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POVZETEK 

Govora o zgodnjem učenju angleščine, njegovih prednostih in slabostih je vedno več, saj se 

pouk angleščine izvaja že v prvem razredu osnovne šole kot neobvezni izbirni predmet, od 

drugega razreda naprej pa kot obvezni predmet. Prav zaradi zgodnjih začetkov je pomembno, 

da učitelj izbere ustrezne metode in načine dela ter ustrezna učna sredstva, ki bodo učencem 

pomagala pri pridobivanju novih znanj. Učna sredstva morajo biti za učence v 3. razredu 

oprijemljiva, zanimiva, zabavna in konkretna. Otroka morajo spodbujati in mu pomagati pri 

pomnjenju novih spoznanj. Ker imajo učna sredstva pomembno vlogo pri poučevanju 

angleščine v 3. razredu, bom v magistrskem delu raziskala uporabo učnih sredstev v 3. razredu 

in učiteljeva ter učenčeva mnenja o le-teh. V empiričnem delu magistrskega dela bom s 

pomočjo anketnega vprašalnika raziskala, katera učna sredstva uporabljajo učitelji pri pouku 

angleščine v 3. razredu, v katerem delu učnega procesa in skupaj s katerimi oblikami dela jih 

uporabljajo, kako učna sredstva pridobijo, pri uporabi katerega učnega sredstva opazijo 

povečano zanimanje in motivacijo s strani učencev, za razvijanje katere jezikovne zmožnosti 

uporabljajo učna sredstva in kateri so pozitivni vidiki in težave, s katerimi se srečujejo pri 

uporabi teh učnih sredstev. Prav tako bom z anketnim vprašalnikom ugotovila, kakšna so 

mnenja učencev o učnih sredstvih in ali z njimi raje delajo sami ali rajši vidijo, da z njimi 

rokujejo učitelji. V raziskavi bodo sodelovali učitelji, ki poučujejo angleščino v 3. razredu in 

učenci 3. razredov. Opravljena raziskava bo prispevala vpogled v stanje, katera učna sredstva 

so v večji meri uporabljena pri pouku angleščine v 3. razredu ter kakšno je mnenje učiteljev in 

učencev o rabi učnih sredstev. Ugotovitve lahko služijo kot pomoč in priporočilo 

izobraževalnim programom in učiteljem angleščine na razredni stopnji pri izbiri učnih sredstev 

pri pouku angleščine. 

KLJUČNE BESEDE 

Učna sredstva, poučevanje angleščine, 3. razred, zgodnje učenje. 
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ABSTRACT  

There is a lot of talk about learning English at a young age, about its positive and negative sides 

due to having English as an optional subject in the 1st grade of elementary school and as a 

mandatory subject in the 2nd grade. Because of these early starts of learning English it is 

important that teachers choose the right methods and ways of working with students and the 

right learning resources that will help children understand new meanings. The learning 

resources must be concrete, interesting and fun. They have to encourage children and help them 

with learning and remembering. Learning resources have a big role in teaching English to young 

learners and that is why we decided to explore the use of learning resources in the 3rd grade of 

elementary school and the teachers’ and students’ opinions of them. In the empirical section we 

will present the results of a quantitative research we conducted to find out which teaching 

resources Slovenian teachers use in teaching English in the 3rd grade of elementary school, in 

which part of the learning process they use them, in combination with which forms of teaching 

they use them, how they acquire the teaching resources, which is the most motivating resource 

to use in class in their opinion, for development of which linguistic skill they use a certain 

resource and what the positive aspects and problems of using a certain resource are. We will 

also find out what the students think of a certain resource and if they prefer to work with the 

resource alone or they would rather see the teacher to work with it. We asked 80 Slovenian 

teachers, who teach English in the 3rd grade and 80 students of the 3rd grade to complete the 

questionnaire. The research will give us an insights into the use of resources in teaching English 

in the 3rd grade of elementary school and the teachers’ and students’ opinions of them. The 

findings can serve as help and recommendation to educational programmes and teachers of 

English in choosing the right teaching resources.  

KEY WORDS 

Teaching resources, teaching English, 3rd grade, learning at a young age 
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1. UVOD 

Poučevanje tujega jezika v 3. razredu mora potekati po določenih načelih, ki veljajo za zgodnje 

učenje in poučevanje. Naloga učitelja je, da izbere ustrezne pristope, metode in učna sredstva, 

ki bodo učenca spodbujali k raziskovanju tujega jezika, pridobivanju izkušenj, izražanju lastnih 

misli in da organizira pouk, kjer učencem ponudi možnost soočanja z jezikom, komuniciranja 

in sporočanja v tujem jeziku. Izbrana učna sredstva morajo učencem omogočiti konkretne 

izkušnje in jim dati možnost, da jezik izkusijo, ga razumejo in le-tega uporabijo pri medsebojni 

komunikaciji. Uporaba konkretnih gradiv, kot so lutke, didaktične igre, slikovne kartice, 

slikanice in predmeti, učencu omogočijo situacijske priložnosti za komunikacijo in uporabo 

jezika ter spodbujajo učenca k veččutnemu učenju in ustvarjanju povezav z obravnavanimi 

vsebinami. Pomembno je, da učitelj učencem ponudi igralne aktivnosti, s katerimi ohranja 

notranjo motivacijo, jih spodbuja k sodelovanju pri pouku ter spodbudi njihov interes in veselje 

do učenja tujega jezika in aktivnosti, pri katerih učenec dobi priložnost sodelovanja z drugimi 

učenci ter lastnega odločanja (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). 

Andoljšek (1976) zapiše: »Od vsakega učila zahtevamo, da je estetsko, higiensko, varno, 

trpežno in prilagojeno sposobnostim učencev, ne sme biti prekomplicirano, zbuja naj zanimanje 

učencev, omogoči naj, da delajo z njim tudi učenci in naj ne bo predrago«. (str. 132) 

Sprašujem se, ali obstajajo učna sredstva, ki vsebujejo vse zgoraj omenjene lastnosti. Ali učitelji 

pri poučevanju angleščine uporabljajo učna sredstva, ki učence motivirajo, so varna in trpežna, 

prilagojena učencem, preprosta za uporabo, poceni, preprosta za pridobitev in obenem zbujajo 

zanimanje v učencih? To smo želeli izvedeti v magistrskem delu.  

Govora o zgodnjem učenju angleščine, njegovih prednostih in slabostih je vedno več, saj se 

pouk angleščine izvaja že v prvem razredu osnovne šole kot neobvezni predmet, od drugega 

razreda naprej pa kot obvezni predmet. Učni proces si lahko učitelj olajša in izboljša z izbiro 

ustreznih učnih metod in oblik dela, raziskave pa kažejo, da ima pri tem veliko vlogo tudi izbira 

ustreznih učnih sredstev. Moderna učna sredstva imajo slabe in dobre strani. Učitelju olajšajo 

delo, pospešijo izobraževanje, a kljub temu le-tega ne morejo nadomestiti (Andoljšek, 1976). 

Brez učnih sredstev si sodobnega pouka ne moremo zamisliti. Le s pomočjo učnih sredstev 

lahko zadostimo zahtevam didaktičnih principov (Podhostnik, 1980).  
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Učna sredstva uporabljamo v vseh etapah učnega procesa, tj. pri oblikovanju pojmov, uporabi 

in preverjanju na novo pridobljenih spoznanj, učencem pa le-ta dajejo možnost, da spoznajo 

predmet bolj podrobno in spoznajo njegovo funkcioniranje. Ta sredstva niso le na videz 

podobna realnim predmetom, ampak didaktično prirejena stvarnost, brez motečih in 

nepotrebnih podrobnosti (Jereb in Jug, 1987).  

V strokovni literaturi najdemo veliko pojmovanj učnih sredstev in njihovih vlog. Ta se od 

predmeta do predmeta razlikujejo, za vsa pa je značilno, da spodbujajo aktivnost in sodelovanje 

učencev pri pouku, učiteljem olajšajo delo, služijo kot demonstracijsko sredstvo in predvsem 

pri pouku angleščine pomagajo učencem pri razumevanju in povezovanju novih spoznanj z 

lastnimi izkušnjami.   

Pri pouku lahko uporabljamo različna učna sredstva, v magistrskem delu pa smo se osredotočili 

na uporabo učbenikov, slikovnih kartic, lutk, predmetov, didaktičnih iger in slikanic.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

2.1. POMEN ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA 

 

Raziskovalci so ugotovili (Nikolov in Curtain, 2000; Pinter, 2006; Rixon, 2000), da se je 

zanimanje za učenje tujih jezikov v Evropi povečalo, izobraževalni sistemi pa so že zagotovili 

zgodnejši začetek učenja tujih jezikov. 

Potreba po zgodnjem poučevanju tujega jezika se je povečala zaradi sobivanja ljudi iz različnih 

okolij (Čok, 1997; Pižorn, 2009). Poleg sobivanja ljudi iz različnih okolij lahko povečano 

zanimanje in potrebo po zgodnjem poučevanju tujih jezikov pripišemo spremembam, ki se 

dogajajo na političnem in ekonomskem področju. Cenjene so izobraženost ljudi, znanje tujih 

jezikov in raba teh pri opravljanju različnih poklicev, zmožnost sporazumevanja v tujih jezikih 

v vsakdanjiku, poznavanje različnih kultur in s tem povezana osebna rast posameznika (Pižorn, 

2009). Angleščino danes govori že četrtina svetovne populacije. Večina govorcev angleškega 

jezika so uporabniki angleščine kot drugega oziroma tujega jezika. S tem je angleščina pridobila 

vlogo globalnega in univerzalnega jezika in znanje tega je danes še kako potrebno, saj ga 

uporabljamo na različnih področjih (Harmer, 2009; Arias Rodriguez, 2017). Pinter (2006) meni, 

da je angleščina postala globalni jezik in svetovni fenomen zaradi razširjenosti poučevanja 

angleščine in zanimanja za učenje tujega jezika in posledičnega zniževanja stopnje začetka 

učenja angleščine v osnovnih šolah. 

Številni avtorji pričajo v prid zgodnjemu poučevanju. Ena od teh sta Penfield in Roberts (1959), 

ki sta prepričana, da je otrok do 9. leta starosti specialist za učenje govora. Trdita, da po 9. letu 

možgani postanejo togi, po dvanajstem letu starosti pride do "plastičnosti možganov'' in učenje 

je oteženo. Raziskovala sta tudi optimalno zmogljivost možganov v določeni življenjski starosti 

in prišla do ugotovitve, da ima zgodnje učenje tujega jezika prednosti pred kasnejšim, saj ima 

otrok med  prvim in devetim letom starosti posebno sposobnost imitiranja, ki mu pomaga pri 

usvajanju jezika. Tudi Harmer (2007) zapiše, da se mlajši učenci učijo hitreje in bolj 

produktivno s svojo neverjetno zmožnostjo popolnega imitiranja učitelja. Omeni, da se jezika 

učijo podzavestno zaradi izpostavljenosti temu jeziku. Lenneberg (1967) omeni kritično 

obdobje za učenje jezika, ki naj bi trajalo od drugega leta starosti in vse do pubertete. Sam 

omeni, da so možgani po dvanajstem letu starosti togi, plastični in nesposobni naravnega 

pridobivanja jezika, toda ne trdi, da je učenje v puberteti nemogoče, temveč da je sam proces 
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pridobivanja tujega jezika otežen. Lennebergova trditev je drzna, a vendar se z njim strinjajo 

mnogi strokovnjaki, ki trdijo, da res obstaja občutljiva doba, v kateri je pridobivanje drugega, 

tujega jezika lažje (Pinter, 2006).  

Moon in Nikolov (2000) omenita, da je obdobje kritičnega razvoja raziskovalo mnogo 

strokovnjakov, katerih mnenja so deljena. Sprva spregovorita o študijah, v katerih naj bi imeli 

le otroci možnosti pridobiti naglas, ki je približek domačim govorcem. Kasneje omenita študije, 

v katerih so strokovnjaki ugotovili, da na uspeh pridobivanja tujega jezika vplivajo čustveni in 

kognitivni faktorji v povezavi z učnimi situacijami.  

Nujnosti zgodnjega učenja nasprotuje Van Parreren (1976), ki je prepričan, da lahko zgodnjo 

plastičnost možganov nadomestimo z višje razvitimi strategijami in vodenim učenjem pri 

starejšemu otroku. Harmer (2007) piše, da se mlajši učenci učijo hitreje, a meni, da so starejši 

učenci boljši učenci zaradi povišane kognitivne sposobnosti, zmožnosti abstraktnosti in 

abstraktnega učenja. Avtor ne trdi, da se mlajši učenci učijo težje ali manj uspešno, trdi pa, da 

so najstniki v določenih učnih situacijah bolj produktivni. Tudi Doye (1997) omeni raziskave, 

ki so pokazale, da so starejši učenci zaradi kognitivnih sposobnosti učinkovitejši kot mlajši, 

mlajši učenci pa naj bi bili bolj spontani pri govoru in izgovorjavi. Trdi, da je za usvajanje 

naglasa, izgovorjave in melodije naravnega govorca potreben zgodnji začetek. 

Bennet in Stern (v Brumen, 2003) trdita, da na učenje tujega jezika ne vpliva samo starost, 

temveč tudi ostali faktorji, kot so šola in izobraženost staršev. Navajata nekaj faktorjev, ki 

vplivajo na pridobivanje znanja pri zgodnjem učenju tujega jezika, kot so kvaliteta učenja, učne 

metode, nepravilno prehajanje na višjo stopnjo in neprimerna razporeditev učencev na višji 

stopnji. Vsi ti faktorji lahko vplivajo na razliko v količini znanja, ki ga učenec pridobi pr i 

zgodnjem učenju, s tistim znanjem, ki ga učenec pridobi s kasnejšim učenjem tujega jezika. 

(Brumen, 2003). 

Zaključimo lahko, da si strokovnjaki in znanstveniki niso enotni o tem, ali ima zgodnje učenje 

prednosti pred kasnejšim. Raziskave so ugotovile, da imajo učenci, ki se tujega jezika pričnejo 

učiti zgodaj, prednost pri govornih sposobnostih in komuniciranju pred tistimi, ki so se jezika 

začeli učiti kasneje. Med slušnimi in pisnimi sposobnostmi se razlike ne kažejo, vendar večina 

avtorjev, ki zagovarja zgodnje učenje za to krivi druge faktorje, kot so neprimerna porazdelitev 

učencev v srednji šoli tj. mešanje učencev, ki so se tujega jezika začeli učiti prej in tistih, ki so 

se tega pričeli učiti kasneje (Brumen, 2003). Trim (1996) pa spregovori o dolgoročnih 

prednostih, ki so prisotne pri zgodnejšem začetku učenja angleščine. Omeni razvoj pozitivnega 
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odnosa do drugače mislečih in do drugih kultur, razvoj govornih sposobnostih ter spoznavni, 

čustveni in družbeni razvoj, avtomatizacijo in senzibilizacijo jezikovnih struktur in izgovorjave 

ciljnega jezika ter možnost dejanske rabe tujega jezika v neposrednem okolju. 

 

2.2. ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V SLOVENIJI 

 

Slovenija je ena izmed mnogih evropskih držav, ki je poučevanje tujega jezika uvedla v prvi 

razred. Učenci imajo tako možnost učenja tujega jezika že pri šestih oziroma sedmih letih 

starosti, kar jim omogoča več časa za pridobivanje jezikovnih zmožnosti. 

Sprva se je začelo poučevanje angleščine v slovenskih šolah leta 1958 v 5. razredu. Kasneje se 

je pričelo uvajanje poučevanja angleščine v 3. in 4. razred (Skela, 2013). V šolskem letu 

2014/2015 se je angleščina začela uvajati že v 2. razred, vse do šolskega leta 2016/2017, ko so 

vse slovenske šole tuji jezik angleščine izvajale kot obvezni predmet (Pravilnik o postopnem 

uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014). Danes je angleščina neobvezni 

izbirni predmet za otroke v prvem razredu osnovne šole (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. 

in 3. razredu. Učni načrt, 2013). V prvem triletju pripada tujemu jeziku angleščine 70 ur letno, 

to sta dve uri tedensko (Program osnovna šola, Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013; 

Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt, 2013).  

