

D   mikroorganizmi, ki jih moramo odstraniti iz mleka s postopkom  

      sterilizacije.  

 

11. Pasterizacija je (obkroži pravilen odgovor): 

A  postopek toplotne obdelave mleka pri temperaturi od 65 °C do 85 °C.  

B  postopek toplotne obdelave mleka nad 100 °C.  

C  postopek toplotne obdelave mleka pri temperaturi od 90 °C do 100 °C, kjer se    

    uničijo vsi mikroorganizmi.  

D  postopek toplotne obdelave pri temperaturi, nižji od 65 °C.  

 

12. Pri postopku sterilizacije (obkroži pravilen odgovor):  

A  uničimo vse mikroorganizme.  

B  živilo ohrani svoj naravni okus in aromo.  

C  se izgubi veliko vitaminov. 

D  nekaj mikroorganizmov še živi.  
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Priloga 2: Anketni vprašalnik eksperimentalna skupina 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK EKSPERIMENTALNA SKUPINA  

Pozdravljen/a! 
Sem Kristina Ferlan, študentka Pedagoške fakultete, smer Predmetno poučevanje. Prosim te, 

da izpolniš kratek anketni vprašalnik o uporabi didaktične igre pri pouku gospodinjstva. 
Anketni vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo uporabljeni zgolj za potrebe mojega 

magistrskega dela z naslovom Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.  
  

Spol (obkroži):  a) ženski         b) moški    Starost: _______ let                                  

Izrazi svoje mnenje glede učne ure, kjer si za ponavljanje izvajal/a didaktično igro. Vsako 
trditev v tabeli oceni z ocenami od 1 do 5  tako, da obkrožiš številko.   

 

Trditev 
Sploh se 

ne 
strinjam.  

Se ne 
strinjam.  

Niti se ne 
strinjam 
niti se 

strinjam. 

Se 
strinjam.  

Se 
popolno-

ma 
strinjam.  

Rad/a imam pouk gospodinjstva.  
1 2 3 4 5 

Učna ura mi je bila zanimiva.   
1 2 3 4 5 

Tema Mleko in mlečni izdelki mi je 
zanimiva. 1 2 3 4 5 

Ko smo obravnavali teorijo, sem pozorno 

poslušal/a in sproti reševal/a delovni list.   1 2 3 4 5 

Razlaga teme Mleko in mlečni izdelki je 
bila razumljiva.  1 2 3 4 5 

Ponavljanje z didaktično igro mi je bilo 

všeč.  1 2 3 4 5 

Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi.  
1 2 3 4 5 

Didaktična igra je bila zanimiva.  
1 2 3 4 5 

Didaktična igra je bila ustrezno zahtevna. 
1 2 3 4 5 
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Naslov didaktične igre se mi zdi izviren. 
1 2 3 4 5 

Navodila didaktične igre so bila 
razumljiva.  1 2 3 4 5 

Med učno uro sem se počutil/a prijetno, 

sproščeno. 1 2 3 4 5 

Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če 
učitelj razlaga snov, jaz pa poslušam in 

zapisujem.  

1 2 3 4 5 

Med poukom sem rad/a sodeloval/a.  
1 2 3 4 5 

Učiteljica me je za delo znala motivirati.  
1 2 3 4 5 

Želim si, da bi se pri pouku gospodinjstva 
večkrat igrali didaktične igre.  1 2 3 4 5 

Pri pouku gospodinjstva se pogosto 
igramo didaktične igre.  1 2 3 4 5 

Imel/a bi večjo motivacijo za učenje 
gospodinjstva, če bi se lahko učil/a s 
pomočjo didaktičnih iger.   

1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem se naučil/a več, kot 

če bi se učil/a sam/a.  1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem bil pripravljen/a 
sodelovati z drugimi učenci.  1 2 3 4 5 

Če sem potreboval/a pomoč, so mi 

sošolci radi pomagali.  1 2 3 4 5 

Rad/a delam v skupini.  
1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem se bolj potrudil/a, 
da sem svoj del opravil/a dobro. 1 2 3 4 5 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik kontrolna skupina  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK KONTROLNA SKUPINA  

Pozdravljen/a! 
Sem Kristina Ferlan, študentka Pedagoške fakultete, smer Predmetno poučevanje. Prosim te, 

da izpolniš kratek anketni vprašalnik o uporabi didaktične igre pri pouku gospodinjstva. 
Anketni vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo uporabljeni zgolj za potrebe mojega 

magistrskega dela z naslovom Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva.  
  

Spol (obkroži):  a) ženski         b) moški    Starost: _______ let                                  

Izrazi svoje mnenje glede učne ure, kjer si za ponavljanje izvajal/a didaktično igro. Vsako 
trditev v tabeli oceni z ocenami od 1do 5  tako, da obkrožiš številko.   

