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POVZETEK 

Naravoslovje in tehnika je šolski predmet, ki nosi pomembno vlogo pri vzgoji, 
izobraževanju in nasploh pri celostnem oblikovanju mlade osebe. V učnem načrtu 
za spoznavanje okolja zasledimo učne cilje, usmerjene k spoznavanju vremenskih 
pojavov in lastnosti snovi, kar se v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 
sistematično nadgrajuje. Omenjeni učni vsebini sta vsakdanji, a njuno poznavanje 
precej površinsko. V 5. razredu osnovne šole se znanje o vetru dopolni, in sicer 
s poznavanjem vzrokov nastanka vetra, načinov merjenja zračnega tlaka, hitrosti in 
smeri vetra, poznavanjem načinov izkoriščanja vetra itd. Pri učni vsebini kroženje vode 
v naravi učenci obnovijo znanje o procesih prehajanja vode v različna agregatna stanja 
in svoje znanje dopolnijo s poznavanjem procesov, ki potekajo pri kroženju vode 
v naravi, ter spoznajo razloge za stekanje vode proti morju.   

Kot ena sodobnejših, konstruktivnih in manj uveljavljenih učnih metod pri poučevanju 
se pojavlja didaktična igra. Ta je pogosteje v rabi pri mlajših učencih, tj. v prvem triletju 
osnovne šole, redkeje jo uporabljajo učitelji s starejšimi skupinami učencev. 
V magistrskem delu smo raziskali, v kolikšni meri z namiznimi didaktičnimi igrami 
dosežemo učne cilje pri učnih vsebinah veter in kroženje vode v 5. razredu osnovne 
šole. Ker se lahko pri samostojni učni obliki pojavljajo nejasnosti v konstrukciji miselne 
sheme, smo raziskali še, kakšno vlogo imajo pri poučevanju na ta način sklepne 
ugotovitve in kako vplivajo na trajnost znanja.  

Empirično delo je bilo usmerjeno v kvalitativno in kvantitativno raziskovanje. Znotraj 
treh oddelkov 5. razreda podeželske osnovne šole so bili učenci naključno razdeljeni 
v podskupine, ki so tekom raziskave ostale enako formirane. Za relevantnost 
ugotovljenih podatkov so bili s predtestom najprej pridobljeni podatki o predznanju, 
pozneje so učenci reševali še potest in pozni test. Dosežki učencev na slednjih so bili 
primerjani s predtesti in na podlagi tega so bili oblikovani zaključki raziskave. 
Med samo izvedbo učnih ur z namiznima didaktičnima igrama so učenci izpolnjevali 
delovni list z vprašanji, vezanimi na učni vsebini. Oblikovani sta bili dve različici teh, in 
sicer sta se razlikovali v zapisu sklepnih ugotovitev.   

Na podlagi rešenih testov znanja je razvidno, da so vsi učenci v znanju napredovali in 
s pomočjo didaktične igre usvojili zastavljene učne cilje pri učnih vsebinah veter in 
kroženje vode v naravi. Med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino brez teh se 
na potestu in poznem testu pojavljajo statistično pomembne razlike pri obeh učnih 
vsebinah. Pridobljeni rezultati nakazujejo pozitiven pomen sklepnih ugotovitev. Prav 
tako je bila skupina, ki je imela na delovnih listih naloge s sklepnimi ugotovitvami, 
pri doseganju učnih ciljev in dosežkih na poznem testu uspešnejša od skupine 
brez vključenih sklepnih ugotovitev. To je ključen podatek za smernice pri poučevanju 
s to učno metodo. Zaradi omejenega števila udeležencev in manjšega obsega 
preučevanih učnih vsebin rezultatov raziskave ne moremo posplošiti.  

S pomočjo rezultatov smo dobili vpogled v usvojeno znanje pri pouku z namiznima 
didaktičnima igrama ob uporabi učnih listov s sklepnimi ugotovitvami. Izsledki 
raziskave nakazujejo smernice za nadaljnje raziskovanje, npr. raziskave na večjem 
vzorcu, na različnih učnih vsebinah, na različnih oblikah sklepnih ugotovitev, študije 
učenčevega doživljanja tovrstnega pouka ipd.  
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ABSTRACT 

Natural science and technology is a school subject that carries an important role with 
the upbringing, education and the overall formation of a young person. The curriculum 
for environmental education (2011) contains aims directed towards discovering 
weather phenomena and characteristics of matter, which are systematically upgraded 
in the curriculum for natural science and technology (2011). Students have a fairly 
superficial knowledge of these everyday subject matters. In the fifth grade, the 
knowledge regarding wind is supplemented with the understanding of the cause of 
wind, means of measuring air pressure, wind speed and wind directions, knowing the 
means of harnessing wind power etc. The subject matter of the water cycle revises the 
students' understanding of water going through different states of matter and adds to 
that the knowledge of the processes connected to the water cycle in the nature and 
understanding the reasons why the water flows towards the sea.  

One of the more modern, constructive and less established teaching methods being 
used are educational games. They are more typically used with young learners, i.e. 
the learners of the first three years of primary school, and are less often used by 
teachers with groups of older learners. This thesis investigates to what extent 
educational board games are able to achieve the learning objectives connected to the 
topics of wind and water cycle in the fifth grade of primary school. Due to the possibility 
of confusion in the construction of cognitive scheme during individual work, the 
research also focused on the role of synthesis of result in this way of teaching and  how 
it affects the permanence of knowledge. Two educational board games on the topic of 
wind and water cycle were designed for this purpose.  

The empirical part was directed towards quantitative and qualitative research. Within 
three fifth-grade classes of a countryside primary school, learners were randomly 
grouped into sub-groups that stayed the same during the research. To ensure the 
relevance of the acquired data, a pre-test was first conducted to gather information 
about their prior knowledge, while later the learners also took a post-test and a follow-
up test. These achievements were cross-referenced with the pre-tests and were the 
basis for the conclusions of this research. During the lessons, students filled in a 
worksheet with questions related to the topic. Two variations of worksheets were 
developed and they differed in the formulation of the synthesis of results. 

It can be clearly established from the data gathered from the tests that all the learners 
made advancing steps in their knowledge and that they were able to reach the learning 
objectives for the subject matters of wind and water cycle. However, there were 
statistically significant differences in the tests between the group provided with the 
synthesis of results and the group that did not have them. This means that the gathered 
data speak to the positive influence of using the synthesis of results. The group whose 
handouts included the synthesis of result was more successful at achieving learning 
objectives and at solving the follow up test. This is crucial information for the guidelines 
for this teaching method. Due to the limited number of participants and a smaller scale 
of studied topics, the results of this research cannot be generalised.  

The result helped give insight into the knowledge acquired while using educational 
board games and worksheets with the synthesis of results. The findings point toward 
further research, e.g. on a larger scale, other contents, different form of syntheses of 
results, studies of the learner’s perspective on this style of learning etc. 
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1 UVOD  

Pri učencu je pomemben razvoj naravoslovnega znanja, saj vključuje razumevanje 
narave, procesov v njej in sposobnost iskanja odgovorov na naravoslovna vprašanja 
v bližnji okolici (Cutting in Kelly, 2015). Tudi učna vsebina, ki jo posredujemo učencem, 
mora temeljiti na učenju za življenje. Pogoje za tak proces učenja lahko ustvari učitelj 
(Marjanović, 2017). Za uspešno poučevanje naravoslovja so s strani države potrebna 
sredstva za investiranje v izobraževanje učiteljev v osnovni šoli. Potreben je razvoj 
pripomočkov in učnih metod, s katerimi se lahko razvija spretnosti in kompetence ter 
usvaja znanja, ki so pričakovana za naravoslovno izobražene osebe. Med te učne 
metode se štejejo tudi didaktične igre (Osborne in Dillon, 2008). Interes za poučevanje 
z didaktičnimi igrami se sicer povečuje, vendar to še vedno velja za neraziskano 
področje učenja, zato raziskovalci tej učni metodi namenjajo veliko pozornost (Kangas 
idr., 2016). 

Učiteljeva ustvarjalnost v šolskem prostoru je lahko izražena na nešteto načinov, 
vendar tega potenciala večkrat ne izkoristijo, s čimer tudi učencem onemogočijo, da bi 
razvijali kompetence na njim prijeten način. Dinamična učna metoda je orodje dobrega 
učitelja, s katerim lahko doseže lastno razbremenitev in enostavnejše doseganje učnih 
ciljev (Mrak Merhar, 2013). Šola ni prostor za zabavo, vendar lahko z ustreznimi 
pristopi naredimo poučevanje in učenje zabavno, prijetnejše in hkrati uspešno. 
Z raziskavo smo želeli raziskati uspešnost namizne didaktične igre kot ene 
od dinamičnih metod za doseganje učnih ciljev in izpostaviti pomen sklepnih ugotovitev 
kot tistih, ki so nepogrešljive za uspešno poučevanje na ta način.  

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) predlaga, da pouk naravoslovja temelji 
na konstruktivističnem in aktivnem načinu usvajanju znanja, pri čemer je v ospredju 
dejavnost učencev. Učenci naj bi čim več raziskovali in pri tem uporabljali spretnosti, 
sposobnosti, veščine, ki skupaj s podatki, pojmi in razlagami sestavljajo naravoslovje 
(Krnel, 2016). Določene učne vsebine so za učence abstraktne, zato težje ustvarjajo 
povezave med svojim laičnim in znanstvenim pojmovanjem (Novak idr., 2003). 
Z aktivno konstrukcijo znanja učencem omogočamo, da opustijo morebitne napačne 
predstave ali pojmovanja, ki so pri učnih vsebinah veter in kroženje vode v naravi 
pogosto prisotne, in jih na ta način nadomestijo z novimi, ki so bliže znanstvenim 
resnicam (Rutar, 2002; Suhonić, 2017; Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011).  

Postavili smo si dva cilja magistrskega dela. S prvim smo želeli ovrednotiti doseganje 
učnih ciljev pri obravnavi učnih vsebin veter in kroženje vode v naravi z namiznima 
didaktičnima igrama. Ravno zaradi zahtevnosti izbranih učnih vsebin, pri katerih se 
pogosto pojavljajo napačne predstave, je bilo raziskovanje še večji izziv (Suhonić, 
2017; Vargazon, 2014). Drugi cilj magistrskega dela se je nanašal na primerjavo 
dosežkov na preizkusih znanja med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino 
brez sklepnih ugotovitev ter obravnava vpliv sklepnih ugotovitev na trajnost znanja. 
Tudi sklepne ugotovitve so aktiven konstrukt za učence, s katerimi samostojno, vendar 
kakovostno spletejo podatkovno mrežo, poglobijo in osmislijo svoje znanje ter hkrati 
izmenjujejo spoznanja še z drugimi učenci (Block, 2014). 

Magistrsko delo obsega teoretični del (poglavje 2), ki ga sestavljajo štiri podpoglavja, 
in empirični del (poglavje 3) s šestimi podpoglavji, v katerih so predstavljeni uporabljeni 
pristopi k raziskovanju in podrobna analiza rezultatov glede na zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  
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V teoretičnem delu so opredeljene naloge pouka, didaktične metode in natančneje 
didaktična igra, ki ima osrednje mesto v izvedeni raziskavi. Podrobneje so razčlenjene 
didaktične igre, še konkretneje pa namizne didaktične igre. Izpostavljene so ugotovitve 
raziskovalcev, ki opredeljujejo pomembnost sklepne dejavnosti pri učni uri. 
Obravnavani učni vsebini sta umeščeni v Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 
na podlagi katerega sta bili ustvarjeni didaktični igri. V empiričnem delu so predstavljeni 
raziskovalni problemi, zastavljeni sta raziskovalni vprašanji, opisane so metode, 
s katerimi so bili pridobljeni raziskovalni podatki, ter predstavljeni raziskovalni 
instrumenti in postopki zbiranja podatkov. Najprej so podrobneje predstavljeni rezultati 
pred-, po- in poznega testa ter doseganje učnih ciljev za posamezno nalogo, nato še 
primerjani dosežki posameznih odgovorov učencev, vezanih na vprašanja, ki so bila 
del sklepnih ugotovitev.  

Sledi sklepno poglavje 4, v katerem so zaokrožena zaključna spoznanja oz. ugotovitve 
ter zapisani predlogi za nadaljnje raziskovanje.  

  



3 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Magistrsko delo podrobneje obravnava namizne didaktične igre v 5. razredu za učni 
vsebini veter in kroženje vode v naravi, zato so v teoretičnem delu predstavljene 
vsebine s tega področja. V sklopu nalog pouka so širše opredeljene smernice 
za izvedbo kakovostnega pouka, nato so teoretična spoznanja usmerjena v skupinsko 
učno obliko kot tisto, ki je prisotna tudi pri igranju namiznih didaktičnih iger. Kot dodatno 
področje raziskovanja magistrskega dela so izpostavljene sklepne ugotovitve, 
obravnavani učni vsebini pa umeščeni v Učni načrt za naravoslovje in tehniko.  

2.1 NALOGE POUKA 

Pouk je načrten, organiziran in smotrn vzgojno-izobraževalni proces poučevanja, 
učenja in vzgajanja, ki poteka znotraj sorazmerno koherentne učne skupine in ga 
usmerjajo zanj usposobljeni ljudje, v za to urejenem okolju (Blažič idr., 2003, str. 26).  

Podobno tudi Tomič (2003) pouk smatra kot sistem, ki je najbolj organiziran 
v izobraževanju ter je načrtno in sistematično usmerjen k uresničevanju določenih 
nalog pouka. Naloge pouka obsegajo različne konkretne aktivnosti in delovanje 
učiteljev, s katerimi učence usmerijo v razvijanje sposobnosti, spretnosti in 
povezovanje stvarnih kompetenc, k razvijanju strategij za praktično koriščenje znanja, 
metakognitivnih kompetenc in razvoja učenja za učenje (Kramar, 2009). 
V najsplošnejšem pojmovanju so naloge pouka predvsem v spodbujanju 
za samostojno in aktivno učenje, smotrnem in načrtovanem socializiranju, kvalificiranju 
in razvijanju samostojnosti mladih, obenem pa tudi ohranjanju ter nadaljnjem razvijanju 
izbranih splošnokulturnih in civilizacijskih dobrih (Blažič idr., 2003).  

Funkcije pouka so tiste, ki se nadalje konkretizirajo z nalogami pouka. To so dejavnosti, 
ki jih izvajajo učitelji in učenci za dosego konkretnih ciljev. Za jasnejšo opredelitev 
razčlenjujemo naloge na vzgojne in izobraževalne, kot je prikazano na sliki 1 (Kramar, 
2009).  

 

Slika 1: Funkcije in naloge pouka (Kramar, 2009, str. 15). 

Med izobraževalne naloge prištevamo različne aktivnosti učitelja in učencev za dosego 
novega znanja, razvoj spretnosti, sposobnosti in drugih kompetenc. Vzgojne naloge 
se s temi prepletajo in so usmerjene v vrednotenje, spoznavanje, oblikovanje in 
usvajanje vrednot ter načine ravnanja (Kramar, 2009). Podobno navaja tudi Tomič 
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(2003), ki naloge pouka loči na materialne in izobraževalne, funkcionalne in formalne 
ter vzgojne. Med sabo se vse prepletajo in jih moramo v skladu s tem uresničevati 
(slika 1): 

‒ pri materialnih nalogah gre za pridobivanje materialnega, vsebinskega znanja; 
‒ formalne naloge so namenjene razvijanju sposobnosti in osebnostnih lastnosti; 
‒ formativne naloge pa so namenjene oblikovanju celovite osebnosti (Kramar, 2009).  

Avtorici Cencič (2002) izpostavljata, da pri izvedbi pouka ni pomembna izbira učne 
metode, temveč to, kako slednjo uporabljati kot del problemsko usmerjenega pouka, 
ki naj spodbuja in usmerja mišljenje učencev. Jank in Mayer (2006) opisujeta 
strukturno logiko pouka z naslednjimi strukturnimi dejavniki:  

 Načrtovanje ciljev 

Razmisliti je treba, katere učne cilje želimo doseči in kako jih vgraditi v učni proces. 
Cilji naj bi bili sestavni del učnega procesa, prežemati morajo njegovo razmišljanje, 
občutenje in ravnanje. Da učitelj to doseže, mora načrtovati svoje poučevanje, prav 
tako tudi učni proces učencev, ki ga podpre z učnimi pripravami.  

 Načrtovanje vsebine 

Vsebinska struktura ima zunanjo in notranjo plat. Prva, ki jo lahko vedno opazujemo 
pri pouku, tj. učna snov, je predstavljena z verbalno razlago učitelja, učnimi besedili, 
predstavitvijo rezultatov, demonstracijo itd. K njej sodijo tudi razne pobude, učni 
pripomočki, priročniki za učitelje ... Pri notranji plati vsebinske strukture nas zanimata 
stvarna logika in dostopnost te. Le tisto, kar je učencem med učnim procesom 
»dostopno«, je ustrezna vsebina učne ure.  

 Oblikovanje socialne strukture 

Potreben je razmislek o ustrezni izbiri interakcije, s katero bi začeli delo ob učni vsebini, 
pri tej vztrajali in prišli do zadovoljivih rezultatov. Tradicionalno temu rečemo izbira 
socialne oblike oz. notranja in zunanja diferenciacija. S temi pristopi vodimo socialno 
gradnjo pouka in način pedagoških odnosov, ki se pri tem razvijejo.  

 Operativno načrtovanje 

Učitelj se mora sam odločiti, kako bo ravnal in h kakšnemu ravnanju želi spodbuditi 
svoje učence. Z operativnim načrtom se jasno naveže na opredeljene naloge učne ure 
in pri tem pretehta lastne učne dejavnosti in učne dejavnosti učencev, tj. govorjenje, 
poslušanje, pisanje, predstavitev nečesa in s tem povezane oblike poučevanja oz. 
učenja ter izdelkov, ki pri tem nastanejo. Učitelj mora stalno tehtati, katere oblike 
poučevanja in učenja so najustreznejše z njegovega zornega kota in kakšne si želijo 
učenci, ali je treba katero od metod uporabiti večkrat ipd.  

 Načrtovanje procesa pouka 

Procesna struktura pouka zajema povezovanje nalog, teme, oblike interakcije in 
ravnanje vseh udeležencev. Učitelj mora zavestno oblikovati procesno strukturo pouka 
in pri tem obvladati čas, ki ga ima na voljo, razdeliti posamezne korake, določiti oblike 
poučevanja in učenja, socialno obliko, ki ustreza vsakemu koraku. Določiti mora 
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»pregibna mesta« učne ure, opredeliti naloge za posamezne korake, pojasnjevati, 
katere učne vsebine predstavlja v določenem trenutku in s kakšnimi učnimi oblikami 
jih obdelati, določiti mora, kdaj je ustrezen čas, da dominira kot učitelj, in kdaj bodo 
samostojno delali učenci, med učnim procesom pa vse naštete vidike nadzorovati in 
jih po potrebi prilagoditi ali celo prekiniti (Jank in Mayer, 2006). 

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene učne oblike, s katerimi lahko na različne 
načine uresničujemo naloge pouka in je njihova izvedba v veliki meri odvisna 
od učiteljeve angažiranosti.  

2.1.1 Učne oblike 

Učne oblike so organizirani procesi, ki jih med sabo razlikujemo glede na vlogo učitelja 
in učenca pri pouku, njihovo razmerje in vključenost drugih sestavin za delovanje 
(Kramar, 2009). Blažič idr. (2003) navajajo, da se učne oblike pojavljajo kot svojstveni 
didaktični pojavi ter urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in učencev. 
Spreminjajo se na podlagi števila in značilnosti učencev, zastavljenih učnih ciljev, 
razpoložljivih didaktičnih sredstev, vsebin idr. Enako kot M. Kramar (2009) tudi 
omenjeni avtorji navajajo dve večji podskupini učnih oblik; to so: neposredne oblike 
pouka in posredne oblike pouka.  

Neposredno obliko pouka poznamo kot frontalni pouk, je prevladujoča in jo 
neposredno izvaja učitelj. Pouk vodi pred celotno skupino učencev, sam uravnava 
potek, tempo in neposredno vpliva na aktivnost učencev. Prav slednje je z vidika 
poteka za učitelja ugodnejše, saj sam skrbi za sistematičnost in postopnost dogajanja, 
za logično strukturiranje in oblikovanje znanja, pouk sproti prilagaja stanju ter 
zagotavlja njegovo učinkovitost. Kot slabost neposredne oblike pouka je vredno 
izpostaviti, da so pri njej učenci v podrejenem položaju, v večini so le sprejemniki 
učiteljevih informacij, njihova aktivnost pa je omejena. Konstruktivistične teorije jo 
kritizirajo ravno z vidika učenčeve neudeležbe. Hkrati je takšen pouk pretežno 
usmerjen v globalne potrebe učencev, ne pa individualne, kar pouk hitro privede 
do monotonosti (Kramar, 2009).  

Posredne učne oblike so se uveljavile na podlagi novejših teoretično-didaktičnih, 
psiholoških, pedagoških, socioloških in praktičnih izkušenj, pri katerih je izstopajoče, 
da med učitelji in učenci ni stalnega neposrednega odnosa. Učenci učne vsebine 
spoznavajo neposredno, z lastno aktivnostjo in s tem prevzemajo vlogo vira, nosilca in 
prenosnika znanja (Blažič idr., 2013). Učiteljeva vloga je pomembna v fazi načrtovanja, 
priprav, ustvarjanja vzdušja in zagotavljanja pogojev za pouk, nato pa nudenja pomoči, 
sodelovanja med samim procesom pouka in posebej pri vrednotenju dosežkov. Med te 
oblike prištevamo: skupinsko učno obliko, delo v dvojicah in individualno obliko 
(Kramar, 2009).   

V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili skupinski učni obliki kot tisti, ki je bila 
izbrana za pouk, pri katerem so se učenci samostojno učili s pomočjo namizne 
didaktične igre.  

2.1.2 Skupinska učna oblika  

Kot uspešnejša učna oblika se je uveljavila skupinska učna oblika. Pri tej se učenci 
razdelijo na manjše skupine, kjer z medsebojnim sodelovanjem samostojno pridejo 
do učnih rezultatov. Gre za socialno obliko dela pri pouku, pri čemer se v manj številnih 
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skupinah na podlagi medsebojne povezanosti članov realizirajo učni cilji (Nemec 
Meyer, 1956 v Kubale, 2001; Cencič, M. in Cencič, M., 2002). Skupinsko učno obliko 
lahko ponazorimo z didaktičnim trikotnikom, znotraj katerega se prepletajo odnosi 
med učenci, učitelji in drugimi dejavniki pouka. Učenci so z učiteljem večinoma 
v posrednem odnosu, medtem ko z učno vsebino in ostalimi sošolci vzpostavljajo 
neposreden stik (Blažič idr., 2003). M. Kramar (2009) opisuje, da gre pri skupinski učni 
obliki za skupine od tri do pet učencev, ki samostojno izvajajo določene dejavnosti 
pod vodstvom učitelja, ki je z učenci le v posrednem odnosu. Ne glede na to je 
učiteljeva vloga nepogrešljiva, saj nudi pomoč, sodeluje z vodji skupin in na koncu 
skupaj z učenci izvede analizo uspešnosti.  

Prednosti skupinske učne oblike se odražajo v tem, da si lahko učenci ob ustreznem 
vodenju dela pridobijo razne socialne in komunikacijske spretnosti, se navajajo 
na medsebojno delo, skupno načrtovanje, razvijajo socialne kompetence (sočutje, 
zaupanje, različnost, odgovornost) (Tomič, 2003). Za dosego skupnega cilja je 
pomembno medsebojno sodelovanje v skupini. Tega opredeljujejo metode, s katerimi 
spodbudimo, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri učenju in hkrati pomaga tudi 
drugim sošolcem, da pridejo do tega (Peklaj, 2001). 

Kot slabosti skupinske učne oblike se izpostavljajo neekonomičnost s časom, 
zapostavljenost šibkejših učencev, težje snovanje pojmovne mreže, pojav nestrpnosti 
ipd. Takšne okoliščine nadzoruje in rešuje prav učitelj (Poljak, 1974). Učitelj pri uporabi 
sodelovalnih skupin prevzame vlogo opazovalca, ki analizira potek procesa, daje 
povratno informacijo o uspešnosti reševanja nalog in o sodelovanju v skupini (Peklaj, 
2001). Z didaktično analizo učitelj stalno spremlja in ugotavlja potek skupinskega dela, 
dosežke učencev, te zapiše in jih upošteva pri nadaljnjem delu.  

Za kakovostno in uspešno izvedbo skupinske učne oblike je treba upoštevati naslednje 
napotke:  

‒ Skupine oblikujemo na podlagi upoštevanja vsebine dela, ciljev, značilnosti 
učencev in objektivnih pogojev dela.  

‒ Skupine dobro organiziramo, tj. jasno opredelimo naloge in načine dela, določimo 
vloge in dolžnosti posameznikov. 

‒ Določimo časovni potek za komuniciranje znotraj skupine in z učiteljem. 
‒ Jasno predstavimo odnose in komunikacijo v skupini.  
‒ Izdelamo jasna navodila za delo posameznih skupin.  
‒ Pripravimo ustrezno didaktično okolje (prostor) in didaktična sredstva (Kramar, 

2009). 

2.2 IGRE 

Ena od opredelitev igro pojmuje kot svobodno in neodtujeno dejavnost, ki povzroča 
veselje in občutek zadovoljstva, vendar za otroke to ni nikakršna zabava in razvedrilo 
v našem pomenu besede, temveč silno resna zadeva (Bognar, 1987, str. 28). A 
pri točni opredelitvi naletimo na zaplete, saj nam to otežujeta dejstvi, da se igra 
prilagaja starosti otroka in vrsti igre (igra vlog, sociodramska igra, domišljijska igra, 
konstrukcijsko-gibalna igra, družabna igra …). Igra zajema širok nabor različnih 
dejavnosti, vendar se pri večini opredelitev pojavljajo tudi določeni podobni kriteriji 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Večina avtorjev, ki preučujejo igro, je mnenja, 
da več prisotnih kriterijev opredeljuje več soglasja, da gre za igro (npr. Boller in Kapp, 
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2017; Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Več avtorjem je skupno, da ob igri zaradi 
spontane narave dejavnosti igralci doživljajo pozitivna občutja, da igra zajema različna 
področja otrokovega razvoja in je svobodna (Bognar, 1987; Krasnor in Pepler, 1980, 
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2017; Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

L. Horvat (2006, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) izpostavlja definicijo avtorice 
M. Duran, ki pravi, da je igra v splošnem nespecializirana, nediferencirana, 
kompleksna in multifunkcionalna aktivnost. Pod pojmom igre se nahajajo še druge 
asociacije – od računalniških, mobilnih, družabnih, športnih iger itd. Vsem je skupno, 
da imajo cilj, izziv in pravila, ki vodijo do cilja (Boller in Kapp, 2017). Večina opredelitev 
omenja brezmejnost igre in razvoj širokega nabora kompetenc, kar pomeni, da igra 
vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj in spodbuja še druge 
povezave, npr. primerjanje med aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim, 
povezovanjem domišljije in realnosti, logičnega in absurdnega, varnostjo in 
tveganjem … (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Pri igri gre za reprezentacijo 
realnosti s »kot če«, »kaj če«, je pomenska in vodi k doživetjem, izkušnjam, je 
užitkarska (tudi ko so otroci poglobljeno zaposleni z dejavnostjo), je prostovoljna in 
notranje motivirana, določena s pravili, ki so izražena na impliciten ali ekspliciten način, 
ter je doživljajska, ker se kaže prek dejavnosti in ciljev, ki jih otroci razvijejo sami 
(Fromberg, 1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

Povezave med kriteriji igre ponazarja model kriterijev igre (slika 2), pri čemer je 
potemnjeni del tisti, ki je najustrezneje ocenjen kot igra. Igro sestavlja več področij, ki 
se med sabo prepletajo. Fleksibilnost igre naj bi se odražala v njeni različnosti oblik in 
vsebine, omogočala naj bi uživanje v dejavnosti s pomočjo pretvarjanja »kot da bi«. 
S tem se igralci najbolj vživijo v igralno izkušnjo in so notranje motivirani (Krasnor in 
Pepler, 1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2017). 

 

Slika 2: Model kriterijev igre. A – fleksibilnost; B – pozitivni občutki; C – pretvarjanje; D – notranja motivacija 
(Krasnor in Pepler, 1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, str. 3, 2017). 

S podobnimi kriteriji igro opredeljujejo tudi drugi avtorji, ki pravijo, da je igra notranje 
motivirana z dejavnostjo samo in ne zunanjimi zahtevami (Pellegrini, 1991, 
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Vzroki za igro so prostovoljni, iz notranjih 
potreb, saj si z njo otroci naredijo (učno) izkušnjo bolj dosegljivo (Umek idr., 2013). Igra 
omogoča osmišljanje vsebine prek lastnih doživetij, ne izkušenj drugih ljudi, saj si 
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igralci ustvarjalne konstrukte krojijo sami (Bruce, 1996, v Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2001).  

