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POVZETEK 

 

Šolska predmeta spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika morata biti zasnovana 
tako, da so učenci pri pouku čim bolj aktivni in posledično spoznavajo svet, v katerem 
živijo. Učitelji so zelo pomembni pri oblikovanju pouka, saj morajo vedno znova 
učencem pripravljati ustvarjalne in zanimive naloge. Učitelj mora raziskati, katere 
metode dela se v določenih okoliščinah pri poučevanju izkažejo kot bolj primerne. 
Pogosto uporabljena učna metoda pri pouku spoznavanje okolja je metoda didaktične 
igre. To je igra z določeno nalogo in ciljem, pri kateri se učenec razvija in posledično 
vzgaja. Pri igranju didaktične igre učenec izraža svojo ustvarjalnost in samostojnost, 
prav tako pa lahko raziskuje različne teme, ki mu še niso toliko poznane. Didaktična 
igra učenca postavlja pred izziv, da tekmuje sam s seboj ali pa z drugimi. Naloga 
učitelja je, da didaktične igre kakovostno pripravi ali izbere, da bodo učenca pritegnile 
k igranju. 

Zaradi tega smo se odločili, da v okviru magistrskega dela pripravimo različne 
didaktične igre za učne vsebine vreme, zmesi, dan in noč ter voda pri pouku 
spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole. Raziskati smo želeli, kakšno je znanje 
učencev o omenjenih temah pred igranjem didaktične igre in kakšno je znanje učencev 
po končani didaktični igri. Zanimalo nas je tudi mnenje učencev o igranih didaktičnih 
igrah in mnenje učitelja o tem, ali je oblikovana didaktična igra učno primerna metoda 
za poučevanje spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole. 

V raziskavi je sodelovalo 27 učencev 2. razreda izbrane podeželske osnovne šole. Za 
pridobivanje podatkov smo uporabili tri instrumente, in sicer preizkus znanja (t. i. pred- 
in po-test), vprašalnik za učence in opazovalni list učitelja. Pred izvedbo didaktičnih 
iger v razredu smo za zbiranje podatkov uporabili pred-test (preizkus znanja), s katerim 
smo ugotovili, kolikšno je predznanje učencev o tematikah vreme, dan in noč, zmesi 
in voda. Zasnovali in izdelali smo štiri didaktične igre, ki so jih učenci odigrali pri 
posameznih učnih vsebinah. Po končani didaktični igri je sledilo reševanje po-testa, ki 
je bil enak pred-testu, in izpolnjevanje vprašalnika za učence. Učitelj je po končanih 
didaktičnih igrah izpolnil opazovalni list. Učenci so ovrednotili trditve o učnih vsebinah 
dan in noč, vreme, voda in zmesi na tristopenjski lestvici, učitelj pa je tudi na 
tristopenjski lestvici označil, kako so se učenci odzivali pri igranju didaktičnih iger in 
navedel opombe.  

V magistrskem delu smo zastavili dve raziskovalni vprašanji, in sicer: 1) kakšen je 
napredek učencev v znanju po uporabi didaktičnih iger pri učnih vsebinah vreme, 
zmesi, dan in noč ter voda; 2) kakšna so mnenja učencev in učitelja o didaktičnih igrah 
za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi. 

Izsledki raziskave kažejo, da so didaktične igre pri učnih vsebinah vreme, zmesi, dan 
in noč ter voda pripomogle k boljšemu razumevanju pojmov in poglabljanju znanja pri 
učencih. Učenci so bili med igranjem didaktične igre in reševanjem preizkusov znanja 
motivirani in aktivni, kar se odraža tudi pri dosežkih na preizkusih znanja. Učenci so 
rešili po-test bolje kot pred-test. Zaradi majhnega vzorca izsledkov raziskave ne 
moremo posplošiti na osnovno množico, vseeno pa lahko izpeljemo nekatere 
smernice, ki bodo pripomogle k načrtovanju nadaljnjih raziskav, in sicer z namenom 
ugotavljanja, ali učenci preko didaktičnih iger poglabljajo znanje na različnih 
taksonomskih ravneh in v kolikšni meri se ob tem razvijajo naravoslovne in socialno-
čustvene kompetence.  
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ABSTRACT 

 

School subjects Environmental studies and Science and technology have to be 
structured in a way that students can be as active as possible during classes and 
consequently learn about the world they live in. Teachers play a very important role in 
lesson planning because they have to prepare creative and interesting tasks for 
students. In addition, teachers have to identify which teaching methods are the most 
appropriate in a certain situation. One of the frequently used methods in lessons of 
Environmental studies is a didactic game. The didactic game consists of a certain task 
and a goal, which enables students to grow and develop mentally. When playing 
didactic games, students express their creativity and independence as well as explore 
new topics. Didactic games challenge students to compete with themselves or with 
others. Teachers have the responsibility of preparing or choosing quality didactic 
games so that students want to play them. 

On the basis of the research and as part of this MA thesis, different didactic games 
have been prepared for learning contents of day and night, weather, water and 
compounds for lessons of Environmental studies in 2nd grade of elementary school. 
The aim was to explore the students’ knowledge about aforementioned topics before 
playing the didactic games and to re-examine their understanding after playing. It was 
also important to determine the students’ opinion about the didactic games they played 
and the teacher’s opinion about whether the designed didactic games are appropriate 
for teaching Environmental studies in 2nd grade of elementary school. 

There were 27 second-grade students from a chosen countryside school that 
participated in the research. Three data collection instruments were used in the 
research: the so-called pre- and post-test, questionnaire for students and observation 
sheet for the teacher. Before playing didactic games in class, the students took a pre-
test for the purpose of collecting information about the students’ prior knowledge on 
the topics of weather, day and night, compounds and water. Four didactic games were 
designed for the students to play, each representing one learning content. After every 
game, the students took a post-test that was the same as the pre-test, and filled in the 
questionnaires. The teacher filled in the observation sheets. The students evaluated 
statements about learning contents of day and night, weather, water and compounds 
on a three-level scale. Similarly, the teacher marked on a three-level scale the 
students’ reactions when playing didactic games and added some comments. 

Two research questions in this thesis were set: 1) how students improved their 
knowledge after playing didactic games for learning contents of weather, compounds, 
day and night, and water; and 2) what is the students’ and the teacher’s opinion about 
didactic games for learning contents of day and night, weather, water and compounds,. 

The research findings show that didactic games for learning contents of weather, 
compounds, day and night, and water helped achieve a better understanding of 
different concepts and expanded the students’ knowledge. When playing didactic 
games and taking the tests, the students were active and motivated, which is reflected 
in their final test results. The students were better at taking the post-test than the pre-
test. As the sample is too small, the findings cannot be generalized, but it is possible 
to draw some conclusions that can encourage the planning of further research with the 
aim to discover whether playing didactic games helps students broaden their 
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knowledge on different taxonomy levels and to what extent it develops science and 
social-emotional competencies.   

 

Key words: didactic games, Environmental studies, weather, water, day and night, 
compounds, students’ opinion 
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1 UVOD 

 

Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) navaja dva najpomembnejša cilja predmeta, 
in sicer sta to razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Cutting in Kelly 
(2015) pravita, da je za učenca pomemben razvoj naravoslovnega znanja, saj le-to 
vključuje razumevanje narave, procesov, ki se dogajajo v njej, in sposobnost iskanja 
odgovorov na različna naravoslovna vprašanja. Pri tem je temeljno, da je v šoli pouk 
organiziran tako, da učenci razvijajo svoje zamisli in prihajajo do spoznanj ob 
konkretnih oziroma praktičnih dejavnostih. Zelo zaželeno je, da je ob naravoslovnih 
tematikah prisotno raziskovanje, saj je tako učencem pouk spoznavanja okolja 
dinamičen in zanimiv. Posledično so učenci, ko raziskujejo naravo, motivirani in aktivni. 
Kangas, Koskinen in Krokfors (2016) so ugotovili, da se sicer motivacija pri 
naravoslovnih predmetih povečuje, ko se učenci začnejo igrati didaktične igre, a to 
področje še vedno ni dovolj raziskano, da bi lahko trdili, da so učenci bolj motivirani za 
didaktično igro kot za delo v naravi ali učilnici. 

Igra je sicer najstarejši in najboljši pripomoček za učenje. Didaktična igra je eden izmed 
načinov učenja, kjer se učenec razvija na intelektualnem in socialnem nivoju 
(Martinčič, 1989). Pečjak (2009) didaktično igro opredeli kot igro z določeno nalogo in 
ciljem. Je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok svoboden, ustvarjalen in 
samostojen, prav tako pa lahko pri didaktični igri raziskuje in išče nove možnosti. 
Didaktična igra predstavlja otroku izziv, saj tekmuje s seboj, z drugimi, s časom in s 
cilji, ki pa so ponavadi vezani na učno vsebino. Didaktične igre imajo sposobnost in 
moč, da pospešujejo razvoj učencev in posledično bogatijo njihove izkušnje. V večini 
so oblikovane tako, da učence pritegnejo k sodelovanju (Čas in Krajnc, 2015).  

Ob pregledu literature smo ugotovili, da so vse štiri učne tematike, ki smo si jih izbrali 
za raziskavo, in sicer dan in noč, vreme, voda in zmesi, zahtevne za obravnavo 
spoznavanja okolja. Zato smo se odločili, da s pomočjo raziskave ugotovimo, v kolikšni 
meri se učenčevo znanje z igranjem didaktične igre poglobi. Prav tako je bil cilj 
raziskave evalvirati oblikovane didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, 
voda in zmesi. 

Da smo lahko v 2. razredu osnovne šole izvedli raziskavo z didaktičnimi igrami za učne 
vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi, smo zasnovali štiri različne didaktične igre. 
Podatke smo pridobili s tremi različnimi instrumenti, in sicer s preizkusom znanja, ki so 
ga učenci rešili pred igranjem didaktične igre in po igranju didaktične igre, z 
vprašalnikom za učence, ki so ga učenci izpolnili po končani didaktični igri, in z 
opazovalnim listom učitelja, ki ga je izpolnil po končani dejavnosti z učenci. Podatki 
zbrani z omenjenimi instrumenti, so omogočili oblikovanje odgovorov na raziskovalni 
vprašanji. 

Struktura magistrskega dela je sledeča: poglavje 2 obsega teoretični del, v katerem je 
na začetku predstavljena igra kot dejavnost. Podpoglavje z igro (2.1) se nato razdeli 
na pomen igre za otrokov razvoj (2.1.1), na teorije o igri (2.1.2) in na didaktične igre 
(2.1.3), kjer je predstavljena osnova didaktičnih iger. Sledi podpoglavje s klasifikacijo 
didaktičnih iger, ki je označeno z 2.2. Znotraj podpoglavja klasifikacija igre so opisane 
tudi namizne igre (2.2.1). Sledi predstavitev dveh pristopov poučevanja (2.3) in 
podpoglavje z motivacijo za učenje (2.4). Z 2.5 je označeno zadnje podpoglavje 
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teoretičnega dela, in sicer so to učne vsebine vreme, dan in noč, zmesi in voda v 
programu osnovne šole.  

Poglavje 3 obsega empirični del. V tem poglavju je najprej opredeljen raziskovalni 
problem (3.1), nato so izpostavljeni cilji raziskave (3.2) in raziskovalni vprašanji (3.3) 
ter opisana raziskovalna metoda in raziskovalni pristop (3.4.1). V nadaljevanju so 
predstavljeni še vzorec (3.4.2), postopek zbiranja podatkov (3.4.3), postopek obdelave 
podatkov (3.4.4) in opis instrumentov (3.5). Znotraj podpoglavja opisa instrumentov so 
opisane didaktične igre, ki smo jih izvedli pri pouku, vprašalnik za učence in opazovalni 
list učitelja. Sledi še podpoglavje 3.6, kjer so predstavljeni rezultati raziskave in njihova 
interpretacija. V poglavju 4 je predstavljena sinteza izsledkov z raziskavo, sledi 
poglavje 5 z zaključkom, v katerem so povzete bistvene ugotovitve raziskave. V 
poglavju 6 je navedena literatura, v poglavju 7 so priloge, ki smo jih uporabili pri delu, 
v poglavju 8 pa so viri slik. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Magistrsko delo se nanaša na didaktične igre pri spoznavanju okolja v 2. razredu 
osnovne šole za učne vsebine vreme, zmesi, dan in noč ter voda, zato so v teoretičnem 
delu predstavljene vsebine iz tega področja. V teoretičnem delu smo se osredinili na 
igro, predstavljena je tudi metoda didaktične igre, na pouk in pristopa poučevanja in 
na motivacijo učencev. Izdelane didaktične igre za učne vsebine vreme, zmesi, dan in 
noč ter voda pokrivajo učne cilje iz učnega načrta za spoznavanje okolja, zato je 
podrobneje predstavljeno tudi naravoslovno ozadje teh tem. 

 

 IGRA 

Igra je osnovna otrokova dejavnost. SSKJ (2000) igro opredeli kot otroško dejavnost, 
ki je navadno skupinska, namenjena razvedrilu in zabavi. Mnogi misleci s 
pedagoškega področja so igro dojeli kot nekaj, kar otrokom ''krepi moč''. Ko tekom 
šolanja učitelji otrokom odvzamejo igro, jim to nakazuje, da nimajo več svobodnega 
življenja. Počutijo se, kot da so jih porinili v neko ozko sobo in jih dneve, tedne, mesece 
in leta dolgočasili z enoličnimi črkami ter številkami. To je za otroka nedojemljivo 
odmikanje od prvotnega življenjskega doživljanja (Schmidt, 1923, v Bognar 1987). 
Dewey (1966, v Bognar 1987) pravi, da če celotno življenje garamo, delamo in mislimo, 
da ne potrebujemo igre, se motimo, saj vsak izmed nas v sebi ve, da potrebuje igro.  

V sodobnem času prostega časa ne znamo več kvalitetno izkoristiti. Namesto, da bi 
se igrali z otrokom in bili z njim v naravi, ga pustimo, da gleda risanke in filme ter 
posledično ne razvija svojih miselnih kompetenc. Moramo mu ponuditi okolje, igro in 
priložnosti, da preizkusi lastne sposobnosti, saj mu s tem omogočimo, da bo krepil 
svojo samozavest, ki je ena izmed temeljnih in pomembnih življenjskih vrednot 
(Katalinič, 2010).  

Raziskovalca Pellegrini in Saracho (po Wood in Attfield, 2005, v Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006) pravita, da je igra notranje motivirana z dejavnostjo in ni vodena z 
zunanjimi zahtevami. Otroci se pri igri ukvarjajo z dejavnostjo in ne toliko s cilji, saj si 
le-te postavijo sami. Igrajo se z znanimi ali neznanimi predmeti, dejavnosti pa 
dopolnjujejo s svojimi predstavami, kar didaktične igre naredi domišljijske, nerealne. 
Pravila, ki pri igri obstajajo, otroci lahko sproti spreminjajo, pomembno je le, da so pri 
tem aktivni. Igra je otrokova prva samostojna in ustvarjalna izkušnja s svetom in 
njegovo okolico (Pečjak, 2009).  

Aristotel (2010) v svojem delu Politika razlaga, da se človek pri svojem delu trudi, 
vendar pa si hkrati tudi prizadeva, da se mora ukvarjati z igro. Igra mora biti neke vrste 
zdravilo za delo. Ob igri se duša in telo sprostita, pojavi se ugodje, ki telesu daje 
počitek. K. Klodič (2015) je zbrala definicije različnih avtorjev za pojem igra. Ugotovila 
je, da je večina avtorjev igro označila kot svobodno in spontano dejavnost. Nekateri 
avtorji pripisujejo igri večji pomen predvsem zaradi pravil, medtem ko drugi pol avtorjev 
želi igri pripisati manjši vpliv pravil in več ustvarjalnosti. Pojavljajo se tudi mnenja, da 
je igra zelo pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. Igra je nepogrešljiva oblika pri 
razvoju mladega človeka, saj se človek z njo razvija na različnih področjih: duševnem, 
telesnem in kognitivnem (Pregrad, 1980, v Bognar, 1987). 
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2.1.1 Pomen igre za otrokov razvoj 

Bognar (1987) je razpravljal o tem, da mora pouk temeljiti na maksimalni aktivnosti 
učencev, zato mora biti v pouk vključena tudi igra, ki naj bo temeljna, bistvena in 
neizogibna dejavnost otroštva. Igra naj bo sredstvo, ki otroku omogoča ustvarjanje 
razmer za svoboden razvoj osebnosti, prav tako pa naj bo učinkovit način za 
izobraževanje, ker vzbuja pozornost učencev in jih motivira k dejavnosti. To pa pomeni, 
da igra otrok ne utruja, jim ne postavlja enoličnih situacij, ampak predstavlja visok 
izobraževalni učinek, ki se odslikava v trajnostnem znanju. Tisti otrok, ki se v otroštvu 
ni naigral, ki ni mogel sodelovati pri igri, ne more zrasti v odraslega človeka. Če pa 
nekdo ne more postati odrasel človek v vseh pogledih, pa pomeni, da se začne razvijati 
v pohabljeno osebnost.  

Mnogi strokovnjaki s pedagoškega področja igro dojemajo kot nekaj, kar otroka 
opogumlja in osvobaja. Pogosto se zgodi, da učitelji tekom šolanja otrokom odvzamejo 
možnost igranja, zato so le-ti prikrajšani za svobodno in brezskrbno igranje. Otroci se 
počutijo, kot da so jih učitelji potisnili v neko ozko sobo in jih dneve, tedne, mesece in 
leta dolgočasili z enoličnimi črkami ter številkami. To je za otroka nedojemljivo, saj je 
bil pred vstopom v šolo obdan z igro in učenjem preko le-te (Schmidt, 1923, v Bognar, 
1987). Dewey (Dewey, 1966, v Bognar, 1987) razlaga, da če mislimo, da ne 
potrebujemo igre, se motimo, saj vsak izmed nas v sebi ve, da potrebuje igro. 

Toličič (1961) pravi, da ima igra zelo velik vpliv na razvoj otroka. Vpliva na celosten 
razvoj otroka, in sicer na (moralni, telesni in socialni razvoj). Igra razvija otrokovo 
domišljijo in vpliva na samozavest otroka. Igra je neke vrste priprava na nadaljnje 
življenje, prav tako pa otroku omogoča izraziti različna čustva (zadovoljstvo, užitek, 
srečo, žalost, jezo). Starši in vzgojitelji imajo pri otrokovi igri zelo pomembno vlogo. 
Otroci namreč spodbude za svoj razvoj dobijo predvsem v igralni interakciji z mentalno 
razvitejšim partnerjem. V teh igralnih interakcijah otrok pridobi podatke o ljudeh, ki se 
z njim igrajo, pridobi različne vrste tolmačenja (besedno in čustveno znakovnega) ter 
razvija lastno mišljenje o tem, kaj kdo dela oziroma kaj kdo misli. Če otrok deluje po 
tem principu že v otroštvu, je velika verjetnost uspeha pri novih dejavnostih, saj je z 
igro že pridobil spretnosti, ki mu pomagajo pri nadaljnjem delu (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2006). 

 

2.1.2 Teorije o igri 

V človeškem življenju je igra prisotna že stoletja, zato vzbuja pozornost pri različnih 
vejah znanosti: biologija, filozofija, medicina, didaktika. Igra kot dejavnost je igra 
značilna za otroštvo, vendar so igri zelo naklonjeni tudi odrasli, saj jih vedno miselno 
zaposli. V otroštvu otroci ne morejo in ne smejo biti brez igre, saj jim omogoča 
svobodo, medtem ko igra odraslim predstavlja več kot le igro. Pri odraslih lahko igra 
izzove strasti, ki lahko prerastejo tudi v družinski problem. Kaj je pravzaprav igra? To 
je vprašanje, na katerega želijo odgovoriti strokovnjaki iz celega sveta. Zanimivo je, da 
igra kot dejavnost in beseda obstaja že dlje časa, ampak nihče še ni uspel popolnoma 
pojasniti ta pojav. V nadaljevanju so omenjene in predstavljene različne teorije o igri, 
vsaka teorija ima na igro drug pogled (Bognar, 1987). 

1. Biološka teorija Karla Groosa 

Nemški psiholog Karl Groos je konec 19. stoletja predstavil svojo biološko razlago za 
igro. Razpravljal je o tem, da je igra že vnaprej biološko določena in, da omogoča 
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vadbo prirojenih instinktov/občutkov. Po njegovi teoriji je bistvo in smoter igre priprava 
na poznejše življenje. Pravi, da je smisel igre, tako pri živalih kot tudi pri ljudeh, 
predvsem njihova prihodnost.  Ta teorija je doživela veliko kritik, ker je preveč enačila 
biološke funkcije pri živalih s celotnim človeškim razvojem. Kritiki so mu očitali, da je 
bistvena razlika med živalmi in ljudmi v materialnih pogojih za življenje ter vpliv 
družbenega okolja. Prav tako pa so pri teoriji opazili še eno napako, in sicer, naj bi se 
otrok po biološki teoriji igral sam, kar pa ni res. Otrok je že od rojstva naprej družbeno 
bitje in večina iger je skupinskih. Igra torej ni samo biološki, ampak tudi socialni pojav 
(Horvat in Magajna, 1987). 

2. Kognitivna teorija po Piagetu 

Jean Piaget je trdil, da je otroška igra eden od procesov oblikovanja simbolov med 
človekom in stvarnostjo. Poudaril je, da na igro in intelektualni razvoj vplivajo isti 
dejavniki ter da igra spremlja otrokov razvoj. Igra naj bi tako kazala otrokove glavne 
značilnosti (Horvat in Magajna, 1987).  

V igri se otrok oddalji od svojih izkušenj z realnostjo, ampak te izkušnje vseeno 
ponavlja, oblikuje in uporablja, saj jih tako vgradi v svoje razumevanje. V tem procesu 
Piaget razlikuje tri glavne oblike: igra vadbe, igra simbolov in igra pravil. Na začetku 
razvoja otrok uporablja le enostavne sheme delovanja: dela mehurčke na ustnicah, 
skuša premakniti igrače, da začnejo delovati, meče in tolče predmete, lovi ravnotežje 
na deski. Glavni namen iger vadbe je, da otrok razume sestavo med predmeti. Ko je 
otrok starejši, se dejavnosti začnejo nadgrajevati in postanejo vse bolj kompleksne. S 
povečanjem sposobnosti in povezovanja se igra vadbe spremeni v igro simbolov. Če 
otrok preide na igro simbolov, to ne pomeni, da se ne bo nikoli več vrnil na igro vadbe. 
Igra simbolov se začne že pred drugim letom starosti. Otrok takrat začne posnemati 
odrasle. Pozneje otroci sami začnejo posnemati odrasle (igrajo mamo in očeta) in na 
nek način postanejo sami simbol v svojih igrah. Zgodi se tudi, da otroci zamenjujejo 
igro simbolov in realnost. Pri igri simbolov so vključena tudi čustva (kaznovanje drugih, 
kreganje soigralcev, dodajanje osebnostnih lastnosti). Simbolna igra je zelo visok nivo 
igre, saj otroci prevzamejo določeno vlogo in jo dalj časa tudi posnemajo, s tem pa 
krepijo socialne sposobnosti. Ko otrok usvoji igro vadbe in senzomotorične 
sposobnosti (hoja po stopnicah brez uporabe rok ipd.), se razvije igra pravil. Pri igri 
pravil si otrok sam postavi pravila. Ne gre le za postavljanje pravil, ampak tudi za 
sprejemanje socialnih pravil. Otrok to stopnjo usvoji do desetega leta starosti (Teorija 
in pedagogika igre, b.d., v Umek idr., 2013). 

3. Sociološke teorije 

Sociološke teorije izpostavljajo dejstvo, da igra ni delo, temveč je nekaj delu 
nasprotnega. Aristotel je povezoval delo in igro. Po njegovem mnenju igra ni delo, 
ampak je prekinitev dela. Igro naj bi se uporabljalo kot zdravilo po končanem delu. 
Delavcem naj bi igra pomenila užitek, sprostitev in počitek. Cilj dela torej ni delo samo, 
ampak je cilj tudi prosti čas. Če nekdo dela, si zasluži tudi prosti čas in s tem tudi igro 
(Bognar, 1987). 

Pred drugo svetovno vojno je Johan Huizinga napisal knjigo o igri. V tej knjigi je 
izpostavil najpomembnejše dejstvo, in sicer, da človek ni in ne sme biti samo miselno 
in delovno bitje, ampak mora biti tudi bitje, ki se igra. Po njegovem mnenju ima igra 
naslednje značilnosti:  

➢ vsaka igra mora biti prostovoljno dejanje. 
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➢ igra je umik iz življenja v začasno dejavnost z nekim posebnim ciljem. 

➢ igra se mora igrati na nekem kraju in mora imeti tudi neko časovno omejitev. 

➢ igra ima dve pomembni lastnosti: ritem in harmonijo. 

➢ pomembna prvina igre je napetost, ki vnaša negotovost. 

➢ igra mora imeti predpise in pravila. 

➢ igra je bol za nekaj ali prikazovanje nečesa. 

S Huizingovimi stališči se je strinjal tudi Roger Caillois, ki je dodal še eno pomembno 
dejstvo o igri, in sicer, da je igra beg iz vsakdanjega življenja, pred skrbmi in težavami 
(Bognar, 1987). 

4. Psihološke teorije 

Igre preučuje tudi psihologija, ki dojema poznavanje igre iz svojega vidika. Prva 
resnejša teorija je teorija Spencerja o presežku energije. Spencer pravi, da se delo in 
igra popolnoma in bistveno razlikujeta že zato, ker je delo dejavnost za zadovoljevanje 
življenjskih potreb, igra pa je pomembnejša od teh potreb in je popolnoma svobodna 
(Bognar, 1987). 

Psihoanalitik Freud se ni veliko ukvarjal s proučevanjem igre, je pa pomembno vplival 
na druge psihologe. Opazil pa je, da otrok v igri pogosto podoživlja neprijetne situacije 
in dogodke iz svojega življenja, zato jih skuša preko igre premagati. Igra ima tako 
sposobnost, da lahko otrok preko nje prenese neprijetnosti na sotekmovalca. Freudova 
teorija je vplivala na uporabo igre pri raziskovanju duševnega razvoja otrok ter na 
zdravljenje z igro (Bognar, 1987). 

Tudi psiholog Toličič se je ukvarjal z igro, in sicer je raziskoval razmerje med igro in 
intelektualnim razvojem otroka. Ugotovil je, da sta duševna starost otroka in 
sestavljenost oblik dejavnosti tesno povezani. Toličič je ugotovil, da osamljena in 
vzporedna igra zavzemata veliko časa pri otrocih vseh starosti. Med igro in delom 
Toličič ne dela razlik, saj otrok med igro razvija različne sposobnosti in tako pridobiva 
delovne navade, ki mu omogočajo, da se loti reševanja vse težjih nalog. Otrok tako 
posledično preide na druge dejavnosti, ki jih že prištevamo k njegovim delovnim 
nalogam (Bognar, 1987). 

5. Pedagoške teorije 

Pedagogi so že zelo zgodaj spoznali pomen igre za razvoj otroka, ampak so uporabo 
igre pri vzgojno-izobraževalnem delu različno pojmovali. Grški mislec je spoznal, da je 
uporaba igre pri vzgoji otrok koristna. V ta namen je predlagal, da bi tudi v stari Grčiji 
uporabljali različne matematične igre, kot so jih tedaj že poznali v Egiptu. Tudi Kvintilian 
se je zavzemal za to, da bi se učenci preko igre učili. Predlagal je, naj otroci iz slonovine 
izrezljajo črke, da se bodo z njimi igrali in jih med igro spoznavali (Bognar, 1987). 

Čeprav so nekateri misleci želeli vplivati na vzgojo in izobraževanje, vseeno niso mogli 
poseči v prakso. V praksi je šola še vedno veljala za ustrahovalno, neizprosno, ki je z 
mehaničnim vbijanjem znanja in enoličnostjo zatirala mlade ljudi. V Evropi se je 
posledično pojavilo gibanje delovne šole (19. stoletje), ki naj bi aktivnost učencev pri 
pouku reševalo z uvajanjem dela. Teoretiki so delali veliko razliko med delom in šolo, 
prav tako pa so nasprotovali uvedbi igre k pouku. Predstavnika delovne šole 
Kirchensteiner in Gaudig, spadata v obdobje romantike, sta trdila, da moramo igro ločiti 
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od dela in ju pod nobenim primerom ne smemo mešati. Igra naj ostane kot dejavnost 
po pouku, pri pouku pa naj bo prisotno le delo. Montessorijeva je nasprotovala delovni 
šoli, saj naj bi bilo delo otrok drugačno od dela odraslega človeka. Delo odraslih je 
ustvarjanje gmotnih dobrin, delo otroka pa je povezano z razvojem. Med tem delom 
otrok odrašča. Otroka ne zanimajo kuhalnice, zajemalke ipd., ampak če narediš igračo 
iz teh stvari, mu povrneš način, da ob teh stvareh razvija čutila, sposobnosti in mišljenje 
(Bognar, 1987).  

Glede na vse predstavljene pedagoške teorije lahko ugotovimo, da različni pedagogi 
različno pojmujejo otroško igro in ji posledično pripisujejo različen pomen za vzgojo. V 
današnjem času se od šole pričakuje, da bo učencem nudila igro med poukom oziroma 
da se bodo učenci preko nje učili. Igra mora v šoli vzbuditi otrokovo zanimanje, prav 
tako pa mora biti povezana z učnimi cilji, ki si jih učitelj zada pri izvedbi ure. Z 
vključevanjem iger v šolski prostor učitelj poskrbi za aktivnost in svobodno pridobivanje 
znanja.  