 

Trditev 
Sploh se 

ne 
strinjam.  

Se ne 
strinjam.  

Niti  se ne 

strinjam 
niti  se 

strinjam. 

Se 
strinjam.  

Se 

popolno-
ma 

strinjam.  

Rad/a imam pouk gospodinjstva.  

1 2 3 4 5 

Učna ura mi je bila zanimiva.   

1 2 3 4 5 

Tema Mleko in mlečni izdelki mi je 
zanimiva. 1 2 3 4 5 

Ko smo obravnavali teorijo, sem 
pozorno poslušal/a in sproti reševal/a 
delovni list.  

1 2 3 4 5 

Razlaga teme Mleko in mlečni izdelki je 
bila razumljiva.  1 2 3 4 5 

Ponavljanje z delovnimi listi mi je bilo 
všeč.  1 2 3 4 5 

Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi.  

1 2 3 4 5 

Med učno uro sem se počutil/a prijetno, 
sproščeno. 1 2 3 4 5 

Pri pouku gospodinjstva mi je všeč, če 
učitelj razlaga snov, jaz pa poslušam in si  
zapisujem.  

1 2 3 4 5 
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Med poukom sem rad/a sodeloval/a.  
1 2 3 4 5 

Učiteljica me je za delo znala motivirati.  

1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem se naučil/a več, 

kot če bi se učil/a sam/a.  1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem bil/a pripravljen/a 

sodelovati z drugimi učenci.  1 2 3 4 5 

Če sem potreboval/a pomoč, so mi 
sošolci radi pomagali.  1 2 3 4 5 

Rad/a delam v skupini.  

1 2 3 4 5 

Pri delu v skupini sem se bolj potrudil/a, 
da sem svoj del opravil/a dobro. 1 2 3 4 5 
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Priloga 4: Učiteljeva priprava za eksperimentalno skupino 

 

Učiteljeva priprava (eksperimentalna skupina – didaktična igra) 

Priimek in ime učitelja/kandidata: Kristina Ferlan 

 

Šola: /   Razred:  6    Število oddelkov:    1        

 

Predvideni datum: marec/april 2016 

 

Predmet: Gospodinjstvo 

Učna tema: Hrana in prehrana   Učna enota:  Mleko in mlečni izdelki                                                             

 

Operativni učni cilji: 

 Učenci znajo razložiti, zakaj je mleko pomembno v naši prehrani. 

 Učenci razumejo pomen mlečnih izdelkov v zdravi prehrani.  

 Učenci razlikujejo med pojmi sterilizacija, pasterizacija, homogenizacija.  

 Učenci razložijo pojem laktozna intoleranca. 

 Učenci razložijo, kaj so probiotiki.  

 Učenci na podlagi deklaracij analizirajo vsebnost hranilnih snovi v mleku in mlečnih 
izdelkih.  

                                                                                                                                       

Didaktične oblike: frontalna oblika, individualno delo, skupinsko delo 

                                                                                                                                                              

Metode: metoda razlage, metoda razgovora, aktivna metoda dela, metoda didaktične igre 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: PowerPoint predstavitev, delovni list, didaktična igra 

 

b) Učni pripomočki: računalnik, projektor 

 

Ureditev delovnega mesta (skica):  
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Izvedbeni načrt 

Faze 

 

                     Učna  strategija 
 

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

Uvajanje 

(pripravljanje) 

 

 

 

Slikice na ppt-ju.  

Učencem povem, da se bomo 

pogovarjali o mleku in 

mlečnih izdelkih. Razložim 

jim, da izvajam raziskavo za 

svoje magistrsko delo, in jih 

prosim za pomoč.  

Učencem razdelim kratek 

preizkus znanja.  

Učenci ugotovijo 

temo.  

 

 

Učenci rešijo 

preizkus znanja.   

Metoda 

razgovora  

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo  

15 

min 

Powerpoint 

predstavitev 

 

Računalnik, 

projektor. 

 

Preizkus 

znanja 

Novo znanje 

(Obravnava 

nove snovi) 

Učencem razložim novo učno 

snov. 

Postavljam vprašanja: 

- V katero skupino živil v 
prehranski piramidi 
uvrščamo mleko in mlečne 
izdelke? 

- Kaj je laktoza in komu je 
mleko brez laktoze 
namenjeno? 

- Katere mlečne izdelke 
poznate? 

- Katere vrste sira poznate? 
- ... 