Tujih jezikov se učijo vse mlajši učenci, pri čemer ima pomembno vlogo učitelj. Razumeti mora 

učenčevo razvojno stopnjo, biti pozoren na njegove izkušnje, starost in potrebe ter izbrati učna 

sredstva, ki bodo učenca spodbujala k učenju in napredku. S svojo komunikacijo in 

prilagajanjem metod in načinov dela učencem mora le-tem zagotoviti sproščeno okolje, jim 

omogočiti eksperimentiranje in delanje napak. Zavedati se mora zmožnosti učencev v 

maternem jeziku in te zmožnosti koristno porabiti pri učenju tujega jezika (Harmer, 2007; 

Moon, 2000, Brumen; 2003; Graf in Tellmann, 1997). Najbolj primerna so učna sredstva in 

aktivnosti, ki vključujejo gibanje in igro, melodične aktivnosti, kot so verzi, pesmi, ritmične 

igre ter akcijske pesmi, zgodbe z veliko ponavljanja, aktivnosti, pri kateri je v ospredju gibanje 

ter naloge, pri katerih učenec riše, reže, lepi in je med učnim procesom aktiven (Brewster, Ellis 

in Girard, 2002).  

Učitelj mora učenca postaviti v središče dogajanja, ga izpostaviti tujemu jeziku pri vseh 

dejavnostih in načrtovati pouk tako, da zagotovi učencem dostopen jezik. Uporabljati mora čim 



16 
 

več tujega jezika, tudi če učenci ne razumejo vsake besede in učenca spodbuditi, da poskusi 

svoje misli in želje izraziti v tujem jeziku.  

Primerne aktivnosti za osnovnošolske otroke so takšne, ki spodbujajo razvoj vseh petih čutil. Z 

uporabo takšnih učnih sredstev in aktivnosti otroka spodbudimo, da sodeluje pri pouku in ob 

sodelovanju uživa, pouk mu tako predstavlja igro in zabavo in zato je pridobivanje novega 

znanja lažje in trajnejše. (Brumen, 2003; Brewster, Ellis in Girard, 2002; Curtain in Dahlberg, 

2004).   

 

2.3. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK V 3. RAZREDU V POVEZAVI Z 

UPORABO UČNIH SREDSTEV 

 

Otroci hitro pozabljajo. »V spominu ostane le 20 % prebranega, 30 % slišanega, 40 % 

videnega, 50 % povedanega in 60 % tistega, kar storimo, 90 % pa tistega, kar vidimo, slišimo, 

povemo in storimo« (Rose in Cool, 2003).  

Učenje na predmetni, razredni stopnji ter v predšolskem obdobju je povsem drugačno, zato je 

potrebno za učence na razredni stopnji prilagoditi pristope poučevanja. Pri otrocih na razredni 

stopnji gre namreč za: »spoznavanje glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje pomena 

drugače zvenečih besed, opazovanje podrobnosti v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in 

podobnosti v vedenjskih vzorcih sporočanja, postopno prehajanje k zavestnemu urjenju 

jezikovnih struktur tujega jetika, primerjanje jezikovne norme obeh jezikov (prvega in tujega) 

ter urjenje v jezikovni sistem. « (Brumen, 2004, str. 7).   

Učencu morajo biti prilagojene tehnike, metode in strategije dela. Vsebovati morajo igre, rabo 

in urjenje sporočanja, ki se izvaja skozi govor, petje, recitiranje in igranje vlog, spodbujanje pri 

tvorbi besedil po vzorcu, razno dopolnjevanje, razvrščanje in povezovanje ter nebesedne odzive 

kot so ples, risanje in likovno ustvarjanje (Brumen, 2004; Curtain in Dahlberg, 2004). Curtain 

in Dahlberg (2004) se strinjata, da je pomembno prilagajanje učencem, a vendar je upoštevanje 

potreb in interesov prav vseh nemogoče. Pomembno je, da učitelj pri pouku upošteva različne 

učne stile in vsem učencem omogoči občutek uspešnosti z zagotovitvijo njim naravnega in 

prijetnega načina učenja. 

Pri načrtovanju pouka za učenje tujih jezikov v otroštvu moramo biti pozorni na učenčev 

jezikovni, spoznavni, čustveni in družabni razvoj, na učenčeve predispozicije za učenje jezikov 
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ter pogoje, ki so mu razvoj teh dispozicij omogočali, na posebnosti ciljnega jezika in na 

dejanske možnosti rabe tujega jezika v otrokovem neposrednem okolju (Čok, 1999). 

Različni avtorji spregovorijo o razvojnih značilnostih otrok v 3. razredu (Piaget, 1972; Čok, 

1999; Brewster, Ellis in Girard, 2002; Brumen, 2003; Harmer, 2007, Moon in Nikolov, 2000; 

Pinter, 2006; Curtain in Dahlberg, 2004): 

- otrok je na stopnji konkretnih operacij in v obdobju odpiranja v svet, kjer oblikuje lastno 

kulturo prek vpliva radia, televizije, športov, hrane, glasbe itd..  

- Otroka socializacija spodbudi, da opazuje, primerja, dopolnjuje, spreminja, omejuje.  

- Otrok si organizira razmišljanje z zbiranjem in analiziranjem pridobljenih informacij. V 

tem obdobju loči simbolično od predmetnega in posamezno od splošnega. Jezik zanj 

postane sistem, o njem razmišlja in ga opazuje. Otrok pri teh letih spoznava okolje okoli 

sebe, raziskuje, zbira informacije in te analizira.  

- Možgani niso togi in otrok ni preobremenjen, zato pomnjenje in avtomatizacija jezika 

zanj ne predstavljata težav.  

- Otrok je pri teh letih radoveden, vedoželjen, ustvarjalen, ima razvito domišljijo, zato je 

nabiranje izkušenj v povezavi z jezikom zanj lažje. 

-  Otrok je manj egocentričen in bolj socialen kot ob začetku šolanja, zato morajo biti 

uporabljena učna sredstva prilagojena tako, da bodo čim bolj ustrezala njegovim 

potrebam npr. delo v skupini z učnimi sredstvi. 

- Je pozitivno naravnan in se hitro navduši. Potrebuje pozornost in pohvalo, saj ga to 

dodatno motivira. Učiteljeve karakteristike vplivajo na doživljanje tujega jezika.  

- Je poln energije, zato potrebuje ogromno fizične aktivnosti. Uživa v gibanju, fantaziji 

in domišljiji. Pouk mora biti pripravljen dinamično, saj hitro izgubi koncentracijo. 

- Hitro se začne dolgočasiti, zato je pomembno, da ga aktivnosti privlačijo in so te poučne 

in ''zamaskirane'' v obliki iger. 

- Otrok nima potrebe po uporabi angleščine v vsakdanjem življenju. 

- Zaradi različnih razlogov včasih ni pripravljen spregovoriti in ima tiho dobo.  

- Je brez zavor in pripravljen delati napake. 

- Je dojemljiv in rad posnema.  

- Otrok v 3. razredu se uči hitro, vendar hitro tudi pozabi. Najbolj pomembno je, da otrok 

v prvih štirih razredih razmišlja bolj konkretno. 

- Glede na njegov kognitivni razvoj in razvojne značilnosti se novega besedišča najlažje 

nauči z uporabo predmetov, risb, ilustracij, slik, slikovnih kartic, tehnologije in z 
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učenjem s kazanjem, dotikanjem, okušanjem, gledanjem, vonjanjem ter z raznimi 

mimikami obraza. 

Zagotoviti je potrebno učna sredstva, ki bodo v učencu spodbudila radovednost in ustvarjalnost 

in bo ta o njih želel izvedeti več in se ob njih učiti. Učna sredstva morajo biti v tem obdobju 

čim bolj konkretna in učencem dosegljiva in oprijemljiva. Učenec v tem obdobju potrebuje 

učno sredstvo, ki mu bo prek opazovanja ponudilo dovolj informacij za analizo. Učenec v 3. 

razredu se še vedno kognitivno razvija in razvoju primerno se morajo prilagoditi tudi učna 

sredstva in metode, ki jih učitelj uporablja pri pouku. Mlajšim učencem moramo zagotoviti 

priložnost pridobivanja novih spoznanj brez, da bi že na samem začetku samostojno govorili in 

pisali. Otroci se ne učijo le iz razlage, temveč iz tega kar vidijo, slišijo in s čimer imajo možnost 

imeti interakcijo. Učijo se tako, da se osredotočijo na njim znane stvari, z uporabo predmetov, 

ki jih prepoznajo ter povežejo z lastnimi izkušnjami in novimi spoznanji (Harmer, 2007; 

Brumen, 2003; Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

 

2.4. STOPNJE UČNEGA PROCESA V POVEZAVI Z UČNIMI SREDSTVI 

 

V empiričnem delu nas zanima, na katerih stopnjah učnega procesa učitelji uporabljajo učna 

sredstva, zato v povezavi z učnimi sredstvi v teoretičnem delu predstavim tudi te.  

Učna sredstva lahko uporabljamo na različnih stopnjah učnega procesa. Strmčnik (2001) piše 

o naslednjih stopnjah pouka: uvod, pridobivanje novega vedenja in razvijanje sposobnosti, 

utrjevanje in ocenjevanje. Opozori, da se stopnje po pomembnosti ne razlikujejo, saj ima vsaka 

za pouk prav pomembno vrednost.  

Tudi Šilih (1970) podobno razdeli stopnje učnega procesa. Njegova delitev obsega štiri stopnje: 

stopnjo priprave ali uvajanja, stopnjo pridobivanja, stopnjo posploševanja in stopnjo 

uporabljanja. Razen poimenovanja stopenj se delitev drastično ne razlikuje od Strmčnikove 

(2001) delitve.  

Tomičeva (2000) in Poljak (1974) razdelita učni proces podobno kot Strmčnik (2001), le da 

utrjevanje dodatno razdelita na vadenje in ponavljanje, ocenjevanje pa na preverjanje in 

ocenjevanje.  

Kramar (2009) učni proces razdeli na uvodno fazo, osrednjo fazo, v kateri združi vse stopnje 

učnega procesa, kjer učenec pridobiva novo znanje, in zaključno fazo.  
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Avtor skromno razdeli dele učnega procesa, ker trdi, da teh ne smemo jemati ločeno, saj se med 

seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. 

2.4.1. UVOD ali UVAJANJE 

 

Na uvodni stopnji učnega procesa gre za ogrevanje učencev, uvajanje nove učne enote. Je 

motivacijska stopnja in vsebuje tri temeljne funkcije: napoved učnih ciljev, ponovitev 

predznanja in izkušenj ter motiviranje (Strmčnik, 2001). Na tej stopnji je učitelju priporočeno, 

da izbere učna sredstva, s katerim bo učencem predstavil novo temo, to povezal z njihovimi 

izkušnjami in jih motiviral za nadaljnje delo. Pomembno je, da izbere učna sredstva in 

aktivnosti, ki bodo učencu smiselni. Učenec bo s tem dobil občutek, da aktivnost izvaja z 

določenim namenom in da izvajanje teh ni zaman. V primeru, da učenec ne pozna namena in 

cilja aktivnosti, lahko ta v njemu namesto zanimanja in samozavestnega občutka vzbudi 

napetost in odpor. Pomembno je izbrati učna sredstva in z njimi povezane aktivnosti, ki bodo 

učencu omogočila aktiviranje predznanja in dodatno gradnjo le-tega. Mnoge raziskave kažejo, 

da je neobvladano in neozaveščeno predznanje vzrok za kasnejše učne neuspehe. Pomemben 

del uvodne stopnje pa je samo motiviranje učencev, ki pogojuje učno izhodišče učenca samega. 

Izbrana učna sredstva in aktivnosti morajo ustvariti dobro razredno klimo in razpoloženje, v 

učencu spodbuditi vživljanje v učenje in morajo biti obenem povezane z njihovimi interesi. S 

pravo uvodno motivacijo, ki bo v učencih zbudila vedoželjnost in radovednost, bo učna ura 

uspešna (Strmčnik, 2001). Strmčnik (2001) opozori, da mora biti učitelj kljub želji po 

motiviranju učencev pozoren, da v njih ne vzbuja neuresničljivih in preoptimističnih 

pričakovanj, saj lahko ti privedejo do ogromnega razočaranja in posledično neuspešne učne ure 

(Strmčnik, 2001; Tomić, 2000; Kramar, 2009).  

2.4.2. OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI 

 

Sledi stopnja obravnavanja nove učne vsebine in razvijanje sposobnosti in spretnosti. Na tej 

stopnji učenci opazujejo, primerjajo, sintetizirajo, miselno predelujejo, pojasnjujejo, 

spoznavajo, rešujejo probleme, iščejo povezave itd. (Tomić, 2000; Strmčnik, 2001). Učitelj 

mora izbrati učna sredstva, ki bodo učenca spodbudila k razmišljanju. Izbrati mora zahtevnejša 

učna sredstva, ki bodo učencu predstavljala izziv in problemske teme, ki jim bodo predstavljale 

kognitivni konflikt, a mora paziti, da bodo učenci pri reševanju teh uspešni (Blažič idr., 2003). 

Ta stopnja vsebuje naslednje funkcije: procesno motiviranje, informiranje in formiranje ter 

preverjanje.  
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Kljub temu, da je uvodno motiviranje nepogrešljivo za učno uro, se na tej stopnji prevesi v 

procesnega, saj učencev ni možno držati v motiviranosti celotno šolsko uro. Procesno 

motiviranje je za razliko od uvodnega, naravnano na daljši čas kot trajna naloga pouka. Učitelj 

v procesu procesnega motiviranje učence motivira z nalogami, katere učenec prepozna kot 

smiselne in koristne za njegovo življenje. Prav tako mora učitelj izbirati raznolike metode in 

oblike dela, učencem omogočati, da soodločajo pri izbiri nalog in sodelujejo pri postavljanju 

učnih ciljev, da dobijo možnost samoocenjevanja in samostojnega preverjanja. To jim 

omogočajo predvsem individualno, parno in skupinsko učenje. Sledi informiranje in formiranje. 

V tej fazi poteka spoznavanje po induktivnem ali deduktivnem metodološkem izhodišču. 

Strmčnik (2001) in Blažič s sodelavci (2003) pri mlajših učencih priporočata uporabo 

induktivnega izhodišča, saj ta omogoča učencem, da sami prihajajo do posplošitev in se tako  

zavedajo, kje v konkretnem se nahaja splošno in jim ponudi možnost, da novo spoznanje 

praktično uporabijo. Omenimo lahko pomembnost uporabe primernih in ustreznih učnih 

sredstev, kot so npr. slikovne kartice, predmeti, didaktične igre, slikanice in lutke, s katerimi 

učencem omogočimo prehod od znanega in konkretnega k abstraktnejšemu. Učenec lahko s 

temi učnimi sredstvi rokuje, jih zaznava in pridobiva informacije ter predstave. Uporabo 

predmetov, s katerimi učenec ravna, lahko povežemo z njegovimi izkušnjami in novimi 

spoznanji. Z zaznavanjem in konkretnimi predstavami učenec napreduje na višje miselne 

procese, logično dojemanje pojmov in pojavov ter posploševanje. Ni dovolj, da učenec pridobi 

predstave in prestopi na poznavanje bistva in posploševanje. Pomembno je, da uporabi nova 

spoznanja v praksi (Strmčnik, 2001).  

UTRJEVANJE (Strmčnik, 2001) ali VADENJE/URJENJE in PONAVLJANJE (Poljak, 

1974; Tomić, 2000) 

Sledi stopnja utrjevanja znanja. Ta stopnja skrbi za trajnost naučenega in podaljšanje 

razmišljanja o pojmih ter oblikovanje pojmov in posplošitev. Utrjevanje delimo na ponavljanje, 

urjenje in apliciranje na lastno življenje. Utrjevanje poteka v šoli in doma v obliki šolskih nalog, 

zato je uspeh utrjevanja v največji meri odvisen od razumevanja učne vsebine in točnosti zaznav 

v šoli. Utrjevanje v šoli lahko poteka z uporabo učnih sredstev, kot so slikovne kartice, učbeniki, 

lutke, slikanice, uporaba predmetov in didaktičnih iger, s katerimi učenci dobijo možnost 

produktivnosti. Reproduktivno ponavljanje je povsem neproduktivno za otroka, saj preprosto 

obnavljanje povedanega pri pouku ne doda vrednosti in ne spodbudi miselnih funkcij in 

ustvarjalnosti. Za razvijanje spretnosti in sposobnosti mora učenec razumeti bistvo, biti 

motiviran in nadzorovan s strani učitelja, ki popravlja morebitne napake (Strmčnik, 2001). 
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Poljak (1974) in Tomić (2000) delita stopnjo na vadenje in urjenje ter na ponavljanje. 