Ne glede na teoretično pripadnost posameznih strokovnjakov se več avtorjev strinja, 
da je igra aktivnost, ki se pretežno veže na obdobje otroštva. Velja za otrokovo 
osnovno dejavnost, ki se pozneje izraža kot alternativa odrasli realnosti (Horvat, 2010; 
Umek idr., 2013). Je naravna in nepogrešljiva oblika v razvoju mladega človeka, saj se 
z njo razvija, oblikuje telesne, duševne sposobnosti in druge kognitivne lastnosti 
(Pregrad, 1980, v Bognar, 1987).  

2.2.1 Elementi igre 

Elementi igre so značilnosti in komponente, ki izboljšajo igralno doživetje in pritegnejo 
igralčevo pozornost. Med te sodijo tako estetske komponente, sestava figur kot tudi 
izgled igralnih kart itd. Doslednost in urejenost igralnih elementov ustvari prvi vtis 
za igro (Boller in Kapp, 2017). Igra mora biti praktična in ustrezno oblikovana, da 
pritegne igralce (Petauer Vizjak, 2011). Pri pripravi igre je treba upoštevati prostor, čas, 
število udeležencev, značilnosti udeležencev in izbor pripomočkov, ki se kreirajo v fazi 
priprave igre. Vsaka igra potrebuje tudi navodila, ki naj bi bila zapisana kratko, jasno 
in preprosto (Mrak Merhar idr., 2013). Omenjeni pogosti igralni elementi z opisi so 
predstavljeni v tabeli 1 (Boller in Kapp, 2017).  

Tabela 1: Pogosti igralni elementi (Boller in Kapp, 2017). 

Igralni 
elementi 

Opis 

Estetika Vizualna oblika igre in raznovrstni pripomočki.   

Priložnost Elementi, ki igralcem omogočijo izenačitev, jih presenetijo ali pa 
prekinejo igro (izločanje).  

Tekmovanje Nasprotovanje med igralci, ki poskušajo preseči drug drugega.  

Konflikt Nekaj, kar mora igralec tekom igre prestati, doseči ali ustvariti 
pred drugimi.  

Sodelovanje Igralci igrajo skupaj, da bi dosegli cilj, ali pa drug drugemu 
predstavljajo izziv za zmago.  

Stopnje Urejenost igre, da lahko igralec pri tej napreduje v višje nivoje. 
Stopnje predstavljajo napredek in dvig težavnosti pri igri.  

Pripomočki Predmeti, s katerimi si igralec pomaga pridobiti prednost. Lahko jih 
pridobiva ali izgublja (npr. denar), pri nekaterih igrah mora zaradi teh 
tudi na začetek igre.  

Nagrada Dosežek, ki ga igralec prisluži na podlagi izvedbe in zaključka. 

Zgodba Zgodba, ki se plete čez celotno igro in osmišlja razloge za igranje 
igre ter se navezuje na vključeno temo.  

Strategija Element, ki ga ima igra, da igralca prisili k analiziranju in razmisleku 
o različnih opcijah.  

Tema Vsebinska plat, ki jo vpeljuje igra.    

Čas Pri igri je ta »stisnjen«, saj lahko nekaj, kar bi v resničnem svetu delal 
dneve, tu ustvariš v minutah. Včasih igri služi kot element, zaradi 
katerega lahko igralec zmaga ali izgubi.   

V igri je pomembna t. i.  ambientacija, kar pomeni, da sodelujoče s pomočjo igre 
prestavimo v nek nov svet, kjer imajo vloge in priložnosti dobiti novo izkušnjo. Pri tem 
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je pomembno, da gre za resničnost teme, da je nova in aktualna ter v igri primerno 
prikazana in z njeno pomočjo ustvarjamo napetost med potekom igre (Mrak Merhar 
idr., 2013). Igralce žene tudi cilj igre. Prav slednji je smisel igranja, ki se odraža kot 
zmagovalno stanje. Gre za kakršenkoli dosežek oz. aktivnost, ki zaključi igro – lahko 
ga predstavljajo končno polje, največji delež surovin, razrešitve ugank ipd. Končni 
rezultat igrane igre pove, kako uspešen je sodelujoči v primerjavi z ostalimi, kar izzove 
čustveno reakcijo pri igralcu (Boller in Kapp, 2017). Konec igre hkrati predstavlja tudi 
začetek nove, zato ji lahko pripišemo lastnost cikličnega procesa. Začetna pravila so 
pri tem določena, vendar se ob ponovnem začetku lahko prilagodijo ali nadgradijo 
(Juras, 2004).  

2.2.2 Klasifikacija igre 

Čeprav v igri obstajajo nekatere univerzalne značilnosti, raziskovalci na različne načine 
opredeljujejo klasifikacijo iger. Za različne namene so pomembne razvrstitve 
z različnimi kriteriji in posledično obstaja skoraj toliko delitev, kolikor je iger (Baer, 
1995). Klasifikacije se nanašajo na različne kriterije, tj. uporabljen material, tip 
delovanja, vsebina igre, socialna oblika ipd. (Umek idr., 2013).  

Boller in Kapp (2017) predlagata delitev iger v dve skupini: digitalne igre in namizne 
igre. Med prve sodijo mobilne, računalniške in igralne konzole, med druge pa igre 
z igralno ploščo, igre s kartami in igre kockanja. Smilanskyjeva (1968, v Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2006) otroško igro razvršča v štiri skupine glede na različne 
razvojne ravni igre; to so: funkcijska igra, konstrukcijska igra, dramska igra in igra 
s pravili. Med slednje sodijo tudi igre na igralnih ploščah, ki so osrednji predmet 
magistrskega dela.  

Na Slovenskem je najbolj razširjena Toličičeva klasifikacija otroške igre, ki igre deli na:  

‒ funkcijsko igro, ki jo opredeljuje kakršnokoli preizkušanje senzomotornih shem 
na predmetih (otipanje, metanje, tek, vzpenjanje …); 

‒ domišljijsko igro, ki vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 
‒ dojemalno igro, pri čemer gre za dejavnosti, kot so npr. poslušanje, opazovanje, 

posnemanje, branje; 
‒ ustvarjalno igro, ki jo zaznamujejo pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 

gradnja (Toličič 1961, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Cehova klasifikacija iger (tabela 2) sestoji iz dveh skupin, v kateri so igre razvrščene 
glede na namen in glede na način (Umek et. al, 2013). Pri prvem kriteriju delitve iger, 
tj. glede na namen, je izpostavljeno, kaj želimo z igro doseči oz. s kakšnim namenom 
bomo igro uporabili. Naslednji kriterij, tj. določanje glede na način, prvega podpira, saj 
igre razvršča na podlagi tega, na kakšen način lahko pridemo do želenega učinka 
(Mrak Merhar idr., 2013).  
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Tabela 2: Cehova klasifikacija iger (Mrak Merhar idr., 2013) 

Klasifikacija glede na namen Klasifikacija glede na način 

Igre spoznavanja Velike igre 

Poživitvene igre 

Igre za delitev v skupine Tekmovalne igre 

Igre za gradnjo skupnosti Igre vlog 

Socialne igre Bansi 

Simulacijske igre Miselne igre 

Igre zaupanja Strateške igre 

Evalvacijske igre Namizne igre 

Zaradi raznolikosti klasifikacij igre lahko ugotovimo, da je enotno delitev iger nemogoče 
oblikovati, podobno kot pri opredelitvi samega pojma igre. Obstaja preveč dejavnosti, 
ki nosijo pojem igre, zato jih je nemogoče enolično označevati. V nadaljevanju bo 
podrobneje opredeljena namizna didaktična igra, ki je bila uporabljena v raziskovalnem 
delu magistrskega dela.  

2.3 DIDAKTIČNE IGRE 
Kar slišim, pozabim. 

Kar vidim, si zapomnim. 

Kar naredim, znam. 

(pregovor) 

Didaktična igra je vrsta igre, ki se nanaša na vnaprej načrtovane izobraževalne cilje, ki 
jih dosežemo z aktivno vlogo udeležencev (Mrak Merhar idr., 2013). Več teoretikov 
dodaja, da didaktične igre določamo prek vsebine (seznanjanje z nalogami, navodili), 
pravil (kratka, jasna, natančna) in poteka igre (zabaven, privlačen, motivacijski, 
svoboden) (Klemen, 2010; Kašnik Janet in Senica, 2009; Mrak Merhar idr., 2013). 
Didaktične igre pospešujejo miselni razvoj učencev in bogatijo njihove izkušnje. Zaradi 
vabljive oblike učence še posebej pritegnejo k sodelovanju (Čas in Krajnc, 2015). So 
igre z nalogami, ki zahtevajo in razvijajo učenčeve duševne funkcije, potrebne 
za doživljanje, dojemanje, ustvarjanje in poustvarjanje vsebine in upoštevanje različno 
zahtevnih pravil (Klemen, 2010). V šoli didaktične igre omogočajo prijetnejše 
spoznavanje učnih vsebin, učenci z njimi dosežejo zahtevane vzgojno-izobraževalne 
cilje in doprinesejo k boljši zapomnitvi. Z uporabo didaktične igre tudi učenci s slabšimi 
sposobnostmi in z manj predznanja dobijo boljše možnosti za sledenje in sodelovanje 
pri učni vsebini, zato so primerne za uporabo v heterogenih skupinah (Long, 2011). 
Več raziskovalcev izpostavlja pomen didaktične igre pri učenčevem razvoju, zato njene 
vloge ne bi smeli zapostavljati.  

Igra in učenje se sprva zdita nasprotna si pojava, saj se je igra prav v šoli razvila kot 
nenaravna, torej prisilna, nesvobodna dejavnost. Gre za aktivnost, ki povzroča veselje 
in je prisotna kot otrokova notranja potreba. Treba jo je naravnati kot naravno učenje, 
nato med igro in učenjem ne bo razlik (Bognar, 1987). Pri poučevanju izstopajo 
določene smernice, ki nimajo znanstvene podlage, npr. da mora biti učenje zabavno 
(Good in Brophy, 2000, str. 221). Kobal (1992, str. 9) navaja, da dejavnosti 
z raziskovalnim pristopom krepijo radovednost, željo po opazovanju in raziskovanju, 
omogočajo poglabljanje in razširijo znanje ter spodbudijo iskanje možnosti za uporabo 
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tako pridobljenega znanja. Didaktično igro lahko smatramo kot celostno metodo 
učenja, saj ustvarja pozitivno učno okolje, kar doprinese k doseganju ciljev 
na prijetnejši način (Šinigoj, 2010). Učenci popolnoma drugače smatrajo naloge, ki so 
povezane z igro, kot tiste, ki so jim posredovane na klasičen način. Zaradi svojskih 
prvin, ki jih didaktična igra vključuje, druge dejavnosti v šoli pa ne, je didaktično igro 
smiselno vpeljati v pouk premišljeno in utemeljeno, saj z njo ne vplivamo le na učenčev 
intelektualni razvoj, temveč tudi na socialnega, moralnega, estetskega, telesnega in 
delovnega (Adamič, 1989). S. S. Boocock je ugotovitve svoje raziskave predstavil 
v monografiji The Encyclopedia of Education (Enciklopedija vzgoje) in med drugim 
izpostavil, da didaktična igra pri pouku povečuje motivacijo, interes, izziva večjo 
pozornost in naredi učenje zanimivejše kot druge metode. Kombinacija didaktične igre 
in drugih učnih metod je ustrezna oblika za nevsiljivo posredovanje novega znanja 
(Aransky in Klarin, 1987). 

Pozitivna lastnost didaktične igre je ta, da učencu dopušča napake, ki ga,  namesto da 
bi ga odvrnile od vsebine, spodbudijo k ponavljanju, vaji in s tem tudi poglabljanju svojih 
znanj (Čas in Krajnc, 2015). Aktivno sodelovanje pri didaktični igri ima vpliv 
na povišanje pozornosti, izboljšanje storilnosti in reševanje miselnih problemov 
(Goldstein, 2012). V družabnih igrah se razvijajo tudi socialna čustva, npr. simpatija 
do človeka, naklonjenost, obzirnost, solidarnost, požrtvovalnost itd. S temi učenec 
oblikuje socialno življenje, ki je ključni element sodobne družbe (Smiljanić-Čolanović 
in Toličič, 1977). Almy (2000, v Koop, 2010) dodaja, da učenci z igro postajajo 
fleksibilnejši v mišljenju, reševanju problemov in pridobijo sposobnost prilagajanja 
raznim situacijam.  

Med različnimi raziskovalci se pojavljajo podobna mnenja glede svobode učencev 
pri igranju didaktične igre. Pri tej učenec nima take svobode kot pri drugih igrah, saj 
gre pri didaktični igri za doseganje točno zastavljenih učnih ciljev, glavni cilj splošne 
igre pa sta zabava in zadovoljstvo udeležencev. Običajna igra je svobodna in pri njej 
sodeluje, kdor želi, pri didaktični pa morajo sodelovati vsi in je izvajana pod nadzorom 
pravil oz. učitelja (Klemen, 2010; Vankuš, 2005). Čeprav učenec pri didaktični igri ni 
popolnoma svoboden, se ob dejavnosti zabava (Kašnik Janet in Senica, 2009).  

2.3.1 Namizna didaktična igra 

Magistrsko delo je usmerjeno v raziskovanje učinkovitosti namiznih didaktičnih iger, 
zato bodo v nadaljevanju tovrstne didaktične igre opredeljene natančneje.    

Namizne igre so tiste, ki jih običajno igra več ljudi hkrati, pri njih pa uporabljamo igralno 
ploščo, kocke in/ali karte. Največkrat so del poživitvenih iger in iger za gradnjo 
skupnosti (Mrak Merhar idr., 2013). A. Padurean (2013) bolj specifično opredeli, da jih 
lahko v učnem procesu uporabimo za individualno učenje, učenje v parih ali skupini.  

Tako kot obstaja več klasifikacij otroške igre, tudi namizne didaktične igre avtorji 
opredeljujejo po različnih kriterijih. S. Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006) igre na igralnih ploščah umešča med igre s pravili, ki so najpogostejša 
vrsta igre med osnovnošolskimi otroki, mladostniki in odraslimi. Običajno gre za že 
izdelane igre, ki so del kulture, v kateri otrok odrašča, hkrati pa tudi sam sodeluje 
pri nastajanju in ustvarjanju novih tovrstnih iger. V enako kategorijo jih vključuje Bognar 
(1987) in piše, da ponujajo veliko možnosti za uporabo pri pouku, saj so njihova 
temeljna značilnost pravila, ki usmerjajo potek, po želji pa jih lahko tudi prilagajamo oz. 
spreminjamo za potrebe pouka. A. Padurean (2013) dodaja, da namizne didaktične 
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igre spodbujajo tako sodelovanje kot tudi tekmovalnost. E. Kamenov (2006) uvršča 
namizne igre med tip igre »človek ne jezi se«, katere bistvo je, da se s figuro pomikamo 
proti cilju na igralni plošči. Gibanje igralčeve figure poteka v skladu s številko, ki jo 
pokaže kocka, v smeri in po vrstnem redu premikanja, ki je vnaprej določeno s pravili. 
Ta določajo smer, zapreke igre, pogoje izločanja nasprotnikovih figur, pogoje zmage 
itd. (Marjanovič, 1981).  

2.3.2 Vloga učitelja pri didaktični igri 

Odrasla oseba ali kompetentni vrstnik nosi vlogo, prek katere lahko učenec udejanja 
neformalno obliko učenja. Avtor Vigotski ta pojav opredeljuje s pojmom »območje 
bližnjega razvoja«. Didaktična igra pri tem predstavlja dodaten optimalen okvir in 
stimulativen igralni material za spodbujanje otrokovega razvoja (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006). Na posameznem učitelju je, da omogoči poučevanje s to metodo dela 
in učencem ponudi možnosti za napredek z inovativnim pristopom.    

Pojavlja se problematika glede neobzirnosti do počutja učencev, njihovega doživljanja 
in s tem povezanih možnosti za boljše rezultate v vzgojenosti, ki jo lahko šola doseže 
z življenjskimi odnosi (Adamič, 1989). Odrasli včasih podcenjujejo pomen (didaktične) 
igre za otrokov miselni in telesni razvoj. Zanje so pomembni vsi čuti za zaznavanje, 
čemur lahko zadostimo ravno z didaktično igro oz. spodbudnim učnim okoljem 
(Pitamiceva, 2013). Pri učenju pomagajo pozitivna čustva, nasprotno pa strah, stres 
ali žalost učenje blokirajo. Smiselno učenje ob prisotnosti negativnih čustev ni mogoče 
(Kolb in Miltner, 2005).  

Vlog učitelja v učnem kontekstu je zaradi narave dela več, odvisno od izbire učnih oblik 
in metod. Učitelj v učni situaciji, v kateri za izvedbo pouka uporabi didaktično igro, hkrati 
prevzame vlogo organizatorja, menedžerja, načrtovalca, umetnika/inovatorja, 
spodbujevalca, mentorja, vzdrževalca discipline in na koncu učnega procesa tudi vlogo 
analitika oz. evalvatorja. Vse vloge, ki jih učitelj opravlja, morajo biti skladne, zato ni 
mogoče govoriti o enotni, točno usmerjeni. Glede na družbene spremembe se kaže 
potreba po tem, da se učiteljeva vloga v skladu s potrebami stalno spreminja (Cencič, 
2005). Obenem mora učitelj poskrbeti tudi za usmerjanje učencev, vodenje v različnih 
življenjskih in ožjih učnih situacijah. To naj bi izvajal na način, da bodo učenci po svojih 
močeh tvorno sodelovali in razvijali ter krepili lastno samostojnost (Kramar, 2009). 
Od učiteljev bi bilo nerealno pričakovati, da bi v učnem prostoru vse učence pritegnili  
na enak način, vendar pa se od njih pričakuje, da k učenju proaktivno spodbudijo čim 
večje število udeleženih (Stipek, 1996). Pri uporabi različnih motivacijskih spodbud ima 
najpomembnejšo vlogo ravno učiteljeva fleksibilnost, ki izhaja iz poznavanja učencev 
(Razdevšek – Pučko, 2002).  

Collier (1985, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) ponazarja konceptualizacijo 
različnih vidikov spodbujanja didaktične igre (slika 3) s strani učitelja. S te je razvidno, 
da lahko vsak od navedenih pogojev pomembno vpliva na kakovost igre oz. 
pri tej sodoloča. Za kakovostno izvedbo igre je treba sodelujočim omogočiti zadostno 
količino časa, saj jim to omogoča, da so vztrajni, oz. jih pomanjkanje tega lahko odvrne 
od kompleksnejših mišljenj in načrtovanj. Pomembni so tudi prostor za igranje in 
ustrezni igralni materiali, s katerimi je možno organizirati raznolike in kakovostne 
didaktične igre. V veliki meri je pomembno tudi spodbujanje s strani odrasle osebe, ki 
proces igranja opazuje, spremlja in poskrbi za ustrezno vključevanje otrok v igro 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  
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Slika 3: Collierjeva obogatitev igre: pogoji, opazovanje, spremljanje ter vključenost (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2006). 

Učiteljevo načrtovanje didaktične igre pri pouku naj bi vključevalo učne cilje, učno 
vsebino, pravila in obliko igre, ki omogočajo: 

‒ prilagoditev zahtevnosti ciljev individualnim sposobnostim, potrebam in interesom 
učenca na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju; 

‒ razvoj vseh sedmih inteligenc (jezikovna, matematično-logična, vidno-prostorska, 
glasbena, telesno-gibalna, medosebna, avtorefleksivna); 

‒ uporabo vseh čutov učenca (Čampa, Kepec, Kežman-Počkaj in Skok, 2000).  

Učiteljeva vloga med didaktično igro je, da ustvari vzdušje, v katerem se bodo učenci 
počutili varne; jasno razloži način dela in postavi časovne omejitve; učencem omogoči 
samorefleksijo in refleksijo dogajanja ter tudi sam aktivno sodeluje pri učnem procesu 
(Budnar, 2000, str. 94). Podobno tudi A. Padurean (2013) opredeljuje tri glavne cilje, 
ki naj bi jih učitelj dosegel s poučevanjem z didaktično igro, tj. pomagati učencem, da 
samostojno razmišljajo, da uspešno rešijo preizkus znanja na poučevano učno vsebino 
in razvijajo samozaupanje pri usvajanju novih učnih vsebin. Ko učitelj doseže, da znajo 
učenci sami rokovati z didaktično igro, ga to razbremeni in mu omogoči več časa 
za dopolnilne ukrepe, s tem pridobi tudi možnost, da se tudi sam udeleži igre in 
pozitivno prispeva k odnosom z učenci (Badegruber, 1995). 

2.3.3 Vloga učencev pri didaktični igri 

Osrednji dejavnik pouka so učenci, saj je ta namenjen njim in dosežkom, ki so rezultat 
njihove lastne dejavnosti. Pri pouku ne gre le za pridobivanje znanja, temveč za proces 
celovitega razvoja vsakega posameznika, zato je treba učence že v izhodišču 
upoštevati kot subjekte tega procesa (Kramar, 2009). Brez aktivne udeležbe učenca 
pri poučevanju ne moremo pričakovati razvoja kompleksnejših mentalnih struktur, ki 
doprinesejo k trajnemu, transfernemu znanju in samostojnemu reševanju učnih 
problemov (Kroflič, 2002 v Pevec Semec, 2009). Učno aktiven je učenec, ki je 
motivirano udeležen v učnem procesu, kar pomeni, da:  

‒ k učnim nalogam pristopa željno; 
‒ je pri učenju prizadeven in uporablja strategije za reševanje problemov; 
‒ se vztrajno sooča s težavami pri učenju; 
‒ stremi k razumevanju in obvladovanju učnih spretnosti; 
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‒ kaže zanos in je optimistično naravnan; 
‒ med učnim procesom občuti napredek in zadovoljstvo; 
‒ je ponosen na svoje dosežke (Stipekova, 1996).  

Didaktična igra je dejavnost, pri kateri učenci doživljajo t. i. doživljajski tok, zaradi česar 
je izkušnja prijetna in predstavlja jedro notranje motivacije (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2001). Je tista, ki omogoča funkcionalno prepletanje in povezovanje 
med učnim programom in tistim, kar učenec rad počne. Z njo k učni vsebini pristopi 
zainteresirano, pripravljen na medsebojno sodelovanje in merjenje, s tem pa tudi 
na dokazovanje in uveljavljanje. V didaktično igro otroci vložijo veliko svojega truda, 
prek nje doživljajo notranje zadovoljstvo in preizkušajo samega sebe. Učenčeva 
pozornost je zaradi učinka dejavnosti daljša in privede do razvoja raznih kompetenc 
(Adamič, 1989). Klemen (2010) navaja naslednja področja, ki jih učenec razvije in 
utrjuje prek didaktičnih iger: 

‒ govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje); 
‒ motorika (ročne spretnosti, koordinacija, reakcija); 
‒ čutila (tip, sluh, vonj); 
‒ miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje); 
‒ domišljija (izmišljanje, nove igre); 
‒ ustvarjalnost; 
‒ izkušnje in znanje; 
‒ spoznavanje med vrstniki; 
‒ lastnosti značaja (samostojnost, pogum).  

Številne raziskave poročajo, da sta trajnost in uporabnost znanja večji, če je znanje 
pridobljeno na aktiven način (Bransford, Brown, Coocking, 2000 v Pevec Semec, 2015, 
Umek in Mrak Merhar, 2013). Pri tem je pomembno, da aktivno delo ni namenjeno 
samo sebi, temveč je smiselno strukturirano in vodeno, da ne pride do nepovezanega 
znanja, ki ni umeščeno v t. i.  »veliko sliko medsebojnih povezav« (Gifford, 2012 
v Pevec Semec, 2009). Del aktivnega učenja sta kot zaključna faza tudi avtorefleksija 
in samoocenjevanje (Šteh Kure, 2004 v Pevec Semec, 2009). Tudi v pričujočem 
magistrskem delu dajemo poudarek zaključni aktivnosti učencev, tj. pri sklepnih 
ugotovitvah, ki imajo na pridobljeno znanje na podlagi didaktičnih iger pomemben 
doprinos.   

2.3 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Ker se lahko pri samostojnemu usvajanju znanja z namiznimi didaktičnimi igrami 
pojavijo nejasnosti, primanjkljaji v znanju ipd., je po didaktični igri nujen tudi sklepni 
del, s katerim povzamemo ugotovljeno pri učencih. Več avtorjev (Block, 2014; Marentič 
Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Wolf in Supon, 1994) navaja pomembnost zaključkov 
oz. refleksijo dejavnosti, saj na ta način učenci izrazijo svoje poglede, razlage, izkušnje 
in utemeljitve. Sklepne ugotovitve so del pouka in zavzemajo mesto na koncu učne 
ure oz. kadarkoli med poukom, ko je treba pojasniti glavne pojme in zagotoviti, da 
učenci razumejo vsebino (Wolf in Supon, 1994).  

Sklepna faza učne ure je namenjena sprotni didaktični refleksiji in analizi konkretne 
didaktične enote, s katero se prepleta tudi sklepno preverjanje dosežkov 
za ugotavljanje učinkovitosti pouka. Njen namen je sprotna razjasnitev dogajanja, uvid 
povezanosti in odvisnosti dosežkov od lastnega sodelovanja (Kramar, 2009). Faza 
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analize je namenjena kritičnemu ovrednotenju opravljenega dela, zato je treba 
opravljeno delo dokumentirati in rezultate jasno predstaviti (Jank in Meyer, 2006). 
Pri analizi učenec pridobljeno znanje razčleni tako, da postanejo odnosi 
med posameznimi elementi jasni, kar ključno prispeva k trajnosti znanja (B. Marentič 
Požarnik, 2000). Reese (2014) ugotavlja, da lahko način, kako zaključimo učno uro, 
bistveno vpliva na učenčevo zmožnost organiziranja, evalviranja in hranjenja 
pridobljenih informacij.  

Vse večkrat praksa kaže, da učitelji na ta del pozabijo ali pa ga zaradi časovne stiske 
izpustijo, s čimer izpustijo pomembno priložnost za pridobitev povratnih informacij. 
Zaključek velja za enega najtežjih elementov pri kreiranju učne ure, celo za zelo 
izkušene učitelje. S tem, ko ta del izločimo iz učne ure, učencem onemogočimo, da bi 
razmislili o tem, kaj so se naučili (Wolf in Supon, 1994). Ta dejavnost je za učitelje 
zahtevna, saj ni smisel le v njeni izvedbi, temveč predvsem v njeni kakovosti. Zaključek 
mora biti efektiven, to pa dosežemo s premišljenim izborom vprašanj (Miller, 2015). 
P. Beadle (2011) daje zaključnim diskusijam velik pomen, celo s predlogom, da jih 
učencem predstavimo kot del večine učnih ur, s katerimi povzamemo bistvo in jim zato 
ne postane rutinsko zapravljanje časa, temveč del učne ure, ko se njihova pozornost 
zopet usmerjena k učitelju. Pri tem opozarja, da ne smejo biti preobsežne in naj se jih 
ne izvaja v času, ko naj bi se začel odmor. Po izkušnjah sodeč učenci ob koncu učne 
ure niso naklonjeni kritični analizi svojih delovnih rezultatov, zato je učiteljeva naloga, 
da učence pravočasno in jasno seznani z njihovimi dosežki (Jank in Meyer, 2006).  

Avtorji navajajo različne sklepne dejavnosti za povzetek prej usvojene učne vsebine. 
Avtorici Cencič (2002) v okviru problemskega pouka izpostavljata končno diskusijo kot 
dominantno nalogo, saj daje možnosti za primerjanje in utemeljevanje različnih 
predlogov. Pri reševanju problema je sklepna diskusija tista, s katero drugemu 
dokazujemo, pojasnjujemo strategije in primerjamo stališča. M. Juriševič (2006) 
v naboru različnih povratnih informacij navaja primer takšne, ki učence informira 
o učnih dosežkih. Gre za povzetek informativne narave, ki učencem sporoča 
natančnost naučenega, po potrebi pa vsebuje tudi korektivni del. Takšna povratna 
informacija učencem sporoča raven njihove učne kompetentnosti in jih spodbudi 
k doseganju višje ravni znanja. Z didaktičnega vidika diskusija lahko poteka v več 
različnih oblikah, tj. frontalno, kadar v to vključimo celoten razred, in se jo spodbuja 
na začetku, med potekom in na koncu učne ure. Druga oblika sklepnih diskusij je 
značilna za delovne skupine, ko učenci skupaj izpolnjujejo neko nalogo, sodelujejo 
pri projektu in razpravljajo o stališčih (Cencič, M. in Cencič, M., 2002). A. Vencelj 
(2017) je v svojem magistrskem delu z različnimi vrstami didaktičnih iger ugotavljala 
vpliv različnih sklepnih ugotovitev na poučevanje in za potrebo raziskave izvedla 
vodeno sklepno diskusijo ter samostojno sklepno diskusijo. Sklenila je, da obe vrsti – 
vodena in samostojna izvedba sklepnih ugotovitev – pozitivno vplivata na znanje 
učencev.  