Učenci 

odgovarjajo na 

vprašanja in  

dopolnjujejo 

miselni vzorec na 

delovnem listu  1 

Metoda 

razlage,  

Aktivna 

metoda dela 

– delo z 

delovnimi 

listi 1 

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo 

30 

min 

Powerpoint 

predstavitev 

 

Računalnik, 

projektor  

 

Delovni list 1 

Ponavljanje 

 

Podam navodila za didaktično 

igro z naslovom Mleko in 

mlečni izdelki / Mlečna kača  

/ Maja in Tina raziskujeta  

 

Učenci izvajajo 

didaktično igro 

Mleko in mlečni 

izdelki.  

 Metoda 

didaktične 

igre 

Skupinsko 

delo 

25 

min 

PowerPoint 

predstavitev 

Računalnik, 

projektor. 

Didaktična 

igra  

 

Zaključek 

Učence ponovno povabim k 

reševanju preizkusa znanja. 

Prosim jih, naj rešijo tudi 

anketni vprašalnik. Učencem 

zaželim lep dan in se 

poslovim. 

Učenci rešijo 

preizkus znanja  

in anketni 

vprašalnik. 

Učenci se 

poslovijo.  

Metoda 

razgovora. 

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo.  

20 

min 

Preizkus 

znanja, 

anketni 

vprašalnik  
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Priloga 5: Učiteljeva priprava za kontrolno skupino 

Učiteljeva priprava (kontrolna skupina) 

Priimek in ime učitelja/kandidata: Kristina Ferlan 

 

Šola: /     Razred: 6         Število oddelkov:    1        

 

Predvideni datum: marec/april 2016 

 

Predmet: Gospodinjstvo 

Učna tema: Hrana in prehrana   Učna enota:  Mleko in mlečni izdelki                                                             

 

Operativni učni cilji: 

 Učenci znajo razložiti, zakaj je mleko pomembno v naši prehrani. 

 Učenci razumejo pomen mlečnih izdelkov v zdravi prehrani.  

 Učenci razlikujejo med pojmi sterilizacija, pasterizacija, homogenizacija.  

 Učenci razložijo pojem laktozna intoleranca. 

 Učenci razložijo, kaj so probiotiki.  

 Učenci na podlagi deklaracij analizirajo vsebnost hranilnih snovi v mleku in  mlečnih 
izdelkih.  

 

                                                                                                                                       

Didaktične oblike: frontalna oblika, individualno delo, skupinsko delo 

                                                                                                                                                              

Metode: metoda razlage, metoda razgovora, aktivna metoda dela 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: PowerPoint predstavitev, delovni list 

 

b) Učni pripomočki: računalnik, projektor 

 

Ureditev delovnega mesta (skica):  
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Izvedbeni načrt 

Faze 

 

                     Učna  strategija 
 

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

Uvajanje 

(pripravljanje) 

 

 

 

Slikice na ppt-ju.  

Učencem povem, da se bomo 

pogovarjali o mleku in 

mlečnih izdelkih. Razložim 

jim, da delam raziskavo za 

svoje magistrsko delo, in jih 

prosim za pomoč.  

Učencem razdelim kratek 

preizkus znanja.  

Učenci ugotovijo 

temo.  

 

 

Učenci rešijo 

preizkus znanja.   

Metoda 

razgovora  

 

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo  

15 

min 

Powerpoint 

predstavitev 

Računalnik, 

projektor. 

Preizkus 

znanja 

Novo znanje 

(Obravnava 

nove snovi) 

Učencem razložim novo učno 

snov. Postavljam vprašanja: 

- V katero skupino živil v 
prehranski piramidi 
uvrščamo mleko in mlečne 
izdelke? 

- Kaj je laktoza in komu je 
mleko brez laktoze 
namenjeno? 

- Katere mlečne izdelke 
poznate? 

- Katere vrste sira poznate? 
- ... 

Učenci 

odgovarjajo na 

vprašanja in  

dopolnjujejo 

miselni vzorec na 

delovnem listu  1.  

Metoda 

razlage,  

aktivna 

metoda dela 

 

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo 

35 

min 

Powerpoint 

predstavitev 

 

Računalnik, 

projektor  

 

Delovni list 1 

Ponavljanje 

 

Učencem razdelim delovni 

list.  

Delovni list preverimo.  

Učenci rešijo 

delovni list 2 

Učenci preverijo 

delovni list 2 

Aktivna 

metoda dela 

– delo z 

delovnimi 

listi 2 

Individualn

o delo, 

skupinsko 

delo.  

20 

min 

PowerPoint 

predstavitev 

Računalnik, 

projektor. 

Delovni list 2  

embalaža 

mlečnih 

izdelkov.  

 

Zaključek 

Učence ponovno povabim k 

reševanju preizkusa znanja. 