Urjenje je ponavljanje aktivnosti z namenom avtomatizacije le-te. Ob večkratnem ponavljanju 

postanemo hitrejši in zanesljivejši. Učenec mora poznati cilj, se nanj osredotočiti in si 

prizadevati za večjo kvantiteto in kvaliteto (Tomić, 2000).  Poljak (1974) zapiše, da v fazi 

vadenja dosežemo funkcionalno nalogo pouka. Potreben je dolgotrajen proces in ogromno vaje, 

da neko dejavnost osvojimo in jo uspešno izvajamo. Vadenje vsebuje pripravo na urjenje, 

dajanje navodil in demonstriranje postopka oziroma aktivnosti (Tomić, 2000).  

Urjenje lahko poteka tako, da učitelj izbere aktivnost in učno sredstvo ter z enim od učencev 

najprej izvaja aktivnost, tako ostalim demonstrira potek le-te. Sledi ponavljanje igre, ki privede 

do njene avtomatizacije. Učenci se ob večkratnem ponavljanju aktivnosti naučijo organizirati 

razred za določeno aktivnost. Aktivnost mora biti preprosta in učitelj mora učencem 

posredovati kratka in jasna navodila, saj lahko dajanje prezapletenih in predolgih navodil na 

učence vpliva zavirajoče (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Pri Tomić (2000) in Poljaku (1974) sledi stopnja ponavljanja, kjer gre za ponavljanje naučenih 

učnih vsebin, s katerimi preprečimo pozabljanje. Ponavljamo takoj, ko so učenci vsebino 

osvojili in jo razumeli. 

2.4.3. OCENJEVANJE 

 

Stopnja ocenjevanja kot zadnja stopnja učnega procesa ima specifično funkcijo in uporaba le-

te je dopustna, ko sta izpolnjena predhodna pogoja: preverjanje in utrjevanje. Ta stopnja ne sme 

biti opravljena skupaj z drugimi učnimi stopnjami in v isti uri kot ostale. Z ocenjevanjem 

preverimo storilnost učencev in presodimo, v kolikšni meri so dosegli cilje (Strmčnik, 2001).  

Tomić (2000) in Poljak (1974) ocenjevanje razdelita na preverjanje in ocenjevanje, saj 

ocenjevanje povezujeta s sumativnim preverjanjem in ju zato združita v zadnjem delu učnega 

procesa.  

 

2.5. OBLIKE DELA V POVEZAVI Z UČNIMI SREDSTVI 

 

Kot so že zapisali različni avtorji (Strmčnik, 2001; Brumen, 2003; Brewster, Ellis in Girard, 

2002; Harmer, 2007), je izbira ustreznih učnih sredstev, metod dela in oblik dela pomembna 

pri poučevanju angleščine v nižjih razredih.  Strmčnik (2001) trdi, da ni pomembno, le kaj se 
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učenec nauči, temveč kako to znanje pridobi. Prepričan je, da pri pouku ni pomembno le, da je 

otrok zaposlen in da ima nalogo, temveč ali je delo, ki ga opravlja, kakovostno.  

V empiričnem delu smo učitelje povprašali o oblikah dela, ki jih uporabljajo skupaj z 

določenimi učnimi sredstvi.  

Ločimo frontalno učno obliko, skupinsko učno obliko, individualno učno obliko, delo v 

dvojicah/parih in programiran pouk (Tomić, 2002; Andoljšek, 1976). 

2.5.1. FRONTALNA UČNA OBLIKA 

 

Frontalna učna oblika učitelju omogoča, da vodi razred, podaja znanje in predstavi učna 

sredstva celotni skupnosti učencev. Učitelj ima pri tej učni obliki natančno načrtovane 

aktivnosti, načrtovan potek ure in izbrana učna sredstva. Prikazovanje učnih sredstev na 

frontalen način ima določene prednosti in pomanjkljivosti (Poljak, 1974; Andoljšek 1976; 

Kubale, 2001). Da je frontalna učna oblika čim bolj učinkovita, mora učitelj strmeti k 

miselnemu aktiviranju učencev, spodbujanju le-teh k sodelovanju in glasnemu razmišljanju v 

obliki vprašanj ter prilagajanju zahtevnosti nalog in tempa (Strmčnik, 2001; Tomić, 2002).  

S frontalno učno obliko lahko hitreje predstavimo učna sredstva učencem, smo bolj ekonomični 

s časom ter imamo možnost večkratne ponovitve opisa učnih sredstev in aktivnosti. Frontalna 

učna oblika nam daje možnost popravljanja učencev med izvajanjem aktivnosti z učnimi 

sredstvi, nadzora nad učenci in kontrole nad znanjem učencev. Prednosti te oblike so možnost 

pridobivanja istega znanja, učenčeva medsebojna pomoč, spodbude, primerjanje pridobljenih 

znanj, možnost vplivanja na čustva učencev ter navajanje na kolektivno delo, spoštovanje in 

odgovornost do skupine (Kubale, 2001; Tomić, 2002; Podhostnik, 1980; Blažič idr., 2003). 

Z izbiro frontalne učne oblike pa je onemogočena individualizacija in izbira učnih sredstev, 

prilagojenih za posameznega učenca. Zanemarjen je individualen tempo učenca, saj mora pri 

delu z učnim sredstvom slediti razredu. Učna sredstva so prilagojena povprečnim učencem, 

zanemarjeni pa so naprednejši, hitrejši učenci ter podpovprečni učenci. Ker pri frontalni učni 

obliki vodi pouk učitelj in podaja znanje celotnemu razredu, so onemogočeni sodelovanje in 

socialni stiki med učenci. Oteženo je tudi obojestransko komuniciranje. Pomanjkljivost te učne 

oblike je tudi pasivnost učencev pri sprejemanju novih spoznanj (Kubale, 2001; Tomić, 2002; 

Podhostnik, 1980; Blažič idr., 2003). 
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2.5.2. SKUPINSKA UČNA OBLIKA 

 

Učna sredstva lahko uporabimo v skupinski učni obliki. Skupinska učna oblika je socialna 

oblika dela učencev pri pouku, kjer pouk poteka v delovnih skupinah, ki jih sestavijo sami 

učenci, učitelj glede na naloge in določene vidike ali učitelj z upoštevanjem želja učencev 

(Meyer, 1965, v Kubale, 2001; Kubale, 2001; Strmčnik, 2001). Skupina od učitelja dobi nalogo, 

dela samostojno in poroča o rezultatih. Učitelj mora delo z učnimi sredstvi jasno organizirati, 

razred pa mora imeti premične mize, da lahko učitelj delo skupin z učnimi sredstvi ustrezno 

nadzira. Učenci z učnimi sredstvi delajo v skupinah in s tem dobijo čut odgovornosti do skupine 

in občutek samostojnosti. Pri skupinski učni obliki je pomembno, da učitelj izbere ustrezne 

naloge in aktivnosti in tem primerna učna sredstva. Navodila za delo z učnimi sredstvi v 

skupinah morajo biti jasna. Skupina mora izbrati vodjo, ki nadzira delo z učnim sredstvom, in 

poročevalca, ki nato rezultate dela v skupini deli z ostalimi. Ob koncu povežejo rezultate skupin 

in zapišejo ugotovitve na tablo (Andoljšek, 1976; Centrih, 1996; Čuk, 1996). Člani skupine 

bodo uspešni, če bodo ustvarjalni in bodo znali kljub različnim osebnostim in značajem 

odpraviti napake (Čuk, 1996). 

Prednost skupinskega dela je, da ta vzgaja učence za delo v kolektivu, razvija socialna čustva, 

prijateljstvo, odgovornost do dela, vztrajnost, kritičnost, samostojnost in iniciativnost. Med 

skupinami se razvije tekmovalnost, ki je po navadi večji motivacijski dejavnik kot tekmovalnost 

med posamezniki. Skupine po navadi rešujejo težje naloge kot posameznik, kar lahko spodbudi 

zanimanje in posledično skušina doseže boljše učne rezultate. Učenci se lahko v skupinah 

preizkusijo v različnih vlogah, uspešnejši učenci postanejo vir informacij med delom namesto 

učitelja, tisti zaprti in tihi pa se zaradi odgovornosti do skupnega dela vključijo v interakcijske 

odnose z ostalimi člani skupine (Strmčnik, 2001; Kubale, 2001; Blažič idr.,2003; Podhostnik, 

1980). 

Skupinsko delo pa ima lahko tudi svoje pomanjkljivosti, ki se pokažejo v primeru 

nepripravljenosti učencev ali učitelja, nesistematičnosti, oblikovanja neustreznih skupin, 

dajanja neprimernih nalog in podatkov in neustreznega načrtovanja diskusije. Skupinsko delo 

je zahtevnejše za pripravo prostora, učnih sredstev in učencev in ni primerno za obravnavo nove 

snovi pri zahtevnih predmetih (Kubale, 2001; Blažič idr., 2003). 
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2.5.3. INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA 

 

Učna sredstva se lahko uporabijo tudi pri individualni učni obliki. Učenec dobi učna sredstva 

in nalogo, ki jo opravi sam. Učitelj lahko to učno obliko uporabi, ko meni, da bi v skupini 

prevladali naprednejši učenci in tisti povprečni in podpovprečni ne bi imeli prave možnosti 

sodelovanja pri aktivnosti. Učitelj lahko uporabi diferenciacijo in aktivnosti, učna sredstva ter 

naloge pri individualnem delu razdeli glede na sposobnosti učenca. Učenca mora učitelj 

spremljati in mu po potrebi pomagati (Podhostnik, 1980; Blažič idr., 2003). 

Prednosti individualne oblike so, da so učenci neposredno povezani z učno vsebino in 

odgovorni za reševanje nalog in lasten končni uspeh. Ta učna oblika omogoča učencu, da 

napreduje po svojem tempu in po svojih zmožnostih. Učenec z individualnim delom razvija 

samostojnost, obenem pa se je primoran zanesti sam nase in uporabiti svoje znanje in 

sposobnosti (Blažič idr., 2003; Kubale, 2001; Tomić, 2002). 

Učna oblika pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Učitelj mora biti pozoren na uporabo 

individualne učne oblike, saj lahko njena pretirana uporaba učence utrudi, saj zanjo porabijo 

preveč časa, slabo vpliva na socializacijo učencev in neugodno vpliva na učenčevo sposobnost 

ustnega izražanja (Blažič idr., 2003; Kubale, 2001; Tomić, 2002). 

2.5.4. DELO V PARIH 

 

Učna sredstva lahko uporabimo tudi za delo v dvojicah. To je učna oblika, pri kateri se razred 

razdeli v dvojice, ki samostojne usvajajo učno snov, ponavljajo in utrjujejo znanje. Z delom v 

parih odpravimo nekatere slabosti individualne in frontalne učne oblike, vsebuje pa prednosti 

skupinske učne oblike (Podhostnik, 1980; Kubale, 2001). 

Prednosti dela v parih so fleksibilnost in prilagodljivost dvojic, lažje upoštevanje posebnosti 

učencev, več možnosti za individualizacijo, aktiviranje pasivnih učencev in spodbujanje 

medsebojnega sodelovanja. Učna oblika je organizacijsko preprostejša (Podhostnik, 1980; 

Blažič idr., 2003; Kubale, 2001). 

Slabosti te učne oblike lahko primerjamo s skupinsko učno obliko (Podhostnik, 1980; Blažič 

idr., 2003; Kubale, 2001). 
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2.6. MOTIVACIJA UČENCEV V POVEZAVI Z UČNIMI SREDSTVI 

 

Harmer (2007) ter Kompare idr. (2002) motivacijo opredelijo kot notranjo energijo, ki 

posameznika spodbudi, da počne stvari zato, da nekaj doseže. Otroka motivirajo cilji, interesi, 

vrednote, samopodoba, atribucije, zunanje spodbude ali zaznave težavnosti učenja. Motivacija 

je lahko notranja in nastane zaradi lastnih ambicij in želja ali zunanja, ki prihaja iz naše okolice 

(Juriševič, 2012; Pinter, 2006).  

Notranje motiviran učenec sam uravnava svoje učenje v različnih fazah učnega procesa. Takšni 

učenci so samozavestni, imajo jasno zastavljene cilje, so aktivni, znanje jim je vrednota in 

zahtevne naloge jim predstavljajo izziv. Na nasprotni strani so učenci, ki so nemotivirani, 

naravnani k izogibanju učenja, nesamozavestni in njihov cilj je izogibanje učnemu neuspehu. 

Tretja skupina so zunanje motivirani učenci in njihov glavni cilj je dosežek ali neka vrsta 

nagrade in odobravanje. Takšnemu učencu zunanje spodbude nudijo socialno okolje, učno 

okolje ali starši.  

Mlajši učenci še nimajo potrebe po znanju tujega jezika in za učenje le-tega niso močno 

motivirani. Igre, igre vlog, uporaba različnih oblik dela, različnih materialov in učnih sredstev 

ter organiziranje izletov povezanih z učenjem tujega jezika pa lahko služijo kot motivacijski 

dejavniki (Pinter, 2006; Curtain in Dahlberg, 2004).  

Študije so pokazale, da se motivacija mlajših učencev za učenje tujega jezika s časom spreminja 

(Mihaljević Dijgunović, 2012). Naklonjeni so pouku, kjer so prisotne igre, petje in učenje novih 

besed. Učenci so navedli, da jim ni všeč pisanje in risanje, saj to traja predolgo (Mihaljević 

Dijgunović, 2012). Učenci so imeli negativne izkušnje, ki so bile v veliki meri povezane z 

učiteljem, ki učencev ni vključil v aktivnosti tako pogosto, kot bi si sami želeli (Mihaljević 

Dijgunović, 2012). Tudi Pižorn in Juriševič (2012) sta prišli do enakih ugotovitev po izvedbi 

študije uvajanja tujega jezika v prvo triletje. Ugotovili sta, da so učenci naklonjeni učenju tujega 

jezika, če ta vključuje čim več iger ter čim manj pisanja in branja. Rezultati študije so pokazali, 

da mora učitelj poznati razred in prepoznati, kaj učence motivira in to upoštevati pri pripravi 

učnih ur. Tudi v učnem načrtu je zapisano, da pristopi, ki so v prvi vrsti osredotočeni na 

slovnico, niso primerni za učence 3. razreda.. Pouk mora vsebovati čim več konkretnih gradiv, 

vizualnih podpor ter različnih igralnih aktivnosti, ki učenca spodbujajo k aktivnemu 

sodelovanju in ga motivirajo za učenje tujega jezika (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 

3. razredu. Učni načrt, 2013).  
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Motivacija se pri učencih spremeni, ko se srečajo s prvimi težavami in začnejo tuj jezik dojemati 

kot zahteven (Mihaljević Djigunović, 2012; Pinter, 2006). 

Učna sredstva sodijo med didaktične motivacijske spodbude. Če bo učenca učno sredstvo 

motiviralo, bo ob uporabi le-tega optimalno izkoristil čas za reševanje nalog, izbral prave 

strategije in obenem ob uporabi učnega sredstva tudi užival, kar bo v njem vzbudilo pozitivna 

čustva (Juriševič, 2012). Učna sredstva služijo kot motivacijski pobudniki, če spodbudijo 

interes do učenja, so predstavljena na zanimiv način, učencu osebno ustrezajo, imajo element 

novosti, ženejo posameznika v nove izzive in preizkušanje samega sebe.  Pomembno je, da se 

učenci zavedajo ciljev in namena uporabe učnih sredstev in da so med delom z učnimi sredstvi 

pohvaljeni, saj to zanje predstavlja nagrado in zunanjo motivacijo. Omeniti moramo tudi 

učenčevo zaznavo zahtevnosti učenja, učnih nalog in aktivnosti, ki so mu dane. Naloga učitelja 

je, da izbere učna sredstva, ki bodo učenca motivirala in ob uporabi katerih, bo užival. Aktivnost 

oziroma naloga z učnimi sredstvi, ki se izkaže za pretežko, s strani učenca ne bo dokončana 

brez dodatnih spodbud, če bo ta mnenja, da se od njega pričakuje preveč. Aktivnosti in naloge 

ne smejo biti prelahke, ne smejo pa mu predstavljati težave, temveč izziv, ki bo spodbuda za 

učenje (Juriševič, 2012). 