2.4 UČNI VSEBINI VETER IN VODA V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE 

Naravoslovno znanje zajema skupek več področij, tj. pojmovanj, postopkov in stališč, 
ki so med sabo povezani in se razvijajo z naravoslovnimi dejavnostmi (Raper in 
Stringer, 1987, v Skribe Dimec, 2007; Harlen, 1992a, v Skribe Dimec, 2007; Hein in 
Price, 1994, v Skribe Dimec, 2007). Koncept naravoslovnega znanja je sestavljen 
iz teorij, zakonov, posplošitev in definicij, zanj pa je potrebno tako empirično kot tudi 
teoretično znanje (Jazbec in Perenič, 1992, v Kobal, 1992). V nadaljevanju bodo 
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natančneje opredeljene učne vsebine, ki so vključene v raziskovalni del magistrskega 
dela. 

2.4.1 Učna vsebina veter 

V Učnem načrtu1 za spoznavanje okolja2 (2011) že zasledimo cilje, usmerjene 
k spoznavanju vremenskih pojavov, kar pa se v Učnem načrtu za naravoslovje in 
tehniko3 (2011) sistematično nadgrajuje. Predvideno je, da se v 5. razredu znanje 
o vetru dopolni, in sicer s poznavanjem vzrokov nastanka vetra, načinov merjenja 
zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetra, poznavanjem načinov izkoriščanja vetra itd. 

‒ UN za SPO 

Učna vsebina veter se v UN za SPO nahaja v vsebinskem sklopu sile in gibanja, kjer 
so predvideni učni cilji, navedeni v tabeli 3.   
 
Tabela 3: Preglednica učnih ciljev za učno vsebino veter v UN za SPO. 

CILJI Učenci:  

 znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja,  

 znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih, 

 znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati 
s spremembami v naravi,  

 znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji,  

 znajo opazovati in opisujejo spreminjanje ter gibanje oblakov,  

 vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo hitrost in smer 
gibanja vetra, 

 znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji, 

 poznajo različne padavine in merijo količine padavin (dež, sneg). 

VSEBINE  Vremenska stanja (sončno, oblačno, deževno, vetrovno ipd.), 

 vremenski koledar, 

 vremenski pojavi (veter, oblaki, padavine) 

 povezovanje vremenskih pojavov (oblaki – padavine, burja – mraz, 
megla – brezvetrje ipd.), 

 izdelava vetrnice iz papirja, 

 merjenje padavin. 

 

‒ UN za NIT 

Učna vsebina veter se v UN za NIT nahaja v vsebinskem sklopu pojavi (toplota in 
temperatura; veter; vplivi Sonca na Zemljo), kjer so predvideni učni cilji, navedeni 
v tabeli 4.  
 
Tabela 4: Preglednica učnih ciljev za učno vsebino veter v UN za NIT. 

CILJI Učenci znajo:  

 razlikovati med temperaturo in toploto, 

 opisati različne termometre in meriti temperaturo, 

                                            
1 V nadaljevanju UN. 
2 V nadaljevanju SPO. 
3 V nadaljevanju NIT. 
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 razložiti vzroke za nastanek vetrov,  

 opisati načine merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov,  

 razložiti pomen vetra pri opraševanju rastlin in razširjanju semen 
(plodov),  

 utemeljiti, kako izkoriščamo veter, in se zavedati nevarnosti močnih 
vetrov,  

 načrtovati, izdelovati in preizkušati napravo za merjenje vetra in 
napravo, ki jo poganja veter, 

 razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo zrak,  

 povezati izkušnje s pihanjem vetra z vremenskimi razmerami,  

 poznati ciklone kot območja z nizkim tlakom in anticiklone kot 
območja z visokim tlakom,  

 razložiti, da vetrovi pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti 
ciklonom,  

 razložiti, da na smer vetrov vplivajo še druge okoliščine,  

 pojasniti, da vetrovi lahko prenašajo snovi in toploto, 

 razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da tla segrevajo zrak. 

VSEBINE  Toplota in temperatura, 

 gibanje zraka, 

 vplivi sonca na vreme. 
 

2.4.2 Učna vsebina kroženje vode v naravi 

Tudi za učno vsebino o lastnostih snovi najdemo cilje že v UN za SPO (2011), kar se 
v UN za NIT (2011) dopolni. Pri učni vsebini kroženje vode v naravi učenci v 5. razredu 
obnovijo znanje o procesih prehajanja vode v različna agregatna stanja in svoje znanje 
nadgradijo s poznavanjem pojavov, ki potekajo pri kroženju vode v naravi, spoznajo 
razloge za stekanje vode proti morju idr. 

‒ UN za SPO 

Učna vsebina voda se v UN za SPO nahaja v vsebinskem sklopu pojavi, kjer so 
predvideni učni cilji, navedeni v tabeli 5.  
 
Tabela 5: Preglednica učnih ciljev za učno vsebino kroženje vode v UN za SPO. 

CILJI Učenci:  

 poznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in tekočine,  

 razlikujejo različna agregatna stanja vode,  

 vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi, 

 poznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna 
svetloba, voda),  

 poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju. 

VSEBINE  Lastnosti snovi, 

 spreminjanje lastnosti snovi pri pojavih (sušenje, bledenje, 
preperevanje, raztapljanje ipd.), 

 obrnljivi (taljenje, strjevanje) in neobrnljivi pojavi (gorenje). 
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‒ UN za NIT 

Vsebina voda se v UN za NIT nahaja v vsebinskih sklopih snovi (snovi v naravi – voda) 
in pojavi (tekočine tečejo), kjer so predvideni učni cilji, navedeni v tabeli 6.  
 
Tabela 4: Preglednica učnih ciljev za učno vsebino kroženje vode v UN za NIT. 

CILJI Učenci znajo:  

 opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove lastnosti,  

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja 
oz. izparevanja,  

 razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi,  

 ugotoviti razloge za stekanje tekoče vode proti morju,  

 pojasniti razliko med površinskimi vodami in podtalnico,  

 razložiti pomen podtalnice kot vira pitne vode,  

 utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice omejenosti 
vodnih zalog,  

 prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice 
ter pojasniti posledice onesnaževanja. 

VSEBINE  Spremembe agregatnega stanja, 

 kroženje vode, 

 onesnaževanje in čiščenje voda, 

 površinske vode in podtalnica. 

 
Med didaktičnimi priporočili je v UN za uresničevanje ciljev predmeta NIT poudarjena 
učiteljeva vloga. Ustvaril naj bi spodbudno učno okolje in situacije, ki učencem 
omogočajo odkrivanje, izgrajevanje, oblikovanje (spo)znanj in razvijanje kritičnosti ter 
odgovornosti. S pomočjo naravoslovne radovednosti naj bi učenci spoznavali nove 
pojme, jih razumeli, razvili spretnosti za izvajanje postopkov in oblikovanje stališč, 
hkrati pa razvijali svoje načine učenja in samostojno raziskovali (Učni načrt 
za naravoslovje in tehniko, 2011).  
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3 EMPIRIČNI DEL  

Empirični del magistrskega dela vsebuje predstavitev raziskave na temo namiznih 
didaktičnih iger za učni vsebini veter in kroženje vode v naravi v 5. razredu osnovne 
šole in preučuje vpliv sklepnih ugotovitev na poučevanje z omenjeno metodo. Sprva 
sta v poglavju 3.1 predstavljena raziskovalni problem in namen raziskovanja, sledijo 
raziskovalna vprašanja in cilji (poglavje 3.2), prikaz uporabljene metodologije (poglavje 
3.3.) in instrumentov (poglavje 3.4) ter podrobna analiza rezultatov s končno razpravo 
v poglavju 3.5.  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 
RAZISKAVE 

Za izvajanje novejših strategij učenja se daje prednost inovacijskim elementom, kot so 
igrne in video didaktične priloge (Sikošek, 2008). Ob pregledu del s področja 
didaktičnih iger pri pouku SPO in NIT ugotovimo, da so bili učenci, poučevani z metodo 
didaktičnih iger, bolj motivirani za obravnavanje učnih vsebin kot učenci, poučevani 
na tradicionalni način (Mesec, 2015). Tudi druge avtorice (Iglič, 2016; Merhar Mrak, 
2013; Vencelj, 2017) ugotavljajo, da didaktične igre prispevajo k bogatejšemu učnemu 
okolju in učence spodbujajo k aktivnejši udeležbi pri pouku, pri čemer udeleženci učno 
vsebino začutijo in doživijo, kar ključno prispeva k trajnosti usvojenega znanja. 
T. P. Hyvonen (2011) pravi, da bi morali učitelji svoje poučevanje nenehno izboljševati 
na podlagi izsledkov raziskav o učenju in didaktični igri ter spoznanja vključiti v svoj 
pouk. Pomembno je, da se zna pedagog postaviti v vlogo učencev in za dosego učnih 
ciljev zagotovi tudi igrivo učno okolje, ki je produkt didaktičnih iger in fizičnih aktivnosti. 
Le inovativni pristopi k pouku pa niso dovolj za kakovostno in ustrezno posredovanje 
znanja. Sama didaktična igra ne zagotavlja, da z njo zagotovo dosežemo predvidene 
učne cilje. Več avtorjev (Block, 2014; Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Reese, 
2014; Wolf in Supon, 1994) izpostavlja pomembnost zaključne dejavnosti v učni etapi, 
s katero učenci strnejo naučeno, izdelajo povezave med pojmi in kritično razmišljajo 
o naučenem.  

Slednja teoretična izhodišča so bila temeljna za opredelitev raziskovalnega problema 
magistrskega dela. Čeprav številne raziskave poročajo o pozitivnih vidikih uporabe 
namiznih didaktičnih iger, so s stališča pridobljenega znanja namizne didaktične igre 
označene za najmanj učinkovite med ostalimi vrstami iger (Vencelj, 2017). Namen 
magistrskega dela je bil raziskati količino in kakovost pridobljenega znanja oz. 
doseganje učnih ciljev po učni uri, izvedeni z namiznimi didaktičnimi igrami. Namen pa 
je bil tudi na podlagi teoretičnih izhodišč, ki izpostavljajo sklepne ugotovitve kot 
nepogrešljiv element v učni uri, priti še do podatkov o razlikah med skupinama, 
v katerih so učenci imeli oz. niso imeli sklepnih ugotovitev, ter presoditi njihov vpliv 
na trajnost znanja.  

3.2 RAZISKOVALNI CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema sta bila oblikovana naslednja cilja 
magistrskega dela:  

‒ ovrednotiti doseganje učnih ciljev pri obravnavi učnih vsebin veter in kroženje vode 

v naravi z namiznima didaktičnima igrama;  
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‒ primerjati dosežke in trajnost znanja med učenci, ki so bili deležni sklepnih 

ugotovitev, in tistimi, ki jih niso bili.   

Raziskovalni vprašanji sta bili določeni na podlagi predhodno zapisanih ciljev. 

RV1: V kolikšni meri učenci dosežejo učne cilje pri obravnavi učnih vsebin veter in 
kroženje vode v naravi z namiznima didaktičnima igrama? 

RV2: Kakšne so razlike v dosežkih in trajnosti znanja med učenci, ki so povzeli svoje 
znanje s sklepnimi ugotovitvami, in tistimi, ki jih niso?  

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi je bila uporabljena osnovna deskriptivna metoda pedagoškega 
raziskovanja. Empirični del magistrskega dela je bil usmerjen v kombinirano 
raziskovanje: kvalitativno in kvantitativno.  

3.3.2 Vzorec  

V empiričnem delu raziskave so sodelovali trije oddelki 5. razreda oz. 60 učenk in 
učencev izbrane predmestne osnovne šole na JV Slovenije, v šolskem letu 2016/17. 
Učenci so bili razdeljeni v dve skupini (s sklepnimi ugotovitvami in brez teh), katerih 
povprečna starost je bila 10–11 let. Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski.    

Učenci so bili znotraj oddelkov naključno razdeljeni v dve skupini (brez njihove 
vednosti), ti dve skupini pa v podskupine po 4 oz. 5 učencev. Formirane skupine so se 
ohranile tekom celotne raziskave. Vsak učenec je dobil svojo šifro, s katero sta bili 
omogočeni sledljivost in enaka delitev v podskupine pri obeh učnih vsebinah.  

V nadaljevanju (tabela 5) so predstavljeni podatki za 44 sodelujočih učencev 
pri namizni didaktični igri vetrovna pot do cilja in 46 učencev, ki so sodelovali 
pri namizni didaktični igri vodni krog. Z namenom ugotoviti, koliko napreduje 
posameznik s povprečnim predznanjem, so bili učenci, ki so na predtestu dosegli 
najboljše oz. najslabše rezultate, tj. več kot 70 % oz. manj kot 30 % možnih točk, 
izločeni iz raziskave. Pri tem smo se opirali na meje proučevanja s sošolčevo razlago, 
ki jih navajajo raziskovalci; pri sošolčevi razlagi se učenci lahko učijo eden od drugega, 
pri tem pa lahko s ponovno postavitvijo istega vprašanja identificiramo napredek 
(Crouch in Mazur, 2001).  

Pri učni vsebini veter je bilo iz raziskave izključenih 16 učencev, od tega 9 zaradi 
neudeležbe, 3 zaradi učne neuspešnosti in posledično odstopanja navzdol, 4 zaradi 
izstopanja navzgor. Od 14 izključenih učencev iz raziskave pri učni vsebini kroženje 
vode je bilo 8 izločenih zaradi neudeležbe, 2 zaradi učne neuspešnosti in posledično 
odstopanja navzdol, 4 zaradi izstopanja navzgor. Skupina s sklepnimi ugotovitvami in 
skupina brez sklepnih ugotovitev sta bili enako številni.   

Tabela 5: Vzorec učencev, vključenih v raziskavo. 

 Št. vseh učencev Št. interpretiranih pred-, 
po- in poznih testov 

 S SU Brez SU S SU Brez SU 

Učna vsebina veter 30 30 22 22 

Učna vsebina kroženje vode v naravi 30 30 23 23 
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3.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

V tem poglavju se seznanimo z začetno organizacijo zbiranja podatkov, v nadaljevanju 
pa z opisom uporabljenih instrumentov za pridobitev rezultatov in opisom postopkov 
za njihovo obdelavo.   

3.4.1 Organizacija zbiranja podatkov  

Sprva smo se oglasili pri ravnateljici izbrane osnovne šole in ji predstavili zamišljen 
potek raziskovanja. K sodelovanju je pritrdila, nato pa predlagala učiteljico mentorico. 
V nadaljevanju smo se srečali z učiteljico, ki v 5. razredu tri oddelke poučuje predmet 
naravoslovje in tehnika, in se dogovorili o poteku raziskave ter pridobitvi soglasij 
staršev.  

Pred izvedbo učnih ur so učenci rešili preizkus znanja za obe učni vsebini, tj. veter in 
kroženje vode v naravi. V nadaljevanju bodo zaradi lažje razumevanja uporabljeni 
izrazi predtest, potest in pozni test. S predtestom so bili pridobljeni podatki 
o predznanju. Sledila je izvedba učnih ur z namiznima didaktičnima igrama, pri čemer 
je bil na začetku krajši frontalni uvod z organizacijskimi informacijami o poteku igre, 
nato so se učenci dve šolski uri samostojno učili s pomočjo izdelanih iger vetrovna pot 
do cilja in vodni krog. Medtem so izpolnjevali delovne liste, vsebinsko vezane na igrani 
igri. Učenci so se 60 minut samostojno igrali posamezno igro. Delovni listi so se 
razlikovali v dodatnih nalogah pri sklepnih ugotovitvah. Pri polovici učencev so bile te 
del delovnega lista, pri ostalih pa ne. Skupina učencev, ki je imela na delovnem listu 
zapisane še sklepne ugotovitve, je 15 minut pred koncem zaključila z igro in izpolnila 
ta del, skupina brez sklepnih ugotovitev je učno uro zaključila prej. Po zaključku učnih 
ur so učenci takoj ponovno rešili enako preverjanje znanja (potest) kot na začetku, nato 
čez en teden še enkrat (pozni test), s čimer so bili pridobljeni podatki o trajnosti znanja 
pri učencih, ki so imeli na voljo sklepne ugotovitve, in tistimi, ki jih niso.  

Za preizkuse znanja so bili izdelani ustrezni kodirni listi (prilogi 3 in 4 pričujočega 
dela), na podlagi katerih so bili pridobljeni podatki vneseni v razpredelnici programa 
Excel, nato pa preneseni in obdelani v programu IBM SPSS Statistic 22. Razlike 
med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino brez sklepnih ugotovitev v dosežkih 
na pred-, po- in poznem testu smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. 
Pridobljeni rezultati so bili preoblikovani v grafe, ki so osrednji predmet podrobne 
analize v nadaljevanju.    

3.4.2 Opis instrumentov  

Za potrebe raziskave je bilo uporabljenih več tehnik zbiranja podatkov. Za podatke 
o predznanju, znanju po učni uri in trajnosti znanja po enem tednu je bil uporabljen 
nestandardiziran preizkus znanja – v nadaljevanju pred-, po- in pozni test. Pripravljen 
je bil v skladu z UN za NIT v 5. razredu pri vsebinah veter in kroženje vode v naravi. 
Med igranjem namiznih didaktičnih iger vetrovna pot do cilja in vodni krog so učenci 
izpolnjevali delovni list, s katerim je bil omogočen nadzor pravilnosti odgovarjanja 
na igralne karte. Tudi delovni list je bil sestavljen na podlagi prej omenjenih učnih ciljev. 
Polovica učencev je prejela delovni list brez dodatnih nalog, ki so zavzemale mesto 
sklepnih ugotovitev, polovica učencev pa delovne liste s sklepnimi ugotovitvami. 
Na podlagi njihove uporabe so na koncu opravljeni zaključki o vzporednicah oz. 
razlikah med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino brez njih. 
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Za zagotovitev objektivnosti so bili vsem učencem pri reševanju delovnega lista 
zagotovljeni enaki pogoji. Reševanje je bilo anonimno.  

3.4.2.1 Namizna didaktična igra vetrovna pot do cilja 

Pripomočka, s katerima so bile izvedene učne ure, sta bili namizni didaktični igri 
za posamezno obravnavano vsebino. Igra vetrovna pot do cilja (slika 6) je vsebovala 
igralno ploščo (slika 7), 38 igralnih kart z vprašanji (priloga 8) in odgovori (priloga 9), 
4–5 igralnih figur, igralno kocko, škatlo s pripomočki za poskuse (balon, brizga, 
prognostične karte – prilogi 17 in 18) in navodila za igranje igre. Na igralnih kartah 
s številko 1 so bile zapisane zanimivosti (priloga 7) o obravnavani temi, na kartah 
s številko 2 vprašanja (priloga 8), na kartah s številko 3 pa izzivi (priloga 10). Del 
igralnih kart (s številko 2 in 3) je bil zasnovan tako, da so imele na vrhnji strani zapisano 
vprašanje, na katerega je sprva učenec odgovarjal samoiniciativno, nato pa odgovor 
preveril in se popravil tako, da je privzdignil listek z vprašanjem in razkril pravilen 
odgovor. Igralne karte z izzivi so vsebovale poskuse ali pa so bile le element v igri, ki 
je igralcem omogočil pomikanje po poljih naprej in nazaj brez njihovega vpliva.  

 

Slika 4: Namizna didaktična igra vetrovna pot do cilja s pripomočki. 

Začetek igre je bil na polju s črko A, ki je označevala anticiklon, nato je pot igralca 
popeljala do polja s črko C, ki je pojmovala ciklon oz. cilj. Pri obeh sta narisana tudi 
barometra z ustrezno oznako zračnega tlaka na eni in drugi strani, v ozadju pa je prikaz 
vremena za ustrezno območje. Dodani liki so s pogovornimi oblaki »Danes je pa res 
jasno nebo, brez oblačka« in »Ohh, kakšna oblačnost. Kmalu bo začelo deževati« še 
dodatno poudarili, kakšno vreme je na območju anticiklona in ciklona.   
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Slika 5: Igralna plošča igre vetrovna pot do cilja. 

Navodila za igranje igre vetrovna pot do cilja:  

Vsak igralec dobi svojo igralno figuro, ki ponazarja delec v zraku. Igralci postavijo 
igralno ploščo na sredino mize, tako da je vsak približno enako oddaljen od nje.  

Naloga igralcev je, da čim prej svojo igralno figuro pripeljejo od starta na cilj. Zmaga 
igralec, ki prvi pride do cilja. Pot delca v zraku poteka od visokega zračnega tlaka 
(anticiklona) k nizkemu zračnemu tlaku (ciklonu/cilju), kot je to označeno na igralni 
plošči. Igralci mečejo kocko s števili 1, 2 in 3. Število na vrženi igralni kocki učencu 
napoveduje, katero igralno karto naj odpre. Na igralnih kartah s številko 1 se nahajajo 
zanimivosti, na igralnih kartah s številko 2 vprašanja, na tistih s številko 3 pa izzivi. Če 
učenec pravilno reši izziv/odgovori na vprašanje/prebere zanimivost, se lahko po poljih 
premakne za toliko mest, kolikor je vrgel pik na kocki oz. je številka na igralni karti. 
Pravilnost odgovorov igralec preveri na spodnjem delu igralne karte. Uporabljene karte 
igralci vračajo pod kup, iz katerega so jih povlekli.  

Vsi učenci poslušajo naloge soigralcev in jih opazujejo pri izpolnjevanju teh. Če naloga 
od njih zahteva pomoč pri izvedbi izziva, si pri tem pomagajo, sicer pa ne odgovarjajo 
na vprašanja drugih sošolcev. Vsi učenci med igro rešujejo naloge na delovnem listu, 
ki se skladajo z zapisi na karticah, tudi če na vprašanje odgovarja sošolec. 

3.4.2.2 Namizna didaktična igra vodni krog 

Igra vodni krog (slika 8) je vsebovala igralno ploščo (slika 9), 64 igralnih kart z vprašanji 
(priloga 15) in odgovori (priloga 16), 4–5 igralnih figur, igralno kocko in navodila 
za igranje igre. Tako kot didaktična igra vetrovna pot do cilja je tudi ta vsebovala 
3 kategorije igralnih kart, le da so bile v primeru te igre na prvih zapisana dejstva 
(priloga 12), na drugih izzivi (priloga 13) in na tretjih vprašanja (priloga 15).  
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Slika 6: Namizna didaktična igra vodni krog s pripomočki. 

Od igre vetrovna pot do cilja se igra vodni krog razlikuje v tem, da nima enotnega 
začetnega polja, temveč vsak igralec začne na polju, ki je enake barve kot njegova 
figura, in zmaga, ko zaokroži celo pot kot delec vode v vodnem krogu.  

 

Slika 7: Igralna plošča igre vodni krog  

Navodila za igranje igre vodni krog: 

Vsak igralec dobi svojo igralno figuro, ki ponazarja delec vode. Barva igralne figure je 
povezana z začetnim mestom na igralni plošči, tj. polje z isto barvo. Igralci postavijo 
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igralno ploščo na sredino mize, tako da je vsak približno enako oddaljen od nje. Igralne 
karte igralci postavijo na sredino igralne plošče.   

Naloga igralcev je, da s svojo igralno figuro čim prej prepotujejo en (vodni) krog. Zmaga 
igralec, ki prvi obide pot vodnega kroga. Pot delca poteka v smeri, označeni 
na začetnih poljih na igralni plošči.  

Igralci mečejo kocko s števili 1, 2 in 3. Število na vrženi igralni kocki učencu 
napoveduje, katero igralno karto naj odpre. Na igralnih kartah s številko 1 se nahajajo 
dejstva, na igralnih kartah s številko 2 trditve, na tistih s številko 3 pa vprašanja. Če 
učenec pravilno dopolni trditev ali odgovori na vprašanje oz. prebere dejstvo, se lahko 
po poljih premakne za toliko mest, kolikor je vrgel pik na kocki oz. je številka na igralni 
karti. Pravilnost odgovorov igralec preveri na spodnjem delu igralne karte. Uporabljene 
karte igralci vračajo pod kup, iz katerega so jih povlekli.  

Vsi učenci poslušajo naloge soigralcev in jih opazujejo pri izpolnjevanju teh. Vsi učenci 
med igro rešujejo naloge na delovnem listu, ki se skladajo z zapisi na karticah, tudi če 
na vprašanje odgovarja sošolec. 

3.4.2.3 Predtest, potest in pozni test  

S preizkusi znanja (prilogi 1 in 2), ki so jih za vsako vsebino učenci rešili trikrat, smo 
preverjali predznanje, znanje po igranju igre in ohranitvi znanja po enem tednu. 
S primerjanjem odgovorov posameznikov na vseh treh preizkusih znanja smo prišli 
do podatkov o (ne)doseganju učnih ciljev s pomočjo namiznih didaktičnih iger.  

– Učna vsebina veter  

Oblikovani nestandardizirani preizkus znanja (priloga 1) je vseboval 11 nalog 
za preverjanje predznanja, končnega znanja in trajnosti znanja pri učni vsebini veter, 
ki jo opredeljujejo učni cilji v UN za NIT v 5. razredu. Naloge so po težavnosti naraščale 
od prve proti zadnji in bile prilagojene časovnemu okviru pisanja. Preizkus znanja je 
vseboval različne vrste nalog, in sicer tako zaprtega kot tudi odprtega tipa.  

– Učna vsebina kroženje vode v naravi   

Oblikovani nestandardizirani preizkus znanja (priloga 2) je vseboval 11 nalog 
za preverjanje predznanja, končnega znanja in trajnosti znanja pri učni vsebini 
kroženje vode v naravi, ki jo opredeljujejo učni cilji v UN za NIT v 5. razredu. Naloge 
so po težavnosti naraščale od prve proti zadnji in bile prilagojene časovnemu okviru 
pisanja. Preizkus znanja je vseboval različne vrste nalog, in sicer tako zaprtega kot 
tudi odprtega tipa. 

3.4.2.4 Delovni list 

Za vsako učno vsebino sta bili oblikovani dve različici delovnega lista. Delovna lista sta 
bila identična v nalogah, ki so jih učenci med igranjem igre sproti reševali in 
zabeleževali odgovore na vprašanja. Pri polovici učencev so delovni listi vsebovali še 
dodatne naloge, ki so obveljale kot zapisane sklepne ugotovitve. Gre za dodatne 
naloge, ki pokrivajo iste učne cilje kot ostale naloge na delovnem listu, prav tako se 
navezujejo na vsebino igralnih kart, le da so zastavljena vprašanja formirana nekoliko 
drugače.   
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– Učna vsebina veter 

Delovni listi (priloga 5) so bili vsebinsko vezani na igrano didaktično igro vetrovna pot 
do cilja. Pri polovici učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo na koncu delovnega 
lista 8 dodatnih nalog, ki so v obliki sklepnih ugotovitev povzele večino učnih ciljev 
igrane igre, pri ostali polovici teh ni bilo (slika 4). Naloge pri sklepnih ugotovitvah so 
različnih tipov: naloga dopolnjevanja z besedo oz. povedjo, obkrožanje pravilnega 
odgovora, poprava napak v zapisanih povedih, povezovanje ustreznih pojmov 
z njihovimi opisi in naloga naštevanja.  

  

Slika 8: Uporaba delovnih listov med igranjem namizne didaktične igre vetrovna pot do cilja. 

Na sklepne ugotovitve se navezujejo naslednja vprašanja iz pred-, po- in poznega 
testa: 2., 3. a, 4., 5. a, 5. c, 6., 7., 8., 9. a, 9. b, 9. c, 10. a, 11. b, 11. c, 11. d, ki štejejo 
22 točk od skupnih 36 in bodo v nadaljevanju natančneje interpretirana. Zapis 
omenjenih nalog je predstavljen na kodirnem listu v prilogi 3 pričujočega dela.  

– Učna vsebina kroženje vode v naravi 

Delovni listi (priloga 6) so bili vsebinsko vezani na igrano didaktično igro vodni krog. 
Pri polovici učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo na koncu delovnega lista 
7 dodatnih nalog, ki so v obliki sklepnih ugotovitev povzele večino učnih ciljev igrane 
igre, pri ostali polovici teh ni bilo (slika 5). Dodatne naloge so različnih tipov: naloga 
dopolnjevanja s povedjo oz. besedo, poprava napak v zapisanih povedih, opis pojava, 
naloga tipa drži/ne drži, obkrožanje pravilnih trditev in vnašanje ustreznih opisov 
na prikazanih pojavih.   

 

Slika 9: Uporaba delovnih listov med igranjem didaktične igre vodni krog. 
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Na sklepne ugotovitve se navezujejo naslednja vprašanja iz pred-, po- in poznega 
testa: 1. a, 1. b, 2. c, 2. d, 4. a, 4. b, 5., 6., 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8., 10. f, 11. a, 11. b, ki 
štejejo 18 točk od skupnih 37 in bodo v nadaljevanju natančneje interpretirana. Zapis 
omenjenih nalog je predstavljen na kodirnem listu v prilogi 4. 