Prosim jih, naj rešijo tudi 

anketni vprašalnik.  

Učencem zaželim lep dan in 

se poslovim. 

Učenci rešijo 

preizkus znanja  

in anketni 

vprašalnik.  

Učenci se 

poslovijo.  

Metoda 

razgovora.  

Frontalna 

oblika, 

individualno 

delo.  

20 

min 

Preizkus 

znanja, 

anketni 

vprašalnik  
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Priloga 6: Delovni list 1 
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Priloga 7: Delovni list 2 – kontrolna skupina 

Mleko in mlečni izdelki 

 

1. Pred teboj so embalaže različnih vrst mleka in mlečnih izdelkov. S sošolci, s 

katerimi si v skupini, poiščite podatke za hranilno in energijsko vrednost 

izdelkov, ki ste jih dobili. Če katere izmed hranilnih snovi ni navedene na 

izdelku, je ne zapišite. Ugotovitve si zapišite.  

 

IME IZDELKA 

 

    

Beljakovine     

Ogljikovi hidrati     

Ogljikovi hidrati: 

od tega sladkorji 

    

Maščobe     

Natrij     

Kalcij     

Sol     

     

     

ENERGIJSKA 

VREDNOST  

    

 

Moje ugotovitve: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Katere hranilne snovi vsebuje mleko? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Naštej vrste mleka glede na izvor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Naštej mlečne izdelke (vsaj 5) in podčrtaj fermentirane mlečne izdelke. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Dopolni besedilo.  

Mleko razdelimo tudi po tem, koliko mlečne maščobe vsebuje. Delimo ga na _________ 

mleko (vsebnost maščobe najmanj _____) , __________ mleko (vsebnost maščobe najmanj 

1,5 % in največ 1,8 %) in ___________ mleko (vsebnost maščobe največ ____%).  

 

6. V trgovinah lahko na policah opazimo tudi mleko, ki ima dodane različne snovi. 

Navedi nekaj primerov.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Kako imenujemo bolezen, pri kateri ljudje ne zmorejo popolnoma prebaviti 

mlečnega sladkorja? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Razloži spodnje pojme: 

- Sterilizacija 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Pasterizacija 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Homogenizacija  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Kaj veš o spodaj navedenih mlečnih izdelkih? 

- Maslo 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Jogurt 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Sladka smetana 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Kislo mleko  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Kaj so probiotiki? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 8: PPT predstavitev 

  

 
PPT za eksperimentalno skupino: 

 
PPT za kontrolno skupino:  
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Priloga 9: Didaktična igra Mleko in Mlečni izdelki 

Mleko in mlečni izdelki 

Število igralcev: 3 ali 5 

Potrebščine: igralna plošča, kartončki za pokrivanje polj, 2 sklopa vprašanj, deklaracije 

mlečnih izdelkov.  

Navodila:  

V skupini določite predstavnika, ki bo vodil igro – voditelja. Voditelj si izbere sklop 

vprašanj. Preostali člani skupine se razdelite na polovico. Skupini izžrebata svoje 

kartončke za pokrivanje polj. Prvi začnejo člani skupine, ki imajo na svojih kartončkih 

naslikano mleko. Prva skupina na igralni plošči izbere polje, kamor želi postaviti svoj 

kartonček. Skupini izmenično postavljajta svoje kartončke v mrežo na igralni plošči s 

štirimi vrsticami in štirimi stolpci. Ko skupina položi kartonček na polje s številko, je 

naloga voditelja, da prebere pripravljeno vprašanje. Če skupina ne odgovori pravilno 

na vprašanje, kartonček odmakne s polja in je na potezi druga skupina. Zmaga tista 

skupina, ki prva postavi štiri kartončke v ravno linijo (diagonalno ali vodoravno ali 

navpično).  

 
 

 

Na sliki je vzorec kartončkov (potrebuješ 8 kartončkov s sliko mleka in 8 kartončkov s sliko 

mlečnih izdelkov. 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16  
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Vprašanja (1.sklop): 

1 Zakaj sta pomembna kalcij in 
fosfor?  

Za zdrav razvoj kosti in zob.  

2 Naštej vrste mleka (vsaj 5)! Kravje, kozje, ovčje, kobilje, kokosovo, riževo … 

3 Kako delimo mleko glede na 

stopnjo mlečne maščobe?  

Polno, polposneto, posneto mleko.  

4 Kakšna je vsebnost maščob v 
posnetem mleku?  

Vsebnost maščobe v posnetem mleku je lahko 
največ 0,5 %.  

5 Kaj je laktoza?  Mlečni sladkor.  

6 Kaj je pasterizacija? Postopek obdelave mleka pri temperaturi od 65 °C 

do 85 °C.  