Učitelj mora biti pozoren tudi na učenčeve izkušnje, saj ni vsaka igra primerna 
učenčevemu razvoju (Koporec, 2016). Igre, ki jih učitelj z namenom vključuje v svojo 
učno uro, se imenujejo didaktične igre in imajo prav poseben namen. Te igre so 
oblikovane tako, da zajemajo učno vsebino, ki naj bi jo učenci usvajali tekom ure. Tako 
se učenci igrajo igre, nezavedno pa se učijo učno vsebino. Metoda didaktične igre je  
v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljena. 

 

2.1.3 Didaktične igre 

Didaktična igra je učna metoda, saj poseže na vsa področja razvoja hkrati in zadovolji 
naše potrebe na ravneh osebnostnega razvoja. Bistvo didaktične igre je, da skozi njo 
doživimo konkretno izkušnjo, iz katere se potem lahko učimo naprej. Didaktične igre 
imajo različne učinke na znanje in sposobnosti igralca. Omogočajo hitrejše in bolj 
dinamično učenje učne vsebine. Če želimo učenje in znanje pospešiti, potem za to 
potrebujemo doživetja. Številne raziskave so potrdile, da je znanje, ki je pridobljeno na 
aktiven način, bolj uporabno kot znanje, ki je pridobljeno na privzet način. Privzet način 
nam predstavlja poslušanje, aktiven način pa nam predstavlja lastno odkrivanje in 
izgrajevanje spoznanj s pomočjo igre (Umek idr., 2013). 

Didaktična igra je igra, ki v ospredje postavlja kognitivno spoznanje oziroma 
izobraževalne cilje, torej gre za nek proces znotraj katerega pridobiš novo znanje. Pri 
didaktični igri lahko izobraževalne cilje dosežemo le z aktivno vlogo udeležencev. Te 
cilje lahko na koncu preverimo in ocenimo. Ker so izobraževalni cilji jasnejši, naj ne bi 
prišlo do različnih odstopanj, kaj je prav in kaj ne (Mrak Merhar idr., 2013).  

Pečjak (2009) razlaga, da je didaktična igra zelo dobra za vzgajanje in razvoj otroka, 
saj poskrbi za svobodo, ustvarjalnost in samostojnost, prav tako pa lahko otrok preko 
nje raziskuje in išče nove možnosti. Didaktična igra otroku predstavlja izziv, saj lahko 
tekmuje sam s seboj, z drugimi, s časom ter s cilji, ki pa so ponavadi vezani na učno 
vsebino. Razvoj otrok se z igranjem didaktičnih iger hitreje oblikuje, saj imajo 
didaktične igre moč, da posameznika obogatijo z izkušnjami. V večini so didaktične 
igre oblikovane tako, da učence pritegnejo k aktivnosti (Čas in Krajnc, 2015).  

Lowe (1988) pravi, da morajo biti didaktične igre pripravljene na pravilen način. Morajo 
biti kratke, da učenci ne izgubijo motivacije za didaktično igro, prav tako mora učitelj 
skrbno pripraviti vse materiale, da delo poteka nemoteno. Pomembno je, da se učitelj 
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na podajanje navodil didaktičnih iger vnaprej pripravi, saj bo tako učencem lažje 
razumeti pravila igre. Pravila didaktične igre morajo biti kratka in ne sme jih biti preveč. 
Didaktično igro naj se učenci igrajo v manjših skupinah, da ne izgubi svojega čara. Vsi 
učenci morajo med didaktično igro sodelovati in biti aktivni. Kamenov (2006) opozarja, 
da veliko didaktičnih iger, ki jih danes najdemo v šoli, sploh nimajo svojega namena. 
Te didaktične igre so v bistvu vaje, ki poskrbijo, da učenci ponavljajo snov, glavno 
vlogo ima učitelj. Gre za slabo oblikovane didaktične igre, ki učenca ne spodbujajo k 
igranju. Učencu morajo biti pri igranju didaktične igre svobodni, ustvarjalni, 
samoiniciativni in ne smejo biti odvisen ali pod nadzorom učitelja.  

Heckhausen (Baer, 1995, v Umek idr., 2012) razlikuje štiri kategorije, ki didaktično igro 
delajo zanimivo in jo določajo. Posameznik tako izraža željo po radovednosti (kaj se 
bo zgodilo), željo po presenečenju (nove karte ipd.), željo po zapletenosti (nekaj se 
zaplete, razmisliti moram, kako naprej) in željo po napetosti (preizkusi poguma, 
zaupanje v soigralce). 

Stathakis (2013) razlaga, da obstaja veliko razlogov, zakaj v razredu uporabljati 
aktivnosti, ki so podobne didaktičnim igram. Preko didaktične igre lahko namreč otroku 
pomagamo razumeti neko splošno idejo ali koncept, osmislimo teoretična stališča 
obravnavana pri pouku, prav tako pa pri učencu spodbujamo razvoj različnih 
spretnosti. Pri didaktični igri lahko v pouk vključimo vse učence. S tem, ko v pouk 
vključimo vse učence, poskrbimo, da so učenci aktivni in da med igranjem didaktične 
igre razvijajo zdravo tekmovalnost. 

Sterle (2011) pravi, da naj didaktična igra omogoča zdravo tekmovalnost, in sicer naj 
to pomeni, da naj si vsak učenec prizadeva za čim boljši rezultat. Učitelj naj učence 
spodbuja, da tekmujejo s svojimi prejšnjimi rezultati oziroma dosežki. Tekmovalnost 
med didaktično igro poskrbi, da bodo učenci pridobili pozitivne ali negativne izkušnje, 
ki jih bodo v nadaljnjem življenju lahko uporabili sebi v korist. Znali bodo odreagirati na 
uspeh ali neuspeh, naučili se bodo poštenosti, spoštovanja drugih ter sprejeti poraz 
oziroma zmago. 

Pollard in Duval (2006) trdita, da so didaktične igre prava priložnost za to, da učenci 
navežejo medsebojne stike in da z različnimi igrami zadovoljijo različne učne stile. Ko 
učitelji poglabljajo učno vsebino in pri tem v osrednjem delu uporabljajo didaktično igro, 
je po mnenju Wolfove in Suponove (1994) izredno pomemben tudi najtežji del učne 
ure – zaključek. Tega dela učitelji ne smejo izločiti iz učne ure, saj s tem vzamejo 
učencem možnost obnove učne vsebine, ki pa je, ko imajo priložnost igranja 
didaktičnih iger, zelo pomembna. Povzetek učne vsebine mora biti kratek in razumljiv 
vsem učencem, ne glede na prevladujoči lastni učni stil.  

 

 KLASIFIKACIJA IGER 

Tako kot obstaja več teorij o igri, obstaja tudi več klasifikacij iger. V magistrskem delu 
smo se odločili, da bomo predstavili 4 klasifikacije iger. Izbrali smo si naslednje 
klasifikacije: 

➢ klasifikacija po Bognarju, ki igre deli v tri skupine, 

➢ Kamenova klasifikacija, ki deli igre v 19 skupin, 

➢ Piagetova klasifikacija iger, 
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➢ Cehova klasifikacija iger. 

Prva klasifikacija je Bognarjeva (1987) klasifikacija iger, ki deli igre v tri skupine: 

➢ Igre vlog so igre, kjer se uprizarja medčloveške odnose, zato se otrok na ta način 
usposablja za sodelovanje pri podobnih stvarnih okoliščinah. Za te igre je značilno 
veliko govorjenja, zato so več kot primerne za otroke, saj preko igre vlog razvijajo 
razvoj govora. Te igre spodbujajo tudi pisanje, računanje, branje, plesanje, slikanje 
in petje, kar pomeni, da spodbujajo k različnim dejavnostim, zato naj se te igre 
uporablja pri pouku. Pri teh igrah so pomembne tudi motivacija, analiza in refleksija, 
saj tako otroku omogočimo, da pove svoje vtise, predlaga spremembe ali razpravlja 
o določenem dogodku tekom igre. Igre vlog so lahko dveh vrst: 

• Naravna igra vlog je najpogostejša in jo srečujemo pri svobodni igri otrok. Ta 
vrsta igre vlog ima velik izobraževalen pomen. 

• Problemska igra vlog izhaja iz problemske situacije, ki jo morajo igralci 
razrešiti. Fokus igralcev je na reševanju določene naloge/konflikta, ki igro naredi 
do neke mere svobodno, vendar gre za večje usmerjenje k učni vsebini. 

➢ Igre s pravili so igre, kjer imajo glavno vlogo pravila. Pravila določajo potek igre, 
ampak se lahko med igro tudi spremenijo in prilagodijo starosti in sposobnosti otrok. 
Pred začetkom igre lahko otroci sami oblikujejo pravila, po katerih po igra potekala. 
Takšne igre so lahko matematične, jezikovne, naravoslovne in družboslovne. 
Učitelji imajo veliko možnosti, da jih vpeljejo v učne ure. To vrsto iger delimo še na 
dve manjši skupini: 

• Strateške igre so igre, pri katerih igralci lahko izražajo sposobnosti kot so 
hitrost, kombinatorika in reševanje problemov.  

• Igre na srečo so igre, pri katerih o izidu ne odloča sposobnost igralcev, ampak 
naključje. Igro in uspeh igralca določa kocka, vrtavka, karte ali žreb.  

➢ Konstrukcijske igre so pomembne pri pouku, ker poleg motorike razvijajo tudi 
kombinatoriko, domišljijo in ustvarjalne sposobnosti. Za te igre je značilno 
konkretno gradivo, ki ga otrok oblikuje po svoje. Za gradivo lahko uporablja kocke, 
škatle ali naravni materiali (pesek, kamen, plodovi). Te igre so predhodniki dela. To 
pomeni, da je današnja šola obrnjena k intelektualnemu delu, te igre pa razvijajo 
praktičen vidik učenja. Konstrukcijske igre imajo končni izdelek, ki pa ni nujno 
uporaben. Lahko predstavlja le veselje otroku, potem ko ga ta pokaže ostalim. Te 
igre delimo na dve skupini: 

• Igre z neoblikovano, naravno snovjo, pri katerih učenci iz danega materiala 
tvorijo različne skulpture in modele, ki jih uporabijo pri svoji igri. Materiali so 
naravne snovi, ponavadi so to glina, storži, trava, pesek, kamni. 

• Igre s konstrukcijskim gradivom so igre, pri katerih se uporablja specialno 
narejene elemente, ki so namenjeni različnim igram. Danes se uporabljajo 
različni modeli kock za sestavljanje (lego kocke) in razne konstrukcijske zbirke. 

 

Druga klasifikacija je Kamenova (1981) klasifikacija, ki deli didaktične igre v 19 skupin: 

➢ domine, igre tipa ''ČRNI PETER'', slike v parih (bistvo iger je iskanje enakih ali 
podobnih parov), 
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➢ loto (gre za igre, pri katerih se združuje ali razporeja slike/številke, glede na splošno 
lastnost), 

➢ igre strategije in zavajanja (cilj iger je postavljanje dobre strategije in zavajanje 
nasprotnika; take igre so npr. šah, potapljanje ladjic, dama …), 

➢ labirinti in igre za ''bistre'' glave (primeri takih iger so križanke, rebusi, praktični 
problemi, anagrami, ipd.), 

➢ igre posploševanja (med danimi slikami je potrebno odkriti lastnost, ki jo lahko 
posplošimo v neko skupno skupino), 

➢ igre tipa ''ČLOVEK NE JEZI SE'' (pri teh igrah ima glavno vlogo kocka, ki pokaže 
določeno število pik, ki igralcu sporočajo, za koliko polj se mora v določeni smeri 
pomakniti naprej; cilj igre je priti pred drugimi do cilja), 

➢ igre s programiranimi igračkami (pri teh igrah lahko igralec sam preveri pravilnost 
rešitev; take igre so na primer prepoznavanje geometrijskih likov, odkrivanje 
nasprotij, iskanje slik, ki se razlikujejo le v nekem detajlu ipd.), 

➢ zloženke, dopolnjevanke in sestavljanke (take igre vključujejo zlaganje, 
sestavljanje in dopolnjevanje slik), 

➢ igre konstruiranja in uvrščanja (to so igre z različnim gradbenim materialom, na 
primer kocke, ki jih zlagamo eno na drugo v piramido ali stolpce; za igre uvrščanja 
je značilno, da elemente razvrščamo z vnaprej določenimi njihovimi lastnostmi), 

➢ igre z oblikami in barvami (te igre so namenjene igralcem, ki raziskujejo možnosti 
kombiniranja geometričnih oblik in barv po lastni zamisli, po vnaprej določenem 
pravilu) 

➢ igre opazovanja in razpoznavanja (v ospredju so naša čutila, ki jih uporabljaš tekom 
igre, na primer: Kaj je v vrečki?), 

➢ logično-matematične igre (to so igre, ki vsebujejo matematični problem, zato mora 
igralec za razrešitev problema uporabiti logično-matematične operacije), 

➢ vidne igre (to so igre, kjer igralci iščejo netočnosti in napake na slikah, lahko 
razporejajo slike v pravilno zaporedje ipd.), 

➢ primerjalne igre (pri teh igrah igralcem predstavimo dve skupini predmetov, znotraj 
katerih ustvarjamo identične razporeditve elementov, nato pa nekaj v eni skupini 
zamenjamo in sodelujoči ugibajo, v čem je razlika), 

➢ spominske igre (to so igre, kjer razvijamo sposobnost pomnjenja), 

➢ besedne igre (igre, ki jih izvajamo s pomočjo glasov, besed, na primer: oponašanje 
glasov, besede nasprotnega pomena ipd.), 

➢ pantomimične igre (sodelujoči poskušajo ugotoviti, kaj pantomimik s kretnjami 
oziroma obnašanjem predstavlja), 

➢ spretnostne igre (pri teh igrah je potrebna ročna spretnost in sposobnost 
analiziranja ter razvrščanja elementov po nekem materialu), 
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➢ igre, pri katerih pravila postavljajo otroci (igralci si sproti izmišljujejo naslove iger, 
postavljajo vnaprej nova pravila, izumljajo različne načine, kako opraviti neko 
nalogo, izdelujejo izvirne načrte ipd.) 

 

Tretja klasifikacija je Piagetova klasifikacija, kjer so igre razdeljene v tri skupine. 

➢ Simbolne igre vključujejo igre vlog, domišljijske igre, gledališko igro in gibalno 
nebesedne igre. Otrok uporablja izbrane simbole za predmete, ljudi oziroma 
dogodke, ki niso dejansko prisotni, ampak si jih le miselno predstavlja 
(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 38). 

➢ Igre s pravili vključujejo strateške igre, spretnostne, rajalne, računalniške, 
križanke, igre na srečo in družabne igre. Otrok se mora pri tej vrsti iger podrediti 
vnaprej določenim pravilom, da igra poteka nemoteno. Kljub temu se lahko 
pravila tekom igre spremenijo in prilagodijo glede na starost in sposobnost 
igralcev. Igralci lahko pravila po svoje oblikujejo že pred samo igro (Marjanovič 
Umek in Kavčič, 2001. 

➢ Konstrukcijske igre se nanašajo na motoriko in kombinatoriko. Te igre zelo 
spodbujajo in razvijajo domišljijo. Med igranjem konstrukcijskih iger igralec 
uporablja različne materiale, ki jih lahko tudi po svoje oblikuje (Marjanovič Umek 
in Kavčič, 2001). 

Četrta klasifikacija je Cehova klasifikacija (tabela 1). Ime je dobila po cehu, ki je bil 
obrtno stanovsko in socialno združenje v srednjem veku. Ta klasifikacija igre razvršča 
glede na namen in način izvajanja. Klasifikacija glede na namen igre razvršča glede 
na to, kaj želimo z igro doseči (delati na skupini, se spoznati, nekaj vrednotiti ipd.). 
Klasifikacija glede na način igre razvršča igre glede na to, na kakšen način bomo prišli 
do želenega učinka. Ko izvemo, kaj želimo z igro doseči, se moramo vprašati še, kako 
in na kakšen način bomo to dosegli (Mrak Merhar, 2013). 

Tabela 1 Cehova klasifikacija 

Klasifikacija glede na namen Klasifikacija glede na način 

Igre spoznavanja Velike igre 

Poživitvene igre: 
- igre za ogrevanje 
- ledolomilci 

Tekmovalne igre 

Igre za delitev v skupine Igre vlog 

Igre za gradnjo skupnosti Bansi 

Socialne igre: 
- (predpogoj – igre spoznavanja) 
- komunikacija in oblikovanje sku-

pine 
- opazovanje in zaznavanje 
- vživljanje in identifikacija 
- agresija in reševanje sporov 

Miselne igre 

Simulacijske igre Strateške igre 

Igre zaupanja Namizne igre 

Evalvacija igre 
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Ker je eden od glavnih ciljev pouka, na kakšen način priti do uspeha, smo se odločili, 
da podrobneje opišemo Cehovo klasifikacijo glede na način igranja. Ta klasifikacija 
ima na 7 kategorij: 

➢ Velike igre so igre, ki trajajo vsaj eno uro in se jih udeleži vsaj 10 igralcev. 
Bistvo teh iger je, da igralci izkusijo novo izkušnjo v varnem okolju, kjer jo 
ovrednotijo in skozi to fazo pridobijo nove izkušnje. Za te igre velja, da igralci 
rešujejo nalogo skupaj, da se tako bolj povežejo med sabo. Preko igre tako 
doživijo občutek pripadnosti skupini. Pomembno je tudi vrednotenje, ki 
pripomore, da so v prihodnje pri tej igri še veliko boljši. 

➢ Tekmovalne igre so primerne za vse starosti, saj ima vsak od nas kdaj željo 
po tekmovalnosti. Skupina se ob tekmovalnih igrah sprosti in okrepi timski duh. 
Velika nevarnost tekmovalnih iger je, da pride do posmeha drugih, zaničevanja, 
izgubljanja zaupanja v druge, odtujenosti in telesnih poškodb. Temu se lahko 
izognemo s spreminjanjem oblik iger, s tem, da izpadle igralce vključimo v druge 
skupine ali da naredimo tako igro, da vse skupine zmagajo. 

➢ Igre vlog so igre, ki omogočajo učenje iz neposredne izkušnje. Te igre 
omogočajo raziskovanje, kako se ljudje obnašajo v določenih položajih. Preko 
te vrste igre se učenci učijo spretnosti in novih veščin, krepijo empatijo in 
samozavest, razvijajo ustvarjalnosti in fleksibilnost učenja, prav tako pa 
odpravljajo predsodke in stereotipe. 

➢ Bansi so gibalne igre s petjem, pri katerih je potrebno vključevati roke, noge, 
glas, glavo … Te igre uporabljamo za sprostitev in ustvarjanje pozitivnega 
ozračja. Izvajalec bansov mora biti sproščen, prepričljiv in razigran. 

➢ Miselne igre so igre, pri katerih je potrebno razmišljati s svojo glavo. Ponavadi 
je rešitev igre zelo preprosta, iskanje rešitve pa zelo zapleteno. Miselne igre so 
primerne za zabavne večere ali odmore. 

➢ Strateške igre so igre, kjer je pomembno, da posameznik ali skupina pravilno 
strateško načrtujejo in se tako tudi odločajo. Če posameznik ali skupina 
pripravijo dobro strategijo, imajo večjo možnost za končno zmago. 

➢ Namizne igre so igre, ki jih ponavadi igra več igralcev hkrati. Pri teh igrah se 
uporablja igralna plošča, kocka in karte. Ta vrsta iger lahko krepi gradnjo 
skupnosti, saj se igralci zabavajo in razvijajo socialne veščine (Mrak Merhar, 
2013). 

2.2.1 NAMIZNE IGRE 

V empiričnem delu smo izvedli večino namiznih didaktičnih iger, zato je ta vrsta v 
nadaljevanju na kratko predstavljena.  

Strokovnjaki s področja iger želijo ugotoviti, kako na ljudi vplivajo namizno družabne 
igre, in sicer Boycott-Owen (2018) razlaga, da v zadnjih nekaj letih namizne družabne 
igre postajajo ponovno priljubljene, saj so dolgoročno gledano finančno ugodnejše kot 
računalniške in mobilne igre, ki lahko zahtevajo plačljive nadgradnje. Poleg tega pa 
mobilne in računalniške igre, v nasprotju z družabnimi, velikokrat ne omogočajo 
večjega števila igralcev. Spector (2017) je ugotovila, da lahko namizne družabne igre 
privedejo do prepirov v družini, saj iz nas izvabijo tekmovalno naravo. Naši možgani 
namreč obdelajo namišljen poraz v igri kot resničen, življenjski, zato se ob njem 
navadno pretirano razburjamo. Te igre lahko privedejo do fizičnega in psihičnega 
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nasilja nad sotekmovalci. Če se to začne pojavljati vsakič, ko igralec doživi poraz, 
potem je bolje, da se te namizne igre ne igrate več.  

Namizne didaktične igre so tiste igre, ki jih igra več učencev hkrati, pri njih pa igralci 
uporabljajo igralno ploščo, kocko in karte. Največkrat so te igre del poživitvenih iger ter 
iger za gradnjo skupnosti (Mrak Merhar idr., 2013). Sailer idr. (2017) pravijo, da imajo 
namizno didaktične igre sicer pozitiven vpliv na učenca in njegovo motivacijo, vendar 
kljub temu teoretiki še vedno ne znajo pojasniti, kako te igre pravzaprav pripomorejo k 
višji motivaciji, jasno pa je, da se povezujejo z nekaterimi učenčevimi psihološkimi 
potrebami (npr. potreba po samostojnosti, socialni povezanosti ipd.).  

Znotraj namizne didaktične igre je predvsem pomembna tudi t. i. resna igra. Peña-
Miguel in Sedano Hoyuelos (2014) sta ugotovila, da so tako imenovane resne igre 
zasnovane tako, da učenci med igranjem rešujejo nek problem. Njihov namen torej ni 
samo zabava, ampak predvsem učenje. Le-to poteka po dinamični poti in naredi 
celotno izkušnjo bolj nepozabno. Bhattacharrje (2017) pravi, da namizne miselne igre 
pomagajo stimulirati možgane in spodbujajo učence, da razmišljajo na več različnih 
načinov. S tem se izboljša njihovo analitično in logično mišljenje, kreativnost, 
koncentracija in sposobnosti reševanja problemov. 

 

  PRISTOP POUČEVANJA 

Vsak učenec v razred vstopi s svojimi vsakodnevnimi izkušnjami, s socialnimi 
interakcijami, z intuicijo in znanjem, ki ga je v preteklosti pridobil v drugih okoljih. To 
predznanje vpliva na to, kako bo novo znanje vključil k staremu, ker tisto, kar že ve, 
deluje na znanje, ki je usvojeno na novo. Učitelj lahko učencu pomaga prepoznati 
močna področja in tako gradi na učenčevi samozavesti in motivaciji (Lucariello, 2015). 
Tako je zelo pomembno, da učitelj pozna tudi tehnike poučevanja, ki bodo učencem 
blizu. Lapajne Dekleva (2012) pravi, da je zelo pomembno, da se v razredu ustvari 
dobro in sproščeno vzdušje, saj učenci posledično pokažejo več sposobnosti in znanja 
kot pri klasičnem pouku, učijo se socialnih spretnosti, razvijajo kritično mišljenje in 
dosegajo višje ravni znanja.  

Pouk je sistematično in namerno organiziran proces, pri katerem je cilj vzgoja in 
izobraževanje posameznika. Vzgajanje pri pouku je najboljše, kadar je tesno povezano 
z izobraževanjem, medtem ko je najboljše izobraževanje takrat, ko pri posamezniku 
prebuja doživljanje. Pri pouku so  lahko uporabljeni različni pristopi, kljub temu pa mora 
pouk vedno zajemati tri dejavnike. Ti dejavniki so učitelj, učenec in učna vsebina 
(Tomič, 1997). 

Pri pouku se v 1. triletju pogosto pojavljata dva pristopa poučevanja. Prvi je 
tradicionalni pristop, kjer učitelj učencem razlaga in pripoveduje, kaj bodo delali, 
pojasni jim kakšen pojem in podobno. Učenec je v tem primeru le poslušalec, ki 
pozneje reproducira to, kar mu je sporočil in kazal učitelj (Tomič, 1997). Ta pristop, ko 
učitelj učencem obrazloži pojme ipd., vodi k hitremu pozabljanju in nizki motivaciji za 
delo (Požarnik, 1987). V središču dogajanja je učitelj, medtem ko je učenec le v pasivni 
vlogi. Učenci so pri takem pristopu brez vneme, ne kažejo zanimanja za učenje in 
izražajo naveličanost nad učnim delom. Učenci imajo pri tem pristopu malo možnosti, 
da izrazijo svoje misli in občutja. Prav tako je tekom pouka težko zaznati komuniciranje 
med učencem in učiteljem. Prevladuje govor učitelja, kar posledično pripelje do upada 
motivacije učencev. Povratne informacije običajno učenci pridobijo ob ocenjevanju 
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znanja (Tomič, 1997). Pri tradicionalnem pristopu učenec nima možnosti raziskovanja 
in postavljanja produktivnih vprašanj, zato ga vse skupaj naredi še bolj pasivnega.  
Učitelji imajo sicer dober namen, da bi z razlago dosegli vse učne cilje, vendar razlaga 
kot metoda poučevanja se je velikokrat že izkazala za slabo (Jaušovec, 1987). Otroke 
moramo spraševati tako, da bodo do odgovorov prišli sami. S tem jih tudi naučimo, 
kakšna vprašanja naj si sami zastavijo (Skribe Dimec, 1998, str. 10). 

Ivanuš Grmek (2004) pravi, da tradicionalni pristop v današnjem času ni več ustrezen, 
saj se v življenju vse bolj kaže potreba po samostojnem spoprijemanju novih izzivov, 
reševanju problemov ter ustvarjalnosti. Učenci, ki si podatke zapomnijo pri učenju na 
pamet, tega znanja ne znajo uporabiti v širšem kontekstu. Njihovo mišljenje je ozko, 
vedo le tisto, kar je predstavil učitelj pri učni uri. Ti učenci izgubijo na vrednosti 
pridobljenega znanja z učenci, ki to znanje usvojijo sami. Učenci, ki iščejo pot k 
samostojni rešitvi problema, imajo bolj razvito kritično mišljenje in posledično imajo 
večjo možnost za sprejemanje novih podatkov.  

Učenec je pri sodobnih metodah poučevanja postavljen v ospredje, je glavni tvorec 
učne ure. Z znanjem, ki ga je učenec pridobil oziroma usvojil pri didaktični igri ali pri 
kateri izmed ostalih sodobnih metod (npr.projektno delo, raziskovalni pouk, 
problemsko učenje in izkustveno učenje), preide na višji nivo razvoja. Učenec lahko 
preko teh metod znanje in informacije analizira ter ga povezuje z dejanji iz svoje 
preteklosti. Če so sodobne dinamične učne metode pravilno pripravljene in skrbno 
uporabljene, lahko učitelj poskrbi, da se učenec pri pouku zabava, prav tako pa doseže 
vse učne cilje (Merhar Mrak, 2013).  

Pri drugem, netradicionalnem, pristopu učitelj v pouk vključi ali didaktično igro ali 
izkustveno/raziskovalno učenje, da učenec sam izkusi samostojno učenje. Če izbere 
didaktično igro, je to neke vrste igra, ki se nanaša na načrtovane izobraževalne cilje, 
ki jih lahko dosežemo le z aktivno vlogo učencev – učenci so v središču učne ure (Mrak 
Merhar idr., 2013). Didaktične igre so odličen način vključevanja in spodbujanja 
učencev pri pouku spoznavanja okolja, saj med igranjem naletijo na probleme, ki jih 
morajo rešiti in tako je njihova želja za reševanje visok motivacijski faktor (Forišek in 
Steinova, 2009). Če učitelj izbere za pouk metodo s sodobnim načinom poučevanja, 
npr. z raziskovanjem, bo dosegel operativne in splošne cilje pri naravoslovnih 
vsebinah, ki so zapisani v učnem načrtu za spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko 
ter naravoslovje (Krnel, 2007). 

Merhar Mrak (2013) je ugotovila, da sodobni načini poučevanja omogočajo, da 
usvajajo znanje na različnih taksonomskih ravneh. Bloomova taksonomija je ena 
izmed najbolj pogosto uporabljenih taksonomij, saj so standardi in učni cilji v učnem 
načrtu velikokrat osredinjeni na razvijanje znanja preko Bloomove taksonomije. 
Bloomova taksonomija je bila oblikovana leta 1953 in je urejena hierarhično, to pomeni, 
da nižje stopnje sledijo višjim. Te stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju: 

1. Poznavanje (pomnjenje) -  učenci na tej stopnji prepoznajo različne podatke in 
informacije. Te podatke in informacije ni nujno, da razumejo. To pomeni, da 
lahko poznajo definicije pojmov, izrekov ipd., čeprav jih ne razumejo. 

2. Razumevanje (dojemanje smisla) – učenci na tej stopnji povzemajo bistvena 
sporočila. Sposobni so ponotranjiti, predelati in sistematizirati podatke, ki se jih 
naučijo. Gre za stopnjo, kjer znajo učenci pridobljeno znanje povedati s svojimi 
besedami, ne znajo pa tega znanja uporabiti pri praktičnih primerih. 
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3. Uporaba – učenci znajo na tej stopnji uporabiti znanje v novih situacijah. To 
pomeni, da so znanje zmožni prenesti na situacije, ki so različne od prvotno 
predstavljenih. Ta stopnja zajema pojasnjevanje in reševanje problemskih 
situacij. 

4. Analiza – učenec je na tej stopnji sposoben neko znanje razstaviti na sestavne 
elemente ali dele. Te sestavne elemente učenec prepozna in ugotovi način, po 
katerem je celota znanja urejena. V tej fazi je pomembna organiziranost 
sestavnih elementov oziroma delov. 

5. Sinteza – na tej stopnji učenec povezuje dele in elemente v novo celoto. 
Zmožen je samostojno interpretirati, urejati in kombinirati znanje na tak način, 
da sestavi nek vzorec oziroma strukturo, ki jo do sedaj še ni poznal in mu ni bila 
razvidna. Gre za sposobnost oblikovanja in razvijanja hipotez, sporočil in idej, 
da lahko lažje sodeluje v diskusijah.  