3.4.3 Postopki obdelave podatkov  

Za opis vzorca in spremenljivk je bila uporabljena osnovna deskriptivna metoda.  
Pridobljeni podatki so bili obdelani kvantitativno in kvalitativno. Odgovori učencev 
na preizkusih znanja (predtestu, potestu in poznem testu) so bili kategorizirani in 
vneseni v program Excel, od tod pa v program SPSS. S pomočjo slednjega so bili 
podatki strnjeno prikazani kot končni rezultat raziskave. V nadaljevanju so 
predstavljeni v obliki grafov z opisi.  

3.4.3.1 G-faktor  

Normalizirani dosežek (g-faktor) je razmerje med prirastkom znanja, ki ga je učenec 
pridobil med učnim posegom, in znanjem, ki ga še ni izkazal na predtestu. Gre 
za merilo naučenega, neodvisno od začetnega stanja, zato lahko pri različnih dosežkih 
učenci dosežejo enak g-faktor (Mehle, 2015). Ta se glede na količino znanja, ki ga 
lahko skupina učencev doseže, izračuna s pomočjo enačbe:  

𝑔 =
Y − X

1 − X
 

Pri tem X pojmuje delež pravilnih odgovorov na predtestu, Y pa delež pravilnih 
odgovorov na potestu (Bao, 2006, Mehle, 2015). V naši raziskavi smo analizirali 
rezultat povprečnega učenca za posamezno nalogo.  

3.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V sledečem poglavju so predstavljeni interpretirani rezultati izvedene raziskave. 
V prvem delu so podrobneje prikazani izsledki za učno vsebino veter in interpretirani 
rezultati posameznega raziskovalnega vprašanja, nato pa so na isti način predstavljeni 
še izsledki za učno vsebino kroženje vode v naravi.  

3.5.1 Dosežki učencev na testih znanja pri učni vsebini veter 

3.5.1.1 Analiza doseganja učnih ciljev za učno vsebino veter 

Z grafom 1 bo najprej prikazano povprečno število točk na predtestu in potestu za učno 
vsebino veter (graf 1), sledi tabela z deleži pravilnih odgovorov za posamezno nalogo 
(tabela 7), poleg katerih so zapisani učni cilji iz UN za NIT.  
 
Učenci so na predtestu v povprečju dosegli 17,36 točke (48,22 %) od možnih 36. 
Na potestu so v povprečju dosegli 25,55 točke (70,97 %), kar je v povprečju 8,19 točke 
(22,75 %) več kot na prvem testu. Pri učencih je že prisotno neko osnovno znanje, kar 
lahko pripišemo obravnavanju učne vsebine o vetru v prejšnjih razredih in predznanju, 
ki so ga učenci pridobili individualno.  
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Graf 1: Povprečno število točk na pred- in potestu za vsebino veter. 

Vprašanja na preizkusih znanja temeljijo na učnih ciljih iz UN za NIT, kar je 
predstavljeno v tabeli 5. Poleg posameznega vprašanja je zapisan delež pravilnih 
odgovorov na pred- in potestu ter na podlagi tega izračunan prirastek znanja (g-faktor), 
pridobljen iz povprečnih vrednosti za posamezno vprašanje. Zadnji stolpec podaja 
informacijo o tem, ali se je vsebina naloge nahajala tudi v sklepnih ugotovitvah4.  
 
Tabela 6 prikazuje delež pravilnih odgovorov za posamezno vprašanje pri preverjanju 
znanja za učno vsebino veter. Iz nje so razvidne razlike med pred- in potestom, torej 
med predznanjem in znanjem po tem, ko so se učenci samostojno igrali didaktično igro 
vetrovna pot do cilja.  

Na predtestu so učenci pri 18 vprašanjih od 35 pravilno odgovorili v manj kot 50 %, 
torej več kot polovica učencev na ta vprašanja ni poznala pravilnega odgovora. Tudi 
pri ostalih vprašanjih na predtestu deleži pravilnih odgovorov niso bili visoki, razen 
pri vsebinah, ki so jih spoznavali že v prejšnjih razredih (npr. celotna 1. naloga, 2. b- in 
c-vprašanje, 8., 9. a- in 11. b-vprašanje). Na potestu so v manj kot 50 % nepravilno 
odgovorili le še pri 6 vprašanjih (3. c, 3. d, 5. b, 6., 9. c, 10. b), od tega sta 2 vprašanji 
tisti, ki sta bili vključeni tudi v sklepne ugotovitve.  

Pri prvi nalogi so učenci odgovarjali na vprašanja v povezavi s pojmom tlaka v plinu in 
določali predmete, kjer se ta nahaja v stisnjeni obliki. Na splošno jim naloga ni 
povzročala težav, razen pri zračnicah kolesa, saj se niso poglobili v detajl na kolesu, 
ki je bil predviden kot pravi odgovor. S pomočjo igralne kartice, ki je to vprašanje 
pravilno definirala, se je delež pravilnih odgovorov povečal s 6,82 % na 68,2 %.   

Druga naloga je z različnimi zapisi preverjala razumevanje učnega cilja, da vetrovi 
pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti ciklonom. Na predtestu so v večini 
učenci obkljukali kot pravilnega le po 1 odgovor, največ za trditev 2. e, vendar so 

                                            
4 V nadaljevanju v tabelah in grafih SU.  
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na potestu rezultati bistveno izboljšani, saj je več kot 85 % učencev označilo vse tri 
pravilne trditve.  

Vstavljanje novih pojmov je bilo na predtestu pri 3. nalogi podpovprečno, vendar so se 
na potestu deleži pravilnih odgovorov zvišali pri vseh pojmih. Pri poimenovanju 
»vetrokaza« in »vetromera« je prihajalo do menjave pojmov, nepravilnih zapisov ipd., 
zato so rezultati pri teh dveh odgovorih slabši tudi na potestu. Gre za vprašanja, ki niso 
bila vključena med sklepne ugotovitve, torej je bilo ponavljanja manj in posledično je 
bila zapomnitev pojmov slabša. 

Ob razlagi vzrokov za nastanek vetra pri 4. vprašanju so sprva učenci podajali 
površinske, nestrokovne trditve, kar se je na potestu spremenilo, saj je delež 
pravilnega definiranja skoraj dvakrat večji. 

5. naloga je predvidela povezavo pravilnega nadaljevanja sorodnih povedi, kar je 
učencem na predtestu povzročalo težave. Pri štirih od petih trditev je bil delež pravilnih 
odgovorov na predtestu nižji od 50 %, kar se tudi na potestu ni bistveno spremenilo, 
saj gre tudi v tem primeru za večino vprašanj, ki niso bila vključena v sklepne 
ugotovitve. Izjemi sta trditvi 5. a in 5. c, ki sta bili del sklepnih ugotovitev in imata višji 
prirastek znanja od ostalih treh trditev.  

Pri 6. nalogi so učenci utemeljevali, za kaj je veter koristen in kako ga ljudje 
izkoriščamo. Pri tem so bili predvideni odgovori: za opraševanje rastlin, pridobivanje 
električne energije, pogon mlinov na veter, plovbo po morju, jadralno padalstvo, 
sušenje perila itd. Popolnoma pravilno izpolnjena naloga je predvidela 4 različne 
pravilne odgovore, kar je na predtestu uspelo doseči le 3 učencem, ostali so podali 
manj pravilnih odgovorov. Na potestu se je delež nekoliko dvignil, vendar je vseeno le 
29,54 % učencev podalo vse 4 pravilne odgovore. Minimalni standard je pri tej nalogi 
vseeno dosežen, saj so v večini učenci navedli vsaj po 2 ali 3 pravilne odgovore.  

Čeprav je bila 7. naloga enostavna, tj. označitev smeri gibanja vetra od anticiklona 
k ciklonu, je sprva učencem zaradi nepoznavanja pojmov povzročala težave. 
Na potestu so učenci pokazali razumevanje usvojenih pojmov in njunih povezav, kar 
dokazuje tudi povprečni prirastek znanja (0,60).   

O masi zraka so učenci že govorili v prejšnjih razredih, zato 8. naloga ni bila zahtevna 
in je že na predtestu nanjo pravilno odgovorilo 65,89 % učencev. Na potestu je bil 
delež še višji, in sicer 86,34 %, torej je učni cilj pri večini učencev dosežen.  

9. naloga se je navezovala na poznavanje vremenskih kart, ki so bile del didaktične 
igre, vendar se je izkazalo, da učenci niso pokazali popolnega razumevanja in so bili 
deleži pravilnih odgovorov nizki tako na pred- kot tudi na potestu. S tem je nizek tudi 
prirastek znanja. Rezultate bi lahko pripisali dejstvu, da ni imel vsak učenec možnosti 
rokovanja s pripravljenim didaktičnim materialom.  

Taksonomsko zahtevnejša 10. naloga se je odražala pri nizkem deležu pravilnih 
odgovorov na predtestu; od učencev je zahtevala, da na sliki morske obale v poletnih 
mesecih pokažejo območje z višjo temperaturo, označijo območje visokega in nizkega 
zračnega tlaka ter nakažejo smer pihanja vetra. Na potestu se je delež pravilnih 
odgovorov dvignil pri vprašanju 10. a (temperatura podlage), katerega vsebina je bila 
vključena tudi med sklepne ugotovitve, ne pa toliko pri vprašanjih 10. b in 10. c, ki nista 
bili del teh.  
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11. naloga je preverjala poznavanje postopkov, povezanih z napovedovanjem 
vremena. Na predtestu so v majhnem deležu pravilno odgovorili pri 11. a- in 11. d-
vprašanju, ki sta se navezovali na vlogo satelitskih posnetkov in poznavanje poklica 
meteorologa. Pri drugih dveh je šlo za poznavanje odgovorov iz vsakdanjika, 
tj. napovedovanje vremena z opazovanjem in merjenjem, kar se je odražalo pri višjem 
odstotku pravilnih odgovorov. Prirastek je na potestu pri vseh štirih vprašanjih relativno 
visok, kar potrjuje dosego navezujočih učnih ciljev.  

Razlika v končnem številu točk na pred- in potestu ter prirastki pri posamezni nalogi 
dokazujejo, da so učenci v večini napredovali in dosegli zastavljene učne cilje pri učni 
vsebini veter s samostojnim učenjem z namizno didaktično igro. Skupni povprečni g-
faktor je za vsebino veter 51 %. Ta podatek sporoča, da so učenci v povprečju 
napredovali in usvojili zastavljene učne cilje.  

Tabela 6: Preglednica nalog na pred- in potestu z učnimi cilji, delež učencev s pravilnimi odgovori in g-faktor za učno 
vsebino veter. 

Vpr. Učni cilj iz Učnega načrta za 
naravoslovje 

Delež pravilnih 
odgovorov na 
predtestu [%] 

Delež pravilnih 
odgovorov na 
potestu [%] 

G-faktor Vsebina, 
vključena  
v SU 

1. a Pozna pojem tlaka v plinu. 81,79 93,15 0,61 NE 
 1. b 97,70 100,00 1 

1. c  86,34 95,42 0,64 

1. d 86,34 97,70 0,86 

1. e  6,82 68,20 0,66 

1. f  95,42 100,00 1 

2. a Razume, da vetrovi pihajo zaradi 
tlačne razlike od anticiklonov proti 
ciklonom. 

34,08 61,34 0,41 DA 

2. b 72,70 86,34 0,48 

2. c  84,06 93,15 0,56 

2. d 29,54 86,34 0,8 

2. e 86,34 93,15 0,5 

3. a Zna opisati načine merjenja 
zračnega tlaka, hitrosti in smeri 
vetrov. 

65,89 79,52 0,41 DA 

3. b 18,18 63,62 0,56 NE 

3. c  13,63 36,35 0,26 NE 

3. d 0 49,98 0,49 NE 

3. e 0 74,97 0,75 NE 

4. Zna razložiti vzroke za nastanek 
vetrov. 

24,99 74,97 0,66 DA 

5. a Razume, da vetrovi pihajo zaradi 
tlačne razlike od anticiklonov proti 
ciklonom. 

61,34 81,79 0,54 DA 

5. b Poveže izkušnje s pihanjem vetra 
z vremenskimi razmerami. 

29,54 47,71 0,26 NE 

5. c Razume, da na smer vetrov vplivajo 
še druge okoliščine. 

40,91 59,98 0,32 DA 

5. d Pozna pojem tlaka v plinu. 52,26 65,89 0,29 NE 

5. e Pozna pojem tlaka v plinu. 45,44 54,53 0,18 NE 

6. Utemelji, kako izkoriščamo veter. 6,82 29,54 0,25 DA 
 

7. Pozna ciklone kot območja z nizkim 
tlakom in anticiklone kot območja 
z visokim tlakom.  
Razume, da vetrovi pihajo zaradi 
tlačne razlike od anticiklonov proti 
ciklonom. 

13,63 65,89 0,60 DA 

8. Pozna pojem tlaka v plinu. 65,89 86,34 0,59 DA 

9. a Pozna vremensko karto. 84,06 86,34 0,13 DA 

9. b 22,72 54,53 0,42 DA 

9. c 20,45 40,90 0,26 DA 
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10. a Razloži, da sončna svetloba ogreva 
tla in da tla segrevajo zrak. 

40,90 81,79 0,69 DA 

10. b Pozna ciklone kot območja z nizkim 
tlakom in anticiklone kot območja z 
visokim tlakom.  

18,18 24,99 0,09 NE 

10. c Razloži, da na smer vetrov vplivajo 
še druge okoliščine. 

38,62 65,89 0,44 NE 

11. a Pozna ciklone kot območja z nizkim 
tlakom in anticiklone kot območja z 
visokim tlakom.  

22,72 56,80 0,44 NE 

11. b Pove, kdo in s pomočjo česa 
napoveduje vreme. 

74,97 86,34 0,44 DA 

11. c Zna opisati načine merjenja 
zračnega tlaka, hitrosti in smeri 
vetrov. 

65,89 86,34 0,59 DA 

11. d 29,54 65,89 0,51 DA 

Povprečni g-faktor 27,67 55,50 0,51  

*Zaradi zaokroževanja na 2 decimalni števili lahko prihaja do manjših napak pri podanih deležih.   

3.5.1.2 Analiza razlik v dosežkih in trajnosti znanja med skupinama 
s sklepnimi ugotovitvami in brez njih za učno vsebino veter  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so razlike v dosežkih in trajnosti znanja 
med učenci, ki so povzeli svoje znanje s sklepnimi ugotovitvami, in tistimi, ki jih niso. 
Odgovor na to vprašanje je najprej predstavljen s prikazom povprečnega števila točk 
na pred-, po- in poznem testu za skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino, ki teh ni 
vsebovala (graf 2). V nadaljevanju je na isti način prikazana še posamezna naloga, 
katere odgovor je bil del sklepnih ugotovitev. Kodirni list z oznakami vprašanj za učno 
vsebino veter se nahaja v prilogi 3.  

Na predtestu so učenci prve skupine, ki so v nadaljevanju reševali delovne liste 
s sklepnimi ugotovitvami, od skupnih 37 točk v povprečju dosegli 17,86 točke, 
na potestu pa v povprečju 27,23 točke, kar je približno 9 točk več. Na poznem testu je 
ista skupina učencev v povprečju dosegla 25,73 točke, tj. 1,5 točke manj kot na potestu 
(graf 2).  

Učenci, ki so reševali delovne liste brez sklepnih ugotovitev, so od skupnih 37 točk 
na predtestu dosegli v povprečju 16,86 točke, na potestu pa v povprečju 23,86 točke, 
kar je približno 7 točk več. Na poznem testu je ista skupina učencev v povprečju 
dosegla 22,05 točke, tj. približno 2 točki manj kot na potestu (graf 2).  

  

Graf 2: Povprečno število točk na pred-, po- in poznem testu pri skupini s sklepnimi ugotovitvami in skupini 
brez sklepnih ugotovitev za učno vsebino veter. 
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Iz predstavljenih rezultatov lahko sklepamo, da je bila uspešnejša skupina, ki je imela 
po končanem igranju na delovnem listu tudi sklepne ugotovitve. V primerjavi s skupino 
brez sklepnih ugotovitev je v povprečju dosegla 3,37 točke več na potestu in 3,68 točke 
več na poznem testu. 

Da bi preverili, ali so med povprečnim številom točk na preizkusu znanja (prilogi 21 in 
23) statistično pomembne razlike med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino 
brez sklepnih ugotovitev, so bili s pomočjo programa SPSS pridobljeni podatki 
o njihovih dosežkih.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,221, α = 0,640) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupinama ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk na predtestu (t = 0,988, g = 
41,952, p = 0,329) (prilogi 21 in 23). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,091, α = 0,156) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 
razlike v povprečnem številu doseženih točk na potestu (t = 2,546, g = 37,787, p = 
0,015). S tveganjem 1,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici skupina s sklepnimi 
ugotovitvami (M = 27,23, SD = 5,061) v povprečju dosegla višje število točk na potestu 
kot skupina brez sklepnih ugotovitev (M = 23,86, SD = 3,576) (prilogi 21 in 23).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,844, α = 0,057) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 
razlike v povprečnem številu doseženih točk na poznem testu (t = 3,014, g = 33,023, 
p = 0,005). S tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici skupina s sklepnimi 
ugotovitvami (M = 25,73, SD = 4,997) v povprečju dosegla višje število točk na poznem 
testu kot skupina brez sklepnih ugotovitev (M = 22,05, SD = 2,803) (prilogi 21 in 23).  

V nadaljevanju so natančno analizirana posamezna vprašanja, ki so bila vključena tudi 
med naloge pri sklepnih ugotovitvah.  

3.5.1.3 Analiza posamezne naloge med skupinama s sklepnimi ugotovitvami 
in brez njih za učno vsebino veter 

Sledi prikaz rezultatov za posamezna vprašanja na preizkusu znanja, katerih vsebina 
se je pojavila tudi v nalogah pri sklepnih ugotovitvah. To so vprašanja 2. b, 2. d, 2. e, 
3. a, 4., 5. a, 5. c, 6., 7., 8., 9. a, 9. b, 9. c, 10. a, 11. b, 11. c in 11. d, ki so pod temi 
oznakami prikazana na kodirnem listu v prilogi 3.   

 2. b-vprašanje 

Pri drugi nalogi je podanih 5 odgovorov, od teh so pravilni trije. Eden od teh je odgovor 
2. b, ki se je glasil: Zrak se giblje z območja z višjim tlakom proti območju z nižjim 
tlakom. Učenci so morali s križcem trditev označiti kot pravilno, kar je na predtestu 
od 22 učencev storilo 14 učencev (63,63 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 
18 učencev (81,81 %) iz skupine brez sklepnih ugotovitev (graf 3). Čeprav je razlika 
v predznanju med skupinama velika, se je na potestu v skupini s sklepnimi 
ugotovitvami število pravilnih odgovorov povišalo, saj je pravilno odgovorilo 
20 učencev (90,9 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa ni prišlo do sprememb. 
Tudi na poznem testu je delež pravilnih odgovorov ostal višji v skupini s sklepnimi 
ugotovitvami, tj. 19 (86,36 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa zopet enak.  
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Graf 3: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 2. b-nalogi za učno vsebino veter. 

 2. d-vprašanje 

Pri 2. d-nalogi so morali učenci kot pravilno označiti trditev Zrak se giblje iz območja 
anticiklona proti območju ciklona. To je na predtestu storilo 6 učencev (27,27 %) 
iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 7 učencev (31,82 %) iz skupine brez sklepnih 
ugotovitev, vendar sta bili na potestu obe skupini uspešnejši, kar je razvidno iz grafa 4. 
Skupina s sklepnimi ugotovitvami je podala 20 pravilnih odgovorov (90,90 %), skupina 
brez sklepnih ugotovitev pa 18 (81,81 %). Na poznem testu je 19 učencev (86,36 %) 
skupine s sklepnimi ugotovitvami odgovorilo pravilno, v skupini brez sklepnih 
ugotovitev pa 14 (63,63 %).  

Izraza anticiklon in ciklon učenci pred obravnavanjem učne vsebine niso poznali, zato 
je predznanje slabše, vendar so izraza pozneje usvojili. V skupini s sklepnimi 
ugotovitvami so z dodatnimi nalogami pomen teh še dodatno utrdili in se zato izkazali 
z večjim številom pravilnih odgovorov na po- in poznem testu.  

 

Graf 4: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 2. d-nalogi za učno vsebino veter. 

 2. e-vprašanje 

Pri trditvi 2. e-vprašanja, ki se je glasila Zrak se giblje iz območja, kjer je bolj stisnjen, 
proti območju, kjer je manj stisnjen, so učenci že na predtestu v visokem deležu podali 
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pravilen odgovor, in sicer v skupini s sklepnimi ugotovitvami 20 (90,90 %) pravilnih 
odgovorov, v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 18 (81,81 %). Na potestu je v skupini 
s sklepnimi ugotovitvami pravilen odgovor označilo 21 učencev (95,45 %), enako tudi 
na poznem testu. V skupini brez sklepnih ugotovitev je na potestu pravilno odgovorilo 
20 učencev (90,90 %), na poznem enako kot na predtestu 18 (81,81 %).  

Iz grafa 5 je možno razbrati, da je znanje pri skupini s sklepnimi ugotovitvami trajnejše 
kot pri skupini brez teh.  

 

Graf 5: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 2. e-nalogi za učno vsebino veter. 

 3. a-vprašanje 

Pri tretji nalogi so učenci vstavljali pojme na manjkajoča mesta v dani povedi. Pri 3. a-
vprašanju je pravilna dopolnitev sledeča: Zračni tlak merimo z barometrom. 
Na predtestu je v skupini s sklepnimi ugotovitvami pravilno odgovorilo 15 učencev 
(68,18 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 14 učencev (63,63 %). Na potestu in 
poznem testu je skupina s sklepnimi ugotovitvami podala 20 pravilnih odgovorov 
(90,90 %), skupina brez sklepnih ugotovitev pa 15 (68,18 %) na potestu oz. 14 
(63,63 %) na poznem testu.  

Učenci so v večini primerov izraz barometer zamenjali z drugimi merilnimi napravami, 
npr. hidrometrom, termometrom …, ki so jih poznali od prej. Skupina s sklepnimi 
ugotovitvami je izraz večkrat ponovila in bila na potestu in poznem testu uspešnejša 
pri navajanju pravilnega odgovora kot skupina brez sklepnih ugotovitev, kar je razvidno 
iz grafa 6.    
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Graf 6: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 3. a-nalogi za učno vsebino veter. 

 4. vprašanje  

4. vprašanje se je glasilo: Zakaj piha veter? Nekateri učenci so odgovor podali 
v pogovornem jeziku, npr. vsakdanje fraze in govorice, drugi so na vprašanje odgovorili 
strokovno ustrezno (Veter piha zaradi razlik v zračnem tlaku), zato bodo rezultati 
v tabeli 7 prikazani kot delno oz. popolnoma pravilni.  

Skupina s sklepnimi ugotovitvami je sprva podala 6 (27,27 %) strokovno pravilnih 
odgovorov, na potestu 13 (59,09 %) in na poznem testu 12 (54,55 %), medtem ko je 
skupina brez sklepnih ugotovitev pri vseh treh preizkusih znanja zapisala manj 
strokovno ustreznih odgovorov. Na predtestu je popolnoma pravilno odgovorilo 
5 učencev (22,73 %), na potestu 9 učencev (40,91 %) in na poznem testu 7 učencev 
(31,82 %) skupine brez sklepnih ugotovitev.    

Tabela 7: Število delno in popolnoma pravilnih odgovorov pri 4. nalogi za učno vsebino veter 

 PREDTEST 
[št. učencev] 

POTEST 
[št. učencev] 

POZNI TEST 
[št. učencev] 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

Delno pravilen odg. 2 3 5 6 7 4 

Popolnoma pravilen odg. 6 5 13 9 12 7 

 

 5. a-vprašanje  

5. naloga je bila povezovalnega tipa. 5. a-odgovor je predvideval nadaljevanje povedi 
Vetrovi nastajajo zaradi (… razlik v zračnem tlaku). Na predtestu je poved pravilno 
povezalo 13 (59,09 %) oz. 14 (63,63 %) učencev iz posameznih skupin. Na potestu je 
v skupini s sklepnimi ugotovitvami pravilno odgovorilo 20 učencev (90,9 %), v skupini 
brez sklepnih ugotovitev 16 učencev (72,73 %). Na poznem testu je v vsaki skupini 
pravilno odgovoril en učenec manj kot na prejšnjem testu, tj. 19 učencev (86,36 %) 
v skupini s sklepnimi ugotovitvami in 15 (68,18 %) v skupini brez sklepnih ugotovitev.  

V skupini brez sklepnih ugotovitev ni večjih razlik v povprečnem številu pravilnih 
odgovorov med predtestom in poznim testom. V skupini s sklepnimi ugotovitvami je to 
očitneje, kar je razvidno iz grafa 7.     
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Graf 7: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 5. a-nalogi za učno vsebino veter. 

 5. c-vprašanje  

Poved pri 5. c-odgovoru se je nadaljevala Zaradi temperaturnih sprememb in 
sprememb v vlagi pride tudi do sprememb … v zračnem tlaku, kar povzroči veter. 
Na predtestu je 11 učencev (40,91 %) obeh skupin pravilno povezalo zgornjo poved. 
Na potestu je skupina s sklepnimi ugotovitvami podala 19 (86,36 %) pravilnih 
odgovorov, skupina brez sklepnih ugotovitev pa 16 (72,73 %). Iz grafa 8 je očitno, da 
je na poznem testu število pravilnih odgovor nižje pri skupini brez sklepnih ugotovitev, 
v kateri je pravilno odgovorila polovica učencev, tj. 11 (50 %). V skupini s sklepnimi 
ugotovitvami je na poznem testu pravilno odgovorilo 16 učencev (72,73 %). 

 

Graf 8: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 5. c-nalogi za učno vsebino veter. 

 6. vprašanje  

Učenci so na predtestu na 6. vprašanje Za kaj vse je veter koristen in kako ga 
izkoriščamo ljudje v večini navedli po en (31,82 % oz. 45,45 %) ali dva (31,82 % oz. 
22,73 %) pravilna odgovora, le redki pa tri (13,63 %) ali štiri (4,54 % oz. 9,09 %). Že 
na potestu se je število pravilnih odgovorov povečalo pri obeh skupinah, najbolj 
pri skupini s sklepnimi ugotovitvami, v kateri je 12 učencev (54,54 %) podalo 3 pravilne 
odgovore, 7 učencev (31,82 %) pa 4. Pri skupini brez sklepnih ugotovitev je največ 
učencev podalo 2 pravilna odgovora, tj. 10 učencev (45,45 %). Tudi na poznem testu 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Predtest Potest Pozni test

D
EL

EŽ
 P

R
A

V
IL

N
IH

 O
D

G
O

V
O

R
O

V
 [

%
]

S SU BREZ SU

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Predtest Potest Pozni test

D
EL

EŽ
 P

R
A

V
IL

N
IH

 O
D

G
O

V
O

R
O

V
 [

%
]

S SU BREZ SU



37 
 

je skupina učencev s sklepnimi ugotovitvami v večjem deležu navedla več pravilnih 
odgovorov kot skupina učencev brez sklepnih ugotovitev (tabela 8).  

Tabela 8: Število učencev, ki so na pred-, po- in poznem testu podali 1, 2, 3 ali 4 pravilne odgovore pri 6. nalogi 
za učno vsebino veter. 

 PREDTEST 
[št. učencev] 

POTEST 
[št. učencev] 

POZNI TEST 
[št. učencev] 

S SU BREZ SU S SU BREZ SU S SU BREZ SU 

1 pravilen 
odgovor 

7 10 0 1 1 6 

2 pravilna 
odgovora  

7 5 1 10 3 4 

3 pravilni 
odgovori 

3 3 12 4 8 4 

4 pravilni 
odgovori 

1 2 7 6 7 6 

 7. vprašanje 

Pri sedmi nalogi so morali učenci s puščico označiti smer gibanja vetra od anticiklona 
k ciklonu. Na predtestu so nalogo pravilno izpolnili 4 učenci (18,18 %) skupine 
s sklepnimi ugotovitvami in 2 učenca (9,09 %) skupine brez sklepnih ugotovitev. 
Na potestu je 15 učencev (68,18 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami pravilno označilo 
smer gibanja vetra, v skupini brez sklepnih ugotovitev pa je pravilno odgovorilo 
14 učencev (63,63 %). Na poznem testu pri skupini s sklepnimi ugotovitvami ni bilo 
razlik med po- in poznim testom, v skupini brez sklepnih ugotovitev je pravilen odgovor 
podalo še 11 učencev (50 %).  

Z grafa 9 je razvidno, da obe skupini dosegata napredek, vendar je trajnost znanja 
višja pri skupini s sklepnimi ugotovitvami, saj je s podobnim vprašanjem v sklepnih 
ugotovitvah dodatno utrdila novo znanje. 