Učna sredstva morajo pozitivno vplivati na učenčevo samopodobo, saj bo učenec ob pozitivnem 

doživljanju samega sebe in lastne kompetentnosti dlje časa motiviran za reševanje nalog. 

Učenec, ki je prepričan v svoje zmožnosti, bo pri nalogah in aktivnostih uporabil različne 

strategije, bo vztrajnejši in posledično tudi učno uspešnejši (Juriševič, 2012). 

Juriševič (2012) je učence razdelila v pet skupin, ki prikazujejo učence z različnimi 

motivacijskimi vzorci in pri katerih je potrebna uporaba raznolikih učnih sredstev:  

- tekmovalni učenci, ki potrebujejo učna sredstva, ki jim bodo ponudila dovolj tekmovalnih 

situacij. Učna sredstva mora učitelj predstaviti na način, ki bo takšne učence pritegnil in v njih 

vzbudil radovednost, tudi če v ospredju ne bo tekmovalnost.  

- Aktivni učenci, katerim moramo zagotoviti učna sredstva, ki bodo v učencih zbudila interes 

in učno podporo pri učenju. V primeru, da takšni učenci niso notranje motivirani za aktivnost, 

je pri njih potrebno spodbuditi vrednoto dosežka. 

- Nesamozavestni učenci, ki potrebujejo učna sredstva, ki bodo pozitivno vplivale na njihovo 

samopodobo in okrepile njihovo samozavest.   
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Med delom z učnim sredstvom potrebujejo povratne informacije, dobro organizirano dejavnost, 

pomoč pri oblikovanju ciljev in uporabi ustreznih učnih strategij.  

- Pasivni učenci, ki potrebujejo ustrezno spodbudno učno okolje, ki jim nudi dovolj različnih 

motivacijskih spodbudnikov in učna sredstva, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj pozitivne 

samopodobe. 

- Nemotivirani učenci, ki potrebujejo učna sredstva, ki bodo ustrezala njihovim interesom in 

jim ob tem pomagati določiti učne cilje. 

 

2.7. OPREDELITEV POJMOV 

 

V magistrskem delu bom bolj podrobno opisovala učna sredstva, kot so učbenike, slikovne 

kartice, didaktične igre, slikanice, lutke in predmete (ang. realia). Ugotovila sem, da prihaja do 

deljenih mnenj glede pojmovanja in do prepletanja pojmov. V nadaljevanju bodo bolj podrobno 

predstavljeni učna sredstva, pripomočki in učila.  

2.7.1. UČNA SREDSTVA, UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

 

V literaturi se pojavljajo različna poimenovanja učnih sredstev. Avtorji v nadaljevanju besedo 

učna sredstva uporabljajo kot nadpomenko za učila, učne pripomočke in pomagala. 

Poljak (1982) opredeli učna sredstva kot »didaktično oblikovano izvirno stvarnost«. Učna 

sredstva uporabi kot nadpomenko za učne pripomočke in učna pomagala.  

Podhostnik (1980) in Andoljšek (1976) pod učna sredstva štejeta učila in učne pripomočke.  

Jereb in Jug (1987) uporabita termin učna sredstva kot nadpomenko za učila in pomagala 

oziroma učne pripomočke in pomagala. Zapišeta, da lahko učna sredstva razdelimo na več 

kriterijev. Glede na čutila jih razdelita na avditivna, vizualna in avdio-vizualna sredstva. Glede 

načina uporabe jih delita na demonstracijska sredstva, laboratorijsko-eksperimentalna sredstva, 

pripomočke za samostojno delo in manipulativna sredstva  (prav tam). Razdelita jih tudi glede 

izbora učil na industrijske izdelke, lastne izdelke in sredstva, ki so drugačnega izvora (Jereb in 

Jug, 1987). Glede stopnje didaktične predelave jih razdelita na naravne predmete, 

rekonstrukcije stvarnosti, grafično-simbolična sredstva. Razdelita jih še glede na stopnjo 

abstraktnosti na prirejene izkušnje in neposredne izkušnje. Najbolj uporabljena delitev pa je 

delitev učnih sredstev glede na vsebino: na statična sredstva in dinamična sredstva.  
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Podhostnik (1980), Poljak (1982) in Jereb in Jug (1987) uporabljajo izraz učna sredstva kot 

nadpomenko za pripomočke, učila in pomagala. Vsi o učnih sredstvih pišejo podobno, 

razlikujejo se le poimenovanja.  

Podhostnik (1980), Andoljšek (1976), Tomić (2002) in Kubale (2003) učna sredstva uporabijo 

kot nadpomenko za učila in učne pripomočke, kjer pod učila štejejo učna sredstva, ki so vir 

novih informacij in ob katerem učenec dobiva znanje neposredno, pod učne pripomočke pa 

štejejo sredstva, ki le pomagajo pri pridobivanju oziroma dajanju informacij.  

Naravni predmeti, ki jih uporabljamo kot učila, morajo prikazati bistvo, biti morajo dovolj 

veliki za opazovanje, tipični predstavniki vrste in opazovani v naravi ali notranjih prostorih kot 

sta učilnica in laboratorij. Andoljšek (1976) učila deli tudi po načinu uporabe na 

demonstracijska učila (prostorska, likovna, akustična in takšna, ki ponazarjajo gibanje) in učila, 

s katerimi učenci samostojno delajo npr. učbeniki, priročniki, slovarji itd.. 

Poljak (1982) medtem učna sredstva razdeli na učne pripomočke in učna pomagala, kjer učne 

pripomočke vidi kot vir znanja in učna pomagala kot delovna pomagala pri delu z učnimi 

pripomočki in o pripomočkih trdi, da so didaktično oblikovana objektivna stvarnost. Njihova 

vrednost se dosega z didaktičnim oblikovanjem oziroma s transformiranjem objektivne 

stvarnosti glede na dimenzijo, obliko, strukturo, funkcijo itd. (Poljak,1982, str. 66). 

Poljak (1982) loči vizualna učna sredstva, avditivna učna sredstva in tekstna učna sredstva. O 

vizualnih učnih sredstvih zapiše, da je poudarjena video komponenta in v tej skupini se sredstva 

med seboj razlikujejo glede dimenzije in funkcije. Pri avditivnih učnih sredstvih je poudarjena 

avdio komponenta. Tu gre predvsem za različne zvočne posnetke človeka, glasu živali, 

različnih šumov in naravnih glasov (Poljak, 1982). Med tekstna učna sredstva uvršča različno 

tekstno gradivo, kot so učbeniki, priročniki, učni listi, članki, dnevniki, poročila, pravopisi, 

enciklopedije itd. Omeni, da poznamo tudi kombinirane vire, pri katerih sta združena avditivni 

in vizualni pripomoček in te pripomočke imenujemo avdio-vizualni pripomočki. 

Markovac (1990) uporabi termin učna sredstva in s tem zajame različne materiale in predmete, 

s katerimi lahko učenci manipulirajo. 

Ugotovili smo, da prihaja do uporabe različnih terminov. Avtorji uporabljajo izraz učna 

sredstva kot nadpomenko za učila, učne pripomočke in učna pomagala. V literaturi se pojavljajo 

še drugi termini, kot so didaktični materiali, ponazorila, didaktična sredstva itd.. Podhostnik 

(1980), Andoljšek (1976) in Poljak (1982) ne potegnejo točne meje med pripomočki, učili in 
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učnimi pomagali. Podhostnik (1980) in Andoljšek (1976) se strinjajta, da lahko učni 

pripomoček postane učilo, če je proučevano. Tudi Poljak (1982) zapiše, da lahko učno 

pomagalo postane pripomoček, če je to proučevano. V nadaljevanju bomo uporabljali termin 

učna sredstva kot nadpomenko za učila, učne pripomočke in pomagala. Z njim bomo označevali 

konkretna ponazorila, slikanice, predmete, slikovne kartice, didaktične igre, učbenike in lutke, 

ki jih učitelj uporablja pri pouku angleščine.  

 

2.8. IZBIRA UČNIH SREDSTEV PRI POUKU ANGLEŠČINE 

 

Učitelj ima danes na izbiro ogromno učnih sredstev za učenje in uporabo angleškega jezika. 

Nekateri uporabljajo učna sredstva, ki so podprta s strani tehnologije, drugi za učenje angleščine 

uporabljajo knjige, ki se osredotočajo na določene vidike angleškega jezika npr. na besedišče 

ali na eno izmed jezikovnih sposobnosti npr. poslušanje v angleškem jeziku. Tu so tudi knjige, 

v katerih so shranjene pesmi, rime in igre, ki lahko učiteljem olajšajo delo in načrtovanje ur. 

Zaradi široke izbire materialov in učnih sredstev, se mora učitelj sam odločiti, katero učno 

sredstvo bo izbral, katera slikanica bo najbolj ustrezala njegovemu razredu in katero učno 

sredstvo bo najbolj motiviralo in pritegnilo učence. Pred izbiro materiala mora biti učitelj 

seznanjen s cilji učnega programa in na podlagi teh izbere primeren material za poučevanje. 

Izbrana učna sredstva morajo vplivati na učenčev napredek in ga približati ciljem, ki jih mora 

doseči. Učna sredstva morajo biti zabavna, učencu prijetna, poleg tega pa morajo imeti tudi 

potencial, da učencu prinesejo novo znanje (Brewster, Ellis in Girard 2002). To zapišeta tudi 

Good in Brophy (v Juriševič, 2012, str. 59), ki opozarjata: ''da je različne pristope za motiviranje 

učencev treba integrirati, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da »bodo učenci sicer 

lahko uživali v šolskih aktivnostih, vendar se ne bodo ničesar naučili«.'' 

Harmer (2007) se strinja, da lahko številne predmete, kartice in druga orodja uporabimo kot 

učno sredstvo za predstavitev in manipulacijo jezika. Prepričan pa je, da so najbolj uporaben 

vir učenci sami. Z njihovim razmišljanjem in izkušnjami so močan vir, iz katerega lahko učitelji 

črpajo, če prepoznajo priložnost, in to izkoristijo v razredu.   

Pisna gradiva ne smejo biti zamenjava za učenje skozi igro, za izkušnje in delo s konkretnim 

materialom. Učitelj mora upoštevati, da imajo učenci v predmetniku tudi ostale predmete in da 

njihova stopnja opismenjenosti še ni avtomatizirana.  
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V prvem triletju naj bodo učna sredstva bolj konkretni materiali, igrače, didaktične igre, 

kakovostno knjižno gradivo, različni bralni materiali, ki podpirajo različnost otrok v zmožnosti 

branja, živi organizmi, različni likovni materiali, mala glasbila (Priporočila za izbiro učbenikov 

in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020, str. 2). 

 

2.9. OPIS UČNIH SREDSTEV 

 

2.9.1. UČBENIK 

 

»Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično 

organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje« 

(Zver, 2006: 6178). 

Učbeniki morajo omogočati razvoj bralne pismenosti, branja z razumevanjem in tvorjenja 

pisnih besedil. Osredotočeni morajo biti na razvoj kritičnega mišljenja, sodelovanja, 

ustvarjalnosti in komunikacije. Naravnani morajo biti na razvijanje višjega taksonomskega 

znanja, spodbujanje povezovanja novih pojmov z drugimi že znanimi in aktivne vloge učencev 

v učnem procesu (Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 

2019/2020).  

»Učbenik je osnovno sredstvo izobraženca in izobraževalca za sistematično obdelavo učne 

snovi z določenega predmetnega področja« (Jereb in Jug, 1987, str. 68). Jurman (1999) pa trdi, 

da je učbenik sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki ga uporablja učitelj in ima poleg 

didaktične funkcije tudi vzgojno funkcijo. 

Degan Kapus (2008) v pozitivni luči predstavi sodobni učbenik, ko zapiše, da je njegova 

prednost zmožnost prilagajanja razvojni stopnji učencev. Zapiše, da sodoben učbenik aktivira 

učenčeve potenciale, učenca spodbuja k opazovanju, raziskovanju, primerjanju in vrednotenju 

pridobljenih ugotovitev in spoznanj. Učencem predstavi nova spoznanja in ta poda čim bolj 

problemsko in učencem predstavi izziv in jih spodbudi k iskanju drugih virov informacij.  

Ivanuš Grmek (2003) trdi, da je učbenik knjiga, ki jo učenec razume brez pomoči učitelja, saj 

je napisana umljivo, natančno, sistematično in nazorno, kar doseže s svojimi ilustracijami. Tudi 

Zver (2006) je istega mnenja, ko zapiše, da je vsebina in struktura učbenika primerna za 

samostojno delo udeležencev izobraževanja.  



31 
 

Razlogov za uporabo učbenika je ogromno, saj učenca seznani z vsebino, prikaže kaj se je 

naučil in kaj se še bo, prikaže vrstni red naučenega, poleg tega pa zagotovi privlačno in 

ekonomično, vse materiale potrebne za učenje angleščine in učitelju zmanjša delo (Brewster, 

Ellis in Girard, 2002; Harmer, 2007). Temu nasprotujeta  Jereb in Jug (1987), ki zapišeta, da je 

uporaba učbenikov manj ekonomična, saj ta hitro zastara in postane neuporaben.  

Učbenik je učno sredstvo, ki nam zagotovi material in olajša delo učitelju, a včasih učitelji 

izberejo tudi druga učna sredstva, ki v pouk prinesejo drugačnost in raznolikost. Ta učna 

sredstva se imenujejo dopolnilna učna sredstva. Vanje štejemo slikanice, knjige, pesmi, rime, 

didaktične igre, slikovne kartice in tudi ostalo tehnologijo kot so CD-ji, internet, videi itd.. Pri 

izbiri dopolnilnega učnega sredstva se mora učitelj vprašati, kako se izbrano učno sredstvo 

povezuje z učbenikom, kakšen je tip dopolnilnega jezika in vaj, ki ga bo ta zagotovil in kako 

bo to učno sredstvo vplivalo na motivacijo učencev (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Sodobni pristopi so naravnani na učence in poučevanje, ki v središče postavlja le-tega, a 

raziskave kažejo, da so učbeniki še vedno pomembno gradivo, ki ga učitelji uporabljajo (Drašler 

Zorič, 2013). Čok in Skela (Čok idr. 1999) opozarjata, da kljub vsem prednostim učbenikov, ta 

ne sme biti edini vir znanja pri zgodnjem poučevanju angleščine. Predlagata, da učitelji 

uporabljajo različna učna sredstva.  

Čok in Skela (Čok idr., 1999) omenita, da je uporaba učbenikov pri poučevanju tujega jezika 

kar pogosta in da obstaja le malo učiteljev, ki teh ne uporablja. Arias Rodriguez (2017) trdi, da 

se učitelji prepogosto opirajo na uporabo učbenikov. Te imajo namreč poudarek na slovnici, ne 

na razvoju vseh komponent jezika, učencem pa ne ponudijo možnosti komunikacije in rabe 

jezika na njim znan način. Učni načrt za učenje angleščine v prvem triletju odsvetuje rabo 

učbenika, saj pristop, ki je v prvi vrsti naravnan na slovnico, ni sprejemljiv pri zgodnjem 

poučevanju angleščine (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013).  

2.9.2. SLIKOVNE KARTICE 

 

Slike lahko uporabimo kadar so predmeti, ki jih želimo pri pouku prikazati preveliki, premajhni, 

oddaljeni ali nedostopni in nezmožni prikazati bistvo. Demonstriranje slik je didaktično zelo 

pomembno in prednost teh je, da prikažejo le bistvo in da jih lahko uporabimo v vseh etapah 

učnega procesa. Slika služi kot nadomestilo za naravni predmet ali pa je dopolnilo temu 

predmetu. (Andoljšek, 1976; Poljak, 1982; Podhostnik, 1980).  
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»Slika mora biti tehnično neoporečna, jasna, preprosta, brez nepotrebnih nadrobnosti, ki bi 

odvračale učenčevo pozornost od bistvenega. Ustrezati mora estetskim, znanstvenim in 

didaktičnim zahtevam. Slike morajo biti naravne in življenjsko resnične« (Podhostnik, 1980, 

str. 135).  