6. Vrednotenje – učenec na tej stopnji presoja, vrednoti in oceni ideje, argumente, 
rešitve, izdelke sošolcev in materiale, ki jih uporablja pri delu v razredu. Učenec 
se na tej stopnji primerja z drugimi po določenih kriterijih, prav tako pa rešuje 
problemske naloge in išče pri njih nove, nenavadne rešitve (Merhar Mrak, 
2013). 

Bloomova taksonomija je bila večkrat revidirana. Zadnja verzija iz leta 2001 na najvišjo 
stopnjo postavlja sintezo – ustvariti (Kosmač, 2018). 

Pridobivanje znanja na sodoben način je učinkovitejše od tradicionalnega, saj to 
znanje temelji na lastnem odkrivanju in izgrajevanju spoznanj s pomočjo različnih 
dejavnosti in procesov. Znanje učenci pridobijo z lastno izkušnjo, skozi katero gredo, 
in imajo posledično več možnosti, da si ga prikličejo oziroma uporabijo kot znanje, ki 
ga privzamejo pri tradicionalnem pristopu (Rutar Ilc, 2004).  

Učitelj želi ustvariti povezavo med praktičnim in teoretičnim delom, tako da bo učenec 
lažje usvojil oziroma poglobil učno vsebino. Učenec se pri sodobnih pristopih uči tako 
miselno kot telesno (Selinšek, 2013). Če se osredinimo na metodo didaktičnih iger, 
mora biti učitelj pozoren tudi na merila, ki veljajo za didaktične igre: didaktična igra naj 
bo kratka, da motivacija učencem ne pade, pripravljeni morajo biti vsi materiali, ki jih 
učenci potrebujejo za igro ter pri didaktični igri morajo sodelovati vsi učenci (Lowe, 
1988).  

Da bi učenec napredoval z razvojem, je potrebno izkustveno učenje, ki učencu 
omogoča življenjski pogled na dano situacijo. Izkustveno učenje učencem ponudi 
sposobnost prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komuniciranja med 
udeleženci v prostoru in graditev osebne avtonomije. Ker ta pristop  pri učencih razvija 
vse te lastnosti, se v današnjem času vse bolj vnaša v izobraževalni proces (Marentič 
Požarnik, 1992). Rapeepisarn idr. (2006) so ugotovili, da nekateri učitelji verjamejo, da 
je najboljši pouk tisti, kjer se prepletata didaktična igra/izkustveno učenje in 
tradicionalen pristop. Na drugi strani so tudi učitelji, ki pravijo, da je vključevanje 
didaktične igre v pouk prezapleten proces. Pojavijo se dvomi, ker se ob izvedbi 
didaktičnih iger lahko izgubi nadzor nad razredom. 

Ali je didaktična igra res boljši model poučevanja od tradicionalnega pouka? Boocock 
(Boocock, 1971, v Bognar, 1987) pravi, da didaktična igra povečuje interes in da učenje 
naredi zanimivejše. Prav tako pravi, da je učenje bolj celostno in didaktična igra 
postane zaradi tega bolj učinkovita. Učenec z didaktično igro pridobiva izkušnje in 
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opazuje svoje vedenje, česar pri računanju in pisanju ne more storiti. Najpomembnejše 
je, da je didaktična igra zadovolji tako nadarjene otroke kot otroke z nižjimi 
sposobnostmi, saj začnejo med seboj sodelovati in navezovati stike. Kapp (2013) je 
zbral izsledke raziskav o vplivih različnih vrst didaktičnih iger na učenje. Prišel je do 
spoznanja, da didaktična igra kot metoda pripomore k boljšemu pridobivanju znanja, 
razumevanju vsebine in višji motivaciji. Toličič (1977) opozarja prav na to, da je otrok 
motiviran že med samo igro, ko pa ga nekdo opazuje in on to spozna, se motivacija 
poviša še za nekaj stopenj. Backlund in Hendrix (2013) sta ugotovila, da so didaktične 
igre skozi desetletja postajale vedno bolj popularne in zanimive ter da so se zaradi 
tega tudi začele vpeljevati v izobraževalni sistem. 

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve raziskav o didaktičnih igrah v slovenskih 
osnovnih šolah. Marjanovič (2017) je ugotovila, da didaktične igre pozitivno vplivajo na 
usvajanje in poglabljanje znanja pri pouku spoznavanja okolja. Preko didaktične igre 
so učenci dosegli vse zastavljene učne cilje, interes učencev za igranje didaktične igre 
je bil na začetku zelo visok, s ponavljanjem didaktičnih iger pa je upadel. Klodič (2015) 
je ugotovila, da je učenje z didaktično igro enako ali celo učinkovitejše kot učenje z 
drugimi metodami. Pugelj (2018) trdi, da je potrebno za pripravo didaktičnih iger veliko 
časa, saj le tako lahko zagotovimo kvalitetno igro. Učenci se preko didaktičnih iger 
povezujejo in ne čutijo učnega pritiska, kar omogoča usvajanje in trajno pomnjenj. 
Suhonić (2017) je ugotovila, da je didaktična igra kot metoda poučevanja pri pouku 
ustrezna, saj so učenci preko didaktičnih iger poglobili znanje. Učenci so nad 
didaktičnimi igrami navdušeni in le-te na njih pozitivno vplivajo. Mesec (2015) pravi 
tudi, da je didaktična igra kot metoda pri poučevanju učencev ustrezna, saj z lahko z 
njo realiziramo vse učne cilje.  

Novejši pristopi poučevanja pa vseeno niso pogoj za kakovostno izpeljan učni proces. 
Primer za to je lahko tudi didaktična igra, ki ne zagotavlja, da z njo dosežemo vse 
zastavljene cilje. Pri novodobnih pristopih je pomembno, da ima vsaka dejavnost svoj 
zaključek. Tako učenci strnejo vtise, obnovijo, kaj so se novega naučili in predvsem 
kritično gledajo na naučeno učno vsebino. Najpomembnejše je, da učence naučimo 
svobodno govoriti o učni vsebini, saj bodo le tako lahko razvijali kritično mišljenje 
(Reese, 2014). 

 

 MOTIVACIJA ZA UČENJE 

Velik izziv pri pouku je v pripravljanju učencev na transfer znanja. Transfer znanja je 
prenos izkušenj v novo učenje v novih življenjskih situacijah. Pomembni pobudniki za 
motivacijsko učno vedenje so poleg notranje in zunanje motivacije tudi cilji, ki sprožajo 
učno vedenje in ga uravnavajo do njihove izpolnitve. Na učenje vplivata dva dejavnika, 
in sicer pričakovanje uspeha in način, kako učenec vrednoti učno dejavnost oziroma 
nalogo (Juriševič, 2006). Ko dejavnika, pričakovanje uspeha in vrednotenje učne 
dejavnosti, vplivata na učenca, mora učitelj učencu dati še razlog za učenje, da se bo 
ta učil z vnemo. Tako pridemo do pojma učna motivacija. Učna motivacija je pojem, »s 
katerim na splošno označujemo prisotnost ene ali več motivacijskih sestavin v procesu 
učenja« (Juriševič, 2006, str. 13).  

Pri učenju so pomembne sestavine učne motivacije, ki so razdeljene na dve večji 
skupini. Prva skupina sestavin učne motivacije se imenuje pobudniki učnega vedenja. 
Znotraj pobudnikov učnega vedenja imamo več manjših sestavin učne motivacije. To 
so: interesi, pomembnost učenja, zahtevnost učenja, zunanja učna spodbuda in cilji. 
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Posameznik je lahko s pobudniku učnega vedenja notranje ali zunanje motiviran 
(Juriševič, 2006).  

V današnji šoli so mnogi učenci preveč obremenjeni zaradi prevladujoče zunanje 
motivacije, zlasti ko govorimo o šolskih ocenah. Sposobni učenci z visokimi ambicijami 
želijo vložiti čim več napora v učenje, da bodo na koncu dobili visoko oceno, manj 
sposobni pa se želijo izogniti slabim ocenam. Ugotovimo lahko, da šolske ocene 
obremenjujejo tako slabe kot dobre učence (Novak idr., 1995).  Učenci, ki jim je učenje 
pomembno oziroma za katerega so notranje motivirani, se bolj kakovostno učijo kot 
učenci, ki jih spodbujajo zgolj zunanji dejavniki, npr. strah pred kaznijo, pohvale, 
nagrajevanje (Vrbovšek, 2009). Pri notranji motivaciji je pomembno, da se starši 
zanimajo za svojega otroka in njegovo delo, saj bo otrok tako bolj notranje motiviran 
(Teran Košir, 2015). 

Druga skupina sestavin učne motivacije se imenuje ojačevalci učnega vedenja. Gre za 
dejavnike, ki prispevajo k uravnavanju učnega vedenja med učenjem. V to skupino 
spadata samopodoba in vzročne atribucije (Juriševič, 2006). 

Interes učencev za naravoslovje je odvisen od kvalitete in vrste poučevanja. Raziskave 
kažejo, da učenci ne vidijo naravoslovja kot dobre možnosti za prihodnost, saj ga 
povezujejo z neuspehom (Potvin, 2014). Učitelj mora za pouk naravoslovja upoštevati 
predvsem naslednje vidike, in sicer mora biti jasen in razumljiv, biti mora čustveno 
zavzet za delo, miselno mora aktivirati učence ter znati mora usklajevati besedno in 
nebesedno komunikacijo. Če bo vse to upošteval, bo učencem lahko prikazal pozitivno 
plat naravoslovja (Marentič Požarnik, 2014). 

Ena od možnosti, kako učencem prikazati naravoslovje v zanimivejši luči je projektno 
delo, ki je dinamičen način učenja, pri katerem učenci raziskujejo probleme in izzive iz 
vsakodnevnega življenja. Učenci delajo samostojno ali v skupini ter tako delajo na sebi 
ali pa razvijajo socialne veščine. Projektno delo ponuja učiteljem možnost, da učencem 
predstavijo učno vsebino na zanimivejši način (Ferk Savec, 2010).  

Pri naravoslovju se še posebej v ospredje postavlja aktivna vloga učenca, saj je 
»učenje naravoslovja dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja novih 
konceptov in pojmov« (Krnel, 1993, str. 17). Perenič (2015) je ugotovila, da so učenci 
pri pouku raje v aktivni vlogi, kot v vlogi poslušalcev učitelja. Če bi učitelj na primer 
uspel učencem pokazati pozitiven odnos do živali in rastlin, bi mu to pomagalo tudi pri 
načrtovanju pouka, saj bi učenci razvili interes za posamezne rastline in živali. Tako bi 
se konkretno lahko učili o stvareh, ne pa preko učbenikov in zvezkov. Z živimi bitji 
učitelji lahko pritegnejo pozornost in zanimanje učencev, odvisno pa je, katere živali in 
rastline izberejo in ali bo motivacija takojšnja ali pa bo učitelj moral dodatno poseči v 
dogajanje (Naji, 1999).  

Pri pouku tako potekata dve aktivnosti, in sicer aktivnost učenca ter poučevanje, 
aktivnost učitelja. Kakovostno poučevanje zelo vpliva na to, da bodo rezultati učenja, 
dosežki, napredek in razvoj učencev boljši (Devetak, 2014). Učenci se učijo tako, da 
opazujejo nek model (npr. učitelja, didaktično igro), ni pa nujno, da bodo znanje, ki ga 
pridobijo od modela takoj uporabili, saj za dejanje ne bodo motivirani (Pintrich, 1996). 

V današnji šoli so mnogi učenci preveč obremenjeni zaradi prevladujoče zunanje 
motivacije, zlasti ko govorimo o šolskih ocenah. Ugotovimo lahko, da šolske ocene 
obremenjujejo tako slabe kot dobre učence (Novak idr., 1995). Učenci, ki jim je učenje 
pomembno oziroma za katerega so notranje motivirani, se bolj kakovostno učijo kot 
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učenci, ki jih spodbujajo zgolj zunanji dejavniki, npr. strah pred kaznijo, pohvale, 
nagrajevanje (Vrbovšek, 2009).  

Učenje spoznavanja okolja ravno zato ne bi smelo biti osnovano na učenju iz 
učbenikov, ampak bi moralo učenje potekati tako, da bi učenci nadgrajevali 
predznanje. To lahko dosežemo tudi z didaktičnimi igrami, preko katerih bi zagotovili 
večjo verjetnost, da bi učenci prisluhnili navodilom in razlagi, ki jo daje učitelj. Tak 
pristop poučevanja bi povzročil, da bi učenci izkazali več zanimanja za naravoslovje, 
povečal pa bi tudi raven naravoslovne pismenosti (Juriševič idr., 2013). Zelo 
pomembno je, da imajo učitelji kvalitetno prakso in izobraževanje, saj ni njihova naloga 
le podajanje znanja, ampak tudi to, da ustvarijo sodobno strategijo poučevanja, zaradi 
katerega bi se pri učencih začela razvijati notranja motivacija (Nata, 2011).  

Ni vedno nujno, da so učno uspešni učenci zelo motivirani za učenje. Lahko so nekateri 
zelo motivirani za učenje, vendar jim v šoli pri ocenjevanju znanja vedno znova 
spodleti. Pintrich (1999) je ugotovil, da je večina zvez med učno motivacijo in učno 
strategijo pomembnih, vseeno pa obstajajo razlike glede na izbrano učno strategijo 
(ponavljanje, elaboracija, organizacija) in motivacijsko strategijo (interes, 
samoučinkovitost, pomembnost ciljev in nalog).  

Pomembna sestavina motivacije so tudi interesi. Juriševič (2012) pravi, da interesi 
vplivajo na notranjo motivacijo na dva načina, in sicer lahko na motivacijo vpliva 
situacijski interes (npr. učenec se začne zanimati za neko učno vsebino med poukom, 
ker ga je zanimiva predstavitev pritegnila k poslušanju) ali individualni interes (npr. če 
je učitelj govoril o nogometu, učenca pa nogomet zanima, bo zagotovo prisluhnil 
učitelju, da bo izvedel, o čem teče beseda). Razlika med situacijskim interesom in 
motivacijo je, da situacijski interes traja zdaj in ta trenutek, medtem ko je za motivacijo 
značilno, da traja daljše časovno obdobje. Situacijski interes je ena od možnosti za 
vzpostavitev motivacije pri učencih. 

 

 UČNE VSEBINE VREME, DAN IN NOČ, ZMESI IN VODA 1. IN 2. TRILETJU 

OSNOVNE ŠOLE 

Magistrsko delo se nanaša na učne vsebine v 2. razredu osnovne šole. Obravnava 
naslednje učne vsebine: vreme, dan in noč, zmesi in voda. Za vsako izmed naštetih 
učnih vsebin je bila pripravljena didaktična igra, ki je zajemala učne cilje iz učnega 
načrta za spoznavanje okolja.  

Predmet spoznavanje okolja zajema otrokovo raziskovanje sveta in odkrivanje pojavov 
ter proces v naravnem ali družbenem okolju. Predznanje, ki ga otrok pridobi preko 
medijev ali v okolju, v katerem živi, se pri pouku razširja, oblikuje in poglablja. (Učni 
načrt za spoznavanje okolja, 2011). Eno izmed pomembnih načel šolskih didaktičnih 
iger je, da se morajo povezovati z učnimi cilji iz učnega načrta. V empiričnem delu 
magistrskega dela, smo bili pozorni tudi na to, da smo didaktične igre prilagodili šolskim 
vsebinam in posledično učnim ciljem. 
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2.5.1 Učna vsebina vreme 

Učna vsebina vreme spada v učnem načrtu spoznavanje okolja v tematski sklop pojavi 
(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Znotraj tematskega sklopa pojavi so zapisani 
učni cilji in vsebine, ki naj bi jih učenci v 1. triletju usvojili oziroma dosegli. Ker 
didaktična igra pokriva učno vsebino vreme, so v tabeli 2 predstavljeni učni cilji in učne 
vsebine za to temo. 

 

Tabela 2 Učni cilji in vsebine za učno vsebino vreme v učnem načrtu za spoznavanje okolja 
(Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 10, 11) 

CILJI  Učenci: 

• znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja 

• znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih 

• znajo oblikovati preprost vremenski koledar 

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

• znajo opazovati in opisovati spreminjanje ter gibanje 
oblakov 

• vedo, da je veter premikanje zraka  

• znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji 

• spoznajo različne padavine  

VSEBINE • vremenska stanja (sončno, oblačno deževno, vetrovno 
ipd.) 

• vremenski koledar 

• vremenski pojavi (veter, oblaki ipd.) 

• povezovanje vremenskih pojavov (oblaki – padavine) 

 

V učnem načrtu naravoslovje in tehnika (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011) 
se vreme tako kot v učnem načrtu spoznavanje okolja omenja pod tematskim sklopom 
pojavi. Kot učna vsebina se vreme nadgrajuje v višjih razredih vse do 5. razreda. 
Izjema je 4. razred, kjer se učenci osredinijo na pretakanje snovi, zato v povezavi z 
vremenom ne najdemo učnih ciljev in vsebin. Učni cilji in vsebine za vreme v 4. in 5. 
razredu so prikazani v tabeli 3. 
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Tabela 3 Učni cilji in vsebine za učno vsebino vreme v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 
(Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 12, 13) 

CILJI Učenci: 

• znajo razložiti vzroke za nastanek vetrov 

• znajo opisati različne načine merjenja tlaka, hitrosti in 
smeri vetrov 

• znajo razložiti pomen vetra 

• znajo utemeljiti, kako izkoriščamo veter in se zavedajo 
nevarnosti močnih vetrov 

• znajo načrtovati, izdelati in preizkusiti napravo za 
merjenje vetra in napravo za poganjanje vetra 

• razložijo, da sončna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo 
zrak 

• ugotovijo, da se tla najbolj ogrejejo, ko padejo sončni 
žarki pod pravim kotom 

• povežejo letne čase s kroženjem Zemlje okrog Sonca 

• razložijo, da so letni časi povezani s tem, kako visoko je 
Sonce opoldne in z dolžino svetlega dne 

VSEBINE • toplota in temperatura 

• gibanje zraka 

• vplivi sonca na vreme 

• sonce ogreva zrak in vodo 
 

NAPAČNE PREDSTAVE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI PRI UČNI VSEBINI 
VREME: 

Na razredni stopnji se pri učencih pojavijo napačne predstave o vremenu zaradi 
pomanjkanja izkušenj. Tako se zgodi, da učenci ne vedo, kaj povzroči veter, kaj 
povzroči padavine ipd., saj nimajo veliko stika z naravnimi pojavi oziroma je ta stik 
ponavadi plod gledanja televizije, filmov, igranja video igric in poslušanja odraslih 
(Wetzel, 2008). 

 

2.5.2 Učna vsebina čas 

Učna vsebina dan in noč spada v učnem načrtu spoznavanje okolja v tematski sklop 
čas (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Znotraj tematskega sklopa čas so 
zapisani učni cilji in vsebine, ki naj bi jih učenci v 1. triletju usvojili oziroma dosegli. Ker 
ena od načrtovanih didaktičnih iger zajema učno vsebino dan in noč, so v tabeli 4 
predstavljeni učni cilji in učne vsebine za to temo. 
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Tabela 4 Učni cilji in vsebine za učno vsebino dan in noč v učnem načrtu za spoznavanje 
okolja (Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 7) 

CILJI Učenci: 

• časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke 
in spremembe v različnih letnih časih 

• znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju 

• znajo opisati razliko med dnevom in nočjo 

• spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere 
osnovne izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, 
potem, včeraj, danes, jutri ipd. 

• znajo povezati navidezno gibanje Sonca in dnevni čas 

• spoznajo koledar 

• znajo opisati časovni potek pojavov 

• poznajo gibanje Lune 

VSEBINE • časovni potek in zaporedje dogodkov 

• teden 

• koledar 

• letni časi 

• pot in navidezno gibanje sonca 

• Luna 

 

V učnem načrtu naravoslovje in tehnika učna vsebina dan in noč spada pod tematski 
sklop gibanje Zemlje (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). Učna vsebina dan 
in noč se v višjih razredih nadgrajuje, v 5. razredu se učni vsebini dan in noč ne daje 
več pozornosti. Učni cilji in vsebine za dan in noč v 4. in 5. razredu so prikazani v tabeli 
5. 

 

Tabela 5 Učni cilji in vsebine za učno vsebino dan in noč v učnem načrtu za naravoslovje in 
tehniko (Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 11) 

CILJI Učenci: 

• znajo odkriti povezanost nastanka dneva in noči z 
vrtenjem Zemlje okoli njene osi 

• znajo dokazati, da se dan zvezno prevesi v noč in da je 
vmes mrak 

• znajo razložiti, zakaj se dan in noč razlikujeta po 
osvetljenosti 

• znajo razložiti, zakaj nastanejo Lunine mene 

• znajo ugotoviti in razložiti razlike med prisojno in osojno 
lego 

VSEBINE • nastanek dneva in noči/mrak 

• prisojna in osojna stran 

• gibanje Zemlje 
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NAPAČNE PREDSTAVE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI PRI UČNI VSEBINI 
DAN IN NOČ: 

Izkušnje slovenskih učiteljev s poučevanjem učne vsebine dan in noč kažejo na to, da 
imajo učenci na razredni stopnji napačne predstave o dnevu in noči, predvsem na po-
dročju delov dneva. Učenci ne ločijo med dopoldnevom in popoldnevom, saj je takrat 
zunaj svetlo in med deloma dneva ni razlike. Nekateri menijo, da je cel dan popoldne. 
Učenci imajo težave pri določanju datumov na koledarju, saj napačno mislijo, da se 
prvi dan v mesecu vedno začne s ponedeljkom. 

 

2.5.3 Učna vsebina zmesi 

Učno vsebino zmesi najdemo v učnem načrtu spoznavanje okolja v tematski sklop 
snovi (učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Znotraj tematskega sklopa snovi so 
zapisani učni cilji in vsebine, ki naj bi jih učenci v 1. triletju usvojili oziroma dosegli. Ker 
didaktična igra zajema učno vsebino zmesi, so v tabeli 6 predstavljeni učni cilji in učne 
vsebine za to temo. 

 

Tabela 6 Učni cilji in vsebine za učno vsebino zmesi v učnem načrtu za spoznavanje okolja 
(Učni načrt spoznavanje okolja, 2011, str. 8, 9) 

CILJI Učenci: 

• spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in 
tekočine 

• vedo, da obstajajo trdne snovi in tekočine 

• vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi 

• vedo, da se lahko pri mešanju snovi spreminjajo lastnosti 
sestavin ali pa ne 

• znajo opisati in razlikovati snovi 

• znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje 
zmesi 

• vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi 

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

VSEBINE • predmet in snov 

• lastnosti predmetov in snovi 

• trdne snovi 

• spreminjanje oblike snovi 

• zmesi, ločevanje zmesi 
• lastnosti snovi 

 

V učnem načrtu naravoslovje in tehnika se zmesi tako kot v učnem načrtu spoznavanje 
okolja omenja pod tematskim sklopom snovi, natančneje pod spreminjanje lastnosti 
snovi (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). Zmesi se kot učna vsebina v višjih 
razredih nadgrajujejo vse do 5. razreda. V 5. razredu ni več zaznati učnih ciljev, ki bi 
jih lahko povezovali z zmesmi. Učni cilji in vsebine za zmesi v 4. razredu so prikazani 
v tabeli 7. 



23 
 

Tabela 7 Preglednica učnih ciljev in vsebin za učno vsebino zmesi v učnem načrtu za 
naravoslovje in tehniko (Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 8) 

CILJI Učenci: 

• znajo prikazati, da se zmesi lahko ločijo na različne 
načine in da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine 

• znajo opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi 

• znajo prikazati in dokazati, da so med magnetom in 
železom privlačne sile ter med magneti privlačne in 
odbojne sile 

VSEBINE • trdota, plastičnost 

• trdne snovi 

• magnetne lastnosti snovi 

 

NAPAČNE PREDSTAVE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI PRI UČNI VSEBINI 
ZMESI: 

Učenci imajo na razredni stopnji napačne predstave o zmesi predvsem zaradi 
pomanjkanja izkušenj. Tako učenci mislijo, da je vsaka zmes preprosto ločljiva. 
Prevladujejo napačne predstave pri ločevanju peska in soli. Učenci si ne znajo 
predstavljati, da lahko npr. pesek in sol ločiš še kako drugače kot z roko (Bezjak, 2010).  

 

2.5.4 Učna vsebina voda 

Učna vsebina voda je v učnem načrtu spoznavanje okolja umeščena v isti tematski 
sklop kot zmesi, in sicer v snovi (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Znotraj 
tematskega sklopa snovi so zapisani učni cilji in vsebine, ki naj bi jih učenci v 1. triletju 
usvojili oziroma dosegli. Ker zasnovana didaktična igra zajema učno vsebino voda, so 
v tabeli 8 predstavljeni učni cilji in učne vsebine za to temo. 

 

Tabela 8 Učni cilji in vsebine za učno vsebino zmesi v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 
(Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 8) 

CILJI Učenci: 

• spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine 

• vedo, da obstajajo trde snovi in tekočine 

• vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa ne 

• razlikujejo različna agregatna stanja vode 

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

VSEBINE • vplivi na spreminjanje lastnosti snovi 

• obrnljivi (taljenje, strjevanje) in neobrnljivi pojavi (gorenje) 

• tekočine 
 

V učnem načrtu naravoslovje in tehnika se voda tako kot v učnem načrtu spoznavanje 
okolja omenja pod tematskim sklopom snovi, natančneje pod snovi v naravi v 5. 
razredu (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). Voda se kot učna vsebina na 
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razredni stopnji nadgrajujejo vse do 5. razreda. V 4. razredu ni zaznati učnih ciljev, ki 
bi jih lahko povezovali z učno vsebino vode. Učni cilji in vsebine za vodo v 5. razredu 
so prikazani v tabeli 9. 

 

Tabela 9 Učni cilji in vsebine za učno vsebino voda v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 
(Učni načrt naravoslovje in tehnika, 2011, str. 8, 9, 10) 

CILJI Učenci: 
- znajo pisati agregatna stanja in pojasniti njihove lastnosti 
- znajo poiskati in opredeliti razlike med procesi 

zgoščevanja in izhlapevanja oziroma izparevanja 
- znajo razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v 

naravi 
- ugotavljajo razloge za stekanje tekoče vode proti morju 
- utemeljijo pomen vode za življenje 
- prepoznajo in opisujejo onesnaževalce voda ter 

pojasnjujejo posledice onesnaževanja 
- utemeljujejo pomen varovanja vode 

VSEBINE - onesnaževanje in čiščenje voda 
- spremembe agregatnega stanja 
- kroženje vode 
- površinske vode in podtalnice 

 

NAPAČNE PREDSTAVE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI PRI UČNI VSEBINI 
VODA: 

Učenci imajo napačne predstave o vodi predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj. 
Mislijo, da je voda lahko le v tekočem stanju in da led ni voda. Ni jim razumljivo, kako 
je led lahko voda, če ne teče (Slapničar, idr., 2017). Ne znajo si predstavljati plinastega 
stanja, saj z njim nimajo izkušenj. Učenci imajo največ napačnih predstav pri razliko-
vanju agregatnih stanj. Mislijo, da je vse, kar je povezano z vodo, v tekočem stanju 
(Fries-Gaither, 2008) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo raziskavo o spoznavanju dneva 
in noči, vremena, vode in zmesi z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. 
Empirični del sestoji z opredelitve raziskovalnega problema, prikaza uporabljenih 
metod dela, instrumentov, ciljev raziskave in raziskovalnih vprašanj. Predstavljeni so 
tudi dosežki učencev na preizkusih znanja in mnenja učitelja ter učencev o izbranih 
didaktičnih igrah.  

 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

V današnjem času je potrebno učencem naravoslovno vsebino predstaviti na zanimiv 
način, saj tako dobijo pozitiven pogled na področje naravoslovja. Ena od možnosti 
zanimivejšega načina poučevanja je didaktična igra, druga možnost je projektno delo. 
Gre za dva pristopa, ki pri učencih vzbudita zanimanje za učenje novih vsebin. Pri obeh 
gre za dinamičen način učenja, pri katerem učenci raziskujejo probleme in izzive iz 
vsakodnevnega življenja. Učenci delajo samostojno ali v skupini in tako delajo na sebi 
ali pa razvijajo socialne veščine (Ferk Savec, 2010). Zupančič (2011) je v svojem 
diplomskem delu izpostavila, da imajo didaktične igre velik pomen tudi za učitelje, saj 
učitelj preko njih vzpostavi sproščen in celovitejši odnos z učenci. 

Z didaktičnimi igrami se lahko v razredu razreši nemire, prav tako imajo veliko vlogo 
pri nadaljnji motivaciji za delo. Uporaba didaktičnih iger pri pouku je odvisna od učitelja. 
Vsak učitelj ima možnost pouk oblikovati na svoj način. Kot že izpostavljeno, je v 1. 
triletju osnovne šole za učence pomembna igra in učenci se pozitivno odzivajo na 
didaktične igre (Marjanovič, 2017; Mesec, 2015). Učenci so med igranjem didaktičnih 
iger motivirani in aktivni, učitelj pa lahko med igranjem ugotovi, katere didaktične igre 
učence motivirajo in jih uporabi za nadaljnje poglabljanje učnih vsebin ali utrjevanje 
znanja. 

Ob prebiranju literature je bilo ugotovljeno, da se veliko učiteljev boji v pouk vključiti 
didaktične igre, ker hitro pride do kršenja pravil in izločanja med učenci (Plot, 2013). 
Veliko teh učiteljev je morda didaktično igro načrtovalo na neizviren način ali uporabilo 
ob napačnem času ali pri prezahtevni učni vsebini. Omenjeno je vodilo do zasnove 
magistrskega dela, ki se nanaša na evalvacijo napredka v znanju pri učenju z 
didaktičnimi igrami, na mnenje učencev o didaktičnih igrah in na evalvacijo osnovanih 
didaktičnih iger za izbrane učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi pri 
spoznavanju okolja za 2. razred osnovne šole.  