 

Graf 9:  Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 7. nalogi za učno vsebino veter. 
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 8. vprašanje  

Učenci so pri osmi nalogi pravilno odgovorili, če so obkrožili trditev Zrak ima maso in 
zaradi nje pritiska na nas. Sprva je pravilen odgovor podalo 16 učencev skupine 
s sklepnimi ugotovitvami (72,73 %) in 13 učencev skupine brez teh (59,09 %). 
Na potestu je pravilen odgovor obkrožilo 21 učencev v skupini s sklepnimi ugotovitvami 
(95,45 %) oz. 17 učencev v skupini brez sklepnih ugotovitev (77,27 %). Na poznem 
testu je pravilno odgovorilo 18 učencev  skupine s sklepnimi ugotovitvami (81,81 %) in 
16 učencev skupine brez sklepnih ugotovitev (72,73 %) (graf 10). 

Prirastek k znanju je prisoten v obeh skupinah, vendar se je v skupini s sklepnimi 
ugotovitvami delež pravilnih odgovorov bolj zmanjšal kot pri skupini brez sklepnih 
ugotovitev, kar izključuje vpliv sklepnih ugotovitev na trajnost znanja. Vzrok tega lahko 
pripišemo dejstvu, da je bila naloga izbirnega tipa, pri kateri je verjetnost poskusov in 
s tem napak večja.  

 

Graf 10: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 8. nalogi za učno vsebino veter. 

 9. a-vprašanje  

9. naloga je bila tipa drži, ne drži; pri njej so bile podane 3 trditve za preverjanje 
poznavanja vremenskih kart. Trditev 9. a Na vremenski karti za Slovenijo je več 
zapisov kot na prognostični karti za Evropo ni bila pravilna. Učenci so na pred-, po- in 
poznem testu v večini podali pravilen odgovor (graf 11). Skupina s sklepnimi 
ugotovitvami je na predtestu obkrožila 18 (81,81 %) pravilnih odgovorov, na po- in 
poznem testu enega več, tj. 19 (86,36 %). Tudi skupina brez sklepnih ugotovitev je 
na pred- in potestu podala 18 pravilnih odgovorov (86,36 %), na poznem testu pa 
2 manj (77,27 %).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Predtest Potest Pozni test

D
EL

EŽ
 P

R
A

V
IL

N
IH

 O
D

G
O

V
O

R
O

V
 [

%
]

S SU BREZ SU



39 
 

 

Graf 11: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 9. a-nalogi za učno vsebino veter. 

 9. b-vprašanje  

Tudi naslednja trditev (9. b) Na obeh vremenskih kartah so narisane izobare – tanke 
črte, ki povezujejo območja z istim zračnim tlakom je bila napačna. Na predtestu so 
v skupini s sklepnimi ugotovitvami pravilno odgovorili 3 učenci (13,64 %), v skupini 
brez sklepnih ugotovitev pa 7 učencev (31,82 %). Na potestu je v obeh skupinah 
7 učencev več odgovorilo pravilno, tj. 10 (45,45 %) v skupini s sklepnimi ugotovitvami 
oz. 14 (63,63 %) v skupini brez sklepnih ugotovitev. Na poznem testu je pravilno 
odgovorilo 7 učencev (31,82 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami in 9 učencev 
(40,91 %) skupine brez teh. 

V skupini s sklepnimi ugotovitvami je bilo na splošno manj pravilnih odgovorov kot 
v skupini brez sklepnih ugotovitev (graf 12), vendar je delež pravilnih odgovorov 
med posameznimi testi nihal s podobnimi razlikami. V skupini brez sklepnih ugotovitev 
je na poznem testu več učencev nepravilno odgovorilo v primerjavi s prejšnjim 
preizkusom znanja kot v skupini s sklepnimi ugotovitvami.  

 

Graf 12: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 9. b-nalogi za učno vsebino veter. 
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 9. c-vprašanje 

9. c-trditev Na vremenski karti za Slovenijo je poleg zapisa o temperaturi tudi zapis 
o frontah tudi ni bila pravilna. Na predtestu je pravilen odgovor obkrožilo 6 učencev 
(27,27 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami in 3 učenci (13,64 %) skupine 
brez sklepnih ugotovitev. Na potestu je pravilno odgovorilo 10 (45,45 %) oz. 8 učencev 
(36,36 %), na poznem testu 6 učencev (27,27 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami oz. 
4 učenci (18,18 %) skupine brez sklepnih ugotovitev, kar prikazuje graf 13.  

Na splošno je bilo število pravilnih odgovorov na vseh preizkusih znanja nižje, iz česar 
lahko sklepamo, da poučevanje z namizno didaktično igro ni najprimernejša izbira 
za prepoznavanje takšnih podrobnosti na vremenski karti.  

 

Graf 13: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 9. c-nalogi za učno vsebino veter. 

 10. a-vprašanje 

Pri 10. nalogi so si učenci ogledali sliko, na kateri je prikaz morske obale poleti. 
Pri 10. a-nalogi so učenci obkrožili pravilen odgovor na vprašanje, kje je temperatura 
podlage višja, tj. na obali. Čeprav je predhodno pravilno odgovorilo 10 učencev 
(45,45 %) oz. 8 učencev (36,36 %), se je na potestu pri obeh skupinah delež pravilnih 
odgovorov izenačil, tj. 18 učencev (81,81 %) je obkrožilo pravilen odgovor (graf 14). 
Tudi na poznem testu je pri obeh skupinah pravilno odgovorilo 17 učencev (77,27 %).   

 

Graf 14: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 10. a-nalogi za učno vsebino veter. 
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 11. b-vprašanje  

V 11. b-nalogi so učenci odgovarjali na vprašanje Kdo v svojem poklicu opazuje 
satelitske posnetke in na ta način analizira podatke. Pravilna odgovora sta meteorolog 
ali vremenoslovec, kar je na predtestu zapisalo 16 učencev (72,73 %) skupine 
s sklepnimi ugotovitvami oz. 17 učencev (77,27 %) skupine brez sklepnih ugotovitev 
(graf 15). Na po- in poznem testu je pri obeh skupinah pravilno odgovorilo 19 učencev 
(86,36 %), kar prikazuje graf 15.  

 

Graf 15: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 11. b-nalogi za učno vsebino veter. 

 11. c-vprašanje 

Pri 11. c-nalogi so učenci naštevali, kaj lahko vremenoslovci napovedujejo 
z opazovanjem. Na predtestu je pravilno odgovorilo 14 (63,63 %) oz. 15 (68,18 %) 
učencev iz posamezne skupine, na potestu pa je v obeh skupinah pravilno odgovorilo 
20 učencev (86,96 %). Čeprav je bilo število pravilnih odgovorov na potestu enako 
(graf 16), je trajnost znanja večja pri skupini s sklepnimi ugotovitvami, v kateri je 
pravilen odgovor podalo 18 učencev (81,81 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 
16 (72,73 %).  

 

Graf 16: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 11. c-nalogi za učno vsebino veter. 
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 11. d-vprašanje  

Tudi 11. d-naloga sprašuje po vrsti napovedovanja, vendar v tem primeru z merjenjem 
in ne opazovanjem, česar učenci niso mogli sklepati iz poznavanja vsakdanjih 
pojmovanj. Na predtestu je pravilen odgovor podalo 7 učencev (31,82 %) skupine 
s sklepnimi ugotovitvami oz. 6 učencev (27,27 %) skupine brez sklepnih ugotovitev. 
Na poznem testu je pravilen odgovor podalo 15 učencev (68,18 %) iz skupine 
s sklepnimi ugotovitvami in 14 učencev (63,63 %) iz skupine brez sklepnih ugotovitev. 
Na poznem testu je pravilno odgovorilo še 14 učencev (63,63 %) prve skupine in 
12 učencev (54,55 %) druge, kar prikazuje graf 17. 

  

Graf 17: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 11. d-nalogi za učno vsebino veter. 
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3.5.2 Dosežki učencev na testih znanja pri učni vsebini kroženje vode 

3.5.2.1 Analiza doseganja učnih ciljev za učno vsebino kroženje vode 

Z grafom 18 bo prikazano povprečno število točk na predtestu in potestu za učno 
vsebino kroženje vode v naravi, temu sledi tabela z deleži pravilnih odgovorov 
za posamezno nalogo (tabela 11), poleg katerih so zapisani učni cilji iz UN za NIT.  

Učenci so na predtestu v povprečju dosegli 19,41 točke (52,46 %) od možnih 37. 
Na potestu so v povprečju dosegli 25,85 točke (69,86 %), kar je v povprečju 6,44 točke 
(17,41 %) več kot na prvem testu. Na podlagi predtesta lahko sklepamo, da je bilo 
pri učni vsebini kroženje vode že prisotno predznanje. Za to sta zaslužna spoznavanje 
učne vsebine v nižjih razredih in dejstvo, da je tematika vsakdanja in imajo učenci z njo 
stalen neposreden stik.  

 

Graf 18: Povprečno število doseženih točk na predtestu in potestu za učno vsebino kroženje vode v naravi. 

Vprašanja na preizkusih znanja temeljijo na učnih ciljih iz UN za NIT, kar je 
predstavljeno v tabeli 9. Poleg posameznega vprašanja je zapisan delež pravilnih 
odgovorov na pred- in potestu ter na podlagi tega izračunan prirastek znanja (g-faktor). 
Zadnji stolpec podaja informacijo o tem, ali se je vsebina naloge nahajala tudi 
v sklepnih ugotovitvah.  

Tabela 9 prikazuje delež pravilnih odgovorov za posamezno vprašanje na preizkusu 
znanja pri učni vsebini kroženje vode v naravi. Pri nadaljnji interpretaciji bodo 
izpostavljene razlike med pred- in potestom ter prikazani zaključki o doseganju učnih 
ciljev s samostojnim poučevanjem z namizno didaktično igro.  

Več kot polovica učencev ni poznala pravilnega odgovora na 17 vprašanj od skupnih 
36 na preizkusu znanja pred obravnavo učne vsebine z namizno didaktično igro. 
Pri ostalih vprašanjih so bili učenci uspešnejši, kar lahko pripišemo poznavanju 
določenih pojmov iz prejšnjih razredov. Na splošno je kroženje vode v naravi učna 
vsebina, ki je učencem razumljivejša, saj vsebuje manj specifičnih izrazov in njihovega 
razumevanja. Na potestu so ostala 3 vprašanja, na katera ni znala odgovoriti več kot 
polovica učencev. Na podlagi te ugotovitve lahko trdimo, da so učenci svoje znanje 
nadgradili in v večini dosegajo zastavljene učne cilje.  
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Prva naloga je bila sestavljena iz dveh delov, pri čemer učencem prvi del (1. a, 1. b, 1. 
c, 1. d), v katerem smo spraševali po procesih med agregatnimi stanji vode, ni 
povzročal zapletov, saj so te pojme obravnavali že v 4. razredu. Več težav so imeli 
pri uporabi strokovno pravilnih izrazov za poimenovanje agregatnih stanj vode. 
Namesto poimenovanja agregatnega stanja so opisali obliko vode (tekočina, led, 
kocka vode, para, plin), trdno agregatno stanje nadomestili s trdim ipd. Na predtestu 
je bilo tako pri vprašanjih 1. e, 1. f in 1. g manj kot 20 % pravilnih odgovorov. Na potestu 
se je pri vseh treh vprašanjih rezultat izboljšal za približno 30 %, pri čemer jim je največ 
težav še vedno povzročalo poimenovanje tekočega agregatnega stanja, ki so ga 
nadomestili z obliko vode ali pa preprosto zapisali, da gre za vodo. Prav zaradi 
nepravilnosti tega odgovora je vprašljivo, ali dejansko razumejo, da gre tudi pri drugih 
agregatnih stanjih za snov vodo. Ta dvom bi bilo smiselno prediskutirati in se prepričati, 
da ni prišlo do pomanjkljivega razumevanja učne vsebine. Slabše odgovarjanje na ta 
vprašanja lahko pripišemo tudi dejstvu, da naloge niso bile vključene v del sklepnih 
ugotovitev in jih učenci niso ponovno utrdili.  

Pri drugi nalogi so učenci odločali o pravilnosti trditve z obkrožanjem odgovora drži/ne 
drži. Trditve so bile naravnane praktično, torej so preverjale razumevanje dejstev 
iz vsakdanjika. Na pred- in potestu je učencem največ dvomov povzročilo vprašanje 
2.  a, ki se je navezovalo na pojem gostota vode. Učenci pojma niso usvojili, vsebina 
vprašanja niti ni bila vključena med sklepne ugotovitve, da bi o tem ponovno razmišljali. 
Ostale tri trditve imajo zadovoljujoč povprečni prirastek znanja, predvsem 2. c-
vprašanje (84 % g-faktor), ki je bilo vključeno tudi med sklepne ugotovitve.   

Od treh podanih trditev o procesu kroženja vode v naravi sta bili pri tretji nalogi pravilni 
dve, tj. 3. b in 3. c. Čeprav navodilo opozarja, da je pravilnih več odgovorov, je površno 
branje navodil pripomoglo k temu, da so učenci označili le enega in s tem zmanjšali 
delež pravilnosti obeh odgovorov. Tudi na potestu je največ učencev označilo 
3. c-odgovor, pri čemer ni bilo razlik v primerjavi s predtestom. Za 3. b-odgovor je 
povprečni prirastek 44 %, torej je na potestu večji del učencev izbral dva pravilna 
odgovora.  

Pri četrti nalogi so učenci štiri sorodne opise pojavov pri kroženju vode povezovali 
z ustreznim nadaljevanjem. Naloga je preverjala razumevanje opisov in razlik 
med njimi. Na predtestu je več kot polovica učencev pravilno povezala ustrezne opise, 
zato je bil prirastek na potestu manjši (0–30 %), vendar lahko povzamemo, da učenci 
med sabo razlikujejo pojave in zato dosegajo zastavljene učne cilje v okviru te naloge.  

Razumevanje kroženja vode v naravi in njenega prehajanja med agregatnimi stanji je 
preverjala 5. naloga. Že na predtestu je pravilno odgovorilo 93,48 % učencev, 
na potestu se je delež pravilnih odgovorov še zvišal, torej učenci skoraj v celoti 
razumejo, da voda ne izgine, temveč kroži med stanji. S tem lahko ovržemo dvome, ki 
smo jih izpostavili pri 1. f-vprašanju, ko so učenci odgovarjali, da gre za vodo, namesto 
tekoče agregatno stanje vode, in s tem povezano razumevanje, da gre tudi pri drugih 
agregatnih stanjih za isto snov.   

Čeprav je delež pravilnih odgovorov pri 6. nalogi nizek, je to zato, ker sta izpostavljena 
le deleža za podane 4 pravilne odgovore. V večini so učenci zapisali po 2 ali 3, kar bo 
podrobneje interpretirano v nadaljnjem poglavju. Od začetnih 4,35 % na predtestu je 
pozneje 4 pravilne odgovore zapisalo 28,26 % učencev. Učni cilji so vseeno delno 
doseženi, saj so učenci v večini podali po 2 ali 3 pravilne odgovore.  
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Pri 7. nalogi so učenci vstavljali manjkajoče pojme v besedilo. Pri 7. a-nalogi so 
o pravilnosti odgovora lahko sklepali s pomočjo danega opisa, in sicer Zemljo osvetljuje 
in segreva Sonce ... 7. b-odgovor je pomenil nadaljevanje te povedi, tj. zaradi česar 
voda začne izhlapevati in se dvigovati. Slednji primer je edini na celotnem preizkusu 
znanja, kjer so na potestu učenci odgovarjali z manjšim deležem pravilnih odgovorov 
(63,05 %) kot na predtestu (67,39 %). Pri 7. c-vprašanju so do pravega odgovora prišli 
s pomočjo sobesedila Ker imajo segreti hlapi manjšo gostoto od okoliškega zraka, se 
dvignejo v višje plasti ozračja, kjer je temperatura nižja kot pri tleh. Tam se ohladijo, 
zgostijo in iz vodnih hlapov nastanejo vodne kaplje/kapljice, to je tekoča voda. 
Nadaljevanje te povedi je obravnavalo vprašanje 7. d, ki je spraševalo po opisanem 
pojavu. Učenci so izraz kondenzacija, ki je bil pravilen odgovor, nadomestili 
s kroženjem, kar sicer ni popolnoma neustrezno, vendar pa celotno besedilo opisuje 
proces kroženja vode v naravi in je kondenzacija pojav znotraj tega.  

Pri 8. vprašanju Koliko časa poteka en vodni krog ni bilo prirastka v znanju. Pravilna 
sta dva odgovora, tj. Nekaj tednov ali mesecev in Tudi več tisoč let. Učenci so v večini 
označili po enega. 31,61 % učencev je na pred- in potestu pravilno označilo obe trditvi. 
V nadaljnji analizi posamezne naloge so predstavljeni natančni rezultati za vsak 
odgovor. V splošnem je branje navodil nenatančno, saj jim že ta namignejo, da je 
pravilnih več odgovorov. Doseganje učnega cilja je torej delno in brez napredka 
med posameznimi preverjanji znanj.  

Vstavljanje pojmov barometer in zračni tlak je bilo pri 9. nalogi na predtestu učencem 
nepoznano, saj je pravilno odgovorilo 15,22 % pri 9. a- oz. 10,87 % učencev pri 9. b-
vprašanju. Na potestu se je delež pravilnih odgovorov dvignil na 65,22 % 
za 9. a-vprašanje oz. 58,7 % za 9. b. Več kot polovica učencev je usvojila nova izraza, 
kar dokazuje tudi več kot 50-% povprečni prirastek znanja pri obeh vprašanjih.   

Pri 10. nalogi je bila podana skica narave, na kateri so bila označena mesta, ki so 
prikazovala posamezne pojave kroženja vode v naravi. Učenci so z ustrezno številko 
označili opisan pojav v legendi. Na predtestu niso bili uspešni, saj je na 10. a-, 10. b- 
in 10. c-vprašanje pravilno odgovorila manj kot polovica učencev. Na potestu je bil 
delež pravilnih odgovorov pri vseh treh vprašanjih višji za okrog 50 %. 10. d- in 
10. e-vprašanje sta bili manj zahtevni zaradi jasnega prikaza na skici in je bila zato tudi 
manjša verjetnost za napačno oznako. Največji povprečni prirastek znanja, tj. 94 %, je 
zabeležen pri 10. f-vprašanju, kjer so morali učenci na skico vrisati Sonce. Delno lahko 
rezultat pripišemo temu, da učenci slabše berejo navodila in so nalogo spregledali, 
vsekakor pa ima vključenost naloge med sklepne ugotovitve dodaten vpliv, ki jih je 
spodbudil k pozornejšemu izpolnjevanju naloge. 

Pri 11. nalogi se je kot pravilen odgovor smatralo navajanje razlik med pojmi, ne le 
njihovi opisi (izhlapevanje in kondenzacija, podtalnica in površinska voda, izhlapevanje 
in izparevanje). Na predtestu so učenci podajali opise, niso pa navedli razlik med njimi 
in so zato pravilno odgovorili v 21,74 % pri 11. a- oz. 41,31 % pri 11. b- in 11. c-
vprašanju. Tudi na potestu so v večini opisovali pojme, ne pa navedli razlik med njimi,  
zato so prirastki nižji. Pri prvih dveh vprašanjih (11. a in 11. b), ki sta bili tudi del 
sklepnih ugotovitev, je prirast nekoliko višji (37 % oz. 39 %) kot pri 11. c (15 %), ki ni 
bilo vključeno med te. Čeprav niso navajali razlik, ki zahtevajo poznavanje pojavov, 
učne cilje v večini dosegajo, saj so pojave opisali, naloga pa je zahtevala le še njihovo 
primerjanje. Nepopolno odgovarjanje bi lahko pripisali tudi površnemu branju oz. 
razumevanju navodil.  
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Tabela 9: Preglednica nalog na pred- in potestu z učnimi cilji, delež učencev s pravilnimi odgovori in g-faktor za učno 
vsebino kroženje vode. 

Vpr. Učni cilj iz Učnega načrta za 
naravoslovje 

Delež pravilnih 
odgovorov na 
predtestu [%] 

Delež pravilnih 
odgovorov na 
potestu [%] 

G-faktor Vsebina, 
vključena  
v SU 

1. a Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti,  
opredeli razlike med procesi 
zgoščevanja in izhlapevanja oz. 
izparevanja. 

84,79 97,83 0,87 DA 

1. b 89,13 93,48 0,36 DA 

1. c 89,13 95,66 0,64 NE 

1. d 84,79 91,31 0,4 NE 

1. e 13,04 47,83 0,4 NE 

1. f 17,39 58,70 0,51 NE 

1. g 8,70 50,00 0,45 NE 

2. a Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. 

50,00 63,05 0,26 NE 

2. b Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. 

80,44 91,31 0,55 NE 

2. c Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

43,48 91,31 0,84 DA 

2. d Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. 

80,44 93,48 0,65 DA 

3. a Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

73,92 84,79 0,42 NE 

3. b 45,65 69,57 0,44 NE 

3. c 95,66 95,66 0 NE 

4. a Opredeli razlike med procesi 
zgoščevanja in izhlapevanja oz. 
izparevanja. 

69,57 69,57 0 DA 

4. b Opredeli razlike med procesi 
zgoščevanja in izhlapevanja oz. 
izparevanja. 

78,26 84,79 0,32 DA 

4. c Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. 

54,35 67,39 0,28 NE 

4. d Opiše agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. Razloži, kaj vpliva na 
spreminjanje lastnosti snovi (zrak, 
sončna svetloba, voda). 

82,61 82,61 0 NE 

5. Razloži procese, ki potekajo pri 
kroženju vode v naravi. Opiše 
agregatna stanja vode in njene 
lastnosti. 

93,48 95,66 0,43 DA 

6. Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

*4,35 *28,26 0,25 DA 

7. a Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

93,48 97,83 0,71 DA 
 7. b 67,39 63,05 - 

7. c 78,26 89,13 0,5 

7. d 43,48 65,22 0,39 

8.  Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

32,61 32,61 0 DA 

9. a Pozna in zna uporabljati merilne 
pripomočke.  

15,22 65,22 0,59 NE 

9. b 10,87 58,70 0,54 NE 

10. a Razloži procese, ki potekajo 
pri kroženju vode v naravi. 

26,09 69,57 0,59 NE 

10. b 47,83 71,74 0,46 NE 

10. c 34,78 69,57 0,54 NE 

10. d 86,96 93,48 0,46 NE 

10. e 50,00 89,13 0,78 NE 

10. f Razloži, kaj vpliva na spreminjanje 
lastnosti snovi (zrak, sončna 
svetloba, voda). 

36,96 95,65 0,94 DA 

11. a Opredeli razlike med procesi 
zgoščevanja in izhlapevanja oz. 
izparevanja. 

21,74 52,18 0,39 DA 

11. b Razlikuje med površinskimi vodami 
in podtalnicami. 

41,31 63,05 0,37 DA 

11. c Opredeli razlike med procesi 
izhlapevanja in izparevanja. 

41,31 50,00 0,15 NE 

Povprečni g-faktor 73,72 80,52 0,44  

*Zaradi zaokroževanja na 2 decimalni števili lahko prihaja do manjših napak pri podanih deležih.   
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3.5.2.2 Analiza razlik v dosežkih in trajnosti znanja med skupinama 
s sklepnimi ugotovitvami in brez njih za vsebino kroženje vode v naravi 

Odgovor na raziskovalno vprašanje Kakšne so razlike v dosežkih in trajnosti znanja 
med učenci, ki so povzeli svoje znanje s sklepnimi ugotovitvami, in tistimi, ki jih niso 
razberemo iz rezultatov povprečnega števila točk na pred-, po- in poznem testu 
za skupino s sklepnimi ugotovitvami in tisto, ki jih ni imela (graf 19). Sledi natančna 
interpretacija posameznih vprašanj, ki so bila del nalog pri sklepnih ugotovitvah. 
Kodirni list z oznakami vprašanj za učno vsebino kroženje vode v naravi se nahaja 
v prilogi 4. 

Na predtestu so učenci skupine, ki so v nadaljevanju reševali delovne liste s sklepnimi 
ugotovitvami, od skupnih 36 točk dosegli v povprečju 19,78 točke, na potestu 
v povprečju 27,91 točke, kar je približno 8 točk več kot na prejšnjem testu, in 
na poznem testu v povprečju 25,52 točke, tj. približno 2 točki manj kot na potestu (graf 
19). 

Učenci, ki so reševali delovne liste brez sklepnih ugotovitev, so od skupnih 36 točk 
na predtestu dosegli v povprečju 19,04 točke, na potestu v povprečju 24,61 točke, kar 
je približno 5 točk več kot na prejšnjem. Na poznem testu je ista skupina učencev 
v povprečju dosegla 22,48 točke, tj. približno 2 točki manj kot na potestu (graf 19).  

Rezultati podajajo pomembne ugotovitve o vplivu sklepnih ugotovitev na potest, saj je 
prva skupina v povprečju dosegla 3,3 točke več kot druga, ki sklepnih ugotovitev ni 
imela. Tudi na poznem testu je skupina s sklepnimi ugotovitvami uspešneje reševala 
preizkus znanja.  

 

Graf 19: Povprečno število točk na pred-, po- in poznem testu pri skupini s SU in skupini brez SU za učno vsebino 
kroženje vode v naravi. 

Da bi preverili, ali so med povprečnim številom točk na preizkusu znanja (prilogi 22 in 
24) statistično pomembne razlike med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino 
brez sklepnih ugotovitev, so bili s pomočjo programa SPSS pridobljeni podatki 
o njihovih dosežkih.  
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,383, α = 0,539) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupino s sklepnimi ugotovitvami in skupino 
brez sklepnih ugotovitev ne pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem 
številu doseženih točk na predtestu (t = 0,746, g = 43,641, p = 0,460) (prilogi 22 in 24).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,679 , α = 0,202) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 
razlike v povprečnem številu doseženih točk na potestu (t = 2,690, g = 43,078, p = 
0,010). S tveganjem 1,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici skupina s sklepnimi 
ugotovitvami (M = 27,91, SD = 3,848) v povprečju dosegla višje število točk na potestu 
kot skupina brez sklepnih ugotovitev (M = 24,61, SD = 4,459) (prilogi 22 in 24). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,988, α = 0,326) je t-test 
za neodvisne vzorce pokazal, da se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 
razlike v povprečnem številu doseženih točk na poznem testu (t = 2,285, g = 42,545, 
p = 0,027). S tveganjem 2,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici skupina s sklepnimi 
ugotovitvami (M = 25,52, SD = 4,077) v povprečju dosegla višje število točk na potestu 
kot skupina brez sklepnih ugotovitev (M = 22,48, SD = 4,916) (prilogi 22 in 24). 

V nadaljevanju so natančno analizirana posamezna vprašanja, ki so bila vključena tudi 
med naloge pri sklepnih ugotovitvah.  

3.5.2.3 Analiza posamezne naloge med skupinama s sklepnimi ugotovitvami 
in brez njih za vsebino kroženje vode v naravi 

Sledi prikaz rezultatov za posamezna vprašanja na preizkusu znanja, katerih vsebina 
se je pojavila tudi v nalogah pri sklepnih ugotovitvah. To so vprašanja 1. a, 1. b, 2. c, 
2. d, 4. a, 4. b, 5., 6., 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8., 10. f, 11. a in 11. b, ki so pod temi oznakami 
prikazana na kodirnem listu v prilogi 4.   

 1. a-vprašanje  

Prva naloga preizkusa znanja pri učni vsebini kroženje vode se je nanašala 
na razumevanje pojmov taljenje, zmrzovanje, kondenzacija in izhlapevanje, ki so jih 
učenci zapisali k prikazanim pojavom na skici. Odgovor 1. a je predvidel pojav taljenje, 
kar je na predtestu pravilno odgovorilo 20 učencev (86,96 %) od 23 v skupini 
s sklepnimi ugotovitvami oz. 19 (82,61 %) od 23 v skupini brez sklepnih ugotovitev. 
Na potestu so v skupini brez sklepnih ugotovitev pravilno odgovorili vsi učenci (100 %), 
v skupini s sklepnimi ugotovitvami pa 1 učenec manj, tj. 22 pravilnih odgovorov 
(95,65 %). Na poznem testu sta obe skupini odgovorili z 20 pravilnimi odgovori 
(86,96 %), kar prikazuje graf 20.  