7 Naštej fermentirane mlečne 
izdelke (vsaj 5)! 

Jogurt, kislo mleko, kefir, kumis, probiotični 
jogurt, siri, aromatiziran jogurt, kisla smetana. 

8 Kako pripravimo kislo mleko?  Prekuhanemu mleku, ohlajenemu na sobno 

temperaturo, dodamo navadni jogurt, pokrijemo s 
krpo in pustimo do naslednjega dne na sobni 

temperaturi, da se mleko skisa. 

9 Kaj je kumis?  Fermentiran mlečni izdelek iz kobiljega mleka.  

10 Primerjaj deklaracijo 
lahkega sadnega jogurta MU 

z gozdnimi sadeži (na 100 g) 
in deklaracijo lahkega 

čvrstega jogurta (na 100 g). 
Kaj opaziš?  

Voditelj naj igralcu ali 
skupini predloži slike 
deklaracije.  

Sadni jogurt ima še enkrat več sladkorja kot 
navadni jogurt in večjo energijsko vrednost. Več 

maščob ima navadni jogurt. Sadni jogurt ima manj 
beljakovin.  

11 Opiši pinjenec! Pinjenec je stranski produkt pri izdelavi masla. Je 
nizkoenergijska pijača.  

12 Naštej vrste sirov (vsaj 4)! Trdi, poltrdi, mehki, sveži siri, sirni namazi, 

topljeni siri, siri s plesnijo.  

13 Navedi vsaj 2 poltrda sira! Edamec, gavda, rokfor, trapist … 

14 Naštej mlečne izdelke (vsaj 
6)! 

Jogurt, kisla smetana, sladka smetana, sirotka, 
siri, kefir, kumis, maslo … 

15 Opiši kefir! Kefir je mlečni izdelek, pri katerem imajo 

pomembno vlogo mlečnokislinske kvasovke. 

16 Kaj so probiotiki?  Mikroorganizmi, ki nam uravnavajo prebavo in imajo 
pomembno vlogo v boju proti boleznim. 
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Vprašanja (2.sklop):  

1 Katere hranilne snovi so v 
mleku?   

Beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, vitamini in 
minerali.  

2 Naštej vrste mleka (vsaj 5)! Kravje, kozje, ovčje, kobilje, kokosovo, riževo … 

3 Kako delimo mleko glede na 

stopnjo mlečne maščobe?  

Polno, polposneto, posneto mleko.  

4 Kakšna je vsebnost maščob 
v polnem mleku?  

Vsebnost maščobe v polnem mleku je najmanj 3,5 %.  

5 Kaj je laktozna intoleranca?  Bolezen, pri kateri ljudje ne zmorejo prebaviti 

mlečnega sladkorja. 

6 Kaj je sterilizacija? Postopek toplotne obdelave mleka nad 100 °C. 

7 Naštej fermentirane 
mlečne izdelke (vsaj 5)! 

Jogurt, kislo mleko, kefir, kumis, probiotični jogurt, 
siri, aromatiziran jogurt, kisla smetana. 

8 Kako pripravimo jogurt?   1l prekuhanega mleka z mešanjem ohladimo na 45 °C, 

nato vmešamo 4 žlice jogurta iz trgovine. 
Pripravljene lončke postavimo za tri ure v pečico, 

ogreto na 45 °C. Jogurt ohlajamo na sobni 
temperaturi. 

9 Kaj je kumis?  Fermentiran mlečni izdelek iz kobiljega mleka.  

10 Primerjaj deklaracijo LCA 

1,2 %  probiotičnega  
sadnega jogurta z 

borovnico (na 100 g) in 
deklaracijo LCA 1,5 % 

probiotičnega  jogurta (na 
100 g). Kaj opaziš? 

Voditelj naj igralcu ali 
skupini predloži slike 
deklaracije.  

Sadni jogurt ima še enkrat več sladkorja kot navadni 

jogurt in večjo energijsko vrednost. Več maščob ima 
navadni jogurt. Sadni jogurt ima manj beljakovin.  

11 Opiši maslo! Maslo je z metenjem narejeno iz sladke ali kisle 
smetane. Stranski produkt pri izdelavi masla je 
pinjenec. 

12 Naštej vrste sirov (vsaj 4)! Trdi, poltrdi, mehki, sveži siri, sirni namazi, topljeni 

siri, siri s plesnijo.  

13 Kaj je sirotka? Sirotka je stranski proizvod pri predelavi mleka v 
sir.  

14 Naštej mlečne izdelke (vsaj 
6)! 

Jogurt, kisla smetana, sladka smetana, sirotka, siri, 
kefir, kumis, maslo … 

15 Opiši kefir! Kefir je mlečni izdelek, pri katerem imajo 

pomembno vlogo mlečnokislinske kvasovke. 