 

 CILJI RAZISKAVE 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema smo oblikovali naslednja dva cilja: 

- Ovrednotiti oblikovane didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, voda 
in zmesi z gledišča učencev in učitelja. 

- Ugotoviti, kakšen je napredek učencev v znanju po uporabi didaktičnih iger za 
učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi.  
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 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Da bi dosegli cilje raziskave, smo si postavili dve raziskovalni vprašanji. Zanimalo nas 
je: 

RV1: Kakšna so mnenja učencev in učitelja o didaktičnih igrah za učne vsebine dan in 
noč, vreme, voda in zmesi? 

 

RV 2: Kakšen je napredek učencev v znanju po uporabi didaktičnih iger pri učnih 
vsebinah dan in noč, vreme, voda in zmesi? 

 

 METODE DELA 

 

3.4.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Empiričen 
del magistrskega dela je bil usmerjen v prepletanje kvantitativnega in kvalitativnega 
raziskovalnega pristopa. 

 

3.4.2 Vzorec 

Način vzorčenja je namenski za potrebe raziskave. Raziskava temelji na 
neslučajnostnem vzorcu. V raziskavi je sodelovalo 27 učencev in učenk 2. razreda 
izbrane podeželske osnovne šole na JV Slovenije. Učenci in učenke v 2. razredu 
osnovne šole so stari od 7 do 8 let in znajo že sami brati krajša besedila. Pri raziskavi 
je sodeloval tudi učitelj začetnik, ki je učence poučeval. 

V nadaljevanju je predstavljeno, koliko udeležencev je sodelovalo pri posameznem 
preizkusu znanja (pred- in po-testu). Na pred-testu iz učne vsebine voda je sodelovalo 
26 učencev, na po-testu 24 učencev. Na pred-testu iz učne vsebine zmesi je 
sodelovalo 25 učencev, na po-testu 26 učencev. Na pred-testu iz učne vsebine dan in 
noč je sodelovalo 24 učencev, na po-testu 19 učencev. Na pred-testu in na po-testu iz 
učne vsebine vreme je sodelovalo enako število učencev, in sicer 25. Vzrok za 
nesodelovanje pri reševanju pred-testov in po-testov je bila odsotnost od pouka zaradi 
bolezni ali drugih vzrokov. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Sprva smo se oglasili pri ravnateljici izbrane osnovne šole, da smo ji predstavili, kako 
naj bi zbiranje podatkov potekalo. Zbiranje podatkov je potekalo dva meseca, in sicer 
od decembra leta 2018 do januarja leta 2019. V tem času smo pridobili soglasje staršev 
učencev za sodelovanje v raziskavi in soglasje o fotografiranju učencev, da smo nato 
lahko zakonito izpeljali raziskavo. Učenci so reševali pred-test in po-test o izbrani učni 
vsebini.  

Pred izvedbo vsake didaktične igre so učenci rešili kratek pred-test. S pred-testi smo 
ugotovili, kakšno je predznanje učencev o določeni učni vsebini. Naslednjo šolsko uro, 
po pred-testu, smo z učenci izvedli didaktično igro za določeno učno vsebino. Po 
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končani didaktični igri so učenci rešili še po-test, ki je bil enak pred-testu. S po-testi 
smo ugotovili, v kolikšni meri se je znanje učencev z igranjem didaktičnih iger 
spremenilo. Najprej smo izvedli didaktično igro Pihaj dan in noč, nato Vremenski 
vrtinec, sledili sta didaktični igri Vodno potovanje in Zmešaj me pravilno. Po končanih 
testih so učenci izpolnili še kratek vprašalnik, kamor so zabeležili svoje mnenje o 
didaktični igri, ki je bila predpisana za določeno učno vsebino. Vprašanja na 
vprašalniku so prebrali sami, saj so bila le-ta kratka in vsem učencem lahko berljiva. Z 
vprašalnikom smo pridobili podatke o  tem, kako so se učenci počutili pri igranju 
didaktičnih iger, koliko so jim bile didaktične igre všeč in kaj bi pri didaktičnih igrah 
spremenili. V času izvedbe didaktičnih iger je učitelj izpolnjeval opazovalni list, kamor 
je zabeležil, ali se učenci veselijo dela z didaktično igro, ali so jim navodila jasna, ali 
jim je didaktična igra zanimiva, ali je didaktična igra primerna za učenčevo starost in 
ali je primerna za poučevanje učnih vsebin pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu 
osnovne šole. Vse štiri didaktične igre smo izdelali samostojno.  

 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatki, ki smo jih pridobili iz odgovorov učencev na preizkusih znanja (pred-testi in 
po-testi), so bili kategorizirani in vneseni v program Excel. Za opis vzorca in 
spremenljivk smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. Podatki, ki smo jih pridobili 
z vprašalnikom za učence in opazovalnim listom, ki ga je izpolnil učitelj, služijo tudi k 
podkrepitvi rezultatov, dobljenih s preizkusi znanja. 

 

 OPIS INSTRUMENTOV 

Za potrebe raziskave je bilo potrebnih več tehnik zbiranja podatkov. Uporabili smo tri 
instrumente, in sicer preizkus znanja (enaka pred-test in po-test) o štirih učnih vsebinah 
(vreme, dan in noč, zmesi ter voda), opazovalni list, ki ga je po končanih didaktičnih 
igrah izpolnil učitelj ter vprašalnik za učence o izbrani didaktični igri. S preizkusom 
znanja smo želeli preveriti znanje učencev o učni vsebini pred obravnavo (pred-test). 
S preizkusom znanja po izvedeni didaktični igri smo želeli preveriti, koliko so učenci 
poglobili znanje (po-test). Z vprašalnikom za učence smo želeli pridobiti podatke o 
mnenju učencev o didaktični igri. Z opazovalnim listom, ki ga je izpolnjeval učitelj, smo 
želeli ugotoviti, kako so se učenci odzivali na didaktične igre. Vse instrumente smo 
izdelali sami. Pri raziskavi je bila zagotovljena anonimnost učencev in objektivnost, saj 
so imeli vsi učenci enake pogoje za reševanje preizkusa znanja. Izbrani instrumenti so 
v nadaljevanju podrobneje opisani. 

 

– PRED-TEST IN PO-TEST 

Znanje učencev smo preverjali s preizkusom znanja, in sicer s pred-testom in po-
testom, ki sta bila enaka.  Preizkus znanja smo oblikovali za potrebe naše raziskave. 
Za vsako učno vsebino oziroma tematiko (vreme, dan in noč, voda in zmesi) smo 
pripravili naloge, ki so zbrane na preizkusih znanja v podpoglavjih 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 in 
7.1.4. Tematike dan in noč, vreme in zmesi so zajemale štiri naloge, medtem ko je 
tematika vode zajemala pet nalog. Naloge na pred- in po-testu so preverjale učenčevo 
znanje o učnih vsebinah in predstave o vremenu, vodi, zmesi ter dnevu in noči. 
Vprašanja pri nalogah so oblikovana tako, da učencem ni vnaprej podan odgovor. 
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Učenec mora za pravilno rešitev naloge uporabiti svoje znanje, sklepanje in 
razumevanje. Naloge na preizkusih znanja so predvsem dopolnilnega ali izbirnega 
tipa. Nekaj nalog je oblikovanih tudi tako, da so naloge naštevanja in povezovanja. 
Želeli smo oblikovati zanimive preizkuse znanja za naštete učne vsebine, saj le-ti k 
reševanju privabijo učence. S primerjanjem odgovorov posameznikov na pred- in po-
testu smo prišli do podatkov, v kolikšni meri se je znanje učencev po odigrani didaktični 
igri o izbrani učni vsebini poglobilo. Da smo preverili, za koliko se je dosežek učencev 
na po-testu izboljšal, smo uporabili g-faktor. Če je izračun g-faktorja med 0 in 0,3, 
pomeni, da so učenci dosegli slab normirani dosežek v znanju, če je izračun med 0,3 
in 0,7, pomeni, da so učenci dosegli srednje normirani dosežek v znanju, in če je 
izračun med 0,7 in 1, pomeni, da so učenci dosegli visok normirani dosežek v znanju 
(Čampa, 2017). 

– VPRAŠALNIK O DIDAKTIČNI IGRI 

Po vsaki izvedbi didaktične igre so učenci izpolnili kratek vprašalnik, ki se je nanašal 
na odigrano didaktično igro (didaktična igra o vremenu, dnevu in noči, zmesi ter vodi). 
Z vprašalnikom smo želeli izvedeti, ali je bila didaktična igra učencem všeč, ali jim je 
bilo igranje med poukom zanimivo oziroma ali so bili motivirani za delo z didaktično 
igro, ali so se preko igranja kaj naučili, kako so se počutili pri igranju, in ali bi pri 
didaktični igri kaj spremenili. Učenci so morali na vprašalniku prebrati kratke trditve ter 
s križcem (X) označiti, ali se s trditvijo strinjajo, delno strinjajo ali se ne strinjajo (tabela 
10). Vsi štirje vprašalniki o mnenju učencev so bili enaki in so vsebovali štiri trditve ter 
eno vprašanje. Vprašalniki so zbrani v poglavju7.3. 

Na vprašalniku ni zapisan pojem didaktična igra, saj učencev nismo želeli seznaniti z 
novim pojmom, zato smo uporabili besedo igra. Igra je v tem primeru nadomestila 
pojem didaktična igra. 

 

Tabela 10 Vprašalnik o mnenju učenca za izbrano didaktično igro 

           DA 
 

          

        DELNO 
  

          

NE 
 

 

UČENJE Z IGRO 
JE BILO 
ZANIMIVO. 

   

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL 
DOBRO. 

 
 
 

  

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

   

NAUČIL SEM SE 
NEKAJ NOVEGA 
O DNEVU IN 
NOČI. 

   

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 
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– OPAZOVALNI LIST UČITELJA 

Tretji instrument, ki smo ga uporabili pri naši raziskavi, je bil opazovalni list, ki je bil 
namenjen učitelju. Učitelj je po vsaki odigrani didaktični igri izpolnil svoj opazovalni list. 
Opazovalni list je enak za vse štiri učne vsebine oziroma tematike (vreme, dan in noč, 
zmesi in voda). S podatki z opazovalnega lista smo želeli identificirati, kako se učenci 
odzivajo na igranje didaktične igre, ali jim je didaktična igra zanimiva, ali se med 
igranjem didaktične igre zabavajo, ali so bili za igranje didaktične igre motivirani in so 
se jo veselili igrati, ali so bila pravila razumljiva in so jih zlahka razumeli ter ali se je 
didaktična igra izkazala primerna za poučevanje učnih vsebin v drugem razredu 
osnovne šole. Vsak opazovalni list vsebuje pet zapisanih trditev, naloga učitelja pa je, 
da s križcem (X) označi, ali se s trditvijo strinja, delno strinja, ne strinja ali pa zapiše 
kakšno opombo, če se je tekom didaktične igre zgodilo kaj nenavadnega (tabela 11, 
12, 13 in 14). 

 

Tabela 11 Opazovalni list učitelja v razredu pri obravnavi tematike vreme 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 

Učenje preko didaktične igre 
Vremenski vrtinec  je bilo učencem 
zanimivo. 

    

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. 

    

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

    

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. 

    

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine Vreme v 2. 
razredu osnovne šole. 

    

 

Tabela 12 Opazovalni list učitelja v razredu pri obravnavi tematike dan in noč 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 

Učenje preko didaktične igre Pihaj dan 
in noč je bilo učencem zanimivo. 

    

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. 

    

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

    

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. 

    

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine Dan in noč v 
2. razredu osnovne šole. 
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Tabela 13 Opazovalni list učitelja v razredu pri obravnavi tematike zmesi 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 

Učenje preko didaktične igre Zmešaj 
me pravilno je bilo učencem zanimivo. 

    

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. 

    

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

    

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. 

    

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine Zmesi v 2. 
razredu osnovne šole. 

    

 

Tabela 14 Opazovalni list učitelja v razredu pri obravnavi tematike voda 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 

Učenje preko didaktične igre Vodno 
potovanje je bilo učencem zanimivo. 

    

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. 

    

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

    

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. 

    

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine Voda v 2. 
razredu osnovne šole. 

    

 

3.5.1 Obravnava tematike dan in noč z didaktično igro Pihaj dan in noč 

 

Opis didaktične igre:  

Didaktična igra Pihaj dan in noč (slika 1) je sestavljena iz treh plošč, ki so različnih 
barv. Plošče opredeljujejo težavnost nalog. Na rumeni podlagi so najlažje naloge, pri 
rdeči podlagi so srednje težke naloge, pri zadnji, črni, pa so najtežje naloge. Ideja 
didaktične igre je, da igralec spozna učno vsebino dan in noč. Za pravilen odgovor dobi 
palčko, za nepravilen odgovor pa ne dobi ničesar. Številke na podlagi se pokrivajo. 

 

Pravila za učence: 

Didaktična igra je namenjena trem igralcem (slika 2), ki morajo biti stari najmanj 7 let. 
Didaktično igro vedno začne tisti igralec, ki je najnižji. Igralec si izbere barvo podlage, 
pihne kroglico in odgovori na vprašanje. Če je odgovor pravilen dobi palčko, če je 
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napačen je ne dobi. Črna palčka predstavlja 3 točke, rdeča 2 točki in rumena 1 točko. 
Zmaga tisti, ki ima največji seštevek točk iz palčk. 

 

Navodila didaktične igre: 

Igralno ploščo postavimo na tla ali na mizo. Didaktično igro začne tisti igralec, ki je 
najnižji. Ko je določeno, kdo didaktično igro začne, se igralci postavijo za igralno 
ploščo. Igralec položi kroglico na podlago, ki si jo izbere po težavnosti. Rumena 
podlaga predstavlja najlažja vprašanja, črna najtežja. Didaktično igro lahko igrajo trije 
igralci. Ko najnižji igralec odgovori na vprašanje, prejme za pravilen odgovor palčko v 
barvi izbrane podlage. Rumena podlaga mu prinese palčko z 1 točko, rdeča z 2 
točkama in črna s 3 točkami. Sledi nadaljevanje didaktične igre. Igralec, ki je že 
odgovoril na vprašanje, se umakne od plošče in igranje prepusti drugemu 
najmanjšemu igralcu v skupini. Ko ta igralec odgovori na zastavljeno vprašanje, je na 
vrsti še zadnji igralec.  

Na podlogi so zapisane številke od 1 do 15. Tja, kjer se pihajoča kroglica ustavi, 
postavimo zamašek, da se vprašanje ne ponovi več. Vprašanja so zapisana na 
karticah, ki so poleg igralne plošče. Kartice so označene z rumeno, rdečo in črno bravo. 
Na vrhu vsake kartice je zapisana tudi številka od 1 do 15. Eden od učencev v skupini 
prebere vprašanje učencu, ki piha kroglico. Pod vprašanjem je zapisan odgovor, ki je 
prekrit z listkom. Vprašanje prebere vedno drug igralec. Vsak igralec pihne kroglico 7-
krat. Zmaga tisti igralec, ki ima največ točk pridobljenih iz palčk. 

 

Navodila za učitelje: 

Učitelj igralce razdeli v skupine po tri. Vsaka skupina dobi svojo igralno ploščo in ostale 
pripomočke (kartice, palčke, zamaški). Učencem razloži navodila in pravila didaktične 
igre. Če učenec ne razume navodil, se pogovori z drugim igralcem, da mu ta razloži, 
kako didaktična igra poteka ali pa še enkrat vpraša učitelja. Med potekom didaktične 
igre učitelj hodi po razredu, nadzoruje igralce in skrbi za disciplino. Če ima kateri izmed 
igralcev težave z igranjem didaktične igre, pristopi k njemu in mu pomaga. 

 

Pripomočki, za didaktično igro Pihaj dan in noč: 

➢ kartonske kartice, na katerih so zapisana vprašanja po težavnosti; 

➢ zamaški za prekrivanje lukenj na igralni plošči; 

➢ palčke različnih barv, ki učencem prinašajo točke; 

➢ igralne kroglice. 

 

Klasifikacija igre Pihaj dan in noč: 

Po Bognarjevi klasifikaciji didaktično igro Pihaj dan in noč umeščamo k igram s pravili, 
po Kamenovi klasifikaciji k igram posploševanj, po Piagetovi klasifikaciji k igram s 
pravili in po Cehovi klasifikaciji k namiznim igram.  
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Slika 1 Igralna plošča s palčkami, zamaški in kroglicami za didaktično igro Pihaj dan in noč 

 

Slika 2 Igralna plošča didaktične igre Pihaj dan in noč z igralci 

 

3.5.2 Obravnava tematike vreme z didaktično igro Vremenski vrtinec 

 

Opis didaktične igre: 

Didaktična igra Vremenski vrtinec vključuje dve igralni podlogi (plošči), sestavljeni iz 9-
ih polj, ki so prekrita s črkami in številkami. Pod številko in črko je zapisana naloga 
oziroma vprašanje, ki ga mora igralec pravilno rešiti, če želi, da njegovo polje obarva 
papir zelene barve. Odgovor je zapisan na hrbtni strani. Ko en igralec pove drugemu 
igralcu, katero polje naj odpre, se to polje ne more več zapreti. Ideja didaktične igre je, 
da igralec preko le-te poglobi znanje o učni vsebini vreme. Če igralec pravilno odgovori 
na vprašanje ali pravilno reši nalogo, mu drugi tekmovalec polje prekrije z zeleno 
barvo, če pove napačen odgovor, se polje prekrije z rdečo barvo. Gre za podoben 
način igre kot potapljanje ladjic. 
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Pravila za učence: 

Didaktična igra je namenjena dvema igralcema (sliki 3 in 4), ki morata biti stara najmanj 
7 let. Igro vedno začne tisti igralec, ki ima manj črk v imenu. Če imata igralca enako 
število črk, začne didaktično igro tisti, ki ima daljši priimek. Če imata enako število črk 
tudi v priimku, pa igro začne igralec, ki je višji. Začetni igralec pove sotekmovalcu črko 
in število od A do C in od 1 do 3 (npr. A2). Sotekmovalec odpre svojo igralno podlogo 
in prebere vprašanje igralcu. Če igralec na vprašanje odgovori pravilno, se prostor 
prekrije z zeleno barvo, drugače pa z rdečo. Zmaga tisti igralec, ki ima več polj, prekritih 
z zeleno barvo. Če je rezultat izenačen, igralcema eno vprašanje zastavi učitelj. Tisti, 
ki prej odgovori na vprašanje, zmaga. Nato še zamenjata igralni podlogi. 

 

Navodila didaktične igre: 

Igralna podloga je sestavljena iz 9-ih polj. V vsakem polju je vprašanje oziroma naloga. 
Didaktično igro igrata 2 igralca, začne pa jo tisti, ki ima manj črk v imenu oz. priimku. 
Pri didaktični igri sta na voljo 2 podlogi. Ko se didaktična igra konča, si igralca 
zamenjata podlogi in še enkrat odigrata. Didaktična igra poteka tako, da igralec pove 
črko od A do C in številko od 1 do 3 (npr. A2), sotekmovalec pa na svoji podlogi odkrije 
polje, ki je pokrito s to črko in številko. Sotekmovalec igralcu prebere vprašanje ali 
nalogo. Če igralec vprašanje oziroma nalogo pravilno reši, mora sotekmovalec njegov 
prostor prekriti z zeleno barvo, če pa vprašanja oziroma naloge ne zna rešiti, mora 
sotekmovalec prekriti polje z rdečo barvo. Odgovor je zapisan na hrbtni strani številke 
in črke. Tisti igralec, ki ima na koncu didaktične igre več polj, prekritih z zeleno barvo, 
zmaga. Če imata isto število polj, prekritih z zeleno barvo, igralcema dodatno vprašanje 
zastavi učitelj. Zmaga tisti, ki prej odgovori na vprašanje.  

 

Navodila za učitelje: 

Učitelj pripravi dve igralni podlogi. Didaktično igro igrata 2 igralca. Na začetku 
igralcema razloži navodila in pravila didaktične igre. Če kateri izmed igralcev tekom 
didaktične igre ne razume navodil, se pogovori z drugim igralcem, da mu ta razloži, 
kako didaktična igra poteka ali pa še enkrat vpraša učitelja. Med potekom didaktične 
igre učitelj hodi po razredu, nadzoruje igralce in skrbi za ustrezne pogoje dela. Če ima 
kateri izmed igralcev težave z igranjem didaktične igre, učitelj pristopi k njemu in mu 
pomaga. 

 

Pripomočki, uporabljeni pri didaktični igri Vremenski vrtinec: 

➢ dve igralni podlogi; 

➢ koščki iz zelenega in rdečega papirja. 
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Klasifikacija didaktične igre Vremenski vrtinec: 

Po Bognarjevi klasifikaciji didaktično igro Vremenski vrtinec umeščamo k igram s 
pravili, po Kamenovi klasifikaciji k igram posploševanj, po Piagetovi klasifikaciji k igram 
s pravili in po Cehovi klasifikaciji k namiznim igram.  

 

 

Slika 3 Igralna podloga didaktične igre Vremenski vrtinec z rdečo in zeleno barvo kolaž papirja 
ter igralci 

 

 

Slika 4 Igralna podloga za didaktično igro Vremenski vrtinec 
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3.5.3 Obravnava tematike vode z didaktično igro Vodno potovanje 

 

Opis didaktične igre: 

Didaktično igro Vodno potovanje sestavlja igralna podloga z barvnimi polji (sliki 5 in 6) 
in igralnimi karticami. Krogec ponazarja igralno polje. Modro polje igralcu predstavlja 
vprašanje, rumen informacijo in rdeč kazen. Na igralni plošči so zapisane tudi nekatere 
druge zanimivosti o vodi. Ideja didaktične igre je, da igralec spoznava lastnosti vode. 
Če igralec pravilno odgovori na vprašanje ali pravilno opravi poskus, ostane na istem 
igralnem polju, kamor je prišel z metom kocke, drugače se vrne nazaj, na prejšnje 
mesto.  

 

Pravila za učence: 

Didaktična igra je namenjena štirim igralcem, ki morajo biti stari najmanj 7 let. 
Didaktično igro vedno začne tisti igralec, ki ima najdaljše lase. Naslednji je igralec, ki 
ima drugi najdaljše lase, in tako naprej. Če se igralci ne znajo opredeliti glede dolžine 
las, v igro poseže učitelj in on določi vrstni red igralcev. Začetni igralec vrže kocko in 
se pomakne naprej za toliko polj, kolikor mu kaže kocka. Polje, na katerega je igralec 
prišel, je obarvano z določeno barvo (modro, rumeno ali rdečo). Igralec prebere 
zanimivost, odgovori na vprašanje, izvede poskus ali pa gre nekaj polj nazaj. Vse to 
ima napisano na igralnih karticah, ki so postavljene zraven igralne plošče. Ko začetni 
igralec opravi nalogo, je na vrsti naslednji igralec. Igralci se med seboj ne zbijajo. 
Zmaga tisti igralec, ki prvi pride na cilj.  

 

Navodila didaktične igre: 

Igralec didaktično igro začne na igralni podlogi, in sicer na vrhu slike, na hribu. 
Didaktično igro začne tisti igralec, ki ima najdaljše lase. Ko je določen vrstni red 
igralcev za potek didaktične igre, se igralci postavijo okrog igralne plošče. Didaktično 
igro igrajo s figuricami, ki jih dobijo na začetku didaktične igre. Igralec vrže kocko in se 
pomakne s figurico naprej za toliko polj, kot je vrgel število na kocki. Vsako polje je 
obarvano z drugo barvo (rdeča, rumena ali modra). Modra igralcu sporoča, da bo moral 
odgovarjati na vprašanja ali opraviti nalogo v povezavi z vodo, rumena mu sporoča, 
da bo prebral zanimivost o vodi, rdeča pa mu sporoča kazen.  

Če igralec pravilno reši nalogo, ostane na tistem polju, na katerega je prišel, če je ne 
zna rešiti, gre nazaj na prejšnji položaj. Zraven igralne podloge so kartice z različnimi 
napisi barv (rdeča, rumena in modra). Igralec potegne igralno kartico s tistim napisom, 
na katero barvo je prišel na igralni podlogi. Ko prebere vprašanje, ga ostali igralci 
poslušajo, nato pa skupaj preverijo odgovor na drugi strani kartice. Igralci se med 
didaktično igro ne zbijajo, ampak se preskakujejo. Kadar igralci pridejo na modro barvo 
polja in morajo za nalogo izvesti poskus, ga opravijo na mizi oziroma nad lijakom. Če 
igralec vrže na kocki šest pik, ne meče še enkrat. Zmaga tisti igralec, ki prvi pride do 
cilja. 
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Navodila za učitelje: 

Učitelj pripravi igralno podlogo in igralne kartice. Na začetku se učitelj z učenci 
pogovori o vsebini, ki je zapisana v oblačkih na igralni podlogi. Didaktično igro igrajo 
štirje igralci. Na začetek položi igralno kocko in figurice ter igralcem razloži navodila in 
pravila didaktične igre. Če igralec tekom didaktične igre ne razume navodil, se pogovori 
z drugim igralcem, da mu ta razloži, kako didaktična igra poteka ali pa še enkrat vpraša 
učitelja. Med potekom didaktične igre učitelj hodi po razredu, nadzoruje igralce in skrbi 
za disciplino. Če ima kateri izmed igralcev težave z igranjem didaktične igre, učitelj 
pristopi k njemu in mu pomaga. 

 

Pripomočki, uporabljeni pri didaktični igri Vodno potovanje: 

➢ igralska podloga z barvnimi polji; 

➢ igralna kocka; 

➢ kartice z igralnimi vprašanji in različnimi nalogami. 

 

Klasifikacija didaktične igre Vodno potovanje: 

Po Bognarjevi klasifikaciji didaktično igro Vodno potovanje umeščamo k igram s pravili, 
po Kamenovi klasifikaciji k igram tipa človek ne jezi se, po Piagetovi klasifikaciji k igram 
s pravili in po Cehovi klasifikaciji k namiznim igram.  

 

 

Slika 5 Igralna podloga didaktične igre Vodno potovanje 
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Slika 6 Igralna podloga didaktične igre Vodno potovanje z igralci 

 

3.5.4 Obravnava tematike zmesi z didaktično igro Zmešaj me pravilno 

 

Opis didaktične igre: 

Didaktična igra je sestavljena iz 20-ih kartonskih igralnih krogov, ki so postavljeni v 
obliki kroga. Na kartonskih krogih so različni znaki (slika 7), in sicer darilo, klicaj, 
vprašaj, žalosten smeško in vesel smeško. Ideja didaktične igre je, da igralec preko 
nje spozna učno vsebino zmesi. Pri didaktični igri učenec meče igralno kocko. Če je 
igralec pravilno odgovoril na vprašanje ali pravilno rešil nalogo, ostane na istem 
igralnem krogu, sicer gre nazaj na prejšnji krog. 

 

Pravila za učence: 

Didaktična igra je namenjena petim do šestim igralcem, ki morajo biti stari najmanj 7 
let. Didaktično igro vedno začne tisti igralec, ki vrže največje število pik na igralni kocki. 
Naslednji je igralec, ki vrže drugi največje število pik in tako naprej. Če vrže več igralcev 
isto število pik, igralci kocko mečejo še enkrat. Začetni igralec vrže igralno kocko, ki je 
narejena iz stiroporja v velikosti 3x3x3 cm, in se pomakne naprej za toliko polj, kolikor 
mu kaže igralna kocka. Igralec lahko vrže različno število pik, in sicer od 1 do 6. Na 
krogu, na katerega je prišel, je določen znak. Igralec prebere zanimivost o zmesi, reši 
vprašanje, opravi nalogo ali pa gre nekaj polj naprej ali nazaj. Vse to ima napisano na 
igralnih karticah, ki so postavljene zraven krogov na tleh. Ko začetni igralec opravi 
nalogo, je na vrsti naslednji igralec. Igralci se lahko med seboj zbijajo. Zmaga tisti 
igralec, ki prvi pride na cilj.  

 

Navodila didaktične igre: 

Učitelj igralne kroge položi na tla v obliki kroga. Didaktično igro začne tisti igralec, ki 
vrže največje število pik na kocki. Ko je določen vrstni red igralcev za potek didaktične 
igre, se igralci postavijo v kolono eden za drugim. Igralec vrže kocko in se pomakne 
naprej za toliko polj, kot je vrgel število na kocki. Igro igra 5–6 igralcev (slika 8). Na 
vsakem krogu je določen znak: klicaj, vprašaj, darilo, žalosten smeško ali vesel 
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smeško. Klicaj predstavlja zanimivost o zmeseh, vprašaj predstavlja vprašanje, 
povezano z zmesmi, darilo predstavlja poskus s pripomočki, žalosten smeško 
predstavlja slab položaj za igralca (nekaj polj nazaj ali na start), vesel smeško 
predstavlja dober položaj za igralca (nekaj polj naprej). Če igralec pravilno reši nalogo, 
ostane na tistem krogu, na katerega je prišel, če je ne reši pravilno, gre nazaj na prejšnji 
položaj. Igralci se lahko med didaktično igro zbijajo, in sicer če pridejo na isto igralno 
polje, kjer že stoji njihov sotekmovalec. Kadar igralci pridejo na darilo, 
poskus/eksperiment opravijo v sredini kroga (igralne površine). Če igralec vrže na 
kocki šest pik, ne meče še enkrat. Igralci se med seboj zbijajo, torej če en igralec zbije 
drugega, gre na njegovo mesto, igralec, ki je bil zbit, pa se mora vrniti na start. Zmaga 
tisti igralec, ki prvi pride do cilja. 