Med skupinama ni večjih razlik v dosežkih pri tem vprašanju, vendar je ponavljanje 
pojma, ki je bil vključen v sklepne ugotovitve, pripomoglo k pomnjenju prikazanega 
pojava. Na splošno so bili učenci uspešni, saj pojav taljenja poznajo tudi 
iz vsakdanjega življenja in jim je razumljiv.  
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Graf 20: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 1. a-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 1. b-vprašanje  

Pri vprašanju 1. b je bil pričakovan odgovor izhlapevanje. Na predtestu je pravilno 
odgovorilo 22 učencev (91,3 %) v skupini s sklepnimi ugotovitvami oz. 20 učencev 
(86,96 %) v skupini brez sklepnih ugotovitev (graf 21). Na potestu sta obe skupini 
pridobili po 1 pravilen odgovor več. Skupina s sklepnimi ugotovitvami je tudi na poznem 
testu podala 23 pravilnih odgovorov (95,65 %), skupina brez sklepnih ugotovitev pa 
1 pravilen odgovor manj, enako kot na preverjanju predznanja, tj. 20 pravilnih 
odgovorov (86,96 %). 

 

Graf 21: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 1. b-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 2. c-vprašanje  

Druga naloga je bila tipa drži/ne drži. Učenci so odgovarjali na trditev Voda v naravi 
kroži zaradi energije Sonca, pri kateri je v obeh skupinah na predtestu pravilno 
odgovorilo 10 učencev (43,48 %). V skupini s sklepnimi ugotovitvami je bilo na potestu 
11 pravilnih odgovorov več (91,35 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 7 pravilnih 
odgovorov več (73,91 %) kot na predtestu. Tudi na poznem testu so bili uspešnejši 
učenci prve skupine, v kateri je pravilno odgovorilo 20 učencev (86,96 %). V skupini 
brez sklepnih ugotovitev je na poznem testu pravilno odgovorilo 15 učencev (65,22 %).  
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V skupini s sklepnimi ugotovitvami je bilo v primerjavi predtesta in poznega testa enkrat 
več pravilnih odgovorov, tj. 10, v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 5 pravilnih 
odgovorov več (graf 22). Učenci so bili enakovredni v predznanju, na poznejših testih 
so opazne razlike, ki jih lahko pripišemo uporabi sklepnih ugotovitev, s katerimi učenci 
ponovijo naučeno in to ustrezno umestijo v miselno mrežo novih podatkov.  

 

Graf 22: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 2. c-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 2. d-vprašanje  

Pri trditvi Vodo v plinastem stanju vidimo s prostim očesom je pravilno odgovorilo 
19 učencev (78,26 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 20 učencev (82,61 %) 
iz skupine brez sklepnih ugotovitev. V skupini s sklepnimi ugotovitvami so na potestu 
pravilno odgovorili 3 učenci več (91,3 %), prav tako v skupini brez sklepnih ugotovitev 
(95,65 %). Čeprav je skupina brez sklepnih ugotovitev na potestu dosegla višji odstotek 
pravilnih odgovorov, ima na poznem testu večji delež nepravilnih odgovorov kot 
skupina s sklepnimi ugotovitvami (graf 23). V skupini brez sklepnih ugotovitev je 
pravilen odgovor podalo 19 učencev (78,26 %), v skupini s sklepnimi ugotovitvami pa 
20 (82,61 %).  

 

Graf 23: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 2. d-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 
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 4. a-vprašanje  

Pri četrti nalogi so morali učenci pravilno povezati nadaljevanje povedi. V primeru 4. a 
so povezovali trditvi Kondenzacija je pojav … ko se plin spremeni v tekočino. Enako 
število učencev iz obeh skupin je pravilno odgovorilo na to postavko, tj. 16 (69,57 %) 
(graf 24).  Na potestu je prišlo do večjih razlik, saj je v skupini s sklepnimi ugotovitvami 
pravilno odgovorilo 18 učencev (78,26 %), v skupini brez sklepnih ugotovitev pa 14 
(60,87 %). Na poznem testu so pravilno odgovarjali v manjšem deležu, in sicer 
pri skupini s sklepnimi ugotovitvami 14 učencev (60,87 %), pri skupini brez sklepnih 
ugotovitev 13 učencev (56,52 %).  

Pojavi se vprašanje, zakaj so rezultati na potestu in poznem testu slabši kot 
pri preverjanju predznanja. Morda jim izraz kondenzacija ni dovolj poznan in so 
med različnimi možnimi odgovori izbrali napačno pojmovanje. Navedene trditve 
pri četrti nalogi so bile sorodne in so preverjale razumevanje, česar s ponavljanjem 
izraza, ne pa tudi razlago, učenci morda niso usvojili.  

 

Graf 24: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 4. a-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 4. b-vprašanje  

Tudi v primeru 4. b-odgovora so morali učenci poved povezati z ustreznim 
nadaljevanjem – Izhlapevanje je pojav … ko se tekočina spremeni v plin. 
Od 23 učencev, ki so imeli vključene sklepne ugotovitve, jih je na predtestu pravilno 
odgovorilo 17 (73,95 %), na potestu in poznem testu pa trije več, tj. 20 (86,96 %) (graf 
25). Učenci, ki so reševali delovni list brez sklepnih ugotovitev, so na predtestu podali 
19 (82,61 %) pravilnih odgovorov, enako tudi na potestu. Na poznem testu je pravilno 
odgovorilo 16 učencev (69,57 %) te skupine oz. 3 manj kot na prejšnjih testih.  
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Graf 25: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 4. b-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 5. vprašanje  

Peta naloga je predvidevala označitev pravilnega odgovora, pri čemer so učenci izbirali 
med dvema možnostma. Pravilna je bila trditev Voda med kroženjem ne izgine, ampak 
prehaja med agregatnimi stanji, kar je na predtestu pravilno odgovorilo 23 učencev 
(95,65 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 22 učencev (91,3 %) iz skupine 
brez sklepnih ugotovitev (graf 26). Na potestu je v obeh skupinah pravilno odgovorilo 
23 učencev (95,65 %). Na poznem testu je v skupini s sklepnimi ugotovitvami pravilno 
odgovorilo 22 učencev (91,3 %) oz. 21 učencev (86,96 %) skupine brez sklepnih 
ugotovitev. 

Predstava o nenehnem kroženju vode učencem te starosti še ni blizu, zato prebiranje 
tega dejstva na igralni karti tudi ne pripomore k njihovi celostni predstavi o tem. V tem 
primeru bi bili potrebni razlaga in direktna interakcija med učiteljem in učenci.  

  

Graf 26: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 5. nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 
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 6. vprašanje 

V 6. nalogi so učenci odgovarjali na vprašanje Kaj se zgodi z vodo v luži, ko nanjo 
posije Sonce. Zbrani odgovori so se razlikovali po poglobljenosti, zato sta temu 
ustrezno pripravljeni dve postavki za prikaz pravilnosti odgovorov (tabela 10). 
Med delno pravilnimi odgovori se nahajajo tisti, pri katerih učenci niso v celoti opisali 
vodnega kroga, kar se je sicer smatralo za pravilen odgovor, tj. Voda v tekočem 
agregatnem stanju izhlapi. Vodni hlapi se s pomočjo zračnih mas dvigajo in nadaljujejo 
cikel kroženja vode.  

Naloga pokaže, da so učenci s sklepnimi ugotovitvami svoje znanje o kroženju vode 
dodatno utrdili in se na poznejših testih pravilneje izražali. Na predtestu je popolnoma 
pravilen odgovor podal le 1 učenec (4,35 %) iz obeh skupin, sicer je 17 učencev 
(73,91 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 18 učencev (78,26 %) iz skupine 
brez sklepnih ugotovitev podalo delno pravilen odgovor. Na potestu je v skupini 
s sklepnimi ugotovitvami popolnoma pravilno odgovorilo 11 učencev (47,83 %), 
na poznem testu pa 1 učenec več (52,17 %). V skupini brez sklepnih ugotovitev je bil 
napredek minimalen, saj sta na potestu in poznem testu popolnoma pravilno 
odgovorila le 2 učenca (8,7 %). 

Učenci, ki so z dodatno nalogo med sklepnimi ugotovitvami ponovili proces kroženja 
vode, so to ustrezno opisali tudi pri preverjanjih znanja, pri ostalih učencih je 
poznavanje tega ostalo površinsko.  

Tabela 10: Število učencev, ki so podali pogovorno oz. strokovno pravilen odgovor pri 6. nalogi za učno vsebino 
kroženje vode v naravi. 

 PREDTEST 
[št. učencev] 

POTEST 
[št. učencev] 

POZNI TEST 
[št. učencev] 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

Delno pravilen odgovor 17 18 11 19 7 18 

Popolnoma pravilen odgovor 1 0 11 2 12 2 

 7. a-vprašanje  

Pri sedmi nalogi so učenci vstavljali ustrezne pojme na manjkajoča mesta. Pri 7. a-
nalogi je bilo pravilno nadaljevanje povedi naslednje: Zemljo osvetljuje in segreva 
Sonce. V skupini s sklepnimi ugotovitvami je na pred-, po- in poznem testu pravilno 
odgovorilo 22 učencev (95,65 %) (graf 27). Skupina brez sklepnih ugotovitev je 
na predtestu podala 21 pravilnih odgovorov (91,3 %), na potestu so pravilno odgovorili 
vsi učenci, na poznem testu 21 učencev (91,3 %).  

Visok delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah lahko pripišemo dejstvu, da so o tej 
vsebini govorili že v prejšnjih razredih.  
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Graf 27: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 7. a-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 7. b-vprašanje  

Ta naloga je nadaljevanje prejšnje trditve, in sicer Zemljo osvetljuje in segreva Sonce, 
zaradi česar voda začne izhlapevati in se dvigovati. Na predtestu je pravilno odgovorilo 
15 učencev (65,22 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 16 učencev (69,57 %) 
iz skupine brez teh, na poznejših preizkusih znanja so bili dosežki učencev nižji. Obe 
skupini sta na vsakem poznejšem testu podali po en pravilen odgovor manj (graf 28).  

Pri tej nalogi je bilo na splošno več težav, saj so učenci menjali izraza izhlapevanje in 
izparevanje ali pa napisali napačen proces, npr. kondenzacija, kroženje. Ker niso imeli 
na voljo že vnaprej zapisanih manjkajočih besed, je bila naloga zahtevnejša. Naloga 
je preverjala razumevanje procesov, ki jih na ta način učenci niso popolnoma usvojili.   

 

Graf 28: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 7. b-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 7. c-vprašanje  

Učenci so dopolnjevali naslednjo trditev, tj. Tam se ohlajajo, zgostijo in iz vodnih hlapov 
nastanejo vodne kapljice, to je tekoča voda. Sprva je pravilen odgovor podalo 
17 učencev (73,91 %) v skupini s sklepnimi ugotovitvami in 19 (82,61 %) v skupini 
brez sklepnih ugotovitev (graf 29). Na potestu se je pri prvi skupini število pravilnih 
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odgovorov povišalo na 22 (95,65 %), pri skupini brez sklepnih ugotovitev ni bilo razlik. 
Na poznem testu je pravilno odgovorilo 20 učencev (82,61 %) skupine s sklepnimi 
ugotovitvami, pri skupini brez sklepnih ugotovitev je bil delež pravilnih odgovorov nižji, 
tj. 17 (69,57 %).  

Nekaj učencev je pojem kapljice zamenjalo s paro in hlapi, nekateri pa na vprašanje 
sploh niso odgovorili. Naloga je preverjala ustrezno uporabo novih pojmov v opisanem 
kontekstu, kar bi učencem morda bolj približali s frontalno učno obliko.     

 

Graf 29: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 7. c-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 7. d-vprašanje  

Vprašanje 7. d je nadaljevanje prejšnjega odgovora, tj. Temu procesu rečemo 
kondenzacija vode. Pravilnost odgovorov je bila pri tej nalogi v splošnem nizka. 
Na predtestu je v skupini s sklepnimi ugotovitvami pravilno odgovorilo 11 učencev 
(47,83 %) oz. 9 učencev (39,13 %) v skupini brez sklepnih ugotovitev (graf 30). 
Na potestu je v obeh skupinah pravilno odgovorilo 15 učencev (65,22 %). Čeprav je 
bila na potestu pri podajanju pravilnih odgovorov uspešnejša skupina brez sklepnih 
ugotovitev, je v isti skupini trajnost znanja manjša, saj je na poznem testu pravilno 
odgovorilo 10 učencev (43,48 %), v skupini s sklepnimi ugotovitvami pa 14 učencev 
(60,87 %).  

Sklepne ugotovitve so tudi tokrat pripomogle k trajnejšemu pomnjenju novih pojmov, 
na splošno je število pravilnih odgovorov nizko zaradi zahtevnejšega izraza, ki ga je 
več učencev zapisalo nepravilno, npr. konzacija, kanalizacija. Napake so se pojavile 
tudi zaradi nepoznavanja opisanega pojava, ki so ga zamenjali z izhlapevanjem 
oz. taljenjem.   
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Graf 30: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 7. d-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 8. vprašanje  

8. naloga je spraševala po tem, koliko časa poteka en vodni krog. Pravilna sta dva 
odgovora, vendar so v večini učenci označevali le enega (tabela 11). V skupini 
s sklepnimi ugotovitvami je na predtestu 10 učencev (43,48 %) obkrožilo le eno 
pravilno trditev, nihče pa obeh. Na poznem testu je po eno pravilno trditev obkrožilo 
14 učencev (60,87 %), obe pa 7 učencev (30,43 %). Tudi na poznem testu je 
14 učencev (60,87 %) obkrožilo po eno pravilno trditev, 6 (26,09 %) pa obe. V skupini 
brez sklepnih ugotovitev je en učenec (4,35 %) pri vseh treh preizkusih znanja pravilno 
označil oba odgovora. 9 učencev (39,13 %) iz skupine brez sklepnih ugotovitev je 
na predtestu označilo po en pravilen odgovor, 13 (56,52 %) na potestu in 9 (39,13 %) 
na poznem testu.  

Naloga prikazuje, da igralna karta z zapisom ne poda obsežnejših podatkov o učni 
vsebini, temveč se učenci ob njej seznanijo le z dejstvi. Za razumevanje je treba isto 
vsebino predstaviti še z drugimi besedami oz. na drugačen način, kar so v tem primeru 
omogočile sklepne ugotovitve.  

Tabela 11: Število učencev, ki so podali pravilne odgovore pri 8. nalogi za učno vsebino kroženje vode v naravi. 

 PREDTEST 
[št. učencev] 

POTEST 
[št. učencev] 

POZNI TEST 
[št. učencev] 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

S SU BREZ 
SU 

Nekaj tednov ali 
mesecev. 

9  12 10 8 12 8 

Tudi več tisoč let.  1 2 2 1 1 1 

Obe trditvi. 0 7 6 1 1 1 

 

 10. f-vprašanje  

10. naloga je obsegala sliko pokrajine, na kateri so bila vrisana prazna polja. Na voljo 
je bila tudi legenda, ki opisuje prikazane pojave. Te so morali učenci ustrezno označiti. 
10. f-odgovor je predvidel, da vrišejo Sonce, ki v vodnem krogu zaseda pomembno 
vlogo.  
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Na predtestu je v skupini s sklepnimi ugotovitvami Sonce vrisalo 9 učencev (39,13 %), 
iz skupine brez sklepnih ugotovitev pa 8 učencev (34,78 %) (graf 31). Na potestu je 
pravilen odgovor podalo vseh 23 učencev (100 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami in 
21 učencev (91,3 %) skupine brez teh. Na potestu je v obeh skupinah Sonce narisalo 
22 učencev (95,65 %). 

V celoti pri tem vprašanju ni bilo napačnih odgovorov, nekaj učencev je pustilo prazno 
polje. Poraja se vprašanje, ali so nalogo spregledali zaradi površnega branja navodil, 
saj so v skupini brez sklepnih ugotovitev celo boljši rezultati na poznem testu kot 
na potestu.  

 

Graf 31: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 10. f-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 

 11. a-vprašanje  

11. naloga je spraševala po razlikah, in sicer 11. a-vprašanje Kakšna je razlika med 
izhlapevanjem in kondenzacijo. Če so učenci opisali le enega od pojavov in niso 
utemeljili razlike, se to ni štelo kot pravilen odgovor. Sprva je tako pravilno odgovorilo 
6 učencev (26,09 %) skupine s sklepnimi ugotovitvami oz. 4 učenci (17,39 %) skupine 
brez teh (graf 32). Na potestu je razlike pravilno opredelilo 13 učencev skupine 
s sklepnimi ugotovitvami (56,52 %) in 11 učencev (47,83 %) skupine brez sklepnih 
ugotovitev. Na poznem testu je delež pravilnih odgovorov nižji, in sicer je pravilno 
navedlo razlike 10 (43,48 %) oz. 9 (39,13 %) učencev posamezne skupine.  

 

Graf 32: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 11. a-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 
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 11. b-vprašanje  

Vprašanje 11. b se je glasilo: Kakšna je razlika med podtalnico in površinskimi vodami? 
Na predtestu je ustrezno razlike opredelilo 9 učencev (39,13 %)  iz skupine s sklepnimi 
ugotovitvami oz. 10 učencev (43,48 %) skupine brez sklepnih ugotovitev, na potestu 
14 učencev (60,87 %) iz skupine s sklepnimi ugotovitvami in 15 (65,22 %) iz skupine 
brez sklepnih ugotovitev. Na poznem testu je v vsaki skupini pravilno odgovoril 
1 učenec manj kot na potestu, to je 14 (60,87 %) oz. 13 (56,52 %) učencev (graf 33). 

 

Graf 33: Delež pravilnih odgovorov na pred-, po- in poznem testu pri 11. b-nalogi za učno vsebino kroženje vode 
v naravi. 
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3.6 SINTEZA REZULTATOV Z DISKUSIJO  

V poglavju 3.5 je bila predstavljena podrobna analiza pred-, po- in poznih testov 
za obravnavani učni vsebini veter in kroženje vode v naravi pri predmetu NIT 
v 5. razredu osnovne šole. V tem poglavju so predstavljeni odgovori na raziskovalni 
vprašanji in primerjani z izsledki drugih raziskav.   

Raziskovalno vprašanje 1: V kolikšni meri učenci dosežejo učne cilje pri obravnavi 
učnih vsebin veter in kroženje vode v naravi z namiznima didaktičnima igrama? 

Učenci 5. razreda v večini dosegajo učne cilje za obe učni vsebini, obravnavani 
s pomočjo namiznih didaktičnih iger.  

Če izberemo didaktično igro kot osrednjo metodo za delo v šoli, je pomembno, da 
razmislimo o tem, katere cilje nameravamo z njo doseči, katere probleme naj bi učenci 
razrešili, in jih na ta način motiviramo za delo, ki bo na koncu pripeljalo do želenega 
uspeha (Forišek in Steinova, 2010). Ob pregledu rezultatov potesta je bilo ugotovljeno, 
katere učne cilje so učenci dosegli v celoti in katere deloma. Rezultati potesta 
nakazujejo na uspešnost vpeljave učne metode didaktična igra za učni vsebini veter in 
kroženje vode v naravi v 5. razredu osnovne šole. Tabeli z deleži pravilnih odgovorov 
za posamezen učni cilj se nahajata v empiričnem delu magistrskega dela (tabela 6 za 
učno vsebino veter in tabela 9 za učno vsebino kroženje vode v naravi). Iz podatkov je 
razvidno, da učenci 5. razreda pri obeh učnih vsebinah, tj. o vetru in kroženju vode v 
naravi, dosegajo vse zastavljene učne cilje po poučevanju z namizno didaktično igro. 
Tudi avtorice K. Klodič (2015), M. Mesec (2015) in T. Marjanović (2017) so v svojih 
magistrskih delih potrdile doseganje zastavljenih učnih ciljev pri poučevanju 
z didaktično igro za različne naravoslovne učne vsebine v prvem in drugem triletju 
osnovne šole. Razvidno je, da so bile načrtovane naravoslovne didaktične igre 
ustrezno prilagojene razvojni stopnji učencev. Omenjeno kot pomembno izhodišče pri 
oblikovanju didaktičnih iger poudarjajo tudi drugi avtorji (Čas in Krajnc, 2015; Suhonić, 
2017).  

Učenci so v povprečju pri učni vsebini kroženje vode v naravi dosegli nekoliko višji 
delež povprečnih točk na predtestu, tj. 19,41 točke (52,46 %) od skupnih 37, kot pri učni 
vsebini veter, kjer so v povprečju dosegli 17,36 točke (48,22 %) od skupnih 36. Na 
potestu z učno vsebino kroženje vode v naravi so učenci v povprečju dosegli 
25,85 točke (69,86 %) in 25,55 točke (70,97 %) pri učni vsebini veter. Povprečni 
normirani napredek v znanju je pri učni vsebini veter 51 %, pri učni vsebini kroženje 
vode v naravi pa 44 %. Pri doseganju učnih ciljev med učnima vsebinama ni bilo večjih 
razlik, saj sta obe učencem poznani že od prej. Učenci so svoje predznanje iz prejšnjih 
razredov in na podlagi poznavanja učnih vsebin iz vsakdanjika le še nadgrajevali in 
dopolnjevali (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011; Učni načrt za naravoslovje in 
tehniko, 2011).  

Ni presenetljivo, da so bili učenci uspešnejši pri vprašanjih, katerih vsebino so 
obravnavali že v prejšnjih razredih, prav tako pri vprašanjih, na katere odgovore 
večkrat slišijo v vsakodnevnih situacijah. Pričakovano je bilo, da strokovnih izrazov 
(npr. barometer, milibari, vetromer, vetrokaz, anticiklon, ciklon, kondenzacija, 
izhlapevanje, izparevanje, higrometer …) s tega področja še ne poznajo, vendar 
rezultati kažejo na to, da so jih s pripravljenima namiznima didaktičnima igrama v večini 
usvojili. Največ neustreznih odgovorov so podajali pri vprašanjih, ki od njih niso 
zahtevali zgolj faktografskega znanja, npr. poznavanje vremenske karte ali določanje 
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zaporedja pojavov pri kroženju vode v naravi. Pri igranju namiznih didaktičnih iger so 
ozko sledili zastavljenim navodilom, niso pa se poglobili v podrobnosti in so zato 
površno odgovarjali na vprašanja v preizkusih znanja. Na uspešnost pri odgovarjanju 
na posamezna vprašanja je vplival tudi tip naloge. Učenci so bili na splošno uspešnejši 
pri nalogah povezovanja, naštevanja in prepoznavanja, kjer so odgovori že ponujeni. 
Več težav jim je povzročalo samostojno oblikovanje odgovorov, tj. primerjava in 
razlikovanje pojavov, interpretacija podatkov na slikovnem gradivu ipd.  

Med udeleženci raziskave prihaja do razlik tudi na podlagi nekaterih drugih dejavnikov, 
npr. razredne klime, hrupnosti med izvedbo, pripravljenosti na sodelovanje, 
medsebojnih odnosov, vključenosti poskusov v okviru namizne didaktične igre, 
zaporedne šolske ure, (ne)interes za reševanje preizkusov znanja … Če bi didaktično 
igro uporabili v razredu, v katerem bi predhodno poznali učence in njihove značilnosti, 
bi skupine za didaktično igro strukturirali po vnaprej pripravljeni smiselni presoji. Tudi 
D. Majcen (2014) poudarja, da moramo biti pri pouku naravoslovja pozorni na razvojno 
stopnjo učencev in njihove potrebe, da lahko učno vsebino uspešno usvajajo. Učenci 
so pripravljeni didaktični igri v večini primerov odigrali enkrat, saj sta obravnavani učni 
vsebini obsežni. Posledično obstaja verjetnost, da je kdo od igralcev katerega od 
vprašanj izpustil ali ni bil dovolj pozoren na pravilnost odgovora. Nekaj zapletov je bilo 
s pripomočki (baloni, brizga, vremenske karte), ki so bili del namizne didaktične igre, 
saj so odvračali pozornost od igre in so učenci izgubljali čas, ki bi ga lahko namenili 
poglabljanju v druga vprašanja. Tudi figure s plastelina so odvračale pozornost, saj so 
se učenci z njimi igrali, jih oblikovali v različne oblike in bili zato v določenih trenutkih 
nepozorni na potek igre.  

Kvantiteto in kvaliteto znanja, pridobljenega s to učno metodo, je težje nadzorovati, 
prav tako je težko oceniti doseganje učnih ciljev. V primeru raziskave v okviru tega 
magistrskega dela smo do teh podatkov prišli na podlagi rešenih preizkusov znanja. 
Da so se učenci med sabo pozorno poslušali in sodelovali, je njihovo pozornost 
usmerjal delovni list, na katerega so sproti zapisovali nova spoznanja in odgovarjali na 
vprašanja, ki so bila vzporedna tistim na igralnih karticah. Namesto delovnih listov bi 
učenci lahko ustvarjali lastne zapise v zvezek in s tem sami gradili miselno mrežo novih 
spoznanj, kar v obliki zapisa dnevnika predlagata tudi Costa in Kallick (2008).  

Namizna didaktična igra sodi med dinamične učne metode, s katerimi posameznik 
hitro in učinkovito sprejema dražljaje. Posledično je tudi učenje učinkovito, aktiven 
način pa doprinese k trajnosti pridobljenega znanja (Kolb in Miltner, 2005). Z raziskavo 
je bilo dokazano, da je znanje, pridobljeno z didaktično igro, trajnejše, kar v svojih delih 
podpirajo tudi I. Mrak Merhar idr. (2013), A. Vencelj (2017) in K. Kapp (2013). 
Na raziskovalno vprašanje smo dobili pozitiven odgovor, saj sta se namizni didaktični 
igri vetrovna pot do cilja in vodni krog izkazali kot ustrezen didaktični pripomoček pri 
poučevanju naravoslovnih vsebin in doseganju zastavljenih učnih ciljev.  

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne so razlike v dosežkih in trajnosti znanja 
med učenci, ki so povzeli svoje znanje s sklepnimi ugotovitvami, in tistimi, ki jih niso, 
za učni vsebini veter in kroženje vode v naravi? 

Med skupino, ki je imela na delovnem listu dodane sklepne ugotovitve, in skupino 
brez sklepnih ugotovitev se pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežkih 
na potestu in poznem testu pri obeh obravnavanih učnih vsebinah.  

Celostno gledano je skupina brez sklepnih ugotovitev na delovnem listu v večini 
primerov na predtestu dosegla nekoliko višji delež pravilnih odgovorov kot skupina s 
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sklepnimi ugotovitvami, kar se je na po- in poznem testu spremenilo. Rezultati so 
pokazali statistično pomembnost sklepnih ugotovitev na trajnost znanja pri obeh 
obravnavanih učnih vsebinah. Podobno v svojem magistrskem delu ugotavlja A. 
Vencelj (2017), ki pravi, da so med raznolikimi izvedbami evalvacije najuspešnejše 
vodene sklepne diskusije, z nekoliko manjšo učinkovitostjo sledi samostojno snovanje 
sklepnih ugotovitev, ki smo ga v okviru raziskovanja vključili tudi mi, najmanjši prirastek 
v znanju pa je prisoten pri učencih brez teh.  

Četudi so učenci na potestu v skupini brez sklepnih ugotovitev dosegli višje število točk 
pri določeni nalogi, se je na poznem testu izkazalo, da je bilo znanje kratkotrajno, saj 
je skupina s sklepnimi ugotovitvami na delovnem listu dosegla manjše razlike v deležu 
pravilnih odgovorov na potestu in poznem testu kot skupina brez sklepnih ugotovitev. 
S ponovnim zapisom novega znanja so učenci še na dodaten način zabeležili 
pridobljene informacije, kar jim je pomagalo pri poznejšem priklicu odgovorov.  

Z raziskavo potrjujemo, da k učenju in trajnosti znanja pozitivno prispevajo sklepne 
ugotovitve, ki jih v zadnjem koraku učnega procesa predvidi učitelj. Podobno poročajo 
tudi druge raziskave, ki pravijo, da aktivnosti, pri katerih ob voditeljevi podpori 
posameznik samostojno raziskuje, analizira in povezuje, doprinesejo k trajnosti in 
uporabnosti znanj (Krnel, 2016; Rutar, 2002; Rutar Ilc, 2004). Tudi ostali avtorji pravijo, 
da gre za kognitivno predelavo, razmislek o izkušnji, ki jo posamezniki naredijo 
na podlagi vnaprej določenih podpornih vprašanj ali vaj. Te jim omogoči vodja in s tem 
udeleženim nudi integracijo naučenega (Reiners, 2004 v Krajnčan in Krajnčan, 2011). 
M. Kapus (2015) izpostavlja, da je za pravilno sprejemanje naravoslovnih konceptov 
odgovoren učitelj, ki mora pripraviti ustrezne načine za obravnavo, česar s suhoparnim 
in hitrim načinom podajanja informacij ne more doseči. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, 
da so dinamične učne metode zanimive za učence, jih bolj pritegnejo in vplivajo na 
trajnost znanja, kar so ugotovili tudi K. Klodič (2013), P. Backlund in M. Hendrix (2013).  
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4 ZAKLJUČEK 

Igra, še posebej didaktična, ima razne poučne učinke na otroke, med drugim tudi 
vzgojne. Sama po sebi je otrokom privlačna in spodbuja njihovo aktivnost, s katero si 
pridobivajo nove izkušnje, razvijajo spretnosti in sposobnosti ter neopazno preidejo 
k delovnim nalogam. Obenem se otrok razvija in sprošča, kar je ključnega pomena 
za uspešno izvedene učne ure, ki so dandanes zaradi različnih dejavnikov pogosto 
izpeljane na enoličen način.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene dinamične učne metode in 
znotraj teh didaktična igra, ki se kot ena izmed novejših učnih oblik uveljavlja v šolskem 
prostoru. Predstavljeni so tudi izsledki drugih raziskovalcev o didaktičnih igrah in 
podrobneje opredeljene namizne didaktične igre. Na osnovi izhodišč je bila načrtovana 
raziskava, s katero smo želeli preveriti, ali z namiznima didaktičnima igrama vetrovna 
pot do cilja in vodni krog učenci dosegajo zastavljene učne cilje naravoslovja in tehnike; 
vključili smo še sklepne ugotovitve kot tiste, s katerimi učenci učno vsebino še dodatno 
ponovijo in ustrezno umestijo v miselni proces. V nadaljevanju so predstavljene 
osrednje ugotovitve raziskave v okviru magistrskega dela in predlagane smernice za 
nadaljnje raziskovanje.  