16 Kaj so probiotiki?  Mikroorganizmi, ki ugodno vplivajo na prebavo in 
imajo pomembno vlogo v boju proti boleznim. 
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Deklaracije mlečnih izdelkov, ki so vključene v didaktične igre (pri vseh didaktičnih igrah so 

enake).  

 



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

88 
 

 

 

 

 

 



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

89 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

90 
 

Priloga 10: Didaktična igra Mlečna kača 

 

MLEČNA KAČA 

Število igralcev: 2–4 

Potrebščine: kartice, deklaracije mlečnih izdelkov  

Navodila:  

Kartice si razdelite med seboj. Prične igralec, ki mu na eni izmed kartic piše START. 

Podajte se na sestavljanje mlečne kače. Vaša naloga je, da med sestavljanjem glasno 

berete, kaj piše na karticah, skupaj odgovarjate na vprašanja ali naloge. Zmaga tisti 

igralec, ki prvi porabi vse karte.  

 

 

    MLEKO  

                   IN …  
 

 

 

MLEČNI  IZDELKI so… 

 
  

 
 

 

HRANILNE 

SNOVI V MLEKU 
 

 

 

Beljakovine, maščobe, ogljikovi 

hidrati, vitamini, minerali, voda. 

 

 

 

Kalcij in fosfor 
 

… del zdrave in              

uravnotežene prehrane.  
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Vrste mleka 

                         

 

Živalsko in 

rastlinsko mleko 
Živalsko mleko 

Kravje, kozje, ovčje, kobilje … 
Delitev mleka glede na 

stopnjo mlečne maščobe 

Polno mleko, polposneto mleko, 

posneto mleko. 

POLNO MLEKO 

 

Najmanj 3,5 % mlečne maščobe. 

 

POLPOSNETO MLEKO 
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1,5 %–1,8 % mlečne maščobe. 

POSNETO MLEKO 

 

  Največ 0,5 % mlečne maščobe.           LAKTOZA 

 

MLEČNI SLADKOR 

 

Bolezen, pri kateri ljudje ne 

zmorejo prebaviti mlečnega 

sladkorja. 

 

PASTERIZACIJA 
 

Postopek obdelave mleka pri 

temperaturi od 65 °C do 85 °C. 
STERILIZACIJA 

LAKTOZNA INTOLERANCA 
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Postopek toplotne obdelave 

mleka nad 100 °C. 
HOMOGENIZACIJA 

Postopek, v katerem razbijejo  

maščobne kapljice. 

Mleko lahko nadomestimo z 

mlečnimi izdelki … 

 

… kot so npr. jogurt, kislo 

mleko, smetana, sirotka, siri, 

kefir, kumis idr. 

 

FERMENTIRANI MLEČNI 

IZDELKI 

Jogurt, kislo mleko, kefir, 

kumis, probiotični jogurt, siri, 

aromatiziran jogurt, kisla 

smetana.  

Imenujemo jih tudi kislomlečni izdelki. 

Pri njihovem nastanku mlečnokislinske 

bakterije pretvarjajo laktozo in 

aromatske snovi. Ta proces imenujemo 

mlečnokislinsko vrenje ali … 

FERMENTACIJA 

Kako pripravimo kislo mleko? 
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Prekuhanemu mleku, ohlajenemu na 

sobno temperaturo, dodamo navadni 

jogurt, pokrijemo s krpo in pustimo do 

naslednjega dne na sobni temperaturi, 

da se mleko skisa. 

Mlečni izdelek, pri katerem imajo 

pomembno vlogo mlečnokislinske 

kvasovke. 

 

KEFIR KUMIS 

 

JOGURT 

 

1l prekuhanega mleka z mešanjem 

ohladimo na 45 °C, nato vmešamo 4 

žlice jogurta iz trgovine. Pripravljene 

lončke postavimo za tri ure v pečico, 

ogreto na 45 °C. Jogurt ohlajamo na 

sobni temperaturi. 

PROBIOTIKI 

Mikroorganizmi, ki nam uravnavajo 

prebavo in imajo pomembno vlogo v 

boju proti bolzenim. 

Primerjajte:  
 

        

Fermentiran mlečni 

izdelek iz kobiljega 

mleka. 

deklaracijo lahkega 

sadnega jogurta 

MU z gozdnimi 

sadeži (na 100 g) 

… 
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… in deklaracijo lahkega čvrstega  
jogurta (na 100 g) … 

 
 

 
Kakšne razlike opazite v hranilni in 

energijski vrednosti? 