 

Navodila za učitelje: 

Učitelj pripravi igralno površino in pravilno razporedi kroge v obliki sita. Didaktično igro 
igra 5–6 igralcev. Učitelj na začetek položi igralno kocko in igralcem razloži navodila 
ter pravila didaktične igre. Če igralec tekom didaktične igre ne razume navodil, se 
pogovori z drugim igralcem, da mu ta razloži, kako igra poteka ali pa še enkrat vpraša 
učitelja. Med potekom didaktične igre učitelj hodi po razredu, nadzoruje igralce in skrbi 
za vzpodbudno učno okolje. Če ima kateri izmed igralcev težave z igranjem didaktične 
igre, učitelj pristopi k njemu in mu pomaga. 

 

Pripomočki, uporabljeni pri didaktični igri Zmešaj me pravilno: 

➢ kartonski igralni krogi z različnimi znaki; 

➢ igralna kocka; 

➢ igralne kartice z različnimi nalogami, informacijami in vprašanji. 

 

Klasifikacija didaktične igre Zmešaj me pravilno: 

Po Bognarjevi klasifikaciji didaktično igro Zmešaj me pravilno umeščamo h 
konstrukcijskim igram, po Kamenovi klasifikaciji k spretnostnim igram, po Piagetovi 
klasifikaciji h konstrukcijskim igram in po Cehovi klasifikaciji k miselnim igram.  
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Slika 7 Igralni kartonski krogi z različnimi igralnimi znaki 

 

 

Slika 8 Didaktična igra Zmešaj me pravilno z igralci in postavitvijo didaktične igre 
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 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili dosežke učencev na preizkusih znanja. Preizkus 
znanja smo uporabili dvakrat, in sicer kot pred-test in po-test pri učnih vsebinah vreme 
(poglavje 3.6.1), zmesi (poglavje 3.6.2), dan in noč (poglavje 3.6.3) ter voda (poglavje 
3.6.4) v 2. razredu osnovne šole.  

 

3.6.1 Dosežki učencev pri učni vsebini vreme 

Preizkus znanja pri učni vsebini vreme so sestavljale 4 naloge (poglavje 7.1.1), ki smo 
jih pripravili učencem v 2. razredu osnovne šole. Dosežke učencev smo tako na pred-
testih kot po-testih predstavili tako tabelarično kot grafično (tabela 15, 16, 17 in 18; graf 
1). Pred-test in po-test iz učne vsebine vreme je reševalo 25 učencev. 

 

1. naloga: Pod fotografijo napiši, kakšno je vreme. 

Učenci so morali na preizkusu znanja glede na fotografije prepoznati, kakšno je vreme. 
Pričakovali smo, da bodo učenci znali pravilno odgovoriti na vprašanje, saj so podobne 
fotografije v življenju že videli. Pri nalogi smo želeli ugotoviti, ali učenci poznajo 
osnovne vremenske pojave. Tabela 15 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in 
po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod 
napačno smo uvrstili učence, ki so odgovorili vsaj en odgovor napačno.  

Tabela 15 prikazuje, da je 1. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 88 % učencev, 
na po-testu so nalogo pravilno rešili vsi učenci (100 %). Rezultati kažejo, da se pri 
svojih napovedih nismo zmotili in da so učenci zelo dobro rešili 1. nalogo na pred- in 
po-testu. 

 

Tabela 15 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 1. nalogi učne vsebine 
vreme 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 22 88 25 100 

Napačen odgovor 3 12 0 0 

SKUPAJ 25 100 25 100 

 

2. naloga: Obkroži padavine. 

Učenci so morali pri tej nalogi ugotoviti, katere izmed naštetih besed uvrščamo med 
padavine. Pričakovali smo, da naloga učencem ne bo pretežka, saj se že v 1. razredu 
pogovarjajo o padavinah v naravi. Pri tej nalogi smo želeli ugotoviti, ali učenci 
prepoznajo osnovne padavine. Tabela 16 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in 
po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod 
napačno smo uvrstili učence, ki so odgovorili vsaj en odgovor napačno ali so nalogo 
pustili prazno ali pa so kakšen odgovor pozabili obkrožiti. 
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Tabela 16 prikazuje, da je 2. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 84 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 96 % učencev. Na pred-testu je nalogo napačno 
rešilo 16 % učencev, na po-testu pa 4 %. Rezultati kažejo, da so 2. nalogo učenci rešili 
zelo dobro. 

  

Tabela 16 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 2. nalogi učne vsebine 
vreme 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 21 84 24 96 

Napačen odgovor 4 16 1 4 

SKUPAJ 25 100 25 100 

 

3. naloga: Če je trditev pravilna, naredi ✓, če je trditev napačna, pa . 

Učenci so morali pri tej nalogi ugotoviti, katere trditve so pravilne in katere napačne. 
Trditve so bile sestavljene na podlagi izkušenj iz življenja otrok (npr. učenci so morali 
imeti izkušnjo s poledico, da so lahko vedeli, ali poledica povzroča nevšečnosti na 
cesti). Pričakovali smo, da bo naloga nekaterim učencem povzročala težave, saj vsi 
nimajo enakih izkušenj z vremenom. Želeli smo ugotoviti, ali učenci poznajo osnovne 
podatke, povezane z vremenom. Tabela 17 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu 
in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. 
Pod napačno smo uvrstili učence, ki so napačno ovrednotili vsaj eno trditev. 

Tabela 17 prikazuje, da je 3. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 88 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 92 % učencev. Na pred-testu je nalogo napačno 
rešilo 12 % učencev, na po-testu pa je nalogo napačno rešilo 8 % učencev. Rezultati 
kažejo, da so 3. nalogo učenci rešili zelo dobro. 

 

Tabela 17 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 3. nalogi učne vsebine 
vreme 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 22 88 23 92 

Napačen odgovor 3 12 2 8 

SKUPAJ 25 100 25 100 

 

4. naloga: Oglej si fotografijo. Reši naloge. 

Učenci so morali pri nalogi pravilno prepoznati, kaj fotografija prikazuje in kaj ta 
vremenski pojav (veter) lahko povzroči. Vprašanja pri nalogi so bila sestavljena na 
podlagi fotografije in izkušenj s tem vremenskim pojavom. Pričakovali smo, da bodo 
učenci znali pravilno odgovoriti na vprašanja, saj so se s tem vremenskim pojavom že 
srečali. Tabela 18 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu v celoti nalogo 
rešilo pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili 
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učence, ki so napačno odgovorili vsaj na eno vprašanje ali pa odgovora niso znali 
napisati oziroma oblikovati. 

Tabela 18 prikazuje, da je 4. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 76 % učencev, 
na po-testu so nalogo pravilno rešili vsi učenci (100 %). Na pred-testu je nalogo 
napačno rešilo 24 % učencev, na po-testu pa naloge nihče ni rešil napačno. Rezultati 
kažejo, da so imeli nekateri učenci na pred-testu težave, saj niso vedeli, kaj veter lahko 
povzroči. 

 

Tabela 18 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 4. nalogi učne vsebine 
vreme 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 19 76 25 100 

Napačen odgovor 6 24 0 0 

SKUPAJ 25 100 25 100 

 

3.6.1.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri učni vsebini vreme  

 

Graf 1 nam prikazuje delež pravilnih odgovorov učencev pri posamezni nalogi na pred-
testu in po-testu pri učni vsebini vreme. Kot lahko vidimo, so vsi učenci v znanju, ki so 
ga pridobili preko igranja didaktične igre Vremenski vrtinec, napredovali. Najboljše 
rezultate na pred-testu so učenci zabeležili pri 3. nalogi, ki je preverjala učenčeve 
izkušnje o vremenu iz življenja. To nalogo so učenci na pred-testu v celoti pravilno 
rešili v 88 % deležu. Najslabše rezultate so učenci na pred-testu zabeležili pri 4. nalogi 
(76 %). Vzrok za to je, da učencem morda primanjkuje izkušenj z vetrom in kaj ta pojav 
lahko povzroči, prav tako pa je naloga zahtevala več pisanja in razmišljanja (bila je 
zasnovana na višji taksonomski stopnji). Najboljše rezultate na po-testu so učenci 
zabeležili pri 1. in 4. nalogi preizkusa znanja za učno vsebino vreme, saj so ju vsi 
učenci rešili pravilno (100 %). Omenjeno priča o tem, da didaktična igra Vremenski 
vrtinec vsebuje dovolj nalog in vprašanj na temo veter in vreme. Največji razpon med 
pravilno rešeno nalogo je bil pri 4. nalogi, saj so učenci na pred-testu nalogo v celoti 
rešili pravilno v 76 % deležu, na po-testu pa so nalogo pravilno rešili vsi učenci (100 
%). Najmanjši razpon v pravilnosti odgovorov je bil pri 3. nalogi, saj so učenci že prej 
bolj ali manj poznali situacije, ki jih lahko vreme povzroči v življenju ljudi. 
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Graf 1 Delež učencev, ki so pravilno rešili naloge na pred-testu in po-testu pri učni vsebini 
vreme 

 

3.6.2 Dosežki učencev pri učni vsebini zmesi 

Preizkus znanja za učno vsebino zmesi so sestavljale 4 naloge (poglavje 7.1.2), ki smo 
jih pripravili učencem v 2. razredu osnovne šole. Dosežke učencev smo tako na pred-
testih kot po-testih predstavili tako tabelarično kot grafično (tabela 19, 20, 21 in 22; graf 
2). Pred-test je reševalo 25 učencev, po-test 26 učencev. 

 

1. naloga: Kaj nastane, če zmešamo dve ali več snovi skupaj? 

Učenci so morali pri prvi nalogi ugotoviti, kaj nastane, če zmešamo dve snovi skupaj, 
tj. zmes. Pričakovali smo, da bodo učenci znali pravilno odgovoriti na vprašanje, saj so 
se z zmesmi srečevali že v 1. razredu osnovne šole. Tabela 19 prikazuje, koliko 
učencev je na pred-testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je 
nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so odgovorili napačno ali 
pa na vprašanje niso znali odgovoriti. 

Tabela 19 prikazuje, da je 1. nalogo na pred-testu pri učni vsebini zmesi v celoti 
pravilno rešilo 92 % učencev, na po-testu je nalogo pravilno rešilo 96 % učencev. Na 
pred-testu je nalogo napačno rešilo 8 % učencev, na po-testu pa 4 %. Rezultati kažejo, 
da so učenci očitno dobro usvojili pojem zmes v 1. razredu osnovne šole. 
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Tabela 19 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 1. nalogi učne vsebine 
zmesi 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 23 92 25 96 

Napačen odgovor 2 8 1 4 

SKUPAJ 25 100 26 100 

 

2. naloga: Mama je imela v škatli različne gumbe. Odločila se je, da jih bo 
razvrstila v manjše škatlice. S čim in kako lahko loči gumbe? 

Učenci so morali pri 2. nalogi ugotoviti, kako lahko ločimo različne barve gumbov, tj. s 
prebiranjem. Naloga je bila sestavljena na podlagi izkušenj otrok. Pričakovali smo, da 
bo naloga nekaterim učencem povzročala težave, saj vsi nimajo enakih izkušenj z 
ločevanjem snovi. Tabela 20 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu 
nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno 
smo uvrstili učence, ki so na vprašanje odgovorili napačno ali pa niso znali odgovoriti. 

Tabela 20 prikazuje, da je 2. nalogo na pred-testu in po-testu v celoti pravilno rešilo 92 
% učencev. Rezultati kažejo, da učenci že na pred testu niso imeli težav z reševanjem 
nalog. 

 

Tabela 20 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 2. nalogi učne vsebine 
zmesi 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 23 92 24 92 

Napačen odgovor 2 8 2 8 

SKUPAJ 25 100 26 100 

 

3. naloga: Primerjaj zmesi. 

Učenci so morali pri 3. nalogi ugotoviti, katere trditve so pravilne in katere napačne. 
Trditve pri 3. nalogi so se navezovale na fotografiji, in sicer je ena fotografija 
prikazovala kuhanje makaronov v vodi, druga pa limonin sok v vodi. Pričakovali smo, 
da bo naloga učencem povzročala težave, saj nimajo izkušenj z ločevanjem zmesi. 
Take vrste nalog je veliko lažje rešiti praktično kot pisno. Tabela 21 prikazuje, koliko 
učencev je na pred-testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je 
nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so napačno odgovorili vsaj 
na eno trditev ali pa so katero izmed trditev pustili nerešeno. 

Tabela 21 prikazuje, da je 3. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 68 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 81 % učencev. Rezultati kažejo, da smo pravilno 
napovedali težave učencev z nalogo. Zaradi napačnih predstav je verjetno prihajalo 
do težav predvsem zaradi daljše naloge in vprašanja, kako lahko ločimo limonin sok in 
vodo, saj je bilo pri odgovorih na to vprašanje največ napak. 
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Tabela 21 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 3. nalogi učne vsebine 
zmesi 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 17 68 21 81 

Napačen odgovor 8 32 5 19 

SKUPAJ 25 100 26 100 

 

4. naloga: Naštej tri pripomočke za ločevanje snovi iz zmesi. 

Učenci so morali pri tej nalogi našteti vsaj tri pripomočke, s katerimi lahko ločujemo 
zmesi, tj. mreža, cedilo, magnet. Naloga je pokrivala predvidene izkušnje učencev z 
ločevanjem zmesi. Tabela 22 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu v 
celoti nalogo rešilo pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno 
smo uvrstili učence, ki so napisali napačen pripomoček za ločevanje zmesi in učence, 
ki odgovora niso poznali. 

Tabela 22 prikazuje, da je 4. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 76 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 89 % učencev. Učenci so imeli na pred-testu nekaj 
težav z naštevanjem pripomočkov, saj so lahko uporabili le svoje predznanje o 
pripomočkih za ločevanje zmesi. Po učnem načrtu za spoznavanje okolja za 1. razred 
učna vsebina zmesi ne vsebuje učnega cilja o pripomočkih za ločevanje zmesi. 

 

Tabela 22 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 4. nalogi učne vsebine 
zmesi 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 19 76 23 89 

Napačen odgovor 6 24 3 11 

SKUPAJ 25 100 26 100 

 

3.6.2.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri učni vsebini zmesi 

 

Graf 2 prikazuje delež pravilnih odgovorov učencev pri posamezni nalogi na pred-testu 
in po-testu pri učni vsebini zmesi. Najboljše rezultate na pred-testu so učenci zabeležili 
pri 1. in 2. nalogi, ki sta preverjali učenčevo poznavanje pojma zmes in logično 
razmišljanje o ločevanju gumbov. Ti dve nalogi so učenci na pred-testu v celoti pravilno 
rešili v 92 % deležu. Najslabše rezultate so učenci na pred-testu zabeležili pri 3. nalogi 
(68 %). Vzrok za to je bil verjetno ta, da je bila naloga daljša, prav tako pa jim je težave 
povzročalo vprašanje, kako lahko ločimo limonin sok in vodo. Očitno imajo premalo 
izkušenj iz vsakdanjih situacij, ko gre za ločevanje zmesi, saj so nekateri imeli težave 
že pri ločevanju makaronov in vode. 3. naloga je bila po zahtevnosti najtežja, saj je bila 
najdaljša, prav tako pa je preverjala več taksonomskih ravni, in sicer znanje o ločevanju 
zmesi, razumevanje naloge in uporabo, kako ločiti zmes. Najboljše rezultate na po-
testu so učenci zabeležili pri 1. nalogi, ki so jo pravilno rešili v 96 % deležu. Vzrok za 
to so verjetno naloge pri didaktični igri Zmešaj me pravilno, saj ta zajema vprašanja, 
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dejavnosti in informacije o zmeseh. Največji razpon med pravilno rešeno nalogo je bil 
pri 3. nalogi, saj so učenci na pred-testu nalogo v celoti rešili pravilno v 68 % deležu, 
na po-testu pa so nalogo pravilno rešili v 80 % deležu. Ta podatek nam sporoča, da 
so se učenci pri didaktični igri Zmešaj me pravilno naučili nekaj novega o zmeseh.  
Napredek v znanju z igranjem didaktične igre Zmešaj me pravilno ni bil viden pri 2. 
nalogi, saj je bilo odstopanje pravilno rešenih nalog na pred- in po-testu zanemarljivo. 

 

 

Graf 2 Delež učencev, ki so pravilno rešili naloge na pred-testu in po-testu pri učni vsebini 
zmesi 

 

3.6.3 Dosežki učencev pri učni vsebini dan in noč 

Preizkus znanja za učno vsebino dan in noč, ki smo ga pripravili učencem v 2. razredu 
osnovne šole, so sestavljale 4 naloge (poglavje 7.1.3). Dosežke učencev smo tako na 
pred-testih kot po-testih predstavili tako tabelarično kot grafično (tabela 23, 24, 25 in 
26; graf 3). Na pred-testu je sodelovalo 24 učencev, na po-testu 19. 

 

1. naloga:  Po vrsti oštevilči dele dneva (z 1 oštevilči najbolj zgodnji del dneva, 
s 5 najbolj pozni del dneva). 

Pri 1. nalogi so morali učenci v pravilnem vrstnem redu označiti dele dneva. Naloga je 
bila sestavljena na podlagi učenčevih izkušenj o dnevu in noči. Pričakovali smo, da bo 
naloga za nekatere učence težka, saj še ne znajo pravilno opredeliti delov dneva. 
Pričakovalo se je, da bodo menjali dopoldne, opoldne in popoldne, saj so si besede 
zelo podobne. Tabela 23 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu nalogo 
v celoti rešilo pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo 
uvrstili učence, ki so napačno oštevilčili dele dneva. 

0

20

40

60

80

100

120

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga

D
E

L
E

Ž
 P

R
A

V
IL

N
IH

 O
D

G
O

V
O

R
O

V
 

[%
]

Naloge

Pred-test

Po-test



47 
 

Tabela 23 prikazuje, da je 1. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 79 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 74 % učencev. Rezultati kažejo, da smo pravilno 
napovedali težave učencev z nalogo, saj prej niso imeli veliko znanja o tej učni vsebini. 
Učenci so imeli težave pri postavljanju pravilnega zaporedja delov dneva. Največkrat 
so zamenjali opoldne in dopoldne, prav tako pa se je nekajkrat zgodilo, da so zamenjali 
dopoldne in popoldne. 

 

Tabela 23 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 1. nalogi učne vsebine 
dan in noč 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 19 79 14 74 

Napačen odgovor 5 21 5 26 

SKUPAJ 24 100 19 100 

 

2. naloga: Obkroži vse tisto, kar lahko delaš v temi. 

Učenci so morali pri tej nalogi ugotoviti, obkrožiti dejanja, ki jih lahko počnejo v temi. 
Pričakovali smo, da naloga učencem ne bo pretežka, saj imajo s temo vsakodnevne 
izkušnje. Tabela 24 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu nalogo rešilo 
v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili 
učence, ki so obkrožili napačen odgovor (pisanje domače naloge, risanje, kuhanje, 
branje knjige) ali pa naloge niso rešili. 

Tabela 24 prikazuje, da je 2. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 79 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 90 % učencev. Rezultati kažejo, da se pri 
napovedih nismo zmotili in da so učenci nalogo dobro rešili. 

  

Tabela 24 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 2. nalogi učne vsebine 
dan in noč 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 19 79 17 90 

Napačen odgovor 5 21 2 10 

SKUPAJ 24 100 19 100 

 

 

3. naloga: V pravilnem zaporedju vpiši dele dneva. 

Učenci so morali pri 3. nalogi ugotoviti, kako si sledijo deli dneva in odgovoriti na 
vprašanji, ki sta se nanašali na fotografijo pri nalogi. Pričakovali smo, da bo naloga 
učencem povzročala težave, saj pogostokrat učenci zamenjujejo dopoldne, opoldne in 
popoldne, ker ne vedo, kako se našteti deli dneva razlikujejo. Take vrste nalog je veliko 
lažje rešiti praktično kot pisno. Tabela 25 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in 
po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod 
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napačno smo uvrstili učence, ki so napačno odgovorili vsaj na eno vprašanje ali so 
napačno označili dele dneva na fotografiji. 

Tabela 25 prikazuje, da je 3. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 54 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 90 % učencev. Rezultati kažejo, da so učenci 
predvsem na pred-testu imeli težave z reševanjem naloge, saj niso imeli dovolj 
izkušenj o zaporedju delov dneva. 

 

Tabela 25 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 3. nalogi učne vsebine 
dan in noč 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 13 54 17 90 

Napačen odgovor 11 46 2 10 

SKUPAJ 24 100 19 100 

 

4. naloga: Označi, kje na Zemlji je dan in kje je noč. 

Učenci so morali pri 4. nalogi na planetu Zemlja označiti dan in noč. Pričakovali smo, 
da učenci z nalogo ne bodo imeli težav, saj že v 1. razredu spoznajo, kaj je na delu 
Zemlje, ki je obrnjena k Soncu. Tabela 26 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in 
po-testu v celoti nalogo rešilo pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod 
napačno smo uvrstili učence, ki so na sliki pri nalogi napačno označili dan in noč ali pa 
naloge niso rešili. 

Tabela 26 prikazuje, da je 4. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 83 % učencev, 
na po-testu so nalogo pravilno rešili vsi učenci (100 %). Rezultati kažejo, da se pri 
napovedih nismo zmotili in da so učenci 4. nalogo zelo dobro rešili. 

 

Tabela 26 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 4. nalogi učne vsebine 
dan in noč 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 20 83 19 100 

Napačen odgovor 4 17 0 0 

SKUPAJ 24 100 19 100 

 

3.6.3.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri učni vsebini dan in noč 

 

Graf 3 prikazuje delež pravilnih odgovorov učencev pri posamezni nalogi na pred-testu 
in po-testu pri učni vsebini dan in noč. Učenci so pri 2., 3. in 4. nalogi napredovali v 
znanju, ki so ga poglobili preko igranja didaktične igre Pihaj dan in noč. Najboljše 
rezultate na pred-testu so učenci zabeležili pri 4. nalogi, ki je preverjala učenčevo 
poznavanje dneva in noči. 4. nalogo je na pred-testu v celoti pravilno rešilo 83 % vseh 
učencev. Predznanje učencev je bilo najšibkejše pri 3. nalogi, in sicer je nalogo v celoti 
pravilno rešilo le 54 % vseh učencev. Vzrok za to je bila morda dolžina naloge, prav 
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tako jim je veliko težav povzročalo zaporedje delov dneva. Učenci so zamenjavali 
pojme dopoldne, opoldne in popoldne. Učenci na pred-testu še niso poznali razlike 
med dopoldnevom, opoldnevom in popoldnevom, saj jih na to še nihče ni resneje 
opozoril. Tudi na po-testu so se pojavljale podobne težave, saj učenci niso znali določiti 
razlike med dopoldnevom, opoldnevom in popoldnevom. 3. naloga je bila po 
zahtevnosti tudi najtežja, saj je preverjala učenčevo znanje o delih dneva v realni 
situaciji. Najboljše rezultate na po-testu so učenci zabeležili pri 4. nalogi, ki so jo 
pravilno rešili vsi učenci (100 %). Vzrok za to so naloge pri didaktični igri Pihaj dan in 
noč, ki ima v nalogah enako sličico. Največji napredek v znanju je bil zabeležen pri 3. 
nalogi, saj so učenci na pred-testu nalogo v celoti rešili pravilno v 54 % deležu, na po-
testu pa v 90 % deležu. Ta podatek nam sporoča, da so se učenci pri didaktični igri 
Pihaj dan in noč naučili zaporedja delov dneva glede na višino sonca na nebu.  
Najmanjši razpon v pravilnosti odgovorov je bil pri 1. nalogi, ki je bila na po-testu tudi 
edina slabše rešena od pred-testa. Upad znanja pripisujemo različnim dejavnikom, in 
sicer je ena od možnosti, zakaj so učenci nalogo rešili slabše, manjši vzorec na po-
testu, kar se hitro odraža na odstotkih. Druga možnost je, da je učencem lažje rešiti 
nalogo, ko imajo za dele dneva narisane dejavnosti, kaj ob katerem delu dneva delajo; 
težje jim je, ko si morajo zapomniti dele dneva na pamet. Kljub temu, da je didaktična 
igra Pihaj dan in noč imela podobne naloge, kot je bila 1. naloga na preizkusu znanja, 
učenci v pomnjenju imen delov dneva niso napredovali. 

 

 

Graf 3 Delež učencev, ki so pravilno rešili naloge na pred-testu in po-testu pri učni vsebini 
dan in noč 
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3.6.4 Dosežki učencev pri učni vsebini voda 

Preizkus znanja pri učni vsebini voda je sestavljalo 5 nalog (priloga 7.1.4), ki smo jih 
pripravili učencem v 2. razredu osnovne šole. Dosežke učencev smo tako na pred-
testih kot po-testih predstavili tako tabelarično kot grafično (tabela 27, 28, 29, 30, 31 in 
32; graf 4). Na pred-testu je sodelovalo 26 učencev, na po-testu 24. 

 

1. naloga: Ustrezno poveži. 

Učenci so morali na preizkusu znanja pri prvi nalogi ugotoviti, v katero agregatno stanje 
sodi posamezen pojav (npr. ledena sveča, dež, sneg, led, vodna para), prikazan na 
fotografiji. Pričakovali smo, da bodo učenci znali pravilno odgovoriti na vprašanje, saj 
so podobne fotografije že videli. Tabela 27 prikazuje, koliko učencev je na pred-testu 
in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo napačno. 
Pod napačno smo uvrstili učence, ki so povezali vsaj en odgovor napačno.  

Tabela 27 prikazuje, da je 1. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 46 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 96 % učencev. Rezultati kažejo, da smo se pri 
napovedih o predznanju učencev zmotili. Vzroke za slabše reševanje na pred-testu 
lahko pripišemo predvsem nepoznavanju situacij v okolju in nepoznavanju pojmov 
(npr. agregatno stanje, plinasto agregatno stanje, trdno agregatno stanje). Težave so 
bile predvsem pri umeščanju ledu in snega v trdno agregatno stanje, vendar se je z 
igranjem didaktične igre to spremenilo, kar nam kažejo rezultati po-testa. 

 

Tabela 27 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 1. nalogi učne vsebine 
voda 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 12 46 23 96 

Napačen odgovor 14 54 1 4 

SKUPAJ 26 100 24 100 

 

2. naloga: Obkroži predmete, ki se v vodi potopijo. 

Pri 2. nalogi so morali učenci ugotoviti, kateri izmed naštetih predmetov se v vodi 
potopijo. Pričakovali smo, da naloga učencem ne bo pretežka, saj se že v 1. razredu 
pogovarjajo o potapljanju predmetov. Tabela 28 prikazuje, koliko učencev je na pred-
testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo 
napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so napačno obkrožili vsaj en odgovor 
ali niso obkrožili vseh pravilnih odgovorov ali pa naloge niso znali rešiti. 

Tabela 28 prikazuje, da je 2. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 54 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 88 % učencev. Rezultati kažejo, da smo se pri 
napovedih zmotili. Kljub temu, da naj bi učenci že vedeli, kateri predmeti v vodi se 
potopijo, so imeli na pred-testu težave z določevanjem materiala in njegove plovnosti. 
Tako na poskusih, ki smo jih opravili pred pred-testom, niso vedeli, da lesen svinčnik 
na vodi plava in da se kovinski šilček potopi. Z igranjem didaktične igre se je to 
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spremenilo, saj so znova obnovili svoje znanje o potapljanju predmetov iz različnih 
snovi. 

 

Tabela 28 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 2. nalogi učne vsebine 
voda 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 14 54 21 88 

Napačen odgovor 12 46 3 12 

SKUPAJ 26 100 24 100 

 

3. naloga: Obkroži predmete, ki v vodi plavajo. 

Gre za enako vrsto naloge kot naloga 2, le da so morali učenci pri tej nalogi ugotoviti, 
kateri izmed naštetih predmetov na vodi plavajo. Pričakovali smo, da naloga učencem 
ne bo pretežka, saj se že v 1. razredu pogovarjajo o plovnosti predmetov. Tabela 29 
prikazuje, koliko učencev je na pred-testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in 
koliko učencev je nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so 
napačno obkrožili vsaj en odgovor ali niso obkrožili vseh pravilnih odgovorov ali pa 
naloge niso znali rešiti. 

Tabela 29 prikazuje, da je 3. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 50 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 96 % učencev. Rezultati kažejo, da smo se pri 
napovedih zmotili. Kljub temu, da naj bi učenci že vedeli, kateri predmeti na vodi 
plavajo, so imeli na pred-testu s tem težave. Z igranjem didaktične igre se je to 
spremenilo, saj so znova obnovili svoje znanje o plovnosti predmetov iz različnih snovi. 

 

Tabela 29 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 3. nalogi učne vsebine 
voda 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 13 50 23 96 

Napačen odgovor 13 50 1 4 

SKUPAJ 26 100 24 100 

 

4. naloga: Preberi trditve in ustrezno obkroži. 

Učenci so morali pri 4. nalogi ugotoviti in obkrožiti, katere trditve so pravilne in katere 
napačne. Trditve so bile sestavljene na podlagi izkušenj učencev z vodo in so 
preverjale poznavanje podatkov o vodi, tj. zakaj je voda za naše življenje pomembna. 
Pričakovali smo, da bo naloga nekaterim učencem povzročala težave, saj nimajo vsi 
enakih možnosti biti v stiku z vodo. Tabela 30 prikazuje, koliko učencev je na pred-
testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je nalogo rešilo 
napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so napačno odgovorili vsaj na eno 
trditev. 
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Tabela 30 prikazuje, da je 4. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 15 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 50 % učencev. Rezultati kažejo, da smo pravilno 
napovedali težave učencev z nalogo. Težave so se pojavile predvsem pri trditvi, da je 
led voda, ki je v tekočem stanju. Za pravilno rešeno nalogo so morali učenci pravilno 
obkrožiti vse štiri trditve, kar je bilo za drugošolce zahtevno. 