Slika vpliva le na en čut in to je vid, manjka ji resničnost in gibanje in zato jo je potrebno 

uporabljati v povezavi z drugimi učnimi sredstvi. Pomembno je podrobno načrtovanje tega, kaj 

točno želimo, da otrok spozna. Premisliti moramo, ali je pomembno, da spozna zunanjost 

nekega predmeta ali tudi strukturo. Včasih je del slike potrebno prekriti, da se učenci 

osredotočijo samo na en del in opazujejo le tisto, kar učitelj želi, da vidijo (Podhostnik, 1980; 

Poljak, 1982).   

Slikovne kartice lahko izdela učitelj sam ali s pomočjo svojih učencev. Uporabljamo jih lahko 

za uvod oz. za predstavitev novega besedišča, preverjanje razumevanja ali kasneje za utrjevanje 

snovi. Primerne so tudi za učence z nižjo stopnjo sposobnosti. Za mlajše učence so slikovne 

kartice narejene iz sličic, kar pa ne pomeni, da ne smemo uporabiti besed. V primeru uporabe 

besed morajo biti te zapisane z velikimi črnimi črkami. Sličice so lahko narisane, uvožene iz 

računalnika ali izrezane iz revij in časopisov. Lahko so manjše, pri katerih moramo paziti, da 

jih vsi vidijo in katere lahko uporabimo za različne aktivnosti ali stenske slike, ki morajo biti 

dovolj velike, da učenci vidijo vse podrobnosti. Izbira slike temelji na učiteljevi osebni izbiri, 

vendar se mora ta držati nekaterih lastnosti, ki jih slika mora imeti, če želi učenca spodbuditi in 

pritegniti h pouku in sodelovanju. Slike morajo biti dovolj velike, da jih vidi celoten razred in 

dobro prenesti pomen slikovne kartice. Primerne morajo biti za učence in obravnavano temo 

ter prilagojene starosti in stopnji jezika učencev. Slike morajo biti tudi dolgotrajno uporabne in 

trpežne (Brewster, Ellis in Girard, 2002; Harmer, 2007). 

2.9.2.1.Primeri uporabe slikovnih kartic 

 

Slikovne kartice so primerne za komunikacijske igre in aktivnosti, sploh tiste z noto igre npr. 

opiši in nariši. Uporabijo se lahko za kreativno pisanje npr. napiši zgodbo z uporabo treh slik 

(Harmer, 2007).   

Gelfgren (2012) opiše različne aktivnosti, ki jih učitelj z uporabo slikovnih kartic izvaja v 

razredu.  
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Izvaja jih lahko pri predstavitvi novega besedišča, novih tem, abecede, asociacij in sinonimov. 

Uporablja jih lahko pri iskanju razlik, izgovorjavi besed, delu z denarjem, številkami in časom 

ter pri diskusiji.  

Aktivnost Odstrani slikovno kartico vsebuje osnovno rabo jezika, primerna je za otroke 

začetnike ali odrasle. Aktivnost se izvaja v skupini od 2 do 10. Za aktivnost učitelj potrebuje le 

slikovne kartice. Aktivnost se izvaja tako, da učitelj položi 5 ali 6 kartic v vrsto. Ko si kartice 

vsi dobro ogledajo in ponovijo vse slikovne kartice po vrsti, učitelj odstrani zadnjo kartico. 

Sledi ponavljanje kartic, skupaj s tisto, ki je bila odstranjena. Učitelj zopet odstrani zadnjo 

kartico in tako se aktivnost nadaljuje. Učitelj z aktivnostjo preverja spomin učencev in vadi 

besedišče.  

2.9.3. LUTKE 

 

»Lutka že dolgi ni več le sredstvo za pripravo predstav in motivacijo pri pouku, vedno bolj 

postaja magična moč v rokah učitelja in spodbuja kognitivni, socialni in čustveni razvoj« 

(Korošec, 2002, str. 31). 

Korošec (2006b) zapiše, da je pri uporabi lutk v razredu samo učenje besedila in igranje v 

predstavah sekundarnega pomena. Največji pomen pripisuje procesu, v katerem potekajo 

dramske dejavnosti. Prvi korak pri uporabi lutk v razredu je določitev cilja projekta z lutkami. 

Učitelj naj daje prednost rasti in razvoju otroka in ne načrtovanju predstave. Lutko naj uporabi 

kot medij za komunikacijo med otrokom in učiteljem in osebno interakcijo. Učenec jo lahko 

uporabi kot medij za lastno izražanje. Lutka učencu predstavlja ščit, ki ga lahko uporabi med 

pogovorom z učiteljem. Daje mu možnost, da se sprosti in lažje spregovori, saj ima občutek, da 

so to besede nekoga drugega (Korošec, 2006a in 2006b). Gardner (1993) piše, da učenec ob 

uporabi lutk razvija jezikovno, telesno-gibalno in osebno inteligenco. Z uporabo lutk 

posameznik razvija občutljivost za pomen besed, razporeditev besed, občutljivosti za zvoke in 

ritme. Posameznik se nauči izražati z gibanjem, obrazno mimiko in gestami in telo uporabi na 

čim bolj spreten in različen način ter obenem izraža svoja čustva. Poleg razvijanja različnih 

tipov inteligenc pa delo z lutko vpliva na razvijanje bralne sposobnosti in na kognitivni, socialni 

in čustveni razvoj učenca. Učenci v procesu, ki jih vodi do cilja, ustvarijo lastno lutko, 

oblikujejo zgodbo in scenarij in sodelujejo z drugimi sodelujočimi. S tem učenec doseže vse 

cilje, ki so del učnega načrta. Učitelj naj ne daje prednosti na pamet naučenemu besedilu, 

temveč samemu procesu in preverjanju sodelovanja, komuniciranja, reševanja problemov, 

čustvenega odzivanja in doseganja soglasij (Korošec, 2006b). 
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Majaron (2002) trdi, da je pomemben celoten proces, ki vključuje tudi izdelavo lutk, ki 

pripomore k učenčevi rasti in razvijanju samopodobe. Učenca moramo spodbuditi, da se zaveda 

izgleda lutke, ki jo je ustvaril in lutki prilagodi tudi način animacije.  

Korošec (2006a) meni, da pri izdelavi lutke otrok razvija finomotoriko in koordinacijo rok. 

Poleg tega se spoznava z materiali, s katerimi dela in razvija domišljijo, ter preko lutke prikaže 

svoja čustva. Majaron (2002) zapiše: »pomembno je, da otrok sam ustvarja lutko. Ta je namreč 

samo njegova: zamišljena v njegovi fantaziji in izdelana z njegovimi rokami; oživljena z 

njegovo energijo in čustvi«. 

Refro in Hunt (v Korošec, 2015) predstavita načine uporabe lutke v razredu. Zapišeta, da lahko 

z učenci lutko najprej izdelamo. Sledi spontana igra in pripovedovanje z lutko, pogovarjanje 

skozi lutko, priprava prizorov in učenje in poučevanje z lutko.   

Do spontane igre z lutko pride, ko otrok lutko izdela in se začne samostojno igrati z njo, jo 

premikati in z njo komunicirati. Lutka v njihovih rokah prvič oživi (Korošec, 2006a).  

Pri pripovedovanju zgodb z lutkami učitelj na čim bolj kreativen način učencem predstavi 

glavnega junaka preko lutke in čim bolj prikaže njegove lastnosti, da se učenci povežejo z lutko 

in z njo ustvarijo pristen dialog. Pomembno je, da se otroci vživijo v zgodbo in zgodbo resnično 

doživijo (Korošec, 2006a). 

Pri pripravi prizorov z lutko učenci improvizirajo dialoge in gibanje. Omogočeno jim je 

prispevanje lastnih idej in scenarijev. Dana jim je možnost za uporabo domišljije in prikaz 

lastne ustvarjalnosti. Pomembno je, da učitelj te ustvarjalnosti ne zavira, temveč jo spodbuja. 

Učenci morajo imeti ob koncu celotnega procesa občinstvo, saj daje to njihovemu pripravljanju 

smisel (Korošec, 2006a). 

Korošec (2006a) je prepričana, da z lutko razvijamo domišljijo, ki je nujno potrebna za otroka. 

Lutka lahko v otrokovi domišljiji postane, dela in zmore vse, kar si želi. Z lutkami lahko 

izboljšamo koncentracijo in motivacijo pri pouku, dosežemo cilje in pomagamo otroku pri 

razumevanju snovi in pomnjenju. Otrok z uporabo lutke razvija samopodobo in samozavest, saj 

je ob izdelavi lutke samostojen in kasneje v scenarij vnaša svoje ideje in uporablja svoja gibanja. 

Lutko ustvari takšno, kot si jo je zamislil in v predstavljanju lutke sledi svoji domišljiji in svojim 

idejam, brez usmerjanja odraslih. Z uporabo lutke otrok razvija socialne veščine, saj pri 

ustvarjanju scenarije in predstave sodeluje z drugimi, sklepa kompromise in rešuje probleme. 
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Pozoren mora biti tudi na čustvene odzive drugih in s tem razvija empatijo in izražanje čustev. 

Otrokovo samostojno delo z lutko vpliva tudi na razvoj ustvarjalnosti.  

Lutke, ki so v praksi največkrat uporabljene, so: lutke na palici, lutke na nitkah, ročne lutke, 

ploske lutke, mimične lutke in maske (Varl, 1995a). 

2.9.3.1. Primeri uporabe lutk 

 

Korošec (2006b) je zapisala, da lahko lutke uporabimo v različnih situacijah. Uporabimo jih 

lahko, ko poustvarjamo zgodbe iz literature, ko želimo ustvariti novo zgodbo, ki se tematsko 

veže na otrokove izkušnje, ko želimo razložiti vsebino z različnih predmetnih in socialnih 

področij ali ko želimo sporočiti čustva in dati možnost otroku, da spregovori preko lutke. Tudi 

za obnavljanje berila je izbira lutke primerna, saj tako z učenci obnovimo zgodbo na zanimiv 

in zabaven način. Lutke lahko torej uporabimo pri posredovanju nove snovi, pri iskanju 

informacij, učenju pesmic, obnavljanju zgodb in pri ponavljanju ter utrjevanju. Z uporabo lutke 

učencem popestrimo uro in jim omogočimo učenje z veliko zabave in sproščenosti.  

Korošec (2006a) opiše dejavnost namiznega gledališča in predstave z igračami, primerne za 

učence od 4 do 11 let. Učenci uporabijo plišaste igrače in te z malo domišljije otrok oživijo v 

predstavi. Otrokom pustimo, da sami organizirajo igralni prostor, dovolimo prosto 

komunikacijo med otroki in spodbujamo ustvarjalnost.  

2.9.4. PREDMETI (ANG. REALIA) 

 

O uporabi predmetov in naravnem pristopu sta prva spregovorila Krashen in Terrell (1983). 

Takšen pristop otroku pomaga pridobiti znanje, ki ga razume, in pomaga ustvariti povezavo 

med učenjem in pridobitvijo znanja. V ospredje postavlja razumevanje pomena stvari in 

poudarja, da uporaba predmetov pripomore k boljši vizualizaciji in aktivnostim, ki pripeljejo 

do boljšega znanja. Pri uporabi tega učnega sredstva besede predstavimo z uporabo predmetov 

iz resničnega življenja (Krashen in Terrel, 1983). Nunan (1999) zapiše, da je uporaba 

predmetov (angl. realia) uporaba učnih sredstev iz zunanjega sveta, ki jih uporabimo za učenje 

v učilnici. Tudi Soames (2010) na podoben način opiše učno sredstvo, ko zapiše, da je to 

uporaba resničnih predmetov, ki jih najdemo v vsakdanjem življenju in jih uporabimo za 

učenje.  

Cancelas in Ouvina (2003) zapišeta, da uporaba predmetov ne zahteva priprave na prikaz ter 

pripomore k učenju tujega jezika s svojo preprosto uporabo in nizkimi stroški. S prikazovanjem 
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predmetov pomagamo učencu, da poveže učenje tujega jezika z resničnimi izkušnjami iz 

svojega življenja in mu omogočimo, da novo znanje prejme na naraven način.  

Richards in Platt (1992) pravita, da učitelj v razredu uporabi resnične predmete kot primere in 

pomoč pri pogovorih in učenju tujega jezika. Učitelj v razred prinese oblačila, kuhinjske 

pripomočke, hrano itd., se o predmetih pogovori z učenci, organizira krajše igralne aktivnosti z 

uporabo teh predmetov in s tem spodbuja učence, da povežejo nova spoznanja z lastnimi 

izkušnjami. Delo pri pouku s predmeti, ki so učencem znani, pomaga pri boljši zapomnitvi 

novih spoznanj in trajnejšemu znanju.  

Uporaba predmetov je še posebej koristna za začetnike pri učenju besed ali stimulacije 

aktivnosti. Predmete, ki so zanimivi in ''govorijo zgodbo'' lahko uporabimo pri pouku. Z 

uporabo predmetov v razred prinesemo dinamiko in drugačnost. Edina meja, ki jo ima učitelj 

glede predmetov je velikost in število, saj mora razmišljati o tem, da mora te stvari prinesti v 

razred. Pri uporabi predmetov moramo upoštevati starost učencev, s katerimi uporabljamo ta 

učna sredstva. Za starejše učence in odrasle zna biti uporaba otročja in neprimerna (Harmer, 

2007).  

2.9.4.1. Primeri uporabe predmetov 

 

Harmer (2007) zapiše, da je pri začetnikih uporaba predmetov pomembna, saj spodbuja učence 

k aktivnosti in jim predstavi pomen besed. Učitelj lahko v razred prinese telefone in z učenci 

skupaj sestavijo pogovore in izvedejo igro vlog. Prinese lahko plastično sadje, ure, kovance, 

gumbe, prstane, stare okvirje slik, ključe in druge predmete. Učitelj učence razdeli v skupine in 

vsaka skupina iz vreče z zaprtimi očmi potegne predmet. Vsaka skupina nato nekaj pove o 

predmetu.  

Učitelj lahko ustvari menije s hrano in jih razdeli učencem. Učenci z igro vlog zaigrajo, kaj bi 

naročili v gostilni. Učenci lahko v šolo prinesejo sliko svoje družine, s pomočjo katere opišejo 

družino. Učitelj lahko v razredu organizira modno pisto. V šolo prinese oblačila, učenci oblačila 

izberejo in jih oblečejo ter nato svojo kreacijo predstavijo ostalim učencem. Učitelj lahko v šolo 

prinese škatlo, v katero polaga predmete. Predmete nato opisuje, učenci pa ugibajo, kaj je v 

škatli. Učitelj lahko v šolo prinese tudi hrano, ki jo učenci poskušajo z zavezanimi očmi in 

ugibajo, za katero hrano gre.  
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2.9.5. DIDAKTIČNE IGRE 

 

Kepec (2002) poudarja, da lahko didaktične igre uporabimo na vseh stopnjah učnega procesa. 

Pomembno je, da didaktična igra ni usmerjena le na nova spoznanja, temveč da je ta povezana 

z učenčevimi izkušnjami in predznanjem. Didaktične igre so še posebej priporočljive za nižje 

razrede zaradi učenčevih potreb po igri in sproščanju.  

Razlikovati moramo med prosto igro otroka in didaktično igro. Učitelj mora za uspešen potek 

pouka izbirati raznolike učne metode in oblike dela, jih med seboj kombinirati in biti prepričan 

v ustreznost le-teh. Didaktična igra je ena izmed učnih metod (Tomić, 2002). Učni proces mora 

potekati tako, da ob koncu dobimo rezultate in dosežemo željene cilje. Prav zaradi tega ne 

moremo proste igre uporabiti pri pouku. V primeru, da v igro vključimo učne cilje in 

izobraževanje in jo ustrezno vključimo v pouk, pa dobimo učinek, ki ga prepozna le učitelj, 

učenci pa se ga sploh ne zavedajo. Didaktične igre so jasno načrtovane, usmerjene k določenim 

učnim ciljem, niso spontane in ne nastanejo zaradi učenčevih potreb in želja. Domisli se jih 

učitelj prav z določenim namenom in ciljem. Imajo vsebino, potek in nalogo, ki terja določen 

intelektualen napor. Učenec s končano igro doseže zadovoljstvo, učitelj pa z njo preverja, ali je 

učenec dosegel določene cilje. Učitelj mora biti pri izbiri iger pozoren na razvojno stopnjo 

učencev, njihove interese in ustreznost le-teh (Tomić, 2002).  