Izvedena raziskava vodi do sledečih ugotovitev:  

‒ Pri poučevanju z namizno didaktično igro večina učencev 5. razreda dosega učne 
cilje za učno vsebino veter (tabela 5).  

‒ Pri poučevanju z namizno didaktično igro večina učencev 5.razreda dosega učne 
cilje za učno vsebino kroženje vode (tabela 9). 

‒ Dodane sklepne ugotovitve vplivajo na dosežke in trajnost znanja pri samostojnem 
poučevanju z namizno didaktično igro vetrovna pot do cilja (grafi 2–17, tabeli 7, 8).  

‒ Dodane sklepne ugotovitve vplivajo na dosežke in trajnost znanja pri samostojnem 
poučevanju z namizno didaktično igro vodni krog (grafi 19–33, tabeli 10, 11).  

‒ Znanje, ki so ga pridobili učenci v skupini s sklepnimi ugotovitvami, je trajnejše 
za obe obravnavani učni vsebini (grafa 2 in 19). 

Za posplošitev izsledkov raziskave na osnovno množico bi morali uporabiti večji vzorec 
in zajeti petošolce z različnih šol (mestnih, podeželskih). Sklepne ugotovitve bi sicer 
izvedli (tudi) ustno, ne (le) pisno, saj bi na ta način omogočili dodatne razlage in 
v diskusiji ugotovili, pri katerih vprašanjih ostajajo nejasnosti, a so bile zaradi svoje 
narave raziskave izvedene na opredeljeni način. Med potekom učnih ur smo želeli 
ostati nepristranski in načrtno nismo posegali v proces učenja z namiznima 
didaktičnima igrama, a je bilo opaženih veliko možnosti za sodelovanje učitelja, 
dodatno razlago ipd., kar bi lahko uporabili pri nadaljnjem poučevanju na ta način.  

Na podlagi izsledkov raziskave in pregleda literature lahko izpostavimo pomembne 
prednosti izbrane učne metode za uporabo pri pouku. Čeprav mora učitelj pri pripravi 
(namizne) didaktične igre vložiti veliko časa v njeno snovanje in izdelavo, je 
med poukom razbremenjen, učenci pa se na ta način samostojno seznanjajo z novimi 
naravoslovnimi vsebinami. Učitelj pri tem sodeluje kot moderator, usmerjevalec in se 
bolj približa učencem v smislu, da učno snov posreduje na inovativen, učencem 
prijazen način. Učenci med izvedbo ne čutijo učnega pritiska, temveč jih navdajajo 
pozitivna čustva, ki so zelo pomembna za usvajanje in trajno pomnjenje, hkrati pa 
razvijajo tudi pomembne socialne kompetence, ki jih v navalu digitalnih vplivov 
primanjkuje.  
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Zapis sklepnih ugotovitev je imel pomembno mesto pri poučevanju z didaktično igro, 
saj so z drugačnim, a sorodnim zapisom učenci še enkrat prebrali novo informacijo in 
jo ustrezno umestili v miselno shemo. Igralna karta z jedrnatim zapisom ne poda 
obsežnejših podatkov o učni vsebini, temveč učence seznani le z dejstvi. 
Za razumevanje je treba isto vsebino predstaviti še z drugimi besedami oz. 
na drugačen način, kar so omogočile sklepne ugotovitve.  

Kot pomanjkljivost poučevanja z namizno didaktično igro velja izpostaviti manjši 
nadzor nad tem, kaj in koliko od zastavljenih učnih ciljev učenci usvojijo. To je še en 
vidik več, ki narekuje, da je ob koncu potrebna dodatna dejavnost (npr. sklepne 
ugotovitve), s katero preverimo, v kolikšni meri so učenci učne cilje usvojili. Čeprav 
raziskava kaže na napredek pri vseh učnih ciljih, je vprašljiva poglobljenost v širši 
kontekst predstavljenih učnih vsebin. Učenci so samostojno kontrolirali pravilnost 
odgovorov in posledično tudi individualno odpravljali morebitne nepravilnosti ali pa te 
sprejeli kot pravilne. Sprejemanje novih podatkov je odvisno tudi od zbranosti in 
usmerjenosti posameznika v učenje novih učnih vsebin.  

Refleksija in smernice za nadaljnje raziskovanje  

Namizni didaktični igri vetrovna pot do cilja in kroženje vode sta bili ustrezno 
načrtovani, saj je učence celoten čas zanimalo, kaj se skriva pod naslednjo igralno 
karto, kar bi jih morda pri ponovni obravnavi že poznane učne vsebine manj 
interesiralo. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšen bi bil interes učencev za igranje 
(namiznih) didaktičnih iger v različnih učnih etapah. Čeprav so izsledki raziskave 
pokazali, da učenci dosegajo učne cilje za učni vsebini veter in kroženje vode v naravi, 
bi nas v nadaljevanju utegnilo zanimati, ali je ta učna metoda ustreznejša za urjenje ali 
preverjanje znanja, ko imajo učenci že neko predstavo o obravnavani učni vsebini in 
je razumevanje vprašanj lažje.  

Nabor učnih vsebin pri naravoslovju in tehniki je obsežen, s tem pa tudi možnosti za 
raziskovanje vpeljave učnih vsebin prek namiznih didaktičnih iger. Zanimivo bi bilo tudi 
proučiti, po koliko ponovnih uporabah bi bila (namizna) didaktična igra še efektivna in 
koliko didaktičnih iger zaporedno bi učenci še sprejeli kot pozitiven izziv. Izpostaviti 
velja, da se učenci po navadi pri pouku NIT redko učijo z didaktičnimi igrami.  

V primeru raziskave tega magistrskega dela so imele sklepne ugotovitve pretežno 
informacijsko vlogo za učitelja, ne pa povratne informacije za učence, kar bi lahko 
pri nadaljnjem oblikovanju učnega procesa še dodali. Preizkusi znanja sicer 
na najobjektivnejši način prikažejo uspešnost pri odgovarjanju na vprašanja, vendar 
pa preverjajo le določene vsebine znotraj obsežne teme, ki zahteva tudi razumevanje, 
ne le poznavanja pojavov. Z raziskavo na večjem vzorcu bi lahko ovrednotili dosežke 
učencev na preizkusih znanja z uporabljenimi različnimi tipi nalog, ki preverjajo iste 
učne cilje, saj se je izkazalo, da so bili učenci uspešnejši pri nalogah, ki so delno že 
sporočale pravi odgovor, manj pa pri nalogah, kjer so morali samostojno tvoriti 
odgovore.  

Za konec izpostavimo, da spoznanja, do katerih smo prišli tekom izvedbe raziskave in 
pregleda literature, narekujejo pomembnost izbora sodobnejših učnih oblik, ki učence 
spodbudijo k motiviranemu in učinkovitemu učenju. Ugotovljeno je, da z didaktičnimi 
igrami pri pouku NIT lahko učno vsebino približamo tako učno šibkejšim kot učno 
uspešnejšim učencem, saj je delo na nek način individualizirano. H končnemu 
formiranju znanja pripomorejo tudi sklepne ugotovitve, s katerimi si učenci končno 
oblikujejo odgovore, mnenja in stališča.  
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Človek je družabno bitje, zato njegov razvoj poteka v interakciji z okoljem, tako fizičnim 
kot socialnim. Na nas učiteljih je, da zagotovimo spodbudno učno okolje in sami sebe 
znova in znova izzivamo k raziskovanju in uporabi dinamičnih učnih metod pri 
poučevanju.  
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https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXig1xIJwqEPgCNUlZRvwMv5LWga_Z9RHG-PgupQe74M4DI1Ux
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXig1xIJwqEPgCNUlZRvwMv5LWga_Z9RHG-PgupQe74M4DI1Ux
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXig1xIJwqEPgCNUlZRvwMv5LWga_Z9RHG-PgupQe74M4DI1Ux
http://fotomoje2.bloog.pl/?smoybbtticaid=618986
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/hospodarska-uprava-lesov/Stranky/atlas-javory.aspx
http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/hospodarska-uprava-lesov/Stranky/atlas-javory.aspx
http://zelenisvet.com/rodni-les-sadnega-drevja/
http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KRIZANKAVREME/KRIZANKAVREME.htm
http://citymagazine.si/clanek/kolesarski-plasc-ever-tires-in-nexo-tires-poslovite-se-od-predrtih-zracnic/
http://citymagazine.si/clanek/kolesarski-plasc-ever-tires-in-nexo-tires-poslovite-se-od-predrtih-zracnic/
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5.2 Viri uporabljenih fotografij na igralnih kartah (vodni krog)  

Agregatna stanja. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova: 
http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/execrp/krozenje_vode/9razred/tri_stanja.gif  

Blejsko jezero. Pridobljeno 6. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.gradtur.si/large/Blejsko-jezero_p295.jpg  

Bohinjsko jezero. Pridobljeno 6. februarja 2017 s spletnega naslova: 
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/content_images/severna_obala_bohinjskega_jezera
_1.jpg  

Človek. Pridobljeno 6. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.primavoda.si/sites/www.primavodanew.si/files/styles/content_image/public
/files/uploads/article/clovek-in-voda.jpg?itok=vMIB29Tt  

Higrometer. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://2.bp.blogspot.com/_RE7FmJZrw_s/TKMrx9aRNjI/AAAAAAAAAGY/SvGW6t9U-
RM/s1600/d50hia_006.jpg  

Hladen zrak. Pridobljeno 16. februarja2017 s spletnega naslova: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQZaNlnqhkeYxsr9wRqhsPEK9DIYLa9GrK
KM7wE4pOZJSJZYBH3w  

Izliv. Pridobljeno 6. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.avtokampi.si/slika/7800.jpg 

Ledenik. Pridobljeno 4. februarja 2017 s spletnega naslova:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ledenik  

Led. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova: 
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/publ
ic/2013/02/26/led.jpg?itok=Xum7WrrI  

Led na vodi. Pridobljeno 4. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.bljesak.info/Thumb/502x339/voda-led-casa.jpg  

Ledenik. Pridobljeno 30. januarja 2017 s spletnega naslova:  https://www.qudsn.ps/wp-
content/uploads/2017/01/ice.jpg  

Luža. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova: 
http://www.ednevnik.si/uploads/k/klotilda/104400.jpg  

Mokrišče. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova: 
http://www.wetman.si/modules/aktualno/uploads/1gornji_kal_panorama.jpg  

Napitek. Pridobljeno 30. januarja 2017 s spletnega naslova: http://www.journal.hr/wp-
content/uploads/2015/06/cedevitasve.jpg  

Oblaki. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStmJk0wybXfeb3JPOygovUXCI743x9WVJC
tgnbcs9JxWkoFU1-  

Ocean. Pridobljeno 4. februarja 2017 s spletnega naslova: http://wallpaper-
gallery.net/wallpapers/ocean-picture.html  

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/execrp/krozenje_vode/9razred/tri_stanja.gif
http://www.gradtur.si/large/Blejsko-jezero_p295.jpg
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/content_images/severna_obala_bohinjskega_jezera_1.jpg
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/content_images/severna_obala_bohinjskega_jezera_1.jpg
http://www.primavoda.si/sites/www.primavodanew.si/files/styles/content_image/public/files/uploads/article/clovek-in-voda.jpg?itok=vMIB29Tt
http://www.primavoda.si/sites/www.primavodanew.si/files/styles/content_image/public/files/uploads/article/clovek-in-voda.jpg?itok=vMIB29Tt
http://2.bp.blogspot.com/_RE7FmJZrw_s/TKMrx9aRNjI/AAAAAAAAAGY/SvGW6t9U-RM/s1600/d50hia_006.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_RE7FmJZrw_s/TKMrx9aRNjI/AAAAAAAAAGY/SvGW6t9U-RM/s1600/d50hia_006.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQZaNlnqhkeYxsr9wRqhsPEK9DIYLa9GrKKM7wE4pOZJSJZYBH3w
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQZaNlnqhkeYxsr9wRqhsPEK9DIYLa9GrKKM7wE4pOZJSJZYBH3w
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQZaNlnqhkeYxsr9wRqhsPEK9DIYLa9GrKKM7wE4pOZJSJZYBH3w
http://www.avtokampi.si/slika/7800.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ledenik
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/2013/02/26/led.jpg?itok=Xum7WrrI
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/2013/02/26/led.jpg?itok=Xum7WrrI
http://www.bljesak.info/Thumb/502x339/voda-led-casa.jpg
https://www.qudsn.ps/wp-content/uploads/2017/01/ice.jpg
https://www.qudsn.ps/wp-content/uploads/2017/01/ice.jpg
http://www.ednevnik.si/uploads/k/klotilda/104400.jpg
http://www.wetman.si/modules/aktualno/uploads/1gornji_kal_panorama.jpg
http://www.journal.hr/wp-content/uploads/2015/06/cedevitasve.jpg
http://www.journal.hr/wp-content/uploads/2015/06/cedevitasve.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStmJk0wybXfeb3JPOygovUXCI743x9WVJCtgnbcs9JxWkoFU1-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStmJk0wybXfeb3JPOygovUXCI743x9WVJCtgnbcs9JxWkoFU1-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStmJk0wybXfeb3JPOygovUXCI743x9WVJCtgnbcs9JxWkoFU1-
http://wallpaper-gallery.net/wallpapers/ocean-picture.html
http://wallpaper-gallery.net/wallpapers/ocean-picture.html
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Podtalnica. Pridobljeno 22. februarja 2017 s spletnega naslova: 
https://www.shtreber.com/uploads_gallery/originals/Geografija/6.%20razred/Hidrosfer
a%20-
%20vode%20na%20Zemlji/Vode%20na%20kopnu/geografija_6_2_1_kopnene_vode
.jpg?1472546115780  

Puščava. Pridobljeno 9. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.modrijan.si/slv/content/download/9734/118065/file/Kamnita%20(gru%C5
%A1%C4%8Dnata)%20pu%C5%A1%C4%8Dava%20v%20Iranu.jpg 

Raztopina. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.iucbeniki.si/kemija1/585/naloga1.jpg  

Snežinka. Pridobljeno 4. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://9ptiz.ru/objekt/snezinka/snezinka1_300.jpg  

Sonce. Pridobljeno 22. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.delo.si/assets/media/picture/20110420/670x420_sun-sky-lg.jpg?rev=1  

Sušenje perila. Pridobljeno 22. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://shrani.si/f/2X/o1/3THW8XtU/perilo.jpg  

Toča. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova:  http://www.politikis.si/wp-
content/uploads/2012/06/toca.jpg 

Voda. Pridobljeno 16. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://picbase.turbosist.si/slonep_galerija2/novice/2009/10579-02.jpg  

Vodna para. Pridobljeno 22. februarja 2017 s spletnega naslova:  
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/vrela%20voda.jpg  

Zemlja. Pridobljeno 22. februarja 2017 s spletnega naslova: http://rusmarin.net/wp-
content/uploads/2013/10/zemlja-slika-1.jpg  

 

 

 

 

  

https://www.shtreber.com/uploads_gallery/originals/Geografija/6.%20razred/Hidrosfera%20-%20vode%20na%20Zemlji/Vode%20na%20kopnu/geografija_6_2_1_kopnene_vode.jpg?1472546115780
https://www.shtreber.com/uploads_gallery/originals/Geografija/6.%20razred/Hidrosfera%20-%20vode%20na%20Zemlji/Vode%20na%20kopnu/geografija_6_2_1_kopnene_vode.jpg?1472546115780
https://www.shtreber.com/uploads_gallery/originals/Geografija/6.%20razred/Hidrosfera%20-%20vode%20na%20Zemlji/Vode%20na%20kopnu/geografija_6_2_1_kopnene_vode.jpg?1472546115780
https://www.shtreber.com/uploads_gallery/originals/Geografija/6.%20razred/Hidrosfera%20-%20vode%20na%20Zemlji/Vode%20na%20kopnu/geografija_6_2_1_kopnene_vode.jpg?1472546115780
http://www.modrijan.si/slv/content/download/9734/118065/file/Kamnita%20(gru%C5%A1%C4%8Dnata)%20pu%C5%A1%C4%8Dava%20v%20Iranu.jpg
http://www.modrijan.si/slv/content/download/9734/118065/file/Kamnita%20(gru%C5%A1%C4%8Dnata)%20pu%C5%A1%C4%8Dava%20v%20Iranu.jpg
http://www.iucbeniki.si/kemija1/585/naloga1.jpg
http://9ptiz.ru/objekt/snezinka/snezinka1_300.jpg
http://www.delo.si/assets/media/picture/20110420/670x420_sun-sky-lg.jpg?rev=1
http://shrani.si/f/2X/o1/3THW8XtU/perilo.jpg
http://www.politikis.si/wp-content/uploads/2012/06/toca.jpg
http://www.politikis.si/wp-content/uploads/2012/06/toca.jpg
http://picbase.turbosist.si/slonep_galerija2/novice/2009/10579-02.jpg
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/vrela%20voda.jpg
http://rusmarin.net/wp-content/uploads/2013/10/zemlja-slika-1.jpg
http://rusmarin.net/wp-content/uploads/2013/10/zemlja-slika-1.jpg
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6 PRILOGE 

6.1 PREIZKUSI ZNANJA  

6.1.1 PRILOGA 1: Predtest, potest in pozni test za učno vsebino veter  

Kaj že vem?  

1. Obkroži predmete, v katerih se nahaja stisnjen plin.  

                        

2. S križcem označi polja s pravilnimi trditvami.  

 Zrak se giblje iz območja, kjer ga je več, proti območju, kjer ga je manj.  

 Zrak se giblje iz območja z višjim tlakom proti območju z nižjim tlakom.  

 Zrak se giblje iz večjega prostora v manjšega.  

 Zrak se giblje iz območja anticiklona proti območju ciklona.  

 Zrak se giblje iz območja, kjer je bolj stisnjen, proti območju, kjer je manj stisnjen.  

 
3. Na prazne črte vpiši manjkajoče besede.  

Zračni tlak merimo z __________________, na katerem je skala v 
__________________. Naprave, s katerimi določamo smer vetra, se imenujejo 
__________________, naprave, s katerimi merimo hitrost vetra, pa  
________________. Smer in moč vetra nam ob cestah kažejo 
_____________________________.  

4. Zakaj piha veter? Zapiši.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. Poveži. 

Vetrovi nastajajo zaradi     - v zračnem tlaku, kar povzroča 
veter. 

-  

Prisotnost vetra lahko potrdimo že z 
opazovanjem 

    - izenačitve tlaka v okolici.   

Zaradi temperaturnih sprememb in 
sprememb vlage pride tudi do 
sprememb 

    - gibanja rastlin, odnašanja 
prašnih delcev, premikanja 
predmetov ipd. 

Če stisnemo zrak, pride do      - razlik v zračnem tlaku. 
-  

Če spustimo napihnjen balon, zrak 
teče iz njega toliko časa, dokler ne 
pride do 

    - povečanja njegovega tlaka. 
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6. Za kaj vse je veter koristen in kako ga izkoriščamo ljudje?  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
7. S puščico označi smer gibanja vetra. 

 
CIKLON                                           ANTICIKLON 

 
8. Obkroži pravilno trditev.  

Zrak ima maso in zaradi nje pritiska na nas./Zrak nima mase, saj lebdi v atmosferi.  
 

9. Obkroži pravilen odgovor za trditvijo. 

Na vremenski karti za Slovenijo je več zapisov kot na 
prognostični karti za Evropo.  

DRŽI NE DRŽI 

Na obeh vremenskih kartah so narisane izobare – 
tanke črte, ki povezujejo območja z istim zračnim 
tlakom.  

DRŽI NE DRŽI 

Na vremenski karti za Slovenijo je poleg zapisa 
o temperaturi tudi zapis o frontah.  

DRŽI NE DRŽI 

  

10. Oglej si sliko, na kateri je prikaz morske obale poleti.  

a) Obkroži območje, kjer je temperatura podlage višja (obala/morje).  

b) S puščico navzgor () nariši območje visokega zračnega tlaka, s puščico 

navzdol pa območje nizkega zračnega tlaka ().  

c) S puščicami nakaži, v kateri smeri poleti podnevi piha veter na obali morja.  

 

(Vir slike: http://www.jkneptun.si/vsebina/vetrovi-stabilnega-vremena) 

 

11. Zaporedni satelitski posnetki Zemlje 

         

http://www.jkneptun.si/vsebina/vetrovi-stabilnega-vremena
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 Kaj lahko ugotoviš iz opazovanja več zaporednih satelitskih posnetkov?  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 Kdo v svojem poklicu uporablja tak način analiziranja podatkov? ______________. 

 Vreme napovedujejo z opazovanjem: ___________________________________ 

in z merjenjem: ____________________________________________________. 

6.1.2 PRILOGA 2: Predtest, potest in pozni test za učno vsebino kroženje vode 
v naravi 

Kaj že vem? 

1. a) V prazna polja na sliki napiši ustrezne besede, ki opisujejo prikazane 

pojave.  

TALJENJE, ZMRZOVANJE, KONDENZACIJA, IZHLAPEVANJE 

      b) Na črto napiši agregatno stanje, v katerem je voda na sliki.  

 

2. Obkroži pravilen odgovor za trditvijo. 

Če vodo iz pipe segrevamo, se njena gostota znižuje.     DRŽI NE DRŽI 

Ker ima led manjšo gostoto od tekoče vode, plava na 
njeni gladini. 

DRŽI NE DRŽI 

Voda v naravi kroži zaradi energije Sonca.   DRŽI NE DRŽI 

Vodo v plinastem agregatnem stanju vidimo s prostim 
očesom.  

DRŽI NE DRŽI 

 
3. S križcem označi polja s pravilnimi trditvami.  

 V naravi voda izhlapeva le s površja Zemlje, iz oceanov in s kopnega.  

 V naravi voda izhlapeva iz vseh snovi, ki vsebujejo vodo (hrana, les, živali, 

rastline, mokra oblačila …).  

 Visoko v ozračju se voda ohladi, kondenzira in pade na zemeljsko površje kot 

dež, sneg ali toča.  
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4. Poveži. 

Kondenzacija je pojav,      - ko se tekočina spremeni 
v plin. 

Izhlapevanje je pojav,      - ko posije Sonce.  

Vodne kapljice nastanejo,     - ko se plin spremeni 
v tekočino. 

Rosa izgine,      - ko se vodna para zgošča.   

 
5. Obkroži pravilno trditev.  

Voda med kroženjem ne izgine, ampak prehaja med agregatnimi stanji./Voda 
med kroženjem izgine in nastane druga.  

6. Kaj se zgodi z vodo v luži, ko nanjo posije Sonce? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

7. Vstavi manjkajoče besede.  

Voda v naravi neprestano kroži med posameznimi agregatnimi stanji. Zemljo osvetljuje 

in segreva ______________, zaradi česar voda začne _______________ in se 

dvigovati. Ker imajo segreti hlapi manjšo gostoto od okoliškega zraka, se dvigujejo 

v višje plasti ozračja, kjer je temperatura nižja kot pri tleh. Tam se ohladijo, zgostijo in 

iz vodnih hlapov nastanejo vodne _______________, to je tekoča voda. Temu procesu 

rečemo ___________________ vode. Ko vodne kapljice postanejo pretežke, začnejo 

iz oblaka padati v obliki padavin v vodna zbirališča (morja, oceani) ali na tla in namočijo 

zemljo.  

8. Obkroži pravilne odgovore na vprašanje. Koliko časa poteka en vodni krog?  

1) 1 dan. 

2) 1 teden. 

3) Nekaj tednov ali mesecev.  

4) Tudi več tisoč let.  

 
9. Kako se imenuje naprava na sliki? Za kaj se uporablja?  

________________ je naprava za merjenje ________________________________. 
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10. a) Kaj daje energijo za kroženje vode v naravi, pa ni prikazano na sliki? 

Vriši.  

b) V prazna polja na sliki vpiši števila, ki označujejo opisan pojav.  

 

 
11. Kakšna je razlika med:  

 izhlapevanjem in kondenzacijo? 

__________________________________________________________________ 

 podtalnico in površinskimi vodami?  

___________________________________________________________________ 

 izhlapevanjem in izparevanjem?  

___________________________________________________________________ 
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6.2 KODIRNI LISTI  

6.2.1 PRILOGA 3: Kodirni list za preizkuse znanja pri učni vsebini veter  
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6.2.2 PRILOGA 4: Kodirni list za preizkuse znanja pri učni vsebini kroženje vode 
v naravi 
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6.3 DELOVNI LISTI 

6.3.1 PRILOGA 5: Delovni list s sklepnimi ugotovitvami za učno vsebino veter 

ŽELIM IZVEDETI, ZAKAJ PIHA VETER. 

1. S puščico nariši, v katero smer se 
je gibal zrak, ko si spustil napihnjen 
balon.  

 
 

Dopolni.  
V balonu je bilo vse ________ 
(več/manj) zraka, kar je povzročalo vse 
____________ (višji/nižji) tlak v balonu. 
Pihanje zraka se je prenehalo, ko se je 
tlak v balonu izenačil s tlakom v 
_________________.  

2. S puščico nariši, v katero smer se je 
gibal zrak, ko si napihoval balon.  
 

 
Dopolni.  
V balonu je bilo vse ________ (več/manj) 
zraka, kar je povzročalo vse 
____________ (višji/nižji) tlak v balonu. 
Ko je tlak v balonu ________________ 
(prevelik/premajhen), balon poči.   

* Razlaga poskusa je kompleksna. Za več glejte magistrsko delo Katarine Ančimer Aljaž (2018).  

3. Obkroži pravilne odgovore in dopolni povedi z ustreznimi 
odgovori.  

S pomočjo vetrne vreče lahko sklepamo na hitrost/smer vetra.  

Smer vetra lahko ocenimo tudi brez merilnih naprav, in sicer tako, da 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________... 

S pomočjo klopotca lahko odčitamo hitrost/smer vetra.  

Napravo, s katero preverimo smer vetra, imenujemo 
_________________, napravo, s katero merimo jakost vetra, pa 
___________________.  
Tudi zračni tlak merimo, in sicer z __________________, ki ima s skalo 
v ________________. 
 

4. Vstavi pridevnika »višji« ali »nižji«.  

V zraku, ki je stisnjen v brizgi, je tlak __________________ kot v zraku zunaj brizge. 

Ko prst odmakneš, zrak steče iz brizge, tj. iz prostora, kjer je _________________ tlak, 

v okolico, kjer je _______________ tlak. 
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5. Napiši legendo za simbole, ki jih lahko razbereš iz vremenske karte 
za Slovenijo.  

LEGENDA: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
 
 

(Vir slike: 
http://m.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/large/public/2015/05/01/meteo.si_torek.png?itok=vZOc1TMQ) 

(Vir slike: http://www.modrijan.si/slv/content/sea rch/(offset)/5270?SearchText=&SubTreeArray=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Na prazne črte zapiši, kaj pomenijo simboli na vremenski karti Evrope. 

 

 

 

 

 

http://m.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/large/public/2015/05/01/meteo.si_torek.png?itok=vZOc1TMQ
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Zdaj že vem! (sklepne ugotovitve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z modro barvo obkroži pojave, ki jih 
meteorologi samo opazujejo, z rdečo pa tiste, 
ki jih merijo: hitrost vetra, gibanje vetrov, 
oblačnost, zračni tlak, količino padavin, vrsto 
padavin, temperaturo.  

 

Zdaj vem, da meteorologi pregledujejo 
satelitske posnetke Zemlje in z njimi 
ugotavljajo 
___________________________________
___. 

O vremenskih kartah sem spoznal, da  
* so si podobne v: – 
_______________________           
                                  –
______________________ 
                                  –
______________________. 
* se razlikujejo v: –  
_______________________           
                                  - 
______________________ 
                                  - 
______________________. 

 

Poveži pravilne trditve.  

 
 

CIKLON 
 
 

ANTICIKLON 

je območje visokega 
zračnega tlaka. 

je območje nizkega 
zračnega tlaka. 

 je območje brez 
oblakov. 

 je območje z gmotami 
oblakov.   