 

Tabela 30 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 4. nalogi učne vsebine 
voda 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 4 15 12 50 

Napačen odgovor 22 85 12 50 

SKUPAJ 26 100 24 100 

 

Tabela 31 prikazuje število pravilnih trditev pri 4. nalogi. Ugotovimo, da so vsi učenci 
na po-testu nalogo rešili vsaj z dvema pravilnima trditvama, medtem ko je 18 % delež 
učencev, ki so bili označeni kot učenci, ki niso pravilno rešili naloge v celoti, na pred-
testu pravilno rešilo le eno trditev. 

Tabela 31 Pravilno obkroženi odgovori učencev na trditve o vodi 

Odgovori  
učencev 

Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilna ena 
trditev od štirih 

4 18 0 0 

Pravilni dve 
trditvi od štirih 

9 41 3 25 

Pravilne tri 
trditve od štirih 

9 41 9 75 

SKUPAJ 22 100 12 100 

 

5. naloga: Če je trditev pravilna, naredi ✓, če je trditev napačna, pa . 

Pri 5. nalogi so morali učenci ugotoviti, katere trditve so pravilne in katere napačne. 
Naloga je bila sestavljena iz 5 trditev. Vsebina 5. naloge se je nanašala na lastnosti 
vode (oblika, barva, vonj, okus). Pričakovali smo, da bo naloga nekaterim učencem 
povzročala težave, saj vsi z vodo nimajo enakih izkušenj. Tabela 32 prikazuje, koliko 
učencev je na pred-testu in po-testu nalogo rešilo v celoti pravilno in koliko učencev je 
nalogo rešilo napačno. Pod napačno smo uvrstili učence, ki so napačno odgovorili vsaj 
na eno trditev. 

Tabela 32 prikazuje, da je 5. nalogo na pred-testu v celoti pravilno rešilo 35 % učencev, 
na po-testu je nalogo pravilno rešilo 66 % učencev. Rezultati kažejo, da smo pravilno 
napovedali težave učencev z nalogo. Težave so se pojavile predvsem pri trditvah o 
tem, da voda nima oblike, da je brezbarvna in da je modre barve. 
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Tabela 32 Odgovori učencev 2. razreda na pred-testu in po-testu pri 5. nalogi učne vsebine 
voda 

Odgovori učencev Pred-test (f) Pred-test (%) Po-test (f) Po-test (%) 

Pravilen odgovor 9 35 16 67 

Napačen odgovor 17 65 8 33 

SKUPAJ 26 100 24 100 

 

3.6.4.1 Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov pri učni vsebini voda 

Graf 4 prikazuje delež pravilnih odgovorov učencev pri posamezni nalogi na pred-testu 
in po-testu pri učni vsebini voda. Razvidno je, da so učenci pri vseh nalogah 
napredovali v znanju, ki so ga pridobili preko igranja didaktične igre Vodno potovanje. 
Najboljše rezultate na pred-testu so učenci zabeležili pri 2. nalogi, ki je preverjala 
učenčevo poznavanje predmetov, ki potonejo v vodi. 2. nalogo je na pred-testu v celoti 
pravilno rešilo 54 % vseh učencev. Najslabše reševana je bila 4. naloga, in sicer je 
nalogo v celoti pravilno rešilo le 15 % vseh učencev. Učenci niso vedeli, da je voda 
lahko v različnih stanjih in da je led voda v trdnem stanju. Na pred-testu učenci niso 
poznali različnih agregatnih stanj, zato jim je bilo težko reševati naloge. 4. naloga je 
bila po zahtevnosti tudi najtežja, saj je preverjala učenčevo poznavanje o vodi v 
življenjskih okoliščinah. Najboljše rezultate na po-testu so učenci zabeležili pri 1. in 3. 
nalogi, in sicer je to nalogo pravilno rešilo 96 % vseh učencev. Vzrok za dobro rešene 
naloge na po-testu, je didaktična igra Vodno potovanje, ki so jo učenci igrali po pred-
testu. Največji napredek v deležu pravilnih odgovorov je bil pri 1. nalogi, saj so učenci 
na pred-testu nalogo v celoti rešili pravilno v 46 % deležu, na po-testu so nalogo 
pravilno rešili v 96 % deležu. Ta podatek sporoča, da so učenci pri didaktični igri Vodno 
potovanje pridobili nova spoznanja o vodi. Najmanjši napredek v deležu pravilnih 
odgovorov je bil pri 5. nalogi, in sicer se je pravilnost odgovorov na pred-testu in po-
testu razlikovala za 32 %. Učenci so imeli pri igranju didaktične igre Vodno potovanje 
trditve 5. naloge zapisane na igralnih karticah. Trditve so bile enake tistim na pred-in 
po-testu. Vzrok za slabše reševanje nalog o učni vsebini na pred-testu je bil predvsem 
v nepoznavanju pojmov (tekoče, trdno in plinasto stanje) in premalo izkušenj z vodo v 
praktičnih situacijah. Z igranjem didaktične igre so se dosežki učencev na po-testu 
zvišali. 
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Graf 4 Delež učencev, ki so pravilno rešili naloge na pred-testu in po-testu pri učni vsebini voda 

 

3.6.5 Mnenje učencev o didaktičnih igrah 

Učenci so se z metodo didaktičnih iger srečali prvič, zato jim je bilo potrebno razložiti 
pravila in navodila za izvedbo. Igranja so se veselili, kljub temu da so se preko igranja 
učili učne vsebine. Učenci so po končanih didaktičnih igrah izpolnili vprašalnik, v 
katerem so podali svoje mnenje o igrani didaktični igri. Podatke o mnenju učencev 
najdemo v tabelah 33, 34, 35 in 36.  

 

3.6.5.1 Mnenje učencev o didaktični igri Vremenski vrtinec 

 

Po izvedbi didaktične igre Vremenski vrtinec so učenci izpolnili vprašalnik. Vprašalnik 
je bil sestavljen iz štirih trditev in enega vprašanja. Učenci so z označevanjem s križci 
(X) podali svoje mnenje o didaktični igri. Če so X zapisali pod strinjam se, so se s 
trditvijo strinjali, če so X zapisali pod delno se strinjam, so se s trditvijo delno strinjali 
in če so X zapisali pod ne strinjam se, se s trditvijo niso strinjali. 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, če je bilo učenje z didaktično igro učencem 
zanimivo. Predvidevali smo, da bo učenje z didaktično igro učencem všeč in nismo se 
zmotili. Kot prikazuje tabela 33, je 24 učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje z 
didaktično igro zanimivo. To se odraža v 96 % deležu vseh vprašanih. En učenec je 
odgovoril, da mu je bilo učenje z igro delno všeč (4 %). 

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci pri didaktični igri počutili dobro. 
Predvidevali smo, da bo tako, kar je razvidno iz rezultatov v tabeli 33. 24 učencev je 
odgovorilo, da so se pri didaktični igri dobro počutili, kar se odraža v 96 % vseh 
vprašanih. En učenec (4 %) je odgovoril, da se je delno dobro počutil. 
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Tretja trditev je preverjala, če je bila didaktična igra učencem všeč. Predvidevali smo, 
da jim bosta izgled in struktura igre všeč, kar se odraža tudi na rezultatih v tabeli 33. 
22 učencev je odgovorilo, da jim je bila igra všeč, kar je 88 % delež vseh vprašanih. 
Trije učenci (12 %) so odgovorili, da jim je bila igra delno všeč. 

S četrto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci menijo, da so se kaj novega naučili o 
vremenu. Pričakovali smo, da so z igranjem didaktične igre poglobili znanje o vremenu. 
Rezultati kažejo, da se je 20 učencev strinjalo s trditvijo, da so se naučili nekaj novega 
o vremenu. To predstavlja 80 % delež vseh vprašanih učencev. Pet učencev (20 %) 
meni, da so se preko igre naučili nekaj novih spoznanj, nekatere pojme in pojave pa 
so poznali že prej.  

Učenci so morali odgovoriti še na vprašanje, ali bi pri didaktični igri Vremenski vrtinec 
kaj spremenili. Predvidevali smo, da bo kateri izmed učencev želel kaj spremeniti na 
didaktični igri, saj si marsikdo želi didaktično igro oblikovati po svoje. 21 učencev je 
izrazilo mnenje, da bi pri didaktični igri kaj spreminjali, kaj predstavlja 84 % vprašanih. 
Didaktične igre ne bi spremenili štirje učenci (16 %).  

En učenec predstavlja 4 % delež vseh učencev. 

 

Predlogi učencev za izboljšavo didaktične igre Vremenski vrtinec 

Učenci niso zapisali konkretnih predlogov, kako bi didaktično igro Vremenski vrtinec 
spremenili, so pa učitelju med igranjem didaktične igre povedali, kaj bi spremenili. Pri 
didaktični igri Vremenski vrtinec so nekateri učenci izrazili mnenje, da bi namesto 
barvnih lističev (rdeča in zelena barva) lahko uporabili barvice in z njimi ustrezno (glede 
na pravilen ali napačen odgovor) pobarvali igralno polje, to pa pomeni, da bi moral 
učitelj pripraviti več izvodov didaktične igre oziroma bi bili le-ti za enkratno uporabo. 
Učenci bi spremenili pisavo, saj je bila nekaterim premajhna. Nekateri učenci bi 
spremenili tudi format podloge, da bi bilo vse bolj pregledno. 

 

Aktivnost in motiviranost učencev za igranje didaktične igre Vremenski vrtinec 

Nekateri učenci so to vrsto igre že igrali, saj gre po principu potapljanja ladjic, vendar 
kljub temu zanimanje za didaktično igro ni bilo nič manjše. Učencem sta bili zanimivi 
predvsem podlogi, ki smo ju uporabili za igro. Ena podloga je nakazovala sončno 
vreme, druga pa megleno. Učenci so se morali razdeliti v pare, zato je bila didaktična 
igra še toliko bolj zanimiva, saj je omogočala, da sta bila igralca ves čas aktivna in 
zbrana. Učence so k igri pritegnili tudi lističi iz kolaž papirja, ki je prekrival območje s 
pravilnim (zelena barva) ali z napačnim odgovorom (rdeča barva). Kljub temu, da je 
bilo v nekaterih primerih znanje enega v paru boljše, do konfliktov ni prišlo. Zgodilo se 
je ravno nasprotno, in sicer učenec, ki je bil boljši, je slabšemu pomagal z odgovori ali 
branjem.  

Na podlagi odziva učencev (slika 9) lahko pri tej igri sklepamo, da je med učenci 
prevladoval situacijski interes nad didaktično igro, saj so imeli učenci interes za igranje 
igre tisti trenutek. Igranja med šolsko uro so se zelo razveselili. Didaktična igra je 
potekala 20 minut. Nekajkrat se je sicer med uro zgodilo, da je kakšen par končal pred 
predvidenim časom, vendar so pari didaktično igro z veseljem ponovili (ne gre le za 
situacijski interes, ampak že za motivacijo). Pri tej didaktični igri je bilo zaznati tudi 
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zdravo tekmovalnost, saj si je vsak igralec želel premagati soigralca. Učiteljeva vloga 
je bila pri tej didaktični igri zopet le opazovanje učencev in spremljanje njihovih reakcij. 
Učenci učiteljeve pomoči za igro niso potrebovali. 

 

 

Slika 9 Splošno zadovoljstvo učencev po končani didaktični igri Vremenski vrtinec 

 

Tabela 33 Mnenje učencev o didaktični igri Vremenski vrtinec pri obravnavi učne vsebine 
vreme 

Trditev Število 
učen-
cev in 
delež 
(%) 

Se stri-
njam 

Delno se 
strinjam 

Se ne 
stri-
njam 

SKU-
PAJ 

UČENJE Z IGRO JE 
BILO ZANIMIVO. 

f 24 1 0 25 

f (%) 96 4 0 100 

PRI IGRI SEM SE PO-
ČUTIL DOBRO. 

f 24 1 0 25 

f (%) 96 4 0 100 

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

f 22 3 0 25 

f (%) 88 12 0 100 

NAUČIL SEM SE NE-
KAJ NOVEGA O VRE-

MENU. 

f 20 5 0 25 

f (%) 80 20 0 100 

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 

f 21 0 4 25 

f (%) 84 0 16 100 
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3.6.5.2 Mnenje učencev o didaktični igri Zmešaj me pravilno 

 

Po izvedbi didaktične igre Zmešaj me pravilno so učenci izpolnili vprašalnik. Vprašalnik 
je bil sestavljen iz štirih trditev in enega vprašanja. Učenci so z označevanjem s križci 
(X) podali svoje mnenje o didaktični igri. Če so X zapisali pod strinjam se, so se s 
trditvijo strinjali, če so X zapisali pod delno se strinjam, so se s trditvijo delno strinjali 
in če so X zapisali pod ne strinjam se, se s trditvijo niso strinjali. 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, če je bilo učenje z didaktično igro učencem 
zanimivo. Predvidevali smo, da bo učenje z didaktično igro učencem všeč. Kot 
prikazuje tabela 34, je vseh 26 učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje z didaktično 
igro zanimivo. To se odraža v 100 % deležu vseh vprašanih.  

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci pri igri počutili dobro. Predvidevali 
smo, da bo temu tako, kar dokazujejo tudi rezultati v tabeli 34. Vseh 26 učencev je 
odgovorilo, da so se pri igranju didaktične igre dobro počutili, kar se odraža v 100 % 
vseh vprašanih.  

Tretja trditev je preverjala, če je bila didaktična igra učencem všeč. Predvidevali smo, 
da jim bo, saj je bila postavljena v realne okoliščine. Vseh 26 učencev je odgovorilo, 
da jim je bila didaktična igra všeč, kar je 100 % delež vseh vprašanih.  

S četrto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci menijo, da so se kaj novega naučili o 
zmeseh. Pričakovali smo, da so učenci poglobili znanje o zmeseh. Rezultati kažejo, 
da se je 23 učencev strinjalo s trditvijo in mislijo, da so se naučili nekaj novega o 
zmeseh. To predstavlja 88 % delež vprašanih učencev. Trije učenci menijo, da so se 
naučili nekaj novega, nekaj pa so poznali že od prej. To se odraža v 8 % deležu. En 
učenec (4 %) je odgovoril, da se pri didaktični igri ni naučil nič novega o zmeseh. 

Učenci so morali odgovoriti še na vprašanje, ali bi pri didaktični igri Zmešaj me pravilno 
kaj spremenili. Predvidevali smo, da bo kateri izmed učencev želel kaj spremeniti na 
didaktični igri, saj si marsikdo želi igro oblikovati po svoje. Naše napovedi so bile 
napačne, saj je vseh 26 učencev odgovorilo, da didaktične igre ne bi spreminjali. To 
se odraža v 100 % vseh vprašanih.  

En učenec predstavlja 4 % delež vseh učencev. 

 

Predlogi učencev za izboljšavo didaktične igre Zmešaj me pravilno 

Učenci niso podali konkretnih predlogov za spreminjanje didaktične igre. Učitelju so 
povedali, da jim je didaktična igra všeč takšna, kot je, in da je ne bi spreminjali. Mogoče 
bi dodali še kakšen drugi poskus (npr. ločevanje papirja in vode, medu in soli), vendar 
zasnove igre ne bi spremenili. 

 

Aktivnost in motiviranost učencev za igranje didaktične igre Zmešaj me pravilno 

Didaktično igro smo izvedli s posameznimi skupinami učencev, da je lahko potekala 
nemoteno. Potrebovali smo več prostora, saj je bilo potrebno pravilno urediti prostor in 
postaviti pripomočke za didaktično igro. Učenci so bili nad didaktično igro navdušeni, 
saj so postali živa figura. Zelo jim je bilo všeč, ker so morali delati z materialom in 
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samostojno. Tako je lahko vsak dobil izkušnjo z zmesmi. Učence so pritegnila tudi 
igralna polja, saj so bila nekaj posebnega. Med didaktično igro ni prihajalo do težav. 
Če kateri od učencev ni znal prebrati naloge, mu je pomagal boljši bralec v skupini. 
Didaktična igra je potekala 25 minut, toliko, kolikor smo načrtovali. Učenci so upoštevali 
vsa pravila, saj so jim bila že poznana iz igre Človek ne jezi se. 

Na podlagi odziva igralcev (slika 10) na didaktično igro Zmešaj me pravilno lahko 
sklepamo, da so bili učenci za igro motivirani, saj so se želeli igrati še naprej. 
Pripravljeni so bili na praktično delo, ki ga didaktična igra obsega, in na medsebojno 
sodelovanje. Didaktično igro so igrali 25 minut in nikoli med učenci ni prišlo do konflikta. 
Ravno nasprotno, učenci so si med seboj pomagali in se tako tudi skupaj učili. Učitelj 
je bil zopet le opazovalec in nadzornik didaktične igre, da ni prišlo do goljufanja ali 
sporov. Didaktična igra je za učence pomenila posebno izkušnjo, saj so prvič 
sodelovali v didaktični igri, kjer je bilo potrebno opravljati praktične naloge 
(eksperimente). 

 

 

Slika 10 Splošno zadovoljstvo učencev po končani didaktični igri Zmešaj me pravilno 
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Tabela 34 Mnenje učencev o didaktični igri Zmešaj me pravilno pri obravnavi učne vsebine 
zmesi 

Trditev Število učen-
cev in delež 

(%) 

Se stri-
njam 

Delno se 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

SKU-
PAJ 

UČENJE Z IGRO JE 
BILO ZANIMIVO. 

f 26 0 0 26 

f (%) 100 0 0 100 

PRI IGRI SEM SE PO-
ČUTIL DOBRO. 

f 26 0 0 26 

f (%) 100 0 0 100 

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

F 26 0 0 26 

f (%) 100 0 0 100 

NAUČIL SEM SE NE-
KAJ NOVEGA O 

ZMESI. 

F 23 2 1 26 

f (%) 88 8 4 100 

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 

F 0 0 26 26 

f (%) 0 0 100 100 

 

3.6.5.3 Mnenje učencev o didaktični igri Pihaj dan in noč 

 

Po izvedbi didaktične igre Pihaj dan in noč so učenci izpolnili vprašalnik. Vprašalnik je 
bil sestavljen iz štirih trditev in enega vprašanja. Učenci so z označevanjem s križci (X) 
podali svoje mnenje o didaktični igri. Če so X zapisali pod strinjam se, so se s trditvijo 
strinjali, če so X zapisali pod delno se strinjam, so se s trditvijo delno strinjali in če so 
X zapisali pod ne strinjam se, se s trditvijo niso strinjali. 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, če je bilo učenje z didaktično igro učencem 
zanimivo. Predvidevali smo, da bo učenje z didaktično igro učencem zanimivo. Kot 
prikazuje tabela 35, je vseh 19 učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje z didaktično 
igro zanimivo. To se odraža v 100 % deležu vseh vprašanih.  

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci pri didaktični igri počutili dobro. 
Predvidevali smo, da bo temu tako, kar dokazujejo rezultati v tabeli 35. 17 učencev je 
odgovorilo, da so se pri didaktični igri dobro počutili, kar se odraža v 89 % vprašanih. 
Dva učenca sta odgovorila, da sta se delno dobro počutila (11 %). 

Tretja trditev je preverjala, če je bila didaktična igra učencem všeč. Predvidevali smo, 
da jim bosta izgled in struktura didaktične igre všeč, kar se odraža na rezultatih v tabeli 
35. 18 učencev je odgovorilo, da jim je bila didaktična igra všeč, kar je 95 % delež 
vprašanih. En učenec je odgovoril, da mu je bila didaktična igra delno všeč, kar je 5 % 
delež. 

S četrto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci menijo, da so se kaj novega naučili o 
vremenu. Pričakovali smo, da so učenci z igranjem didaktične igre usvojili znanje o 
dnevu in noči. Rezultati kažejo, da se je 15 učencev strinjalo s trditvijo in mislijo, da so 
se naučili nekaj novega o dnevu in noči. To predstavlja 79 % delež vprašanih učencev. 
Trije učenci menijo, da so se preko didaktične igre naučili nekaj novega, nekaj pa so 
poznali že od prej. To se odraža v 16 % deležu. En učenec (5 %) je odgovoril, da se 
preko didaktične igre ni naučil ničesar novega o dnevu in noči. 
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Učenci so morali odgovoriti še na vprašanje, ali bi pri didaktični igri Pihaj dan in noč 
kaj spremenili. Predvidevali smo, da bo kateri izmed učencev želel kaj spremeniti na 
didaktični igri, saj si marsikdo želi didaktično igro oblikovati po svoje. 14 učencev je 
izrazilo mnenje, da pri didaktični igri ne bi ničesar spreminjali, kar predstavlja 74 % 
vseh vprašanih. Didaktično igro bi spremenila dva učenca, kar predstavlja 11 % 
učencev. Trije učenci (16 %) bi didaktično igro le delno spremenili. 

En učenec predstavlja 5 % delež vseh učencev. 

 

Predlogi učencev za izboljšavo didaktične igre Pihaj dan in noč 

Učenci, ki bi didaktično igro želeli spremeniti, konkretnih predlogov za izboljšanje 
didaktične igre niso nikamor zapisali, so jih pa ustno posredovali učitelju. Učenci bi 
spremenili pisavo na igralnih karticah, saj jim je bila premajhna. Oblikovali bi bolj 
natančne odgovore na vprašanja, saj niso znali vedno določiti, kdaj je odgovor pravilen 
in kdaj ne. Učenci so v 2. razredu na razvojni stopnji, ko še ne znajo določiti, kdaj je 
nek odgovor lahko pravilen in kdaj ne (ne poznajo vseh dejstev in možnosti). 

 

Aktivnost in motiviranost učencev za igranje didaktične igre Pihaj dan in noč 

Učenci so bili skozi celotno šolsko uro aktivni. Tekom igre ni prihajalo do težav. 
Nekateri učenci so sicer imeli manjše težave z branjem, vendar so si v skupini 
porazdelili vloge. Tisti učenec, ki je boljši bralec, je bral navodila naloge in preverjal 
rešitve ostalih igralcev. Na vseh igralnih ploščah so bili aktivni vsi učenci, saj se je slišal 
prijeten hrup razigranosti in učenja.  

Na podlagi odziva učencev lahko sklepamo, da so se igranja didaktične igre zelo 
razveselili. To je bilo najbolj vidno ob začetku didaktične igre, ko so se vsi začeli z 
didaktično igro spoznavati. Didaktična igra Pihaj dan in noč je vsebovala različne 
naloge, ki so jih morali učenci opraviti. Če je prišlo do nejasnosti, je učitelj pomagal 
navodilo razložiti. Učenci so se didaktično igro igrali 25 minut, toliko časa, kolikor smo 
si ga za igro odmerili pred začetkom. Vsi učenci so v predvidenem času (25 minut) 
prišli do konca didaktične igre. Ko se je didaktična igra končala, so si želeli igro 
ponoviti, kar je dokaz več, da je bila didaktična igra učencem zanimiva in privlačna, kar 
se odraža tudi pri oceni splošnega zadovoljstva (slika 11). S ponovnim igranjem 
didaktične igre so nam učenci sporočili, da so za igranje motivirani in da ni šlo le za 
situacijski interes. Kot omenjeno, je bila učiteljeva vloga pri tej igri zgolj opazovanje 
učencev in občasna pomoč pri razlagi navodil. 
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Slika 11 Splošno zadovoljstvo učencev po končani didaktični igri Pihaj dan in noč 

 

Tabela 35 Mnenje učencev o didaktični igri Pihaj dan in noč pri obravnavi učne vsebine dan in 
noč 

Trditev Število učen-
cev in delež 

(%) 

Se 
stri-
njam 

Delno se 
strinjam 

Se ne 
stri-
njam 

SKU-
PAJ 

UČENJE Z IGRO JE 
BILO ZANIMIVO. 

F 19 0 0 19 

f (%) 100 0 0 100 

PRI IGRI SEM SE PO-
ČUTIL DOBRO. 

F 17 2 0 19 

f (%) 89 11 0 100 

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

F 18 1 0 19 

f (%) 95 5 0 100 

NAUČIL SEM SE NE-
KAJ NOVEGA O 
DNEVU IN NOČI. 

F 15 3 1 19 

f (%) 79 16 5 100 

BI PRI IGRI KAJ SPRE-
MENIL? 

F 2 3 14 19 

f (%) 11 16 74 100 

 

3.6.5.4 Mnenje učencev o didaktični igri Vodno potovanje 

 

Po izvedbi didaktične igre Vodno potovanje so učenci izpolnili vprašalnik. Vprašalnik 
je bil sestavljen iz štirih trditev in enega vprašanjem. Učenci so z označevanjem s križci 
(X) podali svoje mnenje o didaktični igri. Če so X zapisali pod strinjam se, so se s 
trditvijo strinjali, če so X zapisali pod delno se strinjam, so se s trditvijo delno strinjali 
in če so X zapisali pod ne strinjam se, se s trditvijo niso strinjali. 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, če je bilo učenje z didaktično igro učencem 
zanimivo. Predvidevali smo, da bo učenje z didaktično igro učencem všeč in nismo se 
zmotili. Kot prikazuje tabela 36, je 23 učencev odgovorilo, da jim je bilo učenje z 
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didaktično igro zanimivo. To se odraža v 96 % deležu vseh vprašanih. En učenec (4 
%) je odgovoril, da mu je bilo učenje z didaktično igro delno všeč. 

Z drugo trditvijo smo želeli ugotoviti, ali so se učenci pri didaktični igri počutili dobro. 
Predvidevali smo, da bo temu tako, kar dokazujejo tudi rezultati v tabeli 36. 20 učencev 
je odgovorilo, da so se pri didaktični igri dobro počutili, kar se odraža v 83 % vprašanih. 
Štirje učenci (17 %) so odgovorili, da se pri igri niso dobro počutili. 

Tretja trditev je preverjala, če je bila didaktična igra Vodno potovanje učencem všeč. 
Predvidevali smo, da jim bosta izgled in struktura didaktične igre všeč, saj sta podobna 
igri Človek ne jezi se. To se je potrdilo, saj je 21 učencev odgovorilo, da jim je bila 
didaktična igra všeč, kar je 88 % delež vseh vprašanih. Trije učenci (12 %) so 
odgovorili, da jim je bila didaktična igra delno všeč. 

S četrto trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci menijo, da so se kaj novega naučili o 
vodi. Pričakovali smo, da so z igranjem didaktične igre poglobili znanje o vodi. Rezultati 
kažejo, da se je 19 učencev strinjalo s trditvijo in mislijo, da so se naučili nekaj novega 
o vodi. To predstavlja 79 % delež vprašanih učencev. Trije učenci (13 %) menijo, da 
so se preko didaktične igre naučili nekaj novega, nekaj pa so poznali že od prej. Dva 
učenca (8 %) sta odgovorila, da se z didaktično igro nista naučila nič novega o vodi. 

Učenci so morali odgovoriti še na vprašanje, ali bi pri didaktični igri Vodno potovanje 
kaj spremenili. Predvidevali smo, da bo kateri izmed učencev želel kaj spremeniti na 
didaktični igri, saj si marsikdo želi didaktično igro oblikovati po svoje. 20 učencev je 
izrazilo mnenje, da naj didaktična igra ostane takšna, kot je, saj ne bi ničesar 
spreminjali. To predstavlja 83 % vprašanih. Didaktično igro bi spremenili štirje učenci 
(17 %). 

En učenec predstavlja 4 % delež vseh učencev. 

 

Predlogi učencev za izboljšavo didaktične igre Vodno potovanje 

Učenci, ki bi didaktično igro spremenili, niso zapisali konkretnih predlogov za 
izboljšanje, vendar učitelju so med igranjem didaktične igre govorili, kaj bi spremenili. 
Izboljšali bi zapis in barvo oblakov na igralni podlogi. Igralna podloga jim je bila zaradi 
majhnosti neustrezna, zato bi si želeli večjo, da bi lahko igra potekala na večjem 
prostoru. Izboljšali bi kvaliteto igralnih kartic, saj so bile le-te narejene iz kartona in so 
se hitro prepognile oziroma zmečkale. 

 

Aktivnost in motiviranost učencev za igranje didaktične igre Vodno potovanje 

Didaktična igra Vodno potovanje je pri učencih vzbudila navdušenje, saj jim je bila 
igralna podloga didaktične igre zelo všeč. Razveselili so se didaktične igre, saj deluje 
po principu Človek ne jezi se, ki so ga že vsi učenci igrali. Med igro so bili aktivni. Med 
igranjem didaktične igre je bilo zaznati tekmovalnost, saj so se učenci večkrat sprli, 
vendar so po posredovanju učitelja hitro rešili konflikt. Didaktično igro so igrali 15 minut, 
saj so imeli v nadaljevanju šolske ure druge zadolžitve. Vsaka skupina je igro končala 
v 15-ih minutah, kar pomeni, da je bila didaktična igra ravno dovolj dolga za igranje. 
Učenci so si želeli spremeniti nekatera pravila didaktične igre, kar nam sporoča, da je 
na igranje vplival situacijski interes, saj so bili v tistem trenutku pripravljeni poglabljati 
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svoje znanje. Izkazalo se je, da so bili za igranje didaktične igre motivirani, saj so želeli 
igro igrati še naprej.  

Na podlagi odziva učencev (slika 12) tudi pri didaktični igri Vodno potovanje lahko 
sklepamo, da so bili učenci za igranje didaktične igre motivirani in pripravljeni. Čeprav 
je prišlo do krajših konfliktov, to ni zmanjšalo situacijskega interesa učencev. Nekateri 
so bili pri didaktični igri zelo tekmovalni, vendar hkrati pošteni. Učiteljeva pomoč pri 
didaktični igri ni bila potrebna, posredovati je moral le ob krajših sporih.  