M. Horvat (2001: 17) trdi, da »didaktično igro lahko poimenujemo tudi celotna metoda učenja, 

saj pouk z didaktičnimi igrami omogoča bogato učno okolje, ki vzpodbuja domišljijo, zabavo, 

pustolovščino, fantazijo, tveganje, pristno komunikacijo in pozitivno dinamiko«. M. Horvat 

(prav tam) omeni, da je učenje še toliko bolj uspešno, če učencem omogočimo, da samostojno 

iščejo, razmišljajo in celo sodelujejo v skupinah. 

Kapp (2013) in Davies, Davies in Lynch (2003) navajajo raziskave, ki potrjujejo, da je 

poučevanje z uporabo didaktičnih iger učinkovitejše kot klasično, igre pa pozitivno vplivajo na 

motiviranost, pomnjenje, trajnost znanja in uspeh kot tudi na višjo aktivnost šibkejših učencev, 

ki z igro dobijo možnost, da se izkažejo. Tudi Juriševič in Pižorn (2012) sta ugotovili, da so 

učenci bolj naklonjeni pouku tujega jezika, če ta vsebuje igre.  

Pollard in Duvall (2006) trdita, da uporaba didaktičnih iger pri pouku pozitivno vpliva na 

vzdušje v razredu, toda opozorita, da mora biti učitelj za izpeljavo iger strokovno usposobljen, 

saj bo le tako ta metoda učinkovita in uspešna.  
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M. Kepec (2002) didaktične igre uvršča med igre s pravili, saj imajo te določena pravila in 

potekajo na dogovorjen način. Didaktične igre morajo biti oblikovane tako, da učence navajajo 

na vztrajnost in premagovanje ovir in obenem na disciplino in sprejemanje posledic.  

Didaktične igre niso le zabava in velika motivacija za učence, temveč lahko zagotovijo odlično 

vajo za izboljšanje izgovorjave, besedišča, slovnice in vseh štirih jezikovnih spretnosti: pisanje, 

govorjenje, poslušanje, branje. Za večino otrok so didaktične igre tudi povezava doma in šole, 

zaradi katere se počutijo varne in bolj sproščene. V nekaterih kulturah so didaktične igre 

prepoznane kot izgubljanje časa, saj v njih ne prepoznajo potenciala za izboljšavo znanja jezika. 

To je lahko res, če didaktične igre niso dovolj precizno izbrane in organizirane, če je jezik, ki 

ga spodbujajo zelo omejen ali pa ga sploh ni, ali če uporabljenega jezika med igro ne 

spremljamo in ne popravljamo. Učenci se namreč večkrat osredotočijo na to, da didaktično igro 

zaključijo hitro in na najlažji možen način, brez da se posvetijo vaji jezika. Da igro dobro 

izkoristimo in organiziramo se moramo najprej osrediniti na koristi pri tujem jeziku, ki jih bodo 

pridobili med igranjem didaktične igre (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

2.9.5.1.Vrste in izbira didaktične iger 

 

M. Kepec (2002) navaja, da didaktične igre razdelimo na igre na srečo in strateške igre. Pri 

strateških igrah je v ospredju znanje, medtem ko je pri igrah na srečo dodan element sreče. Ta 

element sreče lahko pozitivno vpliva na manj sposobne učence in jih tako dodatno motivira.  

Brewster, Ellis in Girard (2002) didaktične igre razdelijo v dve skupini. Prva skupina so 

didaktične igre, pri katerih je v ospredju kontrola jezika oziroma igre osredotočene na 

pravilnost, in druga skupina, pri katerih je v ospredju komunikacija in tekoče govorjenje tujega 

jezika. Prva skupina se osredotoči na izpopolnjevanje pravilnosti uporabe angleškega jezika in 

uporabo določenih besed, ki se nenehno ponavljajo in si jih otrok tako zapomni. Paul (1996, 

str.175) opozori, da lahko takšne vrste iger učence spremenijo v ''papagaje, ki ne razmišljajo'', 

temveč samo ponavljajo naučene dele iz iger. Didaktične igre osredotočene na pravilnost so po 

navadi točkovane in ob koncu ponudijo zmagovalca. Te didaktične igre se osredotočajo na 

razumevanje jezika preko branja in poslušanja kot tudi na produkcijo jezika, tj. govorjenje in 

pisanje. Kljub temu da pri nekaterih didaktičnih igrah otrok ne izreče niti besede,  posluša in se 

navadi na poslušanje istih besed ter jih na takšen način pomni.  
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Didaktične igre morajo biti nadzorovane in učitelj mora biti prepričan, da otrok ob igranju 

razmišlja in ne samo ponavlja že slišano. Didaktične igre osredotočene na tekoče govorjenje 

tujega jezika se osredotočajo na komunikacijo in sodelovanje z drugimi učenci. Učenci se 

osredinijo na končanje naloge z uporabo primernega jezika (Brewster, Ellis in Girard 2002). 

Učitelj se mora zavedati, katere didaktične igre spodbujajo tekmovalnost in katere sodelovanje. 

Tekmovalne igre so lahko organizirane v skupinah, ekipah, parih ali individualno. Na koncu je 

nujno naznaniti zmagovalca, ki je nekaj zaključil prvi, ki je prvi vse poiskal itd. (Brewster, Ellis 

in Girard, 2002). Lowe (1988) poudarja, da učitelj pri igranju didaktičnih iger ne sme povsem 

izključiti tekmovalnih situacij, a mora kljub temu paziti, da gre za zdravo tekmovalnost in 

obenem spodbujati tekmovalnost s samim seboj in lastnimi dosežki.  

Treher (2011) zapiše, da so namizne igre (ang. boardgames) zanemarjen način poučevanja in 

da se večina ne zaveda prave vrednosti igranja namiznih iger. Večina ustvarjenih namiznih iger 

je namenjena mlajšim otrokom, a namizne igre so primerne tudi za odrasle. Namizne igre so 

pomembno orodje, ki nam omogoča, da se z njim sami preizkusimo ter preizkusimo naše znanje 

in mišljenje. Pripomorejo k boljši razredni klimi in za učenca ustvarijo varno okolje, v katerem 

se sprosti in se dobro počuti. Kljub sproščenosti med učenci obstaja motivirajoča tekmovalnost. 

Igra omogoča učencem, da se ne zavedajo učenja, a kljub temu pridobivajo znanje ter daje 

možnost, da delajo napake in vendar pridobivajo nove informacije. Ob namiznih igrah se učenci 

učijo tudi sodelovanja z ostalimi in so del diskusij. Obstajajo tudi namizne didaktične igre za 

različne učne stile.  

Pri izbiranju didaktičnih iger mora biti učitelj pozoren na to, ali je igra primerna za začetnike 

in mlade učence tujega jezika in ali igra učence spodbudi ali umiri. Didaktične igre za začetnike 

morajo imeti preprost jezik in lahka navodila ter izpeljavo. Vsi učenci morajo imeti možnost 

sodelovanja in igra mora biti prijetna in zabavna. Potrebna je učiteljeva uporaba prvega jezika, 

da učencem razloži navodila, če so ta bolj kompleksna in vsebujejo težje in otrokom nepoznane 

besede. Pomembno je, da otrokom postopoma predstavi nove besede in strukture. Najboljši 

način je, da z enim od učencem najprej igra igro učitelj sam in tako ostalim demonstrira potek 

igre. Če se igra izvaja prvič, mora učencem dati drugo priložnost, da se vrnejo v igro. Igre 

morajo učenca spodbuditi tako mentalno kot tudi fizično in zagotoviti aktivnost (Brewster, Ellis 

in Girard, 2002). 

Didaktične igre niso namenjene le dopolnilu pri pouku ali zabavi. Učitelj se mora jasno zavedati 

znanja, ki ga učencem da igranje določene didaktične igre.  
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Učitelj mora zagotoviti, da ima vsak posameznik svojo nalogo in da je zaposlen. Prehitro iz igre 

izpadlega učenca mora učitelj zaposliti, da ne moti pouka. Učitelj mora imeti veliko izbiro 

didaktičnih iger, ki jih lahko uporabi v različnih delih ure. Uporabljati mora didaktične igre, ki 

učenca pritegnejo k poslušanju, krajše igre, ki učenca med poukom sprostijo in mu dajo 

energije, igre, ki jih uporabi ob koncu pouka kot zaključek teme in igre, ki trajajo dlje časa in 

razvijajo jezik na bolj sistematičen način (Brewster, Ellis in Girard 2002).  

T. Krapše (1998) omeni, da didaktične igre pozitivno vplivajo na socialno, emocionalno, 

diagnostično, kognitivno funkcijo in funkcijo preverjanja in ocenjevanja. Didaktične igre pri 

učencih namreč spodbujajo empatičnost (npr. igra vlog), sodelovanje v skupini, oblikovanje 

pozitivne samopodobe, samopotrjevanje, samozaupanje, storilnost v šoli in učitelju ponudijo 

dodatne informacije o učencu in njegovih sposobnostih, ki jih morda pri klasičnem pouku ne 

opazi (prav tam).  

2.9.5.2. Igranje didaktičnih iger in organizacija 

 

Didaktična igra mora biti preprosta in učitelj mora učencem posredovati kratka in jasna 

navodila, saj lahko dajanje prezapletenih in predolgih navodil na učence vpliva zavirajoče. 

Učitelj se lahko odloči, da navodila poda v prvem jeziku in nato razumevanje preveri v 

angleščini. Pri dajanju navodil mora učitelj uporabljati majhno število osnovnih besed, ki si jih 

lahko učenci ob nenehnem ponavljanju zapomnijo. Učitelj mora previdno prilagoditi zahteve 

didaktične igre razredu in starosti. Poznati mora učence, njihovo znanje jezika in upoštevati 

njihovo pripravljenost na komuniciranje v tujem jeziku. Učitelj se sam odloči ali se didaktično 

igro učenec igra sam, skupaj z razredom ali v parih (Brewster, Ellis in Girard, 2002; M. Kepec, 

2002).  

Zelo pomembni sta organizacija razreda in načrtovanje dejavnosti s strani učitelja. Učenci 

sčasoma postanejo boljši pri pripravi razreda za igranje iger, a je kljub temu pomembno, da 

učitelj izbere vodjo skupine, ki igro nadzoruje in ponovi pravila, če je to potrebno. Učitelj ima 

ogromno vlogo že pri samem načrtovanju aktivnosti, izbiranju ustreznih učnih sredstev in 

organizaciji razreda, glavno vlogo pa ima tudi pri opazovanju, poslušanju, preverjanju 

učenčevega razumevanja, dajanju pohval in razlag, če so te potrebne. Učitelj otroka med 

igranjem ne sme preveč popravljati, če opazi, da to slabo vpliva na potek igre ali zagnanost 

učencev (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 
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Tomić (2002) navaja, da je vloga učitelja pri uporabi didaktičnih iger v razredu drugačna. 

Razmerje med učiteljem in učencem je drugačno in kakovostnejše. Glavno je, da je učitelj  

strokovno usposobljen, obenem pa zna vzdrževati disciplino in je prijatelj in sodelavec 

učencem.  

2.9.5.2. Primeri uporabe didaktičnih iger 

 

Na spletni strani Division of Science Technical and Environmental Education (1988) najdemo 

kar nekaj primerov uporabe iger pri pouku. Ena od iger, ki jih lahko uporabimo pri učencih, je 

namizna igra (ang. boardgame) kače in lestve. Igro lahko ustvarimo tudi sami. Ta igra učencu 

pomaga pri matematiki, pri štetju v tujem jeziku in pri komunikaciji. Pri igri uporabimo kocko. 

Primerna je za 4 učence. Isto igro lahko prilagodimo, ko pri pouku govorimo o zdravju in zdravi 

prehrani. Igro preimenuje v prehrambne kače in lestve. Učenci morajo prebrati sporočilo ali 

vprašanje in nanj odgovoriti in s tem se razvije pogovor o zdravih in nezdravih prehranskih 

navadah.  

Merhar idr. (2013) omenijo tudi abecedno igro, kjer se učenci učijo abecedo, igro spomin, s 

katero učenci ponovijo snov, igro lovilec, kjer učenci iščejo besede na isto začetno črko in se 

učijo izgovorjave besed ter druge. 

2.9.6. SLIKANICE  

 

Slikanica je tip otroške književnosti, kjer je v ospredju vsebina predstavljena predvsem z 

ilustracijami, medtem ko je besedilo precej skopo. Zgodba je otrokom predstavljena bolj 

likovno in v slikah (Santoro, 2009; str. 64).  

Slikanice so posebne knjige s tremi sestavinami: besedilom, ilustracijami in vsebinsko 

oblikovnim odnosom med besedilom in ilustracijo. Glede na delež besedila in ilustracij ločimo 

slikanico brez besedila, strip, slikanico, ilustrirano knjigo in knjigo brez ilustracij (Haramija in 

Batič, 2013).  

Slikanice brez besedila zgolj z ilustracijami predstavijo celotno zgodbo. Takšna slikanica od 

bralca pričakuje, da si ob opazovanju ilustracij sam ustvari pomen zgodbe, v katerem so 

vključena tudi bralčeva pričakovanja in ugotovitve o pomenu slik. Bralčeva naloga je, da 

odkrije odnose med slikami, le-te in dogodke med seboj povezuje in ustvarja pomen (Haramija 

in Batič, 2013).  
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Osnovne funkcije slikanice (Čaček, 2002; I. Mlakar, 2009, str. 58): 

-poučno-vzgojna funkcija (otrok pridobi določena znanja in razvija funkcije mišljenja), 

-spoznavna funkcija (otrok preverja pravilnost in ustreznost lastnih znanj o svetu in stvareh), 

-izkustvena funkcija (otroku je določena tema predstavljena preko zgodbe in slik), 

-estetska funkcija (razvijanje občutka za lepoto in estetiko), 

-zabavna funkcija (otrok poteši željo po igri in zabavi). 

Za kakovostno slikanico je potrebno imeti kakovostne ilustracije, ustrezno besedilo v slikanici, 

ustrezno oblikovano slikanico in posebne izrazne možnosti v slikanicah (Zupančič, 2012).  

 

2.9.6.1. Izbira in uporaba slikanic  

 

Namen uporabe zgodb je poučevanje tujega jezika kot celote. Učenci spoznajo jezik kot celoto, 

ki ni ločena na besedišče in slovnico (Čok idr., 1999).  

Učitelj lahko v razredu izbira med avtentičnimi zgodbami in neavtentičnimi zgodbami.  

Avtentične zgodbe so napisane za domače govorce (Ellis, Brewster in Girard, 2002; Szpotowicz 

in Szulc-Kurpaska, 2009, Zaro in Salaberri, 1995). Prednost izbire teh v razredu je 

izpostavljenost poslušanju neprilagojenega pravega jezika. Takšne zgodbe so za otroke velika 

motivacija, saj dobijo občutek zadovoljstva, ko delajo s ''pravo knjigo'' (Brewster, Ellis in 

Girard, 2002; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Poslušanje avtentičnega jezika spodbudi 

učence k sklepanju in razmišljanju o pomenih slišanih besed s pomočjo ilustracij (Pinter, 2006). 

Takšne zgodbe prvotno niso namenjene poučevanju, zato mora učitelj paziti, da izbira 

avtentičnih zgodb na učence ne deluje negativno in jih demotivira (Drašler Zorič, 2013).  

Neavtentične zgodbe pa so prirejene in prilagojene za tiste, ki niso domači govorci in se jezika 

še učijo (Drašler Zorič, 2013). Prilagajanje jezika naredi zgodbo dostopno skupini učencev z 

različnim znanjem jezika in različnim starostim otrok. S poenostavljanjem jezika je otrokom 

vzeta izkušnja dela s ''pravo knjigo'' (Pinter, 2006; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

Poenostavljanje avtentične zgodbe lahko to uniči in jo razvrednoti (Drašler Zorič, 2013). 