 

 

Kaj opazite? 

Primerjajte hranilno in 

energijsko vrednost sojinega 

mleka … 

 

 

Sojino mleko …

 

in kravjega mleka (3,5 %) … 

Kravje mleko 

 
Kaj opazite?   

Maslo je z metenjem narejeno iz 

sladke ali kisle smetane. 

Stranski produkt pri izdelavi 

masla je … 
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PINJENEC  – nizkoenergijska 

pijača 
            SMETANA  

Mlečna maščoba, ki se nabira na 

površini mleka. 
SLADKA SMETANA 

Lahko je sveža ali trajna. Sveža je 

pridelana iz pasteriziranega in 
homogeniziranega mleka. Svojo kakovost 

ohrani več dni. Trajna je pripravljena s 
postopkom sterilizacije, zato ohrani svojo 

kakovost dalj časa. 

 

KISLA SMETANA  
 

Fermentiran mlečni izdelek, pridobljen s 
pomočjo izbranih mlečnokislinskih bakterij 

v procesu fermentacije smetane.  
Izdelki iz smetane 

  

 

SIRI 
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Trdi, poltrdi, mehki, sveži siri, 

sirni namazi, topljeni siri, siri s 

plesnijo. 

 

TRDI SIRI 

 

Parmezan, ementalec idr. 

 

POLTRDI SIRI 

 

Edamec, gavda, rokfor, trapist 

idr. 

 

    SVEŽI SIRI 

 

Skuta 

 

Sir s plesnijo 
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Stranski proizvod pri predelavi 

mleka v sir. 

 

 

ČESTITAMO, prišli ste na 

cilj . Sestavili ste mlečno 

kačo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIROTKA 
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Priloga 11: Didaktična igra Maja in Tina raziskujeta  

 

MAJA IN TINA RAZISKUJETA 

Maja, Tina in Nina so zelo dobre prijateljice. Nine pa danes ni bilo v šolo … Le zakaj? 

Maja in Tina sta šli k Nini na obisk in Nina jima je povedala, da si je ob rahlem padcu 

zlomila nogo. Dobila je mavec. Zdravnik pa ji je povedal tudi, da ima zelo krhke kosti, 

zato mora uživati veliko živil, ki vsebujejo kalcij, na primer mleko in mlečne izdelke. 

Maja in Tina želita pomagati Nini pri izboljšanju njene prehrane, zato želita izvedeti več 

o mleku in mlečnih izdelkih. Ker pa vesta, da si ti o mleku in mlečnih izdelkih že veliko 

slišal, te vabita, da se jima pridružiš in raziskuješ z njima.   

V nadaljevanju preberi, kako se lahko pripravite na vaše skupno raziskovanje.  

Število igralcev: 2–4  

Potrebščine: igralna plošča, kocka, kartice z vprašanji, figurica za vsakega igralca, 

deklaracije mlečnih izdelkov.  

Navodila:  

5. Mečite kocko. Začne igralec z najvišjo številko. Igra se nadaljuje v smeri urinega 

kazalca.  

6. Kadar pristanete na polju z besedilom, navodili ali vprašanji, jih preberite, 

upoštevajte in odgovorite.  

7. Kadar pristanete na polju VZEMI KARTICO, naj vam soigralec prebere 

vprašanje s kartice.  

8. Zmagovalec je tisti, ki prvi prispe do cilja, a le, če je za prehod v cilj vrgel točno 

število pik.  
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Igralna plošča je realno v velikost A3 formata.  
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Zakaj sta pomembna kalcij in fosfor? 

 

Za zdrav razvoj kosti in zob. 
 

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje naprej.  

Opiši kefir! 

Kefir je fermentiran mlečni izdelek, 
pri katerem imajo pomembno vlogo 

mlečnokislinske kvasovke. 
Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

Naštej vrste mleka (vsaj 5)! 

 

Kravje, kozje, ovčje, kobilje, bivolje … 
 

Ne stori ničesar.  

Kaj so probiotiki? 

Mikroorganizmi, ki nam uravnavajo 
prebavo in imajo pomembno vlogo v 

boju proti bolzenim. 
Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

Kako delimo mleko glede na stopnjo 

mlečne maščobe? 

 

Polno, polposneto, posneto mleko. 
 

Ne stori ničesar.  

Katere hranilne snovi so v mleku? 

 
Beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, 

vitamini in minerali, voda. 
 

Za pravilen odgovor lahko še enkrat mečeš 

kocko.  

Kakšna je vsebnost maščob v 

posnetem mleku? 

 

Vsebnost maščobe v posnetem mleku je 
največ 0,5 %. 

 
                    Ne stori ničesar.  

Kakšna je vsebnost maščob v polnem 

mleku? 