 

 

Slika 12 Splošno zadovoljstvo učencev po končani didaktični igri Vodno potovanje 

 

Tabela 36 Mnenje učencev o didaktični igri Vodno potovanje pri obravnavi učne vsebine voda 

Trditev Število učen-
cev in delež 

(%) 

Se stri-
njam 

Delno se 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

SKU-
PAJ 

UČENJE Z IGRO JE 
BILO ZANIMIVO. 

f 23 0 1 24 

f (%) 96 0 4 100 

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL DOBRO. 

f 20 0 4 24 

f (%) 83 0 17 100 

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

f 21 3 0 24 

f (%) 88 12 0 100 

NAUČIL SEM SE NE-
KAJ NOVEGA O 

VODI. 

f 19 3 2 24 

f (%) 79 13 8 100 

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 

f 4 0 20 24 

f (%) 17 0 83 100 
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3.6.6 Mnenje učitelja o reakcijah učencev 

Učitelj je po končanih didaktičnih igrah izpolnil opazovalni list, kamor je označil 
opažanja med igranjem didaktičnih iger. Podatki o opažanjih učitelja so predstavljeni v 
tabelah 37, 38, 39 in 40. Pod vsako izmed naštetih tabel so zapisani tudi predlogi 
izboljšav didaktičnih iger. 

 

3.6.6.1 Opazovalni list učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu za učno vsebino 
vreme 

Po izvedbi didaktične igre Vremenski vrtinec je učitelj izpolnil opazovalni list o 
dogajanju v razredu (tabela 37). Učitelj je beležil svoja opažanja med igranjem 
didaktične igre Vremenski vrtinec.  

 

Tabela 37 Opažanja učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu pri igranju didaktične igre 
Vremenski vrtinec 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 
 

Učenje preko didaktične igre 
Vremenski vrtinec je bilo učencem 
zanimivo. 

X 
 

   

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. X 

  Veselje, 
sreča. 

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

 

X 
 Ponavljanje 

pravil med 
didaktično 
igro. 

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. X 

  Izgled igre 
in 
radovednost 
učencev. 

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine vreme v 2. 
razredu osnovne šole. 

 

X 
   

 

Tabela 37 predstavlja, da je učitelj opazil, da je bila didaktična igra Vremenski vrtinec 
učencem zanimiva, da so se igranja didaktične igre veselili, da so bili med didaktično 
igro aktivni ter da je didaktična igra primerna za poučevanje učne vsebine vreme v 2. 
razredu osnovne šole. Učitelj se je delno strinjal s trditvijo, da so učenci pravila 
didaktične igre zlahka razumeli, saj jih je moral med igranjem nekajkrat ponoviti. 
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PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA DIDAKTIČNO IGRO VREMENSKI VRTINEC 

Didaktična igra je bila zelo dobro zasnovana, potrebno pa bi bilo zamenjati papir s tršim 
papirjem ali kartonom. Ugotovili smo, da se list papirja zelo hitro raztrga ali upogne. 
Izboljšati bi bilo potrebno tudi nekatere odgovore na vprašanja, saj ima lahko določeno 
vprašanje več različnih odgovorov in posledično med igranjem didaktične igre pride do 
nesoglasij. Izboljšati bi bilo treba pravila in razlago navodil. 

 

3.6.6.2 Opazovalni list učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu za učno vsebino 
zmesi 

Po izvedbi didaktične igre Zmešaj me pravilno je učitelj izpolnil opazovalni list o 
dogajanju v razredu (tabela 38). Učitelj je beležil svoja opažanja med igranjem 
didaktične igre Zmešaj me pravilno.  

 

Tabela 38 Opažanja učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu pri igranju didaktične igre Zmešaj 
me pravilno 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 
 

Učenje preko didaktične igre Zmešaj 
me pravilno je bilo učencem 
zanimivo. 

X 
 

   

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. X 

  Veselje, 
sreča. 

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

 

X 
 Ponavljanje 

pravil med 
didaktično 
igro. 

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. X 

  Izgled igre 
in 
radovednost 
učencev. 

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine zmesi v 2. 
razredu osnovne šole. 

 

X 
   

 

Tabela 38 predstavlja, da je učitelj opazil, da je bila didaktična igra Zmešaj me pravilno 
učencem zanimiva, da so se igranja didaktične igre veselili, da so bili med didaktično 
igro aktivni ter da je didaktična igra primerna za poučevanje učne vsebine zmesi v 2. 
razredu osnovne šole. Učitelj se je delno strinjal s trditvijo, da so učenci pravila 
didaktične igre zlahka razumeli, saj jih je moral med igranjem ponavljati. 
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PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA DIDAKTIČNO IGRO ZMEŠAJ ME PRAVILNO 

Didaktična igra je bila učencem zelo všeč, saj so tekom igre izvajali poskuse. Pri tej 
didaktični igri bi bilo zelo dobro, če bi bil v razredu prisoten še en učitelj, saj bi tako 
didaktična igra potekala bolj sistematično in hitreje. Pojavile so se težave, ker so vsi 
želeli opravljati poskuse, nihče pa ni želel odgovarjati na vprašanja. Če ni možnosti, 
da sta v razredu prisotna dva učitelja, je bolje, če se didaktična igra izvede v manjših 
skupinah s šestimi igralci. Tako se zagotovi lažje komuniciranje med učenci in učiteljem 
ter lažje izvajanje poskusov.  

 

3.6.6.3 Opazovalni list učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu za učno vsebino 
dan in noč 

Po izvedbi didaktične igre Pihaj dan in noč je učitelj izpolnil opazovalni list o dogajanju 
v razredu (tabela 39). Učitelj je beležil svoja opažanja med igranjem didaktične igre 
Pihaj dan in noč.  

 

Tabela 39 Opažanja učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu pri igranju didaktične igre Pihaj 
dan in noč 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 
 

Učenje preko didaktične igre Pihaj 
dan in noč je bilo učencem zanimivo. X 

 

   

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. X 

  Veselje, 
sreča. 

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

 

X 
 Ponavljanje 

pravil med 
didaktično 
igro. 

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. X 

  Izgled igre 
in 
radovednost 
učencev. 

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine dan in noč 
v 2. razredu osnovne šole. 

 

X 
   

 

Tabela 39 predstavlja, da je učitelj opazil, da je bila didaktična igra Pihaj dan in noč 
učencem zanimiva, da so se igranja didaktične igre veselili, da so bili med didaktično 
igro aktivni ter da je didaktična igra primerna za poučevanje učne vsebine dan in noč 
v 2. razredu osnovne šole. Učitelj se je delno strinjal s trditvijo, da so učenci pravila 
didaktične igre Pihaj dan in noč zlahka razumeli, saj jih je moral med igranjem 
ponavljati. 
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PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA DIDAKTIČNO IGRO PIHAJ DAN IN NOČ 

Z igranjem didaktične igre Pihaj dan in noč je bilo nekaj težav pri navodilih, saj učenci 
niso razumeli, katero barvo vprašanj lahko izberejo. Najprej so se lotili reševanja 
rumenega polja, nato rdečega in nazadnje še črnega. Nekateri niso razumeli, da so 
igralna polja ločena glede na težavnost. Naslednjič bi bilo potrebno še bolj jasno in 
razumljivo povedati navodila in pravila za didaktično igro, saj le tako lahko dejavnost 
poteka hitro in sistematično. Včasih je med didaktično igro prišlo do sporov, saj so 
nekateri vzeli preveč palčk, čeprav si jih niso zaslužili. Na igralne kartice bi bilo 
potrebno napisati še več možnih odgovorov, saj so nekateri učenci ponudili drugačne 
odgovore, ki so bili prav tako pravilni, a niso bili med navedenimi rešitvami.  

 

3.6.6.4 Opazovalni list učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu za učno vsebino 
voda 

Po izvedbi didaktične igre Vodno potovanje je učitelj izpolnil opazovalni list o dogajanju 
v razredu (tabela 40). Učitelj je beležil svoja opažanja med igranjem didaktične igre 
Vodno potovanje.  

 

Tabela 40 Opažanja učitelja 2. razreda o dogajanju v razredu pri igranju didaktične igre Vodno 
potovanje 

 DA  DELNO NE OPOMBE 
 
 

Učenje preko didaktične igre Vodno 
potovanje je bilo učencem zanimivo. X 

 

   

Učenci so se igranja didaktične igre 
veselili. X 

  Veselje, 
sreča. 

Učenci so pravila didaktične igre 
zlahka razumeli. 

 

X 
 Ponavljanje 

pravil med 
didaktično 
igro. 

Vsi učenci so bili med didaktično igro 
aktivni in motivirani. X 

  Izgled igre 
in 
radovednost 
učencev. 

Didaktična igra je primerna za 
poučevanje učne vsebine voda v 2. 
razredu osnovne šole. 

 

X 
   

 

Tabela 40 predstavlja, da je učitelj opazil, da je bila didaktična igra Vodno potovanje 
učencem zanimiva, da so se igranja didaktične igre razveselili, da so bili med 
didaktično igro aktivni ter da je didaktična igra primerna za poučevanje učne vsebine 
voda v 2. razredu osnovne šole. Učitelj se je delno strinjal s trditvijo, da so učenci 
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pravila didaktične igre Vodno potovanje razumeli, saj jih je moral med igranjem 
ponavljati. 

 

PREDLOGI ZBOLJŠAV ZA DIDAKTIČNO IGRO VODNO POTOVANJE 

Pri igranju didaktične igre Vodno potovanje je prihajalo do konfliktov zaradi 
tekmovalnosti. Vsi učenci so želeli čim hitreje priti do konca didaktične igre, zato so 
občasno tudi goljufali. Didaktična igra bi bila še boljša, če bi bila oblikovana na tršem 
papirju oziroma kartonu in na večjem formatu. Nekateri učenci niso razumeli vseh 
navodil, zato je bilo potrebno kar nekaj časa, da so lahko z igranjem začeli. Dobro bi 
bilo, da bi bila navodila še krajša in da bi jih povedal kateri izmed učencev, saj včasih 
učenci raje poslušajo sošolca. Izboljšati bi bilo treba pravila in njihovo razlago. 
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4 SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 

 

V poglavju 3.6 je bila predstavljena analiza rezultatov pred-testov in po-testov za učne 
vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi v 2. razredu osnovne šole pri učnem 
predmetu spoznavanje okolja. Predstavili smo tudi rezultate vprašalnikov, ki so jih 
učenci po vsaki didaktični igri izpolnili. Prav tako so bila predstavljena opažanja učitelja, 
ki je med igranjem didaktičnih iger opazoval učence. Na podlagi analize rezultatov 
lahko oblikujemo odgovore na raziskovalni vprašanji:  

RV1: Kakšen je napredek učencev v znanju po uporabi didaktičnih iger pri učnih 
vsebinah dan in noč, vreme, voda in zmesi? 

Odgovor: Učenci so po uporabi didaktičnih iger napredovali v znanju pri učnih 
vsebinah dan in noč, vreme, voda in zmesi. 

Omenjeno trditev lahko potrdimo, saj so učenci na vseh po-testih bolje odgovarjali na 
vprašanja o učnih vsebinah dan in noč, vreme, zmesi in voda kot na pred-testih. 

Rezultati po-testa kažejo na uspešnost vpeljave učne metode didaktična igra za učne 
vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi v 2. razredu osnovne šole pri učnem 
predmetu spoznavanje okolja. Ob pregledu rezultatov smo ugotovili, da so učenci po-
test bolje rešili od pred-testa. Pri učni vsebini dan in noč nam rezultati sporočajo, da 
so učenci napredovali v znanju, in sicer so bili pri 2., 3. in 4. nalogi dosežki učencev 
višji (od 10 do 35 %). 1. nalogo so slabše rešili na pot-testu kot na pred-testu, in sicer 
za 6 %. Pri učni vsebini vreme so učenci napredovali v znanju, kar se odraža pri vseh 
štirih nalogah na preizkusu znanja (višji dosežki od 4 do 12 %). Nizki prirastki so 
posledica zelo dobrih dosežkov učencev na pred-testu. Pri učni vsebini voda so učenci 
najbolj napredovali v znanju, kar se odraža pri vseh petih nalogah na preizkusu znanja 
(višji dosežek na po-testu od 32 do 50 %). Tudi pri učni vsebini zmesi so učenci 
napredovali v znanju, kar se odraža pri vseh štirih nalogah na preizkusu znanja (višji 
dosežek od 1 do 13 %). 

V tabeli 41 je predstavljen napredek učencev pri učnih vsebinah vreme, dan in noč, 
zmesi in voda. M v tabeli predstavlja aritmetično sredino pravilnih odgovorov pri vsaki 
učni vsebini, SD predstavlja standardni odklon oziroma standardno deviacijo. 
Napredek smo izračunali s pomočjo g-faktorja. 

Razlike med pravilno rešenimi nalogami na pred-testu in po-testu pri učni vsebini 
vreme so bile velike, zato s pomočjo g-faktorja (0,81) ugotovimo, da so učenci, ki so 
lahko napredovali, pri učni vsebini vreme dosegli velik napredek v znanju. Razlike med 
pravilno rešenimi nalogami na pred-testu in po-testu pri učni vsebini zmesi so bile 
manjše, zato s pomočjo g-faktorja (0,44) ugotovimo, da so učenci, ki so lahko 
napredovali, pri učni vsebini zmesi dosegli srednji napredek v znanju. Srednji napredek 
v znanju pri učencih, ki so lahko napredovali, je identificiran tudi pri učnih vsebinah dan 
in noč (0,58) ter voda (0,65). Tabela 41 nam predstavlja, da so učenci, ki so lahko 
napredovali, z igranjem didaktičnih iger v znanju napredovali, in sicer je njihov 
napredek srednji (0,62).   
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Tabela 41 Napredek v znanju učencev pri učnih vsebinah vreme, zmesi, dan in noč ter voda 

Učna 
vsebina 

Pravilni odgovori na 
pred-testu 
 

Pravilni odgovori na po-
testu 
 

 
g-faktor 

 M SD M SD  

Vreme 84 6 97 4 0,81 

Zmesi 82 12 90 6 0,44 

Dan in noč 74 13 89 11 0,58 

Voda 40 16 79 20 0,65 

Povprečje  70 12 89 10 0,62 

 

Kot pravi Lowe (1988), lahko tako didaktični material kot tudi didaktična igra 
pripomoreta k temu, da učenci poglobijo znanje. Ponavadi se to največkrat zgodi 
takrat, ko so aktivni in v delo vložijo svoj trud. Da so učenci bolje reševali po-teste od 
pred-testov, so v svojem magistrskem delu ugotovile že Klodič (2015) in Pugelj (2018). 
Zavedamo se, da morajo biti didaktične igre pravilno in kakovostno zasnovane, saj 
drugače pri učencih ne dosežejo željenih učinkov, pri čemer je eden od njih tudi 
napredek v znanju. 

RV 2: Kakšna so mnenja učencev in učitelja o didaktičnih igrah za učne vsebine dan 
in noč, vreme, voda in zmesi? 

Odgovor: Učenci so se z načrtovanimi didaktičnimi igrami Pihaj dan in noč, Vremenski 
vrtinec, Vodno potovanje in Zmešaj me pravilno radi igrali in ocenili, da so se z 
didaktičnimi igrami tudi nekaj naučili. Učitelj je opazil, da so bili učenci med igranjem 
didaktičnih iger aktivni in ocenil, da so načrtovane didaktične igre z minimalnimi 
dopolnitvami primerne za poučevanje učnih vsebin vreme, dan in noč, zmesi in voda 
v 2. razredu osnovne šole. 

Učenci so učenje z didaktičnimi igrami Pihaj dan in noč (dan in noč), Vremenski vrtinec 
(vreme), Vodno potovanje (voda) in Zmešaj me pravilno (zmesi) po večini ovrednotili 
kot zanimivo (popolnoma se strinjam: od 96 % do 100 %; delno se strinjam: od 0 % do 
4 %; se ne strinjam: od 0 % do 4 %) (tabele 33, 34, 35 in 36). Učitelj, ki je spremljal 
učence med igranjem didaktičnih iger, je na vseh štirih opazovalnih listih (tabele 37, 
38, 39 in 40) označil, da so bile didaktične igre za učne vsebine vreme, dan in noč, 
zmesi in voda učencem zanimive.  

Večina učencev se je pri igranju didaktičnih iger Pihaj dan in noč (dan in noč), 
Vremenski vrtinec (vreme), Vodno potovanje (voda) in Zmešaj me pravilno (zmesi) 
dobro počutila (popolnoma se strinjam: od 83 % do 100%; delno se strinjam: od 4 % 
do 11 %; se ne strinjam: od 0 do 17 %) (tabele 33, 34, 35 in 36). Učitelj je na vseh štirih 
opazovalnih listih (tabele 37, 38, 39 in 40) označil, da so se učenci didaktičnih iger 
razveselili, kar je bil povod k dobremu počutju učencev. Marjanovič (2017) je 
ugotavljala, ali se učenci med didaktično igro dobro počutijo. Prišla je do ugotovitve, 
da se učenci med igranjem didaktičnih iger dobro počutijo, kar ustvarja pozitivno učno 
okolje in omogoča poglabljanje znanja med igranjem didaktične igre. 

Učenci so didaktične igre Pihaj dan in noč (dan in noč), Vremenski vrtinec (vreme), 
Vodno potovanje (voda) in Zmešaj me pravilno (zmesi) v večini ocenili kot všečne 
(popolnoma se strinjam: od 88 % do 100 %: delno se strinjam: od 5 % do 12 %; se ne 
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strinjam: 0 %) (tabele 33, 34, 35 in 36). Učitelj je na vseh štirih opazovalnih listih (tabele 
37, 38, 39 in 40) označil, da so bili učenci med igranjem didaktične igre motivirani in 
aktivni. Ena od možnosti, ki je poskrbela za aktivnost učencev med igranjem 
didaktičnih iger, je privlačnost in izgled didaktičnih iger. Učenci so posledično zaradi 
radovednosti želeli igrati didaktične igre. 

Četrta trditev na vprašalnikih se je nanašala na lastno oceno učencev o tem, ali so se 
z didaktično igro naučili kaj novega (popolnoma se strinjam: od 79 % do 88 %; delno 
se strinjam: od 8 % do 20 %; se ne strinjam: od 4 % do 8 %) (tabele 33, 34, 35 in 36). 
Učitelj je opazil in posledično ocenil, da so vse štiri didaktične igre primerne za 
poučevanje učnih vsebin dan in noč, vreme, voda in zmesi v 2. razredu osnovne šole 
(tabele 37, 38, 39 in 40).  Glede na izračun napredka učencev v znanju ugotovimo, da 
so učenci dobro ocenili, da so se naučili nekaj novega. Omenjeno podkrepijo rezultati 
g-faktorja (tabela 41), ki nakazujejo, da so učenci, ki so lahko napredovali, napredovali 
srednje ali veliko (tabele 33, 34, 35 in 36). 

Z zadnjim vprašanjem na vprašalnikih za učence smo želeli ugotoviti, ali bi učenci želeli 
pri didaktičnih igrah Pihaj dan in noč (dan in noč), Vremenski vrtinec (vreme), Vodno 
potovanje (voda) in Zmešaj me pravilno (zmesi) kaj spremeniti (spremembe: od 0 % 
do 84 %; delne spremembe: od 0 % do 16 %; nič sprememb: od 16 % do 100%) (tabele 
33, 34, 35 in 36). Učitelj je ocenil, da bi bilo pri didaktičnih igrah potrebno spremeniti 
nekatera pravila, saj so imeli učenci z razumevanjem le-teh največ težav. Na vseh štirih 
opazovalnih listih (tabele 37, 38, 39 in 40) je učitelj označil, da so učenci želeli ponovno 
razlago pravil za igranje didaktične igre. Kamenov (2006) pravi, da didaktično igro 
delajo zanimivo ravno pravila, ki vnašajo pričakovanja, napetost in negotovost. Učenci 
si jih bolje zapomnijo, če so ponazorjena s primerom. 

Kapp (2013) je ugotovil, da z metodo didaktične igre povečamo interes učencev za 
učenje. Z raziskavo smo tako kot Klodič (2015) in Marjanovič (2017) ugotovili, da 
didaktična igra učence pritegne k aktivnosti in omogoča poglabljanje znanja. Raziskav 
s področja mnenj učencev o didaktičnih igrah v literaturi nismo zasledili. Na podlagi 
opravljene raziskave identificiramo, da se učenci didaktične igre radi igrajo pod 
pogojem, da so zanimive in vnaprej dobro predstavljene. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri lahko v znanju napredujejo 
učenci preko metode didaktična igra in kakšno je mnenje učencev glede didaktične 
igre. Da bi dobili podatke o tem, smo v raziskavo vključili drugi razred osnovne šole, in 
sicer 27 učencev. V raziskavi smo za zbiranje podatkov uporabili tri instrumente, to so 
bili preizkus znanja za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi, vprašalnik, 
preko katerega so učenci posredovali svoje mnenje o didaktični igri, in opazovalni list, 
ki ga je izpolnil učitelj po vsaki končani dejavnosti. Pred izvedbo didaktičnih iger so 
učenci izpolnili pred-test, da smo preverili njihovo znanje o izbranih učnih vsebinah, in 
sicer smo preverjali znanje pri tematikah vreme, dan in noč, zmesi in voda. Po 
odigranih didaktičnih igrah Pihaj dan in noč (dan in noč), Vremenski vrtinec (vreme), 
Vodno potovanje (voda) in Zmešaj me pravilno (zmesi) so učenci izpolnili še po-test, 
ki je bil enak pred-testu. Pridobljeni podatki so nam omogočili vpogled v to, ali so učenci 
v znanju pri učnih vsebinah vreme, dan in noč, zmesi in voda napredovali, kakšno je 
mnenje učencev o igranju didaktičnih iger in kakšna so opažanja učitelja med igranjem 
didaktičnih iger. Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo prišli do sledečih ugotovitev: 

- da so učenci pri vseh učnih vsebinah (dan in noč, vreme, voda in zmesi) bolje 
rešili po-test kot pred-test; 

- da so učenci po večini ovrednotili, da so didaktične igre zanimive, všečne, da 
so se pri igranju didaktičnih iger dobro počutili, da so se naučili nekaj novega o 
izbranih učnih vsebinah in da pri didaktičnih igrah ne bi veliko spreminjali; 

- da so bili učenci, po mnenju učitelja, med igranjem didaktičnih iger aktivni, da 
so jim bile didaktične igre zanimive, da so se jih razveselili, da so delno razumeli 
navodila in pravila didaktičnih iger, in da so načrtovane didaktične igre primerne 
za poučevanje učnih vsebin dan in noč, vreme, voda in zmesi v 2. razredu 
osnovne šole. 

 

IDEJE ZA NADALJNJE DELO 

 

Pri pripravi magistrskega dela smo se veliko naučili. Pred pričetkom izdelave 
didaktičnih iger je pomembno, da se seznanimo z literaturo, terminologijo in učnimi cilji, 
ki naj bi jih didaktična igra dosegala. S pomočjo didaktičnih iger namreč učencem 
posredujemo učno vsebino, ki je zakrita v igro. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da 
mu bo kvalitetna izdelava didaktične igre vzela veliko časa in gradiv, ampak bo za 
svoje delo nagrajen z aktivnostjo učencev in dinamičnostjo pouka. Z opažanji učitelja 
smo prišli do ugotovitve, da imajo pomembno vlogo pri didaktičnih igrah tudi navodila 
in pravila, ki morajo biti kratka in vsem razumljiva.  

Napredek, izračunan z g-faktorjem, je bil po igranju didaktičnih iger srednji oziroma 
visok, kar priča o tem, da so didaktične igre metoda, ki jo učitelji lahko uporabljajo pri 
poučevanju učencev v osnovni šoli. Tudi učitelj je s svojim opažanjem ugotovil, da je 
didaktična igra kot učna metoda primerna za poučevanje učnih vsebin dan in noč, 
vreme, voda in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Učenci imajo radi igranje in se ga 
veselijo, zato je pomembno, da so naloge čim bolj kompleksne in zanimive. Za učitelja 
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je pomembno, da učence opozori na opazovanje igralne podloge didaktične igre, saj 
si tako vsak učenec oblikuje svoje mišljenje o poteku igre. Najpomembnejše vprašanje, 
ki se nam je pred izvedbo didaktičnih iger pojavljalo, je bilo, ali se bodo učenci z 
igranjem didaktične igre naučili kaj novega o učnih vsebinah dan in noč, vreme, voda 
in zmesi. Ugotovili smo, da je bilo temu tako, zato bi bilo v prihodnje dobro, da bi zajeli 
večji vzorec drugošolcev po celi Sloveniji (podeželske in mestne šole). Tako bi lahko 
posplošili izsledke raziskav na osnovno množico, kar v našem primeru ni mogoče, saj 
smo uporabili premajhen vzorec (27 učencev). Med izvajanjem didaktičnih iger nismo 
posegali v proces učenja učencev, za nadaljnje poučevanje pa bi učitelj lahko pri 
igranju didaktičnih iger občasno sodeloval z učenci ali jim podal dodatno razlago. 

Učencem so bile nekatere naloge z didaktičnih iger lažje, nekatere težje, vendar nikoli 
se niso nad nobeno nalogo pritožili. Ugotovili smo, da učencev ne smemo podcenjevati 
in da jim moramo pri igri pustiti svobodo, saj bodo le tako dali vse od sebe in bodo 
aktivni. Mogoče bi bilo potrebno na vseh preizkusih znanja zamenjati kakšno nalogo 
nižje taksonomske ravni s težjo, ki bi od učencev zahtevala več znanja, uporabnosti in 
vrednotenja, da bi lažje razlikovali med različno uspešnimi učenci in evalvirali napredek 
učencev različnih sposobnosti. Da bralna pismenost ne bi imela zelo pomembne vloge 
bi bilo smiselno pripraviti naloge, ki vsebujejo manj besedila. Tako ti učenci ne bi imeli 
občutka manjvrednosti, ampak bi se jim, prav nasprotno, krepila samopodoba. 

Med pregledom literature smo spoznali, da mora učitelj zelo dobro poznati učne cilje, 
saj mora na podlagi le-teh oblikovati didaktično igro. Z izdelovanjem didaktične igre je 
bilo spoznanega veliko novega o učnih vsebinah dan in noč, vreme, voda in zmesi, 
obenem tudi to, da vsaka didaktična igra ni primerna za poučevanje učencev. 
Didaktične igre bodo zagotovo uporabljene pri pouku, saj jih lahko vedno znova 
preoblikujemo oziroma nadgradimo. Učencem bo pouk z didaktično igro bolj zanimiv 
in dinamičen, posledično pa bo poskrbljeno, da bodo učenci med poukom aktivni. 
Najpomembnejše je, da se bodo učenci učili preko didaktične igre, ne da bi se zavedali, 
da se pravzaprav učijo učno vsebino, ki bi jo običajno obravnavali po tradicionalnem 
pristopu. 
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7 PRILOGE 

 

 Sklop preizkusov znanja 

 

7.1.1 Preizkus znanja za učno vsebino vreme 

 

DELOVNI LIST 

VREME 

 

1. NALOGA 

 

POD FOTOGRAFIJO NAPIŠI, KAKŠNO JE VREME. 

  

_____________________ _____________________ 

  

_____________________ _____________________ 
 

 

2. NALOGA 
 

OBKROŽI PADAVINE. 

DEŽ       VETER         SNEG           OBLAKI        TOČA              SONCE 
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3. NALOGA 
 

ČE JE TRDITEV PRAVILNA, NAREDI ✓, ČE JE TRDITEV NAPAČNA PA . 

VREMENSKI POJAVI LAHKO POVZROČAJO NEVARNOSTI.  

VREME SE NE SPREMINJA.  

TOČA JE PADAVINA.  

POLEDICA NI NEVARNA.  

  

 

 

4. NALOGA 
 

OGLEJ SI FOTOGRAFIJO. REŠI NALOGE. 

   

KATERI VREMENSKI POJAV PRIKAZUJE FOTOGRAFIJA? ___________________ 

KAKO TO VEŠ? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

KAJ LAHKO POVZROČI TA VREMENSKI POJAV? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7.1.2 Preizkus znanja za učno vsebino dan in noč 

 

DELOVNI LIST 

DAN IN NOČ 

 

1.  NALOGA 

 

PO VRSTI OŠTEVILČI DELE DNEVA (Z 1 OŠTEVILČI NAJBOLJ 

ZGODNJI DEL DNEVA, S 5 NAJBOLJ POZNI DEL DNEVA). 

 OPOLDAN 

 JUTRO 

 POPOLDAN 

 VEČER 

 DOPOLDAN 

  

 

 

2. NALOGA 

 

OBKROŽI VSE TISTO, KAR LAHKO DELAŠ V TEMI. 

 RIŠEM POJEM  SE POGOVARJAM  SPIM 

PIŠEM DOMAČO NALOGO KUHAM BEREM KNJIGO  ŠTEJEM 
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3. NALOGA 

 

V PRAVILNEM ZAPOREDJU VPIŠI DELE DNEVA.  
 

 
KAJ PRIKAZUJE SLIKA? OBKROŽI. 

A) SONČNI ZAHOD 

B) NAVIDEZNO POT SONCA 

V KATEREM DELU DNEVA JE SONCE NAJVIŠJE NA NEBU? 

___________________________________________________________ 

V KATEREM DELU DNEVA SONCE ZAIDE? 

___________________________________________________________ 

  

 

4. NALOGA 

OZNAČI, KJE NA ZEMLJI JE DAN IN KJE NOČ. 
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7.1.3 Preizkus znanja za učno vsebino zmesi 

 

 

 

DELOVNI LIST 

ZMESI 
 

1. NALOGA 

 

 

KAJ NASTANE, ČE ZMEŠAMO DVE ALI VEČ SNOVI SKUPAJ? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. NALOGA 

 

 

MAMA JE IMELA V ŠKATLI RAZLIČNE GUMBE. ODLOČILA SE JE, DA JIH BO 

RAZVRSTILA V MANJŠE ŠKATLICE. 

 

S ČIM IN KAKO LAHKO LOČI GUMBE?  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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3. NALOGA 

PRIMERJAJ ZMESI. 

 
 

KATERE SNOVI SO V POSODI? 

a) MAKARONI IN PESEK 

b) MAKARONI IN VODA 

KATERE SNOVI SO V KOZARCU? 

a) LIMONIN SOK IN VODA 

b) MELONA IN MIVKA 

ALI TI DVE SNOVI LAHKO LOČIŠ?   