Zgodba mora kljub prilagojenosti vsebovati naravno rabo jezika, osnovno vsebino, organizacijo 

in register (Čok idr., 1999, str. 98). Prilagojene zgodbe so primerne za samostojno delo otroka, 

ko poskuša razviti svoje bralne sposobnosti (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 
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Slikanice morajo biti dobavljive, primerne, uporabne in pomembne za otroke. Nekatere zgodbe 

so jezikovno bolj kompleksne kot druge in učitelj mora biti med izbiro le-te pozoren na dolžino, 

na uporabljeno besedišče, uporabo ponavljanj in uporabo slik in ilustracij. Pozoren mora biti 

tudi na čas uporabe zgodbe v razredu, kognitivno stopnjo učencev in njihovo zmožnost držati 

koncentracijo med branjem (Brewster, Ellis in Girard 2002). Izbrana zgodba mora biti 

razumljiva, zanimiva, ravno prav dolga (ne predolga in ne prekratka) in jezikovno primerna. Po 

težavnosti naj bo malenkost nad ravnijo razumevanja, da otrokom predstavlja izziv (Krashen, 

1987). Skela (Čok idr., 1999) trdi, da besedilo, ki vsebuje otroku znane in neznane informacije, 

v njem vzbudi radovednost in vedoželjnost.  

Za uporabo slikanice v razredu je potrebna organizacija in načrtovanje. Branje brez načrtovanja 

je lahko stresno, učitelj brez organizacije izgubi motivacijo otrok, njihovo samozavest in 

pozornost. Učenec bo med branjem bolj užival, če bo branje načrtovano tako, da bo 

razumevanje učencev podprto na različne načine. Učenci morajo imeti občutek vpletenosti in 

morajo zgodbo povezati z realnostjo (Brewster, Ellis in Girard 2002). 

Glavne sestavine, ki jih učitelj potrebuje za uspešno izpeljano učenje tujega jezika so avtentičen 

pouk, pri katerem so učenci izpostavljeni pravi kompleksnosti jezika in bogastvu, ki ga ponuja 

tuji jezik (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Pouka ne prilagajamo starosti in s tem učencem 

omogočimo, da dobijo možnost eksperimentiranja v avtentičnem okolju. Pri samem učenju 

tujega jezika mora biti kontekst blizu otroku, lahko zapomnljiv, zanimiv, zabaven in takšen, da 

učenca motivira k nadaljnjemu učenju (Brewster, Ellis in Girard, 2002).  

Učitelj sam izbira med pripovedovanjem ali branjem zgodbe v razredu, oba načina pa imata 

svoje prednosti in pomanjkljivosti. Za predstavitev zgodbe lahko uporabi tudi zvočne posnetke. 

Ferguson (2007) meni, da je med pripovedovanjem in branjem ogromna razlika. S 

pripovedovanjem lahko učitelj doseže, da zgodba oživi. Učitelj je oseba, ki lahko s svojimi 

kretnjami, mimiko obraza, tonom, telesno govorico in zvoki učencem naslika zgodbo pred očmi 

(Dujmović, 2011). Učitelj ima možnost boljše povezave z učenci in držanja očesnega stika 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). Zgodba se ob večkratnem pripovedovanju spremeni, saj 

podrobnosti ne ostanejo iste in pride do izpuščanja ali dodajanja določenih delov, kar nekateri 

avtorji označijo kot slabost pripovedovanja (Brewster, Ellis in Girard, 2002; Garton, Copland 

in Burns, 2011). Do neuspešnega pripovedovanja torej pride, če se učitelj zgodbe ne nauči 

dobro na pamet (Paran in Watts, 2003).  



44 
 

Učitelj, ki zgodbo bere, ima to na dosegu, vedno jo pove na isti način, podrobnosti se ne 

spreminjajo in učitelj se lažje izogne napakam. Slikanico učitelj uporabi kot vodilo in po 

večkratnem branju si jo zapomni. Ferguson (2007) je mnenja, da branje in uporaba slikanice 

ovira neposredno komunikacijo in očesni stik med bralcem in poslušalcem.  Pri branju učitelj 

ne sme brati besedo za besedo in cel čas branja gledati v slikanico, temveč mora ohraniti očesni 

stik z učenci, se z njimi povezati in učencem kazati ilustracije, ki služijo kot pomoč pri 

razumevanju vsebine (Garton, Copland in Burns, 2011, Paran in Watts, 2003, Brewster, Ellis 

in Girard, 2002).  

Nekatere zgodbe so na voljo tudi na CD-jih in v nekaterih primerih so te zelo primerne in 

uporabne. Glas, ki ga poslušajo, omogoča smernice za izgovorjavo nekaterih besed, stavkov, 

poudarkov, ritma in intonacije, učitelju pa pokaže različne tehnike branja, kot so sprememba 

glasu za različne like, različne ritme, intonacije in hitrosti. Nekateri posnetki vsebujejo 

zanimive zvoke in efekte, ki so motivacija in podpora za otrokovo razumevanje. Negativna 

stran uporabe posnetih zgodb pa je, da poslušanje zgodb postane pasivno in mehanično, če 

posnetek ni načrtovan tako, da aktivira učence (Brewster, Ellis in Girard 2002). 

2.9.6.2.Primeri uporabe slikanic 

 

Učitelj izbere zgodbo npr. The kangaroo from Woolloomooloo, ki je zgodba z rimami in 

ponavljanjem. Govori o otrokovem obisku živalskega vrta, kjer ta spozna različne živali. Učitelj 

organizira dejavnosti pred, med in po poslušanju in s tem doseže zastavljene cilje (Brewster, 

Ellis in Girard, 2002). 

Učitelj izbere zgodbo Lačna gosenica. Med glasnim branjem naj učitelj spodbudi učence, da 

povedo, o čem govori zgodba, kdo je glavni lik zgodbe in kakšne lastnosti ima ta lik. Po prebrani 

zgodbi učitelj razdeli sličice iz zgodbe. Te sličice učenci razporedijo v ustrezen vrstni red in 

poskusijo opisati zgodbo. Učitelj lahko glasno prebere zgodbo in učence spodbudi, da poiščejo 

rime.  
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2.10. POZITIVNI VIDIKI UPORABE UČNIH SREDSTEV PRI POUKU 

ANGLEŠČINE V 3. RAZREDU  

 

2.10.1. POZITIVNI VIDIKI UPORABE UČBENIKOV 

 

Prednost dobrega učbenika je, da ta sledi učnemu načrtu, ima motivacijska besedila, CD-je, 

DVD-je in dodaten material, ki ga lahko učitelj uporabi pri pouku, da vanj vnese drugačnost. 

Učbeniki so predstavljeni na zelo privlačen način. Učiteljem olajšajo delo in omogočijo 

gotovost, tudi ko so ti prisiljeni načrtovati uro v zadnjem trenutku. Kljub načrtovanju v zadnjem 

trenutku učbenik služi kot vodilo in ponudi učitelju material, v katerega lahko zaupa. 

Neizkušenim učiteljem nudi pomoč in vir novih idej. Učbeniki pridejo s priročniki za učitelja, 

ki ne dajo samo postopka poučevanja, ampak tudi dodatne nasvete. Učencu omogočajo, da se 

spozna s snovjo, da pregleda snov za nazaj in pogleda, kaj bo še izvedel v prihodnje.  (Brewster, 

Ellis in Girard, 2002; Harmer, 2007; Skela, 1993; Skela, 2009; Rižnar, 2008). 

2.10.2. POZITIVNI VIDIKI UPORABE SLIKOVNIH KARTIC 

 

Prednost slik je, da prikažejo le bistvo in da jih lahko uporabimo v vseh etapah učnega procesa. 

Slika služi kot nadomestilo za naravni predmet ali pa je dopolnilo temu predmetu (Poljak, 1982; 

Podhostnik, 1980). Uporabljamo jih za uvod oz. za predstavitev novega besedišča ali kasneje 

za utrjevanje snovi. Pozitivni vidik uporabe slikovnih kartic je, da jih lahko izdela učitelj sam 

ali s pomočjo svojih učencev ali pa te izreže iz revij in časopisov (Harmer, 2007; Brewster, 

Ellis in Girard, 2002).  

Harmer (2007) trdi, da lahko slikovne kartice uporabimo za vajo besedišča in jezika in različne 

aktivnosti. Marsikatera slika lahko spodbudi diskusijo in se uporabi za spodbujanje uporabe 

kreativnega jezika. 

2.10.3. POZITIVNI VIDIKI UPORABE LUTK 

 

Korošec (2006b) zapiše, da je prednosti uporabe lutk ogromno. Z uporabo lutk se otrok giblje 

spontano, izraža svoja čustva, ideje in želje, sodeluje z drugimi v skupini in razvija osebne 

odnose. Otrok je angažiran in dejaven in med delom z lutko razvija izvirnost, ustvarjalnost, 

iznajdljivost in domišljijo. Pri delu z lutko gre za celostno učenje in uporabo celotnega telesa 

in mišljenja in uporabo jezikovne telesno-gibalne in osebne inteligenco.  
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Otroci razvijajo spontano besedno izražanje, pridobijo občutek za vrednotenje literature, 

razvijajo medsebojno usklajevanje in razvoj za občutek časa in prostora. Uporaba lutke 

spodbuja občutek lastne vrednosti, sprosti strahove, agresijo, frustracije, razvija otrokovo 

samozaupanja in osebno zadovoljstvo, izboljša fino motoriko, sposobnost poslušanja, 

sprejemanja, dajanja idej in reševanja problemov. Poleg vseh teh pozitivnih vidikov uporabe 

lutke pa se otrok nauči tudi vrednotiti lastna dela (Korošec, 2006b). 

2.10.4. POZITIVNI VIDIKI UPORABE PREDMETOV (ang. REALIA) 

 

Avtorji spregovorijo o kar nekaj pozitivnih vidikih uporabe predmetov pri pouku. Gower 

(1995), French (1983) in Bably ter Majid (2011) zapišejo, da uporaba konkretnih predmetov v 

razredu oživi učilnico, pritegne učence k sodelovanju, jih motivira, pritegne njihovo pozornost, 

pomaga pri koncentraciji, spodbuja kreativnost, učenje pa je naravno in ni prisiljeno. Heaton 

(1979) je mnenja, da uporaba realnih predmetov pripomore k dinamičnosti ure in produktivnosti 

učencev. Uporaba konkretnih predmetov v učilnici učencem prikaže pomen hitreje in bolj 

direktno kot razlaga novih besed. Ta pripomore k učenju novih besed, saj učenec sliši 

izgovorjavo in to poveže s predmetom, ki ga opazuje (Gower, 1995). Tudi Soames (2010) meni, 

da je prednost uporabe predmetov, da se ti učencu vtisnejo v spomin, saj ustvarijo povezavo 

med predmeti, ki jih učitelj prikazuje, in novimi besedami. Bably in Majid (2011) trdita, da 

učenec predmet, ki ga učitelj prikazuje, prepozna nemudoma, zato učitelj ne izgublja časa z 

razlago. Uporaba predmetov iz učenčevega življenja ustvari boljšo učno atmosfero, ki učencem 

pomaga pri zapomnitvi novih besed.  

Poleg tega da uporaba predmetov po mnenjih avtorjev pozitivno vpliva na delo, aktivnost in 

klimo v razredu, pa French (1983) omeni, da je uporaba resničnih predmetov boljša kot 

prikazovanje slik in poleg tega še cenejša.  

Bably in Nusrat (2017) zapišeta, da uporaba določenih avtentičnih materialov seznani učence z 

dogajanjem po svetu in posledično te razvijajo globalno zavedanje. Z uporabo takšnih 

materialov učenci pri pouku postanejo bolj aktivni, pouk postane bolj interaktiven in učenci 

postanejo bolj samostojni.  
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2.10.5. POZITIVNI VIDIKI UPORABE IGER 

 

Brewster, Ellis in Girard (2002) omenijo nekaj prednosti didaktičnih iger. Didaktične igre v 

pouk vnesejo različnost učnih situacij, spremenijo potek pouka, učence navdajo z novo 

motivacijo za delo, obnovijo energijo učencev in ''osvetlijo'' formalen način poučevanja. Igre 

so prikrit način učenja in izboljšajo razpon pozornosti, koncentracijo, spomin, poslušanje in 

branje. Med igranjem didaktičnih iger so učenci spodbujeni k sodelovanju, med njimi se poveča 

komunikacija, kar pomaga pri izboljšanju tekočega govorjenja tujega jezika. Didaktične igre 

prikažejo šibke točke uporabe tujega jezika, kar je v pomoč učitelju, spodbujajo pisanje, 

izboljšajo spomin in spodbujajo uporabo bolj kreativnega načina uporabe jezika. 

McFarlane, Sparrowhawk in Heald (2002) zapišejo, da so prednosti iger razvoj otrokovega 

strateškega razmišljanja, načrtovanja, komunikacije, dela s številkami, dogovarjanje z ostalimi, 

pridobivanje spretnosti skupnega sprejemanja odločitev in organizacija podatkov.  

Joyce, Gerhard in Derby (2009) poudarijo tudi razvijanje osebnih spretnosti, kot je vztrajnost, 

motoričnih spretnosti, socialnih spretnosti, kot je komunikacija, in intelektualnih spretnosti npr. 

reševanje problemov v skupini pri delu z igrami v razredu.  Avtorji zapišejo tudi, da z igrami 

dosežemo visoko stopnjo sodelovanja in motivacije pri otrocih.  

2.10.6. POZITIVNI VIDIKI UPORABE SLIKANIC 

 

Pravi pomen zgodb je, da te omogočajo boljše razumevanje, omogočajo idealne pogoje za 

učenje in ponudijo jezik, ki presega učenčeve meje razumevanja jezika. S slikanicami 

predstavimo jezik na način, ki je že znan otrokom. Zgodbe pri pouku uporabljamo, da otroke 

motiviramo, jim postavimo izziv, jim zgodbo predstavimo kot zabavo in z njo učencem 

pomagamo razvijati pozitivni odnos. S pomočjo knjig lahko učenec razvije željo po nadaljnjem 

učenju. Učenci ob pravilno izvedenem branju in predstavitvi zgodbe postanejo osebno vpleteni 

vanjo, saj se poistovetijo z liki in s tem razvijajo svojo domišljijo. Slikanice povezujejo fantazijo 

in realnost in pomagajo otroku, da osmisli svet in poveže dom in šolo, poslušanje zgodb pa v 

razredu ustvari tudi socialno izkušnjo. Učenci ob poslušanju skupaj jokajo, se smejijo, delijo 

navdušenje, učitelju pa je omogočena raba novih besed in ponovitev že naučenih. Poslušanje 

zgodb učencu omogoči, da se začne zavedati ritma, intonacije in izgovorjave. Zgodbe učencem 

predstavijo nove stile učenja besed in omogočajo razvoj različnih inteligenc, ki pripomorejo k 

učenju, omogočajo idealne možnosti za predstavitev kulturnih informacij in razvijajo strategije 

učenja kot so poslušanje za določen pomen, predvidevanje, ugibanje pomena in postavljanje 
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hipotez (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Dotaknejo se univerzalnih tem, ki presegajo vsakdanje 

dialoge. Učitelj lahko zgodbe izbere tako, da se te povezujejo tudi z drugimi predmeti in zgodbe, 

ki omogočajo drugačnost in učence pritegnejo osebno. Zgodbe omogočajo zaključke ur v obliki 

iger, kvizov, dram, pesmi in izdelave svojih zgodb. Učenci z zgodbami zgradijo temelje za 

nadaljevanje šolanja, saj se naučijo struktur, različnih spretnosti in besedišča (Brewster, Ellis 

in Girard, 2002). Brewster, Ellis in Girard (2002) menijo, da je pozitivna stran branja v razredu 

prav celosten pristop v izobraževanju, ki ga z medpredmetnim povezovanjem (matematika - 

štetje; naravoslovje - življenjski krog živali; zgodovina - živali v preteklosti itd.), učenjem 

učenja (spodbujanje učenca in njegovih potencialov, da ta doseže avtonomnost in 

samostojnost), utrjevanjem konceptov (uporaba zgodb za razvoj konceptov in predstav) in 

medkulturnim izobraževanjem (razvijamo učenčevo razumevanje drugačnosti, različnih kultur, 

spoštovanja  in medkulturne občutljivosti, enakih priložnosti ter pravic in dolžnosti).  