 

Popravi napake v zapisanih povedih.  
Veter piha povsod enako močno. 
Veter piha ves čas enako močno.  
Veter piha ves čas iz iste smeri.  
Če veter piha pri nas, piha tudi drugod 
po svetu. 

Seznanil sem se s prednostmi vetra. 
Izkoriščamo ga za 
___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________. 

Zdaj vem, da veter nastane zaradi 
___________________________________
____in piha z območja z ______________ 
zračnim tlakom na območje z 
______________ zračnim tlakom. 

 

Obkroži pravilno nadaljevanje povedi.  
Zrak:  
a) ima svojo maso, s katero pritiska na nas.  

b) ima vedno poleti nad kopnim višjo 

temperaturo kot nad morjem.  

c) je veter.  

d) merimo z barometrom.  
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6.3.2 PRILOGA 6: Delovni list s sklepnimi ugotovitvami za učno vsebino 
kroženje vode v naravi 

ŽELIM IZVEDETI, KAKO POTEKA KROŽENJE VODE 

1. Pod slike opiši lastnosti vode na slikah. Na termometru označi, pri kateri 

temperaturi je voda v tem agregatnem stanju vode.  

 

2. Zakaj ledena kocka plava na vodi?  

___________________________________________________________________. 

3. Odgovori na vprašanja, da opišeš kroženje vode v naravi. 

 

4. Obkroži pravilne odgovore.  

Vodo v plinastem agregatnem stanju vidimo.                                                                     DA NE 

Voda neprestano izhlapeva iz jezer, morij, oceanov.         DA NE 

Rastline oddajajo vodo pri koreninah.  DA NE 

Led je voda.                                                                    DA NE 
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Pri izhlapevanju in izparevanju se voda iz tekočega agregatnega 
stanja spreminja v vodo v plinastem agregatnem stanju.  

DA NE 

Voda začne izparevati pri 100 °C, izhlapevati pa že pri nižji 
temperaturi.  

DA NE 

 
5. Reši križanko.  

 

 

Zdaj že vem! (sklepne ugotovitve) 
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6.4 IGRALNE KARTE 

6.4.1 PRILOGA 7: Igralne karte z zanimivostmi za igro vetrovna pot do cilja 

 

V Ajdovščini je bila 1. 11. 2010 
izmerjena najvišja hitrost burje, 
in sicer 295 km/h. 

 

Zrak ima maso in zaradi nje 
pritiska na nas. 
 

 

Nizozemska je znana kot 
dežela mlinov na veter. Torej 
veter sodi med pogoste 
vremenske pojave tam. 

 

Zemlja ima svoj zaokroženi 
sistem gibanja ozračja, ki mu 
pravimo planetarni sistem 
vetrov. 

 

Pomorščak Beaufort je l. 1806 
sestavil 12-stopenjsko 
lestvico za določanje hitrosti 
vetra po vzvalovanosti morja, 
ki jo uporabljamo še danes.  
Stopnja 1: 1–5 km/h – dim nakazuje 
smer vetra, vetrnice mirujejo. 
Stopnja 12: več kot 116 km/h –  
naravna nesreča katastrofalnih 
razsežnosti (uničevanje stavb, 
ruvanje dreves …). 

Najmočnejši veter je pihal na 
Antarktiki s hitrostjo 320 
km/h. 
 

 

Razlike v tlaku se pojavljajo 

vsepovsod, zato vetrovi pihajo 

v različne smeri in z različno 

hitrostjo. 

 

Gibanje vetrov in oblakov 
opazujemo na satelitskih 
posnetkih. 
 

 

Pri tleh pihajo lokalni vetrovi, 
višje v ozračju pa splošni 
vetrovi.  
 

 

Poleti podnevi je zrak nad kopnim 
toplejši od zraka nad morjem. Ogreti 
zrak se dviga, tlak se tam manjša. 
Hladnejši zrak iznad morja prihaja na 
njegovo mesto. To občutimo kot 
hladen vetrič, ki piha z morja na obalo. 

 

Zračni tlak ni stalen: pada in 
raste. Na določenem območju 
se spreminja zaradi zračne 
vlage in temperature zraka.  

 

Veter piha tudi v navpični 

smeri. Izkoriščajo ga jadralni 

padalci in ptice za letenje. 
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6.4.2 PRILOGA 8: Igralne karte z vprašanji za namizno didaktično igro vetrovna 
pot do cilja 

 
 

Kako določamo smer vetra brez 
merilnih naprav? 

 
 

 
Kako imenujemo napravo za 

prikaz smeri vetra? 
 

S čim merimo jakost vetra? 
 
 

Zakaj je veter koristen za 
rastline? 

 

 

 
 
Kako se imenujejo rastline, ki jih 

oprašuje veter? 
 
 

 
 
 

Kaj vse prenaša veter? 
 

 
 
 

Kako človek izkorišča veter? 
 

 
 

Kaj lahko pri vremenu merimo in 
kaj samo opazujemo? 

 
 

 
 

Kdo proučuje vreme? 
Kako to počnejo? 

 

Kaj lahko opazujemo na 
satelitskih posnetkih? 

 

 

 
 
 

Kaj vse vpliva na smer vetrov? 
 
 

Na sliki je naprava za merjenje 
zračnega tlaka. Kako se imenuje? 
V katerih enotah običajno 
podajamo zračni tlak? 

 
 
 

Zakaj nastane veter? 
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6.4.3 PRILOGA 9: Igralne karte z odgovori za namizno didaktično igro vetrovna 
pot do cilja 

   

 
 
 
 
 

1 krog počivaš. 

 
 
 
 
 

Premakni se za 1 polje nazaj. 

 
 
 
 

Ko boš opravil naloge na 
vremenski karti, rešitve preveri 

na hrbtni strani. 

   

 
 
 

 
 

Pomakni se eno mesto  
proti ciklonu/cilju. 

 
 
 
Ker zrak prehaja iz mesta z višjim 

zračnim tlakom na mesto z 
nižjim zračnim tlakom. Balon se 

prazni, dokler se tlak v balonu ne 
izenači s tlakom v okolici.  

 
 
 
 

Ko boš opravil naloge na 
vremenski karti, rešitve preveri 

na hrbtni strani. 

   

 
 
 
 
 

Pomakni se za  
1 polje nazaj. 

 
 
 
 

Ne. Balon se razteza,  
saj v njega tlačimo zrak.  
Tlak v balonu narašča.   

 
 

 
Bata ne moreš potisniti  

do dna, ker je v brizgi zrak,  
ki iz brizge ne more izteči.  

Zračni tlak se poveča.  

   

 
 

 
 

Pomakni se za eno mesto  
nazaj proti anticiklonu. 

 

 
 
 
 
 

Smer in hitrost vetra. 

 
 
 
 
  

Da, zrak ima težo.  
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1 krog počivaš. 

 
 
 
 
 

Smer in hitrost  vetra.  

 
 
 
 

Zrak prične iztekati iz zračnice, 
ker je v zračnici višji tlak kot 

v okolici.   

 

6.4.4 PRILOGA 10: Igralne karte z izzivi za namizno didaktično igro vetrovna pot 
do cilja 

Zajela te je fronta. To je mesto, 
kjer se srečata hladen in topel 
zrak.  Vreme se je poslabšalo. 

 
1 krog počivaš. 

S severozahoda je zapihala burja 
 s hitrostjo 250 km/h. 

 

 
Premakni se za 1 polje nazaj. 

V igralni škatli odpri kuverto 
»VREMENSKA KARTA EVROPE«. 

Dobro si jo oglej in na prazna 
mesta prilepi listke z ustreznim  

poimenovanjem. 
 

Ko boš opravil naloge na 
vremenski karti, rešitve preveri 
na hrbtni strani. 

Veter te potiska v območje 
ciklona, tj. območje nizkega 
zračnega tlaka, kjer je zrak 
redkejši in vlažnejši. Zrak se v tem 
območju dviga in nastajajo 
oblaki, kar je satelitskem 
posnetku videti kot velike gmote 
oblakov.  

Pomakni se eno mesto  
proti ciklonu/cilju. 

 
Napihni balon in ga 
nezavezanega spusti.  
 

Zakaj iz balona izteka zrak? 
Do kdaj zrak izteka iz balona? 

 

V igralni škatli odpri kuverto 
»VREMENSKA KARTA 
SLOVENIJE«. 

Dobro si jo oglej in 
reši naloge ob njej. 

 
Ko boš opravil naloge 
na vremenski karti, rešitve 
preveri na hrbtni strani. 

 
Z gorskega pobočja je zapihal fen 
in te potisnil v zavetrno dolino. 

 
Pomakni se za 1 polje nazaj. 

Sošolec naj vzame balon in ga 
počasi napihuje. Ti ga zaobjemi z 
rokami in opazuj, kaj vse se pri 
tem spreminja. 
 

Ali je v balonu v vsakem  
trenutku enaka količina zraka? 

Svoj odgovor utemelji. 
 

Konico plastične brizge zatisni 
s palcem. Nato bat potisni 
navzdol.  
 

 
Zakaj bata brizge  ne moreš 

potisniti do dna? 
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Veter te potiska v območje 
anticiklona, tj. območje visokega 
zračnega tlaka. Suh zrak se tu 
spušča in oblaki ne nastajajo. 
Območja anticiklona na satelitski 
karti prepoznamo kot območja 
z jasnim vremenom.   

Pomakni se za eno mesto nazaj 
proti anticiklonu. 

 

Na mizi učiteljice je vetrna vreča, 
ki je običajno nameščena ob 
avtocesti. Z razdalje 1 metra 
vanjo usmeri tok zraka iz sušilca 
za lase, vključenega na stopnji 1, 
čez 15 sekund ga premakni na 
stopnjo 2. Poljubno spreminjaj 
tudi svoje stojišče. 
Kaj vse nam sporoča vetrna vreča 

ob avtocesti? 

Ima zrak težo? 
 

Pomisli na prazno in polno 
potapljaško jeklenko. 

  

 

Ujel te je tornado in te zadržal 
v svojem vrtincu. 
 

 
1 krog počivaš. 

Na mizi učiteljice je klopotec, ki je 
običajno nameščen v vinogradu. 
Z razdalje 1 metra vanj usmeri tok 
zraka iz sušilca za lase, 
vklopljenega na stopnji 1, čez 15 
sekund ga premakni na stopnjo 2. 
Poljubno spreminjaj tudi svoje 
stojišče.  

Kaj vse nam sporoča klopotec v 
vinogradu? 

S kolesarsko zračnico zapelješ čez 
žebljiček, tako da se predre.  

 
Kaj opaziš? Zakaj se to zgodi? 
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6.4.5 PRILOGA 11: Igralne karte z odgovori na izzive za namizno didaktično igro 
vetrovna pot do cilja 

   

 
 

Preko občutij z mokrim 
prstom, opazovanjem 

gibanja rastlin … 

 
 

Vetrokaz. 
 

Z vetromerom. 
 

 
 

Omogoča prenašanje 
semen (plodov) in 

opraševanje rastlin. 
 

   

 
 
 

Vetrocvetke. 

 
Toploto z vročih na hladne 

predele, vlago, semena, 
cvetni prah, puščavski 

pesek, žuželke  … 

 
Izkoriščamo ga za 

pridobivanje električne 
energije, za plovbo po 

morju, za jadralno 
padalstvo, za sušenje 

perila …   

   

 
Merimo: hitrost vetra, 
zračni tlak, temperaturo, 
količino padavin. 
Opazujemo: gibanje 
oblakov, gostoto oblakov, 
vetrove, padavine. 

 
Meteorolog ALI vremenoslovec. 
Opazuje nebo, proučuje 
satelitske posnetke, zbira 
podatke, ki jih dobi s pomočjo 
merilnih naprav,  
meri temperaturo zraka, količino 
padavin, vlažnost, zračni tlak in 
hitrost vetra. 

 
 
Gibanje vetrov, s katerimi 

meteorologi napovejo 
vreme.  

 
 

   

 
Zračni tlak na nekem 

območju, vpliv vrtenja 
Zemlje, ki višinske vetrove 

»zanaša« in povzroča 
vrtince. 

 
 

Barometer, v milibarih 
(mbar). 

 
Veter nastane zaradi razlik 

v zračnem tlaku. Zrak se 
giba z območja z višjim 

zračnim tlakom 
na območje z nižjim 

zračnim tlakom.  
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6.4.6 PRILOGA 12: Igralne karte z zanimivostmi za namizno didaktično igro 
kroženje vode 

Puščave so zelo suha 
območja, kjer so padavine 
zelo redko. To so najmanj 
naseljena območja na 
Zemlji, kjer preživijo le 
redka 
živa 
bitja.  

 

 

Več kot polovico 
človeškega telesa 
sestavlja voda.  

 

 

Zemlja je vodni planet, saj 
dve tretjini površine 
prekrivajo morja in oceani.  

 

Zemlji pravimo 
tudi  »modri 
planet«. Tako 
so jo 
poimenovali astronavti, ko 
so videli, da voda daje 
Zemlji to značilno barvo. 

Največ pitne vode je 
zmrznjene v polarnem ledu 
in ledenikih.  

 

 

Higrometer je naprava 
za merjenje vlažnosti zraka 
(vodnih hlapov v zraku).   

 

Pozimi, ko je okoli nas 
hladen zrak, se nam »kadi« 
iz ust, ko dihamo. To, kar 
vidimo, je voda, ki jo 
izločamo.  

Med 
raztapljanjem 
se mešata dve 
različni snovi, 
topljenec in 
topilo (voda). 
Nastane 
raztopina.  

Vodne kapljice lahko 
v hladnih plasteh zraka tudi 
zmrznejo in se spremenijo 
v ledene kroglice. Takrat 
pada toča.  

Pozimi, ko je zrak zelo 
hladen, se vodni hlapi 
spremenijo v ledene 
kristalčke. Kristalčki snežink 
so pravilnih oblik.  

Največ vode izhlapi iz 
oceanov in morij, saj 
pokrivajo velik del 
zemeljske površine.  

Kroženje vode poteka 
nekaj tednov ali mesecev.  

Visoko v gorah ali 
na polarnih območjih je ta 
lahko v obliki ledu tudi več 
tisoč let.  
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Površinske vode se zberejo 
v morju. Morska gladina 
ima višino 0 metrov in je 
najnižja točka površja. 

Površinske vode so tekoče 
(reke, potoki, kanali) ali 
stoječe (jezera, ribniki, 
mokrišča). Morje je oboje: 
stoječa in tekoča oblika 
površinskih voda.  

 

V naravi voda izhlapeva iz 

vseh snovi, ki vsebujejo 

vodo (hrana, les, živali, 

rastline, mokra oblačila …).  

 

Led ima manjšo gostoto od 

tekoče vode, zato plava na 

njeni gladini. 

 

Voda v tekočem 
agregatnem stanju, ki vre, 
izpareva. Pri tem se 
spremeni v vodno paro.  

Voda v tekočem 
agregatnem stanju iz 
mokrih oblačil izhlapeva. 
Spremeni se v vodo v 
plinastem stanju, tj. vodne 
hlape.  

 

 

6.4.7 PRILOGA 13: Igralne karte z izzivi za namizno didaktično igro kroženje 
vode 

S pomočjo ____________ 
(Sončeve, Zemljine) 
energije voda prehaja iz 
vodnih zajetij (morij, 
oceanov) v ozračje v obliki 
vodnih hlapov.  

 

Izhlapevanje in 
kondenzacija sta 
___________________ 
(nasprotna, enaka) pojava. 

 

Vodni hlapi so voda v 
_______________ 
(trdnem, plinastem) 
agregatnem stanju.   

 

Ko voda doseže 
temperaturo vrelišča, 
začne  __________ 
(izparevati, izhlapevati).  

 

Led ima  ______________ 
(manjšo, večjo) gostoto od 
vode, zato 
______________ (plava 
na, potone v) njej.  

 

Površinske vode delimo na 
stoječe in 
_______________ (trdne, 
tekoče).  
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Voda je v polarnem ledu in 
ledenikih v ____________ 
(trdnem, trdem) 
agregatnem stanju.  

 

Voda je v tekočem 
agregatnem stanju pri 
temperaturah med ______ 
°C in _______ °C. 

 

 

Če vodo v tekočem 
agregatnem stanju 
segrejemo do 100 °C, se 
začne proces ___________ 
(izhlapevanja, izparevanja). 

 

Izhlapevanje in izparevanje 
sta _________ (nasprotna, 
enaka) pojava. 

 

Vode v _________ 
(plinastem, trdnem) 
agregatnem stanju ne 
vidimo s prostim očesom.  

 

Če voda IZHLAPI, preide v  
_______________ (vodne 
hlape, vodno paro). 

 

Če voda IZPARI, preide v  
_______________ (vodne 
hlape, vodno paro). 

 

 

 

 

 

 

6.4.8 PRILOGA 14: Igralne karte z odgovori na izzive za namizno didaktično igro 
Vodni krog 

   

 
 

SONČEVE 

 
 

NASPROTNA 

 
 

PLINASTEM 

   

 
 

IZPAREVATI 

 
 

MANJŠO, PLAVA NA 

 
 

TEKOČE 



97 
 

   

 
 

TRDNEM 

 
 

0, 100 

 
 

IZPAREVANJA 

 

6.4.9 PRILOGA 15: igralne karte z vprašanji za namizno didaktično igro vodni 
krog 

 

V katerih agregatnih stanjih 
je lahko voda? 

 

Kaj vpliva na to, v katerem 
agregatnem stanju je 

voda? 

 

Kakšno vlogo imajo rastline 
in živali pri kroženju vode v 

naravi? 

 

Katere lastnosti ima led? 

 

 

Katere lastnosti imajo 
vodni hlapi/para? 

 

Katere lastnosti ima voda v 
tekočem agregatnem 

stanju? 

 

 

 

Kakšna je razlika med 
izhlapevanjem in 

izparevanjem vode? 

 

 

Pri kateri temperaturi voda 
zmrzuje? 

 

 

Iz česa je led? 

 

Kaj lahko opazimo nad 
posodo z vrelo vodo in česa 

ne? 

 

 

Kaj se zgodi, če led 
segrevamo? 

 

 

 

Kako led spremenimo v 
vodo v tekočem 

agregatnem stanju? 
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Kateri 4 pojavi so prisotni 
pri kroženju vode v naravi? 

 

 

 

Kaj je izhlapevanje? 

 

 

 

Kaj je kondenzacija? 

 

 

Povej 2 primera iz 
vsakdanjika, kjer lahko 

opazimo pojav 
kondenzacije vode. 

 

 

Kaj se zgodi z vodo v luži na 
dvorišču, če nanjo posije 

Sonce? 

 

 

Zakaj nastanejo vodne 
kapljice iz vodnih hlapov? 
Kako imenujemo ta pojav? 

 

 

Zakaj hiše na močvirnatih 
tleh in v bližini voda nimajo 

kleti? 

 

Kako imenujemo napravo, s 
katero 

merimo 
vlažnost 
zraka? 

 

 

Kako še drugače rečemo 
pojavu kondenzacije vode? 

Kaj daje energijo za taljenje 
ledu in izhlapevanje vode v 

narave? 

 

 

 

Kakšna je vloga Sonca pri 
kroženju vode v naravi? 

 

 

Opiši, kaj se zgodi z vodo, ki 
pade na Zemljo. 

 

 

 

 

Ali vodo v plinastem 
agregatnem stanju vidimo 

(vodno paro in vodne 
hlape)? 

 

Kako nastanejo oblaki? 

 

 

Kako nastanejo padavine? 
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Katere so razlike med 
pojavoma izhlapevanja in 

kondenzacije? 

 

 

Kaj je največji zbiralnik 
vode? 

 

 

Kam odteka voda s 
površja? 

 

 

Kako imenujemo prikazana 
pojava na sliki? 

 

 

Kako imenujemo prikazana 
pojava na sliki? 

 

 

Kakšna je razlika med 
površinskimi vodami in 

podtalnico? 

 

 

Kaj je podtalnica? 

 

 

Iz česa so oblaki?  

 

 

 

6.4.10 PRILOGA 16: igralne karte z odgovori za namizno didaktično igro vodni 
krog  

   

 
 
Voda je lahko v plinastem, 
tekočem ali trdnem 
agregatnem stanju. 

 
 
 

Temperatura. 

 
 
So del vodnega kroga, saj 
tudi iz rastlin in živali 
izhlapeva voda, ki se nato 
nabira v oblakih. 
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Led je voda v trdnem 
agregatnem stanju. Je 
prozoren, njegova gostota 
pa manjša od tekoče vode, 
zato plava na njej. 

 
 
Vodni hlapi/para so voda v 
plinastem agregatnem 
stanju. So nevidni in stisljivi. 

 
 
Voda v tekočem 
agregatnem stanju je brez 
barve, vonja in okusa. 

   

Izhlapevanje vode poteka pri 
temperaturi, nižji od 
temperature vrelišča (nastajajo 
vodni hlapi), izparevanje vode pa 
pri temperaturi vrelišča, tj. pri 
100 °C (nastaja vodna para). Pri 
obeh pojavih se snov voda 
spreminja iz tekočega 
agregatnega stanja v plinasto. 

 
 
 

Pri 0 °C. 
 

 
 
 

Iz (zmrznjene) vode. 

   

 
Nad posodo z vrelo vodo 
opazimo vodne kapljice, ne 
vidimo pa vodne pare, ker 
je to voda v plinastem 
agregatnem stanju. 

 
Se utekočini./Iz njega 
ponovno nastane voda v 
tekočem agregatnem 
stanju. 

 
 
 
S segrevanjem/dovajanjem 
toplote.   
 

   

 
 
Kondenzacija, izhlapevanje, 
zmrzovanje in taljenje.  
 

 
Izhlapevanje je pojav, ko 
snov iz tekočega 
agregatnega stanja preide 
v plinasto agregatno 
stanje. 

 
 
Je pojav, ko snov iz 
plinastega agregatnega 
stanja preide v tekoče 
agregatno stanje.  
 

   

 
Okenska stekla, stekla 
avtomobila, ogledalo v 
kopalnici po tuširanju, 
hladna steklenica, ki jo 
vzamemo iz hladilnika … 

 
 
Voda v tekočem 
agregatnem stanju iz luže 
izhlapi. 

 
Ker se vodni hlapi 
zgoščujejo. Nastajanje 
vodnih kapljic iz vodnih 
hlapov imenujemo 
kondenzacija. 
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Ker bi jim lahko kletne 
prostore zalila podtalnica. 

 
 
 

Higrometer. 

 
 
 

Zgoščevanje vode. 

   

 
 
 

Sonce. 

 
Sonce segreva površino 
Zemlje, s čimer omogoča 
izhlapevanje vode iz tal, 
rastlin, rek, jezer, morij, 
oceanov oz. vseh stvari, ki 
imajo v sebi vodo. 

Pade na površje Zemlje. Del 
vode vsrkajo rastline, del jo 
pronica v prst, kjer se zbira 
kot podtalnica nad 
nepropustno plastjo in 
priteka na površje v izvirih. 
Del pa se je steka v potoke, 
reke, ki se zlivajo v morje. 

   

 
 
Vode v plinastem 
agregatnem stanju (vodne 
pare in vodnih hlapov) ne 
vidimo.  

 

 
Vodni hlapi se s pomočjo 
zračnih mas dvigajo in 
ohlajajo v kapljice ali 
ledene kristalčke. Na nebu 
nastane oblak.  

Drobne kapljice se 
združujejo in postajajo 
vedno večje – tvorijo 
oblake.  Ko postanejo 
pretežke, da bi še lebdele v 
zraku, začnejo padati proti 
tlom. 

   

Izhlapevanje in kondenzacija sta 
si nasprotna procesa. Pri 
izhlapevanju se voda iz tekočega 
agregatnega stanja spreminja v 
vodo v plinastem agregatnem 
stanju, pri kondenzaciji pa ravno 
obratno, iz vode v plinastem 
agregatnem stanju nastaja voda 
v tekočem agregatnem stanju. 

 
 
 

Ocean. 

 
 
 

V morja in oceane. 
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Taljenje in zmrzovanje. 

 
 

Izhlapevanje in 
kondenzacija. 

 
Površinske vode se 
nahajajo na zemeljski 
površini, podtalnica pa nad 
neprepustnimi plastmi pod 
zemeljskim površjem. 

   

 
 
Podtalnica je podzemna 
voda, ki se zadrži na 
neprepustni plasti. 

 
 
Oblaki so iz vodnih kapljic in 
hlapov, lahko pa tudi iz 
ledenih kristalčkov.  
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6.5 DRUGI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA IGRANJE IGRE  

6.5.1 PRILOGA 17: Prognostična karta Slovenije (vetrovna pot do cilja) 

1. Na prava mesta pripni 

manjkajoče simbole.   

2. Pokaži območje, kjer je 

napovedana največja jakost 

vetra v Sloveniji.    

3. Napovej vreme, ki bo v 

četrtek popoldne ob morju.  
 
 

 

 

 

V legendi vremenske karte 
Slovenije  

se nahajajo:  

‒ vremenske oznake,  

‒ oznake za smer in jakost 

vetra,  

‒ oznake za temperaturo. 

Vir slike: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/fproduct/graphic/sl/fcast_si-neighbours_d1h15.png 

 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/fproduct/graphic/sl/fcast_si-neighbours_d1h15.png
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6.5.2 PRILOGA 18: Prognostična karta Evrope (vetrovna pot do cilja) 

 

 

       

Vir: http://www2.arnes.si/~hsmole1/www_5a/vetrovi_in_vreme_5.htm  

http://www2.arnes.si/~hsmole1/www_5a/vetrovi_in_vreme_5.htm
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6.5.3 PRILOGA 19: Pojmi za vstavljanje na prognostično karto Slovenije 

 

6.5.4 PRILOGA 20: Pojmi za vstavljanje na prognostično karto Evrope  

 

6.6 SPSS TABELE 

6.6.1 PRILOGA 21: Tabela programa SPSS s podatki o statistično pomembnih 
razlikah med posameznimi testi za učno vsebino veter 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TOCKE_PRED Equal variances 

assumed 
,221 ,640 ,988 42 ,329 1,000 1,012 -1,042 3,042 

Equal variances 

not assumed 

  ,988 41,952 ,329 1,000 1,012 -1,042 3,042 

TOCKE_PO Equal variances 

assumed 
2,091 ,156 2,546 42 ,015 3,364 1,321 ,697 6,030 

Equal variances 

not assumed 

  2,546 37,787 ,015 3,364 1,321 ,689 6,039 

TOCKE_POZNI Equal variances 

assumed 
3,844 ,057 3,014 42 ,004 3,682 1,221 1,217 6,147 

Equal variances 

not assumed 

  3,014 33,023 ,005 3,682 1,221 1,197 6,167 

 

 

   

 
OBMOČJE CIKLONA 

 
OBMOČJE ANTICIKLONA 

VIŠINA ZRAČNEGA TLAKA 
na nekem območju 

IZOBARA, ki povezuje območja 
z istim zračnim tlakom. 

FRONTA, ki nastane zaradi 
stika hladnega in toplega zraka. 
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6.6.2 PRILOGA 22: Tabela programa SPSS s podatki o statistično pomembnih 
razlikah med posameznimi testi za učno vsebino kroženje vode v naravi 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TOCKE_PREDTEST Equal 

variances 

assumed 

,383 ,539 ,746 44 ,460 ,739 ,991 -1,258 2,736 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,746 43,641 ,460 ,739 ,991 -1,258 2,737 

TOCKE_POTEST Equal 

variances 

assumed 

1,679 ,202 2,690 44 ,010 3,304 1,228 ,829 5,780 

Equal 

variances not 

assumed 

  2,690 43,078 ,010 3,304 1,228 ,828 5,781 

TOCKE_POZNITEST Equal 

variances 

assumed 

,988 ,326 2,285 44 ,027 3,043 1,332 ,359 5,728 

Equal 

variances not 

assumed 

  2,285 42,545 ,027 3,043 1,332 ,357 5,730 

 

6.6.3 PRILOGA 23: Tabela programa SPSS s statističnimi podatki skupine 
za učno vsebino veter 

Group Statistics 

 
1 = S SU, 2 = BREZ SU N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TOCKE_PRED 1 22 17,86 3,413 ,728 

2 22 16,86 3,299 ,703 

TOCKE_PO 1 22 27,23 5,061 1,079 

2 22 23,86 3,576 ,762 

TOCKE_POZNI 1 22 25,73 4,997 1,065 

2 22 22,05 2,803 ,598 
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6.6.4 PRILOGA 24: Tabela programa SPSS s statističnimi podatki skupine 
za učno vsebino kroženje vode 

Group Statistics 

 
1 = S SU, 2 = BREZ SU N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TOCKE_PREDTEST 1 23 19,78 3,204 ,668 

2 23 19,04 3,509 ,732 

TOCKE_POTEST 1 23 27,91 3,848 ,802 

2 23 24,61 4,459 ,930 

TOCKE_POZNITEST 1 23 25,52 4,077 ,850 

2 23 22,48 4,916 1,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