 

Vsebnost maščobe v posnetem mleku je 
najmanj 3,5 %. 

 
Ne stori ničesar.  

Kaj je sterilizacija? 

 
Sterilizacija je postopek toplotne obdelave 

mleka nad 100 °C. S pasterizacijo se uničijo vsi 

mikroorganizmi, izgubi pa se tudi veliko 

vitaminov, spremeni se barva in aroma živila. 

Ne stori ničesar.  

 

Kaj je laktozna intoleranca? 

 

Bolezen, pri kateri ljudje ne zmorejo 
prebaviti mlečnega sladkorja. 

 
Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 



Ferlan, Kristina (2018). Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.  
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 

102 
 

Primerjaj energijsko in hranilno vrednost 

lahkega sadnega jogurta MU z gozdnimi 
sadeži (na 100 g) in deklaracijo lahkega 
čvrstega jogurta (na 100 g). Kaj opaziš? 
(Igralec naj pogleda priloženo deklaracijo.) 

 

Ne stori ničesar.  

Naštej fermentirane mlečne izdelke 

(vsaj 5)! 
Jogurt, kislo mleko, kefir, kumis, probiotični 

jogurt, siri, aromatiziran jogurt, kisla smetana. 

 
Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

Opiši pinjenec! 

 
Pinjenec je stranski produkt pri 

izdelavi masla. Je nizkoenergijska 
pijača.  

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

Opiši maslo! 

 
Maslo je z metenjem narejeno iz sladke ali 

kisle smetane. Stranski produkt pri 
izdelavi masla je pinjenec. 

 
Ne stori ničesar.  

 

Ker si danes zaužil/a preveč mleka in 

mlečnih izdelkov, pojdi za dve polji 

nazaj. 

 

 

Ker si verjetno zelo utrujen/a od 

raziskovanja, en krog ne mečeš. 

Naštej vrste sirov (vsaj 4)! 

 

Trdi, poltrdi, mehki, sveži siri, sirni 
namazi, topljeni siri, siri s plesnijo. 

 

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

 

Še enkrat mečeš kocko. 

 

Naštej mlečne izdelke (vsaj 6)! 

 

Jogurt, kisla smetana, sladka smetana, 
sirotka, siri, kefir, kumis, maslo … 

 

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje naprej 
 

 
Ne stori ničesar! Primerjaj energijsko in hranilno vrednost 

LCA 1,2 %  probiotičnega  sadnega 
jogurta z borovnico (na 100 g) in LCA 

1,5 % probiotičnega  jogurta (na 100 
g). Kaj opaziš? 

(Igralec naj pogleda priloženo 
deklaracijo.) 

 

Sadni jogurt ima še enkrat več 

sladkorja kot navadni jogurt in večjo 

energijsko vrednost. Več maščob ima 

navadni jogurt. Sadni jogurt ima manj 

Kaj je homogenizacija? 

Postopek, v katerem razbijejo maščobne 
kapljice in tako preprečijo, da bi mlečna 

maščoba priplavala na površje. 
 

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj. 

Mleko in mlečni izdelki 

so del zdrave in              

uravnotežene prehrane. 
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Opiši sladko smetano! 
Lahko je sveža ali trajna. Sveža je pridelana iz 

pasteriziranega in homogeniziranega mleka. 

Svojo kakovost ohrani več dni. Trajna je 

pripravljena s postopkom sterilizacije, zato 
ohrani svojo kakovost dalj časa. 

Ne stori ničesar.  
 

 

Ostani na istem polju. 

Pa ponovimo 
Fermentirane mlečne izdelke imenujemo tudi 

kislomlečni izdelki. Pri njihovem nastanku 

mlečnokislinske bakterije pretvarjajo laktozo 

in aromatske snovi. Ta proces imenujemo 

mlečnokislinsko vrenje ali fermentacija. 

 

Ne stori ničesar. 

Pojdi za 2 polji naprej.  

Opiši kislo smetano! 

Kisla smetana je fermentiran mlečni 
izdelek, pridobljen s pomočjo izbranih 

mlečnokislinskih bakterij v procesu 
fermentacije smetane. 

Če si pravilno odgovoril, ostaneš na istem 

mestu, drugače se vrneš za eno polje nazaj.  

Pojdi za eno polje nazaj.  Pojdi naprej za tri polja.  

Primerjajte hranilno in energijsko 

vrednost sojinega mleka in kravjega 

mleka. 
 (Igralec naj pogleda priloženo 

deklaracijo.)  
Ne stori ničesar.  

 

 

Deklaracije so enake kot pri didaktični igri Mleko in mlečni izdelki.  

 

 

 

 

 

 

 