                    DA  NE 

ALI TI DVE SNOVI LAHKO LOČIŠ?   

                 DA  NE 

SNOVI NA SLIKI 

A) LOČIMO Z MAGNETOM. 

B) LOČIMO S PREBIRANJEM. 

C) LOČIMO S PRECEJANJEM. 
 

Č)   NE MOREMO LOČITI. 

D) DRUGO: ________________ 

SNOVI V KOZARCU 

A) LOČIMO Z MAGNETOM. 

B) LOČIMO S PREBIRANJEM. 

C) LOČIMO S PRECEJANJEM. 
 

Č)  NE MOREMO LOČITI. 

D)   DRUGO:_________________ 

 

4. NALOGA 

NAŠTEJ TRI PRIPOMOČKE ZA LOČEVANJE SNOVI IZ ZMESI. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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7.1.4  Preizkus znanja za učno vsebino voda 

 

 

DELOVNI LIST 

VODA 

 

 

1. NALOGA 

 

USTREZNO POVEŽI. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRDNO STANJE 

TEKOČE 
STANJE 

PLINASTO 
STANJE 
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2. NALOGA 
 

OBKROŽI PREDMETE, KI SE V VODI POTOPIJO. 
 
 
KAMEN        KOVINSKI KLJUČ         PTIČJE PERO            KERAMIČNA ŽLICA
  
 
 
ŽEBELJ                           ŠKARJE                                       BALON 

 

3. NALOGA 
 

OBKROŽI PREDMETE, KI V VODI PLAVAJO. 

  

   PLASTIČNA SLAMICA          KOVINSKI ŠILČEK     FRNIKOLA   OPEKA

      

 

 

     STIROPORNA KOCKA              KOVINSKE VILICE       LESEN SVINČNIK      

 
                  

 

4. NALOGA 
 

PREBERI TRDITVE IN USTREZNO OBKROŽI. 

ZA ŽIVLJENJE POTREBUJEMO VODO.   DRŽI  NE DRŽI 

VODA JE LAHKO V RAZLIČNIH STANJIH.             DRŽI  NE DRŽI 

OB MOČNEM DEŽEVJU SE POJAVI SUŠA.      DRŽI  NE DRŽI 

LED JE VODA V TEKOČEM STANJU.              DRŽI  NE DRŽI 
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5. NALOGA 
 

ČE JE TRDITEV PRAVILNA, NAREDI ✓, ČE JE TRDITEV NAPAČNA, PA 
. 

VODA NIMA OBLIKE.  

VODA JE MODRE BARVE.  

VODA, KI PRITEČE IZ PIPE, IMA OKUS PO BOROVNICAH.  

VODA JE BREZ VONJA IN OKUSA.  

VODA JE BREZBARVNA.  
 

 

 Priloge didaktičnih iger 

 

7.2.1 Priloge za didaktično igro Vremenski vrtinec 

 

ODGOVORI 1. PODLAGA 

 

A1 – SONČNO VREME. 

A2 – DEŽ, SNEG, TOČA. 

A3 – NE. 

 

B1 – PREVERI, ALI JE RES DEŽEVNO VREME. 

 

B2 – DEŽ LAHKO POVZROČI POPLAVE, NESREČE NA CESTI, RAZBURJANJE 
LJUDI NA CESTI.  

OBSTAJAJO ŠE DRUGI ODGOVORI. 

B3 – DA. 

 

C1 – VETER LAHKO PODARE DREVESA, ODNESE STREHE, PREHLADI 
ČLOVEKA, ODPIHNE BALON.  

OBSTAJOJO ŠE DRUGI ODGOVORI. 
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C2 – DA. KER JE CESTA ZMRZNJENA VOZNIKOM DRSI. GUME DRSIJO NA TAKI 
CESTI. 

MOŽNI TUDI DRUGI ODGOVORI. 

C3 – SNEŽENO VREME. 

 

ODGOVORI 2. PODLAGA 

 

A1 – SLAB PRIDELEK, SMRT LJUDI, POMANJKANJE VODE, RDEČO KOŽO. 

MOŽNI DRUGI ODGOVORI. 

A2 – JE SONČNO; DEŽEVNO; MEGLENO; SNEŽENO. 

A3 – DA. 

 

B1 – PREVERI, ALI JE RES SNEŽENO VREME. 

 

B2 – OBLAČNO. 

B3 – RASTLINE ZMRZNEJO, ZEBE TE V ROKE, LJUDJE KURIJO DRVA. 

MOŽNI DRUGI ODGOVORI. 

 

C1 – NE. KER NIČ NE PADA Z NEBA OZIROMA OBLAKOV. 

C2 – MEGLENO. 

C3 – DA. TAKRAT AVTOM DRSI, KER JE PO TLEH MOKRO. 
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1. PODLAGA 

 
KAJ LAHKO 
POVZROČI 
PREVROČE 
SONCE? 
 

 
 
POVEJ, KAKŠNO 
JE VREME JESENI. 

 
 

TOČA JE 
PADAVINA. 
 
DA ALI NE? 

 
 

 
NARIŠI 
SIMBOL ZA 
SNEŽENO 
VREME. 

KAKŠNO VREME JE NA SLIKI? 
 

 

 
 

NAŠTEJ, KAJ SE 
LAHKO ZGODI, ČE 
JE ZUNAJ ZELO 
MRAZ. 

 
ALI JE SONCE 
PADAVINA. 
 
DA ALI NE? 
ZAKAJ? 

KAKŠNO VREME JE NA SLIKI? 
 

 

KADAR PADA DEŽ 
ALI SNEG JE VELIKA 
NEVARNOST 
NESREČ NA CESTI. 
 
DA ALI NE? 
ZAKAJ? 
 

 

 



90 
 

A1 A2 A3 

B1 B2 B3 

C1 C2 C3 
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2. PODLAGA 

KAKŠNO VREME JE NA 
SLIKI? 

 
 

 
 
NAŠTEJ 3 
PADAVINE. 

VREME JE VES 
ČAS ISTO, SE NE 
SPREMINJA. 
 
DA ALI NE? 

 
 

 

NARIŠI 
SIMBOL ZA 
DEŽEVNO 
VREME. 
 
 

 
KAJ LAHKO 
POVZROČI DEŽ? 

 
 

VREMENSKI 
POJAVI LAHKO 
POVZROČAJO 
NEVARNOSTI. 
 
DA ALI NE? 

 
KAJ LAHKO 
POVZROČI 
VETER? 

KADAR JE POLEDICA, 
JE VELIKA MOŽNOST 
NESREČ NA CESTI. 
 
DA ALI NE? 
ZAKAJ? 

KAKŠNO VREME JE NA SLIKI? 
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A1 A2 A3 

B1 B2 B3 

C1 C2 C3 
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7.2.2 Priloge za didaktično igro Pihaj dan in noč 

 

VPRAŠANJA      ODGOVORI 

RU1: NAŠTEJ DELE DNEVA, KI SE 
ZAČNEJO NA ČRKO J, P IN V. 

JUTRO, POPOLDAN, VEČER. 

RU2: POVEJ, KAJ DELAŠ ZJUTRAJ. VSTANEM, POJEM IN GREM V ŠOLO. 

RU3: NAŠTEJ, ČESA NI 
PRIPOROČLJIVO POČETI V TEMI (2 
PRIMERA). 

NI DOBRO PISATI NALOGE, SAJ NE 
VEŠ KAJ SI ZAPISAL; NI DOBRO 
BRATI KNJIGO, SAJ SI POŠKODUJEŠ 
OČI. MOŽNI TUDI DRUGI ODGOVORI! 

Ru4: DAN JE, KO JE TEMA. 
(PRAVILNO/NAPAČNO) 

NAPAČNO. 

Ru5: POPRAVI, ČE JE KAJ NAROBE: 
KO JE NA ENI STRANI PLANETA 
DAN, JE NA DRUGI STRANI NOČ. 

POVEM JE ZAPISANA PRAVILNO. 

Ru6: POBARVAJ SONCE, KI JE 
NAVIŠJE NA NEBU.

 

 

Ru7: KAKO SE IMENUJE DEL DNEVA, 
KO JE SONCE NAJVIŠJE NA NEBU? 

OPOLDAN. 

Ru8: V KATEREM DELU DNEVU 
SONCE ZAIDE? 

VEČER. 

Ru9:V KATEREM DELU DNEVA GREŠ 
SPAT? 

VEČER. 

Ru10: KAJ PRIKAZUJE SLIKA? 
a) SONČNI ZAHOD 
b) NAVIDEZNO POT SONCA 

 
 

B. 
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Ru11: NARIŠI POLNO LUNO. 

RISBA:  

Ru12: NARIŠI, KAJ DELAŠ ZJUTRAJ. MOŽNE SLIKE: 
- ZAJTRK, LEŽANJE V POSTELJI, 
ODHOD V ŠOLO, UMIVANJE ZOB 

Ru13: NAPIŠI, KJE JE DAN IN KJE JE 
NOČ. 

 

 

Ru14: POVEJ, ZAKAJ PONOČI SPIMO. KER JE TEMA IN NIMAMO NIČ 
DRUGE ZA DELATI; SMO UTRUJENI; 
KER MORAMO NASLEDNJI DAN V 
ŠOLO. OBSTAJAJO ŠE DRUGE 
REŠITVE! 

Ru15: ALI SO DELI DNEVA PRAVILNO 
UREJENI? 

1. JUTRO 
2. DOPOLDAN 
3. OPOLDAN 
4. POPOLDAN 
5. VEČER 

PRAVILNO SO UREJENI. 

RD1: NAŠTEJ 4 DELE DNEVA (NI 
NUJNO, DA SI SLEDIJO EN ZA 
DRUGIM). 

JUTRO, POPOLDAN, VEČER, 
DOPOLDAN.  

RD2: POVEJ, KAJ DELAŠ, KO JE 
SONCE NAJVIŠJE NA NEBU. 

SEM V ŠOLI, JEM KOSILO, IGRAM SE 
S PRIJATELJI. 

RD3: NAŠTEJ, ČESA NI 
PRIPOROČLJIVO POČETI V TEMI (3 
PRIMERE). 

NI DOBRO PISATI NALOGE, SAJ NE 
VEŠ KAJ SI ZAPISAL; NI DOBRO 
BRATI KNJIGO, SAJ SI SLABŠAŠ VID; 

NI DOBRO RISATI, SAJ NE VEŠ KAJ 
SI NARISAL. MOŽNI TUDI DRUGI 
ODGOVORI! 

RD4: KO SONCE ZAIDE, NASTANE 
TEMA (PRAVILNO/NAPAČNO). 

PRAVILNO. 

RD5: POPRAVI, ČE JE KAJ NAROBE: 
KO JE V SLOVENIJI NOČ, JE SONCE 
NA DRUGI STRANI PLANETA. 

PRAVILNO. 
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RD6: POBARVAJ SONCE, KI NE 
VZHAJA IN NE ZAHAJA. 

 
  

RD7: KAKO SE IMENUJE DEL DNEVA, 
KO SONCE ZAHAJA? 

VEČER 

RD8: V KATEREM DELU DNEVA IMAŠ 
KOSILO? 

DOPOLDAN, OPOLDAN ALI 
POPOLDAN. 

RD9: V KATEREM DELU DNEVA 
PIŠEŠ DOMAČO NALOGO? 

POPOLDAN. 

RD10: NARIŠI PRAZNO LUNO. 
 
 

RISBA:  

RD11:  KAJ PRIKAZUJE SLIKA? 
a) SONČNI ZAHOD 
b) NAVIDEZNO POT SONCA 

 

B. 

RD12: NARIŠI, KAJ DELAŠ 
DOPOLDNE. 

MOŽNE SLIKE: 
- UČENJE V ŠOLI, KOSILO, IGRANJE 

RD13: NAPIŠI, KJE JE NOČ IN KJE JE 
DAN. 
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RD14: ALI SO DELI DNEVA PRAVILNO 
UREJENI? 

1. JUTRO 
2. DOPOLDAN 
3. VEČER 
4. POPOLDAN 
5. OPOLDAN 

NAPAČNO SO UREJENI. PRAVILNO BI 
BILO: JUTRO, DOPOLDAN, OPOLDAN, 
POPOLDAN IN VEČER. 

RD15: POVEJ, ZAKAJ GREMO V 
ŠOLO ZJUTRAJ IN ZAKAJ NE 
ZVEČER. 

KER BI BILI ZVEČER ŽE UTRUJENI; 
KER ZVEČER NIHČE NE ŽELI HODITI 
V ŠOLO, SAJ JE TEMA. OBSTAJAJO 
ŠE DRUGE REŠITVE! 

ČR1: PO VRSTI NAŠTEJ DELE 
DNEVA. 

JUTRO, DOPOLDAN, OPOLDAN, 
POPOLDAN, VEČER. 

ČR2: POVEJ, KAJ DELAŠ, KO SONCE 
VZHAJA IN KAJ KO ZAHAJA. 

VSTANEM, SPIM; GREM SPAT, GREM 
GLEDAT TELEVIZIJO. 

ČR3: NAŠTEJ, KAJ LAHKO DELAŠ V 
TEMI (4 PRIMERE). 

LAHKO SPIM; LAHKO PLEŠEM; 
LAHKO SE POGOVARJAM; LAHKO 
ŠTEJEM; LAHKO POJEM. MOŽNI TUDI 
DRUGI ODGOVORI! 

ČR4: KO SONCE VZIDE, NASTOPI 
DAN (PRAVILNO/NAPAČNO). 

PRAVILNO. 

Čr5: POPRAVI, ČE JE KAJ NAROBE: 
KO JE V TVOJEM KRAJU JUTRO, JE 
V LJUBLJANI TEMA. 

V LJUBLJANI JE ISTO JUTRO. 

Čr6: POBARVAJ SONCE DOPOLDAN. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Čr7: KAKO SE IMENUJE DEL DNEVA 
PRED OPOLDNEVOM? 

DOPOLDNE. 

Čr8: V KATEREM DNEVU SONCE 
VZHAJA? 

JUTRO. 

Čr9: V KATEREM DNEVU SONCE 
ZAIDE? 

VEČER. 

Čr10: ALI SO DELI DNEVA PRAVILNO 
UREJENI? 

1. JUTRO 
2. OPOLDAN 
3. POPOLDAN 
4. DOPOLDAN 
5. VEČER 

NAPAČNO SO UREJENI.  PRAVILNO 
BI BILO: JUTRO, DOPOLDAN, 
OPOLDAN, POPOLDAN IN VEČER. 

Čr11: NARIŠI, KAJ DELAŠ PRED 
ZADNJIM DELOM DNEVA. 

MOŽNE SLIKE: 
- IGRANJE, DELANJE DOMAČE 
NALOGE, SEM V ŠOLI, 
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POPOLDANSKE OBŠOLSKE 
DEJAVNOSTI 
  

Čr12: NARIŠI POLNO IN PRAZNO 
LUNO. 

RISBA: 

    
Čr13: POVEJ, KAKO ZJUTRAJ 
NASTANE DAN. 

SONCE PRIDE NAD HRIBOM; SONCE 
SE ZBUDI. OBSTAJAJO ŠE DRUGI 
ODGOVORI! 

Čr14: NAPIŠI, KJE JE NOČ IN KJE JE 
DAN. 

 

 

Čr15: KAJ PRIKAZUJE SLIKA? 
a) SONČNI ZAHOD 
b) NAVIDEZNO POT SONCA 

 

B. 

 

 

7.2.3 Priloge didaktične igre Zmešaj me pravilno 

 

KARTICE (vprašanja in odgovori) 

PRI ! – zanimivost/podatki: 

 

1. V NARAVI JE ZMES TUDI KAMEN, SAJ JE LAHKO ZGRAJEN IZ ZLATA IN 
KRISTALOV. 

2. ČE ZMEŠAMO DVE SNOVI, DOBIMO ZMES. 
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3. ZMES LAHKO LOČUJEŠ Z ROKAMI, MAGNETOM, SEJANJEM, 
PRECEJANJEM. 

4. SNOV JE LIMONIN SOK, ZMES JE LIMONIN SOK IN VODA; SNOV JE 
PESEK, ZMES JE PESEK ZMEŠAN S KORUZO. 

5. KAJ SE NE ZMEŠA? ČE ZMEŠAŠ MED SABO OLJE IN VODO, SE SNOVI 
NE BOSTA ZMEŠALI. 

 

PRI ? – vprašanje 

 

1. KAJ NASTANE, ČE ZMEŠAMO DVE ALI VEČ SNOVI SKUPAJ? 

NASTANE ZMES. 

2. NA KAKŠEN NAČIN BI LAHKO LOČIL RUMENE IN MODRE GUMBE? 

Z ROKAMI BI RUMENE DAL NA ENO STRAN, MODRE PA NA DRUGO. 

3. ČE IMAŠ V VODI MAKARONE, KAKO JIH LAHKO LOČIŠ, DA JIH BOŠ 
DOBIL LOČENO OD VODE? 

LAHKO JIH PRECEDIM. 

4. ČE ZMEŠAŠ LIMONIN SOK IN VODO, ALI JIH LAHKO POZNEJE LOČIŠ 
TAKO, DA BOŠ DOBIL NA ENI STRANI SAMO VODO, NA DRUGI PA 
SAMO LIMONIN SOK? KAKO? 

TEGA NE MOREM STORITI, KER SE SNOVI ŽE MED SEBOJ PRELIJETA. 

5. KAJ BI LAHKO LOČIL Z MAGNETOM? NAŠTEJ 1 PRIMER. 

LAHKO BI LOČIL JEKLENE ŽEBLJIČKE OD KORUZE, LAHKO BI LOČIL 
JEKLENE IGLE OD PESKA. 

6. NAŠTEJ TRI PRIPOMOČKE, S KATERIMI BI LAHKO LOČEVAL ZMESI? 

Z ROKAMI, MAGNETI, PRECEJANJEM, SEJANJEM. 

 

7. NA KAKŠEN NAČIN BI LAHKO LOČIL KROMPIR OD KORENJA? 

Z ROKAMI/S PREBIRANJEM. 

8. NA KAKŠEN NAČIN LAHKO LOČIŠ ŽELEZNE ŽEBLJE IN MOKO? 

Z MAGNETOM. 

9. NA KAKŠEN NAČIN LAHKO LOČIŠ KUHANJE KORENJA V VODI? 

S PRECEJANJEM. 

10. NA KAKŠEN NAČIN LAHKO LOČIŠ MIVKO OD KAMNOV? 

S SEJANJEM. 
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11. ČE ZMEŠAM MED SABO 2 ALI VEČ SNOVI, SE TO IMENUJE? 

ZMES. 

12. ZMES JE TUDI, KO MED SABO ZMEŠAM SADJE IN ZELENJAVO? DA ALI 
NE. 

DA. 

13. KAKO LAHKO LOČIŠ ZMES, KI JE IZ PAPIRJA, ŽELEZA IN MIVKE? 

Z MAGNETOM. 

14. KAKO LAHKO LOČIŠ ZELENE, RUMENE, RDEČE IN ORANŽNE 
FRNIKULE? 

S PREBIRANJEM / Z ROKO. 

15. KAMEN IN MOKO LAHKO LOČIM Z MAGNETOM? 

NE. 

 

ZNAK 😊 

1. ŠE ENKRAT MEČEŠ 😊. 

2. GREŠ 2 POLJI NAPREJ 😊. 

 

ZNAK☹ 

1. UČITELJ JE POZABIL NA ZMES, GREŠ 3 POLJA NAZAJ ☹. 

2. ENKRAT NE MEČEŠ ☹. 

 

PRI DARILU: ZA DARILO NAREDI POSKUS. 

 

1. LOČI ŽELEZNE ŽEBLJE OD MOKE. 

2. LOČI VODO IN KOCKE. 

3. LOČI PESEK IN MIVKO. 

4. LOČI LIMONIN SOK IN VODO. (SE NE DA) 

5. LOČI NAREZANE DELE LIMONE IN POMARANČE. 

6. LOČI IGLE OD SOLI. 

7. LOČI KORUZO, KOŠČKE PAPIRJA IN FIŽOL. 

8. LOČI GUMBE, KI SO MODRE BARVE IN GUMBE, KI SO RDEČE BARVE. 
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9. LOČI RIŽ, IGLE, FIŽOL IN MOKO. 

10.  LOČI VODO IN FIŽOL 

11.  V PRAZEN PROSTOR NALEPI SLIČICE, ČE MISLIŠ, DA LAHKO ZMES 
LOČIŠ. 

12.  V PRAZEN PROSTOR NALEPI SLIČICE, ČE MISLIŠ, DA LAHKO ZMES 
LOČIŠ. 

13.  

7.2.4 Priloge didaktične igre Vodno potovanje 

 

VPRAŠANJA                                                                         ODGOVORI 

KAKO SKRBIMO ZA VODO? NE PUŠČAMO JE ODPRTE; NE 
MEČEMO ODPADKOV V VODO; 
MOŽNIH VEČ ODGOVOROV! 

KATERA STANJA VODE POZNAŠ? TEKOČE; PLINASTO; TRDNO. 

V KATEREM STANJU JE LED? V TRDNEM. 

V KATEREM STANJU JE VODA, KO 
PRITEČE IZ PIPE? 

V TEKOČEM. 

KAKO SE IMENUJE STANJE, KO PRI 
KUHANJU NAD LONCEM VIDIŠ DIM? 

PLINASTO. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
SE LES V VODI POTOPI ALI PLAVA. 
POVEJ ODGOVOR. 

PLAVA. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
KOVINSKI KLJUČ V VODI PLAVA ALI 
SE POTOPI. 

SE POTOPI. 

NA LIST PAPIRJA NARISI TRDNO 
STANJE. 

NARIŠEŠ LED, KOCKO LEDU. 

NARIŠI PLINASTO STANJE. DIM NAD KUHINJSKEM LONCEM; 

NARIŠI TEKOČE STANJE. NARIŠEŠ VODO, KI TEČE IZ PIPE. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
SE IGLA V VODI POTOPI ALI PLAVA. 

SE POTOPI. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
PAPIR NA VODI PLAVA ALI SE 
POTOPI. 

PLAVA. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
SE ŠKARJE V VODI POTOPIJO ALI 
PLAVAJO. 

SE POTOPIJO. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
SE ŽELEZNI ŽEBELJ V VODI POTOPI 
ALI PLAVA. 

SE POTOPI. 

ALI SE BI BALON V VODI POTOPIL 
ALI BI PLAVAL? 

BALON PLAVA. 

ALI ZA ŽIVLJENJE POTREBUJEMO 
VODO? 

DA. 

VODA JE LE V TEKOČEM STANJU. NE. 
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KADAR MOČNO DEŽUJE, JE VELIKA 
VERJETNOST, DA BO ISTI ČAS SUHA 
CESTA. 

NE. 

LED JE V TEKOČEN STANJU. NE. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
SE FRNIKOLA V VODI POTOPI ALI 
PLAVA. 

SE POTOPI. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
STIROPOR NA VODI PLAVA ALI SE 
POTOPI. 

PLAVA. 

VODA JE MODRE BARVE. NE. 

VODA NIMA OBLIKE.  DA. 

VODA, KI PRITEČE IZ PIPE, IMA 
OKUS PO BOROVNICAH. 

NE. 

VODA DIŠI IN IMA OKUS PO BANANI. NE. 

VODA JE BREZBARVNA. DA. 

NAREDI POSKUS IN UGOTOVI, ALI 
KAMEN V VODI PLAVA ALI SE 
POTOPI. 

SE POTOPI. 

POVEJ, V KATEREM STANJU JE 
VODA, KO PLAVAŠ V MORJU. 

TEKOČEM.  

POVEJ, ZAKAJ JE LED V TRDNEM 
STANJU. 

ČE DAŠ VODO NA MRAZ, BO 
ZMRZNILA IN NASTAL BO LED. 

NAŠTEJ, KDAJ IN KJE UPORABLJAŠ 
VODO (MOŽNIH JE VEČ 
ODGOVOROV). 

ZJUTRAJ PRI UMIVANJU ZOB; PRI 
UMIVANJU ROK; PRI ZALIVANJU 
ROŽ; PRI UMIVANJU LAS. 

 

ZANIMIVOSTI O VODI ZAPISANE NA KARTICAH:     
   

VODA SE V NARAVI POJAVLJA V RAZLIČNIH OBLIKAH.  

NAJVEČJA ZALOGA VODE JE V REKAH, KI TEČEJO POD ZEMLJO.  

VODA NIMA NE BARVE IN NE OKUSA.  

VODA NI MODRE BARVE, KOT TO MISLIJO NEKATERI OTROCI.  

BREZ VODE NA PLANETU ZEMLJA ŽIVLJENJA NE BI BILO. 

VSE, KAR JE LESENEGA, NA VODI PLAVA. 

TISTO, KO VIDIŠ, DA SE KADI IZ KUHINJSKEGA LONCA KADI, JE PLINASTO 
STANJE. 

KO SE LED STALI, IZ TRDNEGA STANJA PREIDE V TEKOČEGA, NASTANE 
VODA. 

 

KAZEN: 

KER SI PUSTIL TEČI VODO IZPOD PIPE, ENKRAT NE MEČEŠ.  
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SOŠOLKO SI POLIL Z VODO. GREŠ TRI POLJA NAZAJ. 

 

INFORMACIJE V OBLAČKIH: 
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    START 
     CILJ 

 

 Vprašalniki o mnenju učencev za didaktične igre  

 

7.3.1 Vprašalnik o mnenju učencev za didaktično igro Vremenski vrtinec 

 

           DA 
 

          

        DELNO 
  

          

NE 
 

 

UČENJE Z IGRO 
JE BILO 
ZANIMIVO. 

   

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL 
DOBRO. 

 
 
 

  

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

   

NAUČIL SEM SE 
NEKAJ NOVEGA 
O VREMENU. 

   

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 
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7.3.2 Vprašalnik o mnenju učencev za didaktično igro Pihaj dan in noč 

 

           DA 
 

          

        DELNO 
  

          

NE 
 

 

UČENJE Z IGRO 
JE BILO 
ZANIMIVO. 

   

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL 
DOBRO. 

 
 
 

  

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

   

NAUČIL SEM SE 
NEKAJ NOVEGA 
O DNEVU IN 
NOČI. 

   

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 

   

 

7.3.3 Vprašalnik o mnenju učencev za didaktično igro Zmešaj me pravilno 

 

           DA 
 

          

        DELNO 
  

          

NE 
 

 

UČENJE Z IGRO 
JE BILO 
ZANIMIVO. 

   

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL 
DOBRO. 

 
 
 

  

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

   

NAUČIL SEM SE 
NEKAJ NOVEGA 
O ZMESI. 

   

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 

   

 

  



105 
 

7.3.4 Vprašalnik o mnenju učencev za didaktično igro Vodno potovanje 

 

           DA 
 

          

        DELNO 
  

          

NE 
 

 

UČENJE Z IGRO 
JE BILO 
ZANIMIVO. 

   

PRI IGRI SEM SE 
POČUTIL 
DOBRO. 

 
 

  

IGRA MI JE BILA 
VŠEČ. 

   

NAUČIL SEM SE 
NEKAJ NOVEGA 
O VODI. 

   

BI PRI IGRI KAJ 
SPREMENIL? 
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8 VIRI SLIK 

Za potrebo magistrske naloge smo pri preizkusih znanja in didaktičnih igrah uporabili 
slike, ki smo jih pridobili na spletu od 28. 12. 2018 do 29. 4. 2019. Viri slik so navedeni 
po abecednem vrstnem redu. 

 

1. Dež: https://www.rd.com/health/conditions/sad-symptoms/ 

2. Gumbi: https://www.shutterstock.com/image-photo/wooden-polyester-buttons-
113467378?subId1=113467378%3FsubId1%3D113467378&irgwc=1&utm_medium=
Affiliate&utm_campaign=TinEye&utm_source=77643&utm_term= 

3. Led: https://www.canstockphoto.com/ice-cube-0619559.html 

4. Ledene sveče: https://www.shutterstock.com/image-photo/icicles-snow-on-old-
wooden-cottage-
339777848?subId1=339777848&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Ti
nEye&utm_source=77643&utm_term= 

5. Limonin sok in voda: https://www.gettyimages.com/detail/photo/lemon-juice-
royalty-free-image/163172529 

6. Makaroni: 
https://superzena.b92.net/saveti.php?mm=05&nav_id=1389449&yyyy=2018 

7. Megleno vreme: https://www.insightguides.com/inspire-me/blog/visual/the-palace-
of-westminster-shrouded-in-fog-london 

8. Morje: https://www.shutterstock.com/image-photo/autumnal-lake-shore-forest-
under-sky-
401928520?subId1=401928520%3FsubId1%3D401928520&irgwc=1&utm_medium=
Affiliate&utm_campaign=TinEye&utm_source=77643&utm_term= 

9. Oblačno vreme: https://www.shutterstock.com/image-photo/pier-lighthouse-
autumn-cloudy-sky-
443779057?subId1=443779057&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Ti
nEye&utm_source=77643&utm_term=  

10. Planet Zemlja: 
https://www.iconfinder.com/icons/43631/earth_global_planet_world_icon  

11. Sneg: 
https://www.clioonline.dk/danskfaget/mellemtrin/emner/retskrivning/ordklasser/adjekti
ver/paa-jagt-efter-adjektiver/?MP 

12. Sneženo vreme: https://depositphotos.com/43123229/stock-photo-snowplow-
removing-the-snow-from.html 

13. Sončno vreme: https://www.canusa.de/usa-reisen/ausfluege-
touren/ostkueste/new-york  

14.Veter: 
https://bh.arabiaweather.com/content/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-

https://www.rd.com/health/conditions/sad-symptoms/
https://www.shutterstock.com/image-photo/wooden-polyester-buttons-113467378?subId1=113467378%3FsubId1%3D113467378&irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=TinEye&utm_source=77643&utm_term=
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