Moč zgodbe je povezovanje poetike in literature z izkušnjami zgodnjega otroštva. Zgodbe 

dajejo priložnost doživljanja domišljijskega sveta in pridobivanja znanja jezika (Cameron, 

2001). Učenci s poslušanjem zgodb pridobivajo na tekočnosti poslušanja, slušnega 

razumevanja in branja. Učitelj med branjem pridobi učenčevo pozornost, iz njega izvabi 

informacije in ga spodbudi, da razvija spretnost govorjenja (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 

2009). 

 

2.11. IZZIVI PRI UPORABI UČNIH SREDSTEV PRI POUKU ANGLEŠČINE 

V 3. RAZREDU 

 

2.11.1.  IZZIVI PRI UPORABI UČBENIKOV 

 

Učitelj je pri uporabi učbenika omejen, manj samostojen in manj avtonomen, saj ga učbenik 

vodi po določenih metodičnih korakih. Učitelju preprečuje ustvarjalnost in mu vsiljuje vnaprej 

določene metodične poti obravnave. Z uporabo učbenika učitelj težko upošteva učno slabše in 

napredne učence, saj je ta napisan in prilagojen povprečnemu učencu. Učbeniki so enaki za vse 

šole in ne upoštevajo lastnosti šole ali razreda, v katerem učitelj poučuje. Učbeniki hitro 

zastarajo in postanejo neuporabni (Andoljšek, 1976; Skela, 1993; Skela, 2009; Rižnar, 2008).  
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Nepravilno uporabljeni učbeniki vsiljujejo stile učenja in vsebino učencem in učiteljem. V 

razred prinesejo enakost in nespremenljivost in to lahko za učenca ustvari dolgočasen in pasiven 

pouk. Nekatere teme v učbenikih so za nekatere učence lahko žaljive, za druge dolgočasne, zato 

se mora učitelj odločiti, kako bo načrtoval svojo uro in kdaj bo sledil učbeniku (Harmer, 2007). 

2.11.2. IZZIVI PRI UPORABI SLIKOVNIH KARTIC 

 

Slika vpliva le na vid in z opazovanjem slike opazovalec predmet na sličici spozna le z ene 

strani in ne v celoti. Negativni vidik slik je tudi statičnost le-teh (Poljak, 1982). Podhostnik 

(1980) trdi, da lahko učenca opazovanje slike zmede, saj se ne osredotoči na tisti del, ki ga želi 

prikazati učitelj. Opozori, da je potrebno del slike prekriti, da se učenci osredotočijo samo na 

del in opazujejo le tisto, kar učitelj želi, da vidijo.  

Pri uporabi slikovnih kartic lahko naletimo na težavo, če te niso dovolj velike in jih ne vidi 

celoten razred ali če uporabljena slika ne prenese ustrezno pomena slikovne kartice (Brewster, 

Ellis in Girard, 2002). 

Na učenca lahko slikovne kartice vplivajo negativno, če te niso primerne zanj in obravnavano 

temo, če niso prilagojene starosti in stopnji jezika učenca, so preotročje za njegovo starost ali 

kulturno neprimerne in učenca užalijo (Harmer, 2007, Koshofer in Wederardt, 1990).  

Koshofer in Wederwardt (1990) opozarjata na  še nekaj pomanjkljivosti uporabe slik pri pouku. 

Slike so uničljive, zato potrebujejo posebno shranjevanje. Slike, ki jih prikazujemo učencem so 

omejene na straneh. Učenci tako spoznajo bistvo slike, ne razumejo pa, v kakšno okolje objekt 

na sliki spada. Slike prikazujejo le širino in dolžino, zato je lahko tudi to ena od pomanjkljivosti, 

saj lahko to učencem s slabo prostorsko predstavo predstavlja veliko težavo.  

2.11.3. IZZIVI PRI UPORABI LUTK 

 

Izbira napačne in prekompleksne lutke lahko negativno vpliva na vzdušje v razredu. Pomembno 

je zavedanje težavnosti uporabe določenih lutk npr. lutk na nitkah in ploskih lutk. Lutke na 

nitkah so tehnično najzahtevnejše za uporabo in lahko za otroka predstavljajo težavo, pri 

ploskih lutkah pa je gibanje omejeno in to morajo razumeti tudi učenci (Varl, 1995a; Varl, 

1997b). 
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2.11.4. IZZIVI PRI UPORABI PREDMETOV 

 

Učitelj ne sme prilagajati operativnih ciljev z namenom uporabe določenega predmeta iz 

resničnega življenja. Preden učitelj izbere predmete, mora razmisliti, ali so ti primerni za 

učence, njihovo stopnjo kompetentnosti, kulturo in interese. Delo z izbranimi predmeti mora 

biti načrtovano in organizirano, saj lahko slaba organizacija povsem poruši učenčevo 

razumevanje in povezovanje avtentičnega jezika in predmetov. Učitelj ne sme spregledati 

stopnje težavnosti predmetov. Če bodo predstavljeni predmeti preveč kompleksni in 

nerazumljivi za učenca, bo to zanj predstavljalo frustracijo (Bably in Nusrat, 2017). French 

(1983) prav tako opozori, naj učitelj ne uporablja predmetov in oblačil, ki so last učenca. Takšna 

pozornost lahko namreč tistega, ki je izpostavljen, postavi v neprijeten položaj.  

2.11.5. IZZIVI PRI UPORABI IGER 

 

Velik izziv pri uporabi didaktičnih iger je načrtovanje učne ure in vključevanje iger v le-to, 

premalo prostora za izvedbo, različne stopnje znanja otrok, cena didaktičnih iger, v primeru da 

te kupimo, in trajanje učiteljevega pripravljanja na didaktično igro z organizacijo razreda 

(Egenfeldt-Nielsen, 2006). 

Kirriemuir in McFarlane (2004) ter Klopfer idr. (2009) zapišejo, da so slabosti iger težko 

povezovanje teh z ostalimi predmeti in učnim načrtom, oteženo načrtovanje in vključevanje 

iger v učne ure, izbiranje starostno in kognitivno primernih iger s primernimi temami, 

nepotrebne podrobnosti iger, ki učencem kradejo pozornost in jih ne moremo odstraniti. 

 

2.11.6. IZZIVI PRI UPORABI SLIKANIC 

 

Slikanice morajo biti dobavljive, starostno in kulturno primerne in uporabne. Za otroka morajo 

biti pomembne, kar pomeni, da v njih vidi smisel in zna te povezati s svojimi izkušnjami in 

življenjem. Učitelj, ki izbere jezikovno pretežke, neprimerne in nerazumljive slikanice, tvega, 

da bodo učenci izgubili interes. Pozoren mora biti tudi na dolžino slikanice, uporabljeno 

besedišče, uporabo ponavljanj, uporabo slik in ilustracij, na čas dela s slikanico, konceptualno 

stopnjo učencev in njihovo zmožnost držati koncentracijo med branjem.  

Uporaba slikanice v razredu je neuspešna, če učitelj ni organiziran in pripravljen, saj je 

preprosto branje brez načrtovanja stresno, učitelj pa brez organizacije izgubi motivacijo otrok, 

njihovo samozavest in pozornost (Brewster,Ellis in Girard, 2002; Zupančič, 2012). 
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Brewster, Ellis in Girard (2002) trdijo, da težave nastopijo tudi pri pripovedovanju zgodb, saj 

vsak ni dober pripovedovalec, sploh če na pripovedovanje ni ustrezno pripravljen. Do težav 

pride tudi, če se učitelj odloči, da zgodbo predstavi na CD-ju. Učencu je tako onemogočena 

povezava z učiteljem, ki jih lahko s pripovedovanjem ali branjem aktivira z uporabo mimike, 

kretenj in različnih glasov. Onemogočeno je ponavljanje dela, ki ga učenci morda niso razumeli, 

ni jim dopuščeno predvidevanje in tako lahko poslušanje zgodb postane pasivno in dolgočasno.  

  



52 
 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

V šolskem letu 2016/2017 se je pričelo uvajanje tujega jezika v prvo triletje in raba učnih 

sredstev v tem obdobju pri pouku angleščine še ni dobro raziskana. Prav zato sem želela 

ugotoviti, kakšna učna sredstva najbolj odgovarjajo učiteljem in kakšna učencem. Zanimalo me 

je, ali je uporaba učbenika večja kot uporaba dodatnih učnih sredstev in katera učna sredstva, 

po mnenju učiteljev, najbolj pripomorejo k usvajanju znanja, zapomnitvi novih spoznanj in 

dvigu motivacije. Učitelj mora izbrati nazorna, oprijemljiva in konkretna učna sredstva, ki bodo 

v učnem procesu pomagala učencem pri pomnjenju novih učnih spoznanj in razumevanju 

posameznih pojmov, še posebej na začetku učenja tujega jezika. To od učitelja zahteva 

premislek, saj morajo biti učna sredstva prilagojena posameznemu razredu in učenčevim 

izkušnjam. Katero učno sredstvo učitelj izbere, je njegova odločitev, premisliti pa mora, ali je 

to najučinkovitejše, se zavedati njegovega vpliva na učence, pozitivnih vidikov tega učnega 

sredstva ter težav, do katerih lahko pride pri uporabi le-tega. Učitelj se mora zavedati, kaj z 

določenim učnim sredstvom pridobijo učenci in ali je njegova uporaba pri pouku smiselna za 

razvijanje določene jezikovne zmožnosti. Zato se postavlja vprašanje, katera učna sredstva 

uporabljajo učitelji pri pouku angleščine v 3. razredu, saj v učnem načrtu (UN) za tuji jezik v 

2. in 3. razredu (2013) svetujejo raznoliko uporabo učnih sredstev, ki bodo ustrezala načelom 

zgodnjega učenja in poučevanja ter odsvetujejo rabo učbenika. V slovenskem prostoru še nisem 

zasledila raziskave, ki bi se poglobila v uporabo učnih sredstev pri pouku angleščine, zato sem 

se odločila, da to raziščem sama. Ker pa učna sredstva močno vplivajo tudi na učence, me 

zanima, kakšna mnenja imajo o učnih sredstvih tudi učenci. Tudi raziskav o tem, katera učna 

sredstva motivirajo učence in so zanje najbolj zanimiva, v slovenskem prostoru še nisem 

zasledila.  
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3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: V kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenik in dodatna učna sredstva pri pouku 

angleščine v 3. razredu? 

RV2: V katerem delu učnega procesa učitelji uporabljajo učna sredstva pri pouku angleščine v 

3. razredu? 

RV3:  Skupaj s katerimi oblikami dela učitelji uporabljajo učna sredstva pri pouku angleščine 

v 3. razredu? 

RV4: Kako učitelji pridobijo učna sredstva? 

RV5: Kateri so, po mnenju učiteljev, pozitivni vidiki uporabe učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu? 

RV6: S katerimi težavami se učitelji srečujejo pri uporabi učnih sredstev? 

RV7: Pri uporabi katerega učnega sredstva učitelji opazijo povečano zanimanje in motivacijo 

učencev? 

RV8: Za razvoj katere jezikovne zmožnosti učitelji uporabljajo učna sredstva? 

RV9: Ali so se učitelji pripravljeni dodatno izobraževati o uporabi učnih sredstev pri pouku?  

RV10: Ali število let poučevanja angleščine v prvem triletju vpliva na uporabo in izbiro učnih 

sredstev?  

RV11: Ali velikost razreda vpliva na uporabo in izbiro različnih učnih sredstev?  

RV12: V kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenik in dodatna učna sredstva pri pouku 

angleščine v 3. razredu po mnenju učencev? 

RV13: Katero učno sredstvo najraje uporabljajo učenci? 

RV14: Ali učenci z učnimi sredstvi raje delajo sami ali jim bolj ustreza, da z njimi rokuje 

učitelj? 

3.3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna raziskava.  
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3.4. VZOREC OSEB 

 

V vzorec so zajeti učitelji iz različnih slovenskih regij, ki poučujejo angleščino v 3. razredu in 

učenci, ki 3. razred obiskujejo. V raziskavi je sodelovalo 80 učiteljev in 80 učencev.  

V raziskavi je sodelovali 80 učiteljev, od tega 14 (17,5 %) moških in 66 žensk (82,5 %). 

   

Slika 1: Deleži sodelujočih učiteljev glede na spol 

Glede na delovno dobo prevladuje število učiteljev, ki poučujejo angleščino v 3. razredu 3 leta 

(27,5 %). Približno petina poučuje angleščino 2 leti (18,75 %), kot tudi približno petina 

anketirancev poučuje angleščino 5. leto (18,75 %).  Približno sedmina poučuje angleščino 1 

leto (13,75 %). Približno toliko učiteljev poučuje angleščino 4. leto (13,75%). En učitelj 

poučuje angleščino 7 let (1,25 %), en 8 let (1,25 %), en 10 let (1,25 %), en 11 let (1,25 %), en 

15 let (1,25 %) in en 17 let (1,25 %). 

Spol anketirancev:

Moški Ženske
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Slika 2: Deleži sodelujočih učiteljev glede na število let poučevanja tujega jezika angleščine v 

1. triletju.  

Glede na povprečno število učencev v razredu prevladuje število učiteljev, ki v 3. razredu pri 

pouku angleščine poučujejo od 21 do 25 učencev (32,5 %). Približno četrtina učiteljev poučuje 

od 16 do 20 učencev (23,75 %). Približno petina učiteljev poučuje od 10 do 15 učencev (21,25 

%). Približno toliko učiteljev poučuje več kot 25 učencev (21,25 %). En učitelj poučuje manj 

kot 10 učencev (1,25 %).  

 

Slika 3: Deleži sodelujočih učiteljev glede na število otrok v razredu, ki ga poučujejo. 

Delovna doba:

3 leti 2 leti 5 let 1 leto 4 leta 7 let 8 let 10 let 11 let 15 let 17 let

Prodaja

Manj kot 10 Od 10 do 15 Od 16 do 20 Od 21 do 25 Več kot 25
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3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo z anketnim vprašalnikom za učitelje in učence. 

Za potrebe raziskave je bil v mesecu februarju 2019 sestavljen vprašalnik. Anketni vprašalnik 

je bil anonimen. Sestavljen je bil iz uvoda, poizvedovalnega dela in zaključka, v katerem sem 

se zahvalila za sodelovanje. Vsebinski sklop vprašalnika za učitelje je zajemal osebne podatke 

anketirancev, ocene učnih sredstev, mnenja o uporabi učnih sredstev, zapis oblik dela in delov 

učnega procesa, v katerih so učna sredstva uporabljena, zapis načina pridobitve učnih sredstev, 

zapis pozitivnih vidikov uporabe učnih sredstev, težave do katerih pride z uporabo učnih 

sredstev, informacije o motivaciji učencev pri rabi določenih učnih sredstev, zanimanje za 

dodatno izobraževanje o učnih sredstvih in jezikovne zmožnosti, ki se, po mnenju učiteljev, 

razvijajo z uporabo določenih učnih sredstev. Zbiranje podatkov je potekalo od marca 2019 do 

aprila 2019. Za namen raziskave sem uporabila spletni anketni vprašalnik za učitelje. Spletno 

povezavo do vprašalnika sem poslala učiteljem in ravnateljem po elektronski pošti. Kontaktne 

podatke sem pridobila z uradnih spletnih strani osnovnih šol. Vsebinski sklop vprašalnika za 

učence je zajemal ocene učnih sredstev, podatke o uporabi učnih sredstev v njihovem razredu 

pri pouku angleščine in podatke o tem, ali z učnimi sredstvi raje delajo sami ali raje vidijo, da 

z njimi rokuje učitelj. Anketne vprašalnike za učence sem razdelila v 3. razredih osnovnih šol. 

Te smo rešili skupaj s prikazovanjem učnih sredstev zaradi lažjih predstav učencev.   

3.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki sem jih pridobila z vprašalniki, sem analizirala s programom za statistično analizo 

IBM SPSS Statistic 21.0. 

Podatki so obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Uporabila sem frekvenčno 

distribucijo atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk 

in linearno regresijo, kjer sem podatke še dodatno preverila s korelacijsko matrico. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

POGOSTOST UPORABE UČNIH SREDSTEV PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE V 

3. RAZREDU. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na informacije učiteljev o pogostosti uporabe učnih sredstev pri 

pouku angleščine v 3. razredu. Vsi učitelji so morali ovrednotiti, ali učno sredstvo uporabljajo 

in če da, kako pogosto ga uporabljajo. Učitelji so imeli možnost zapisati učno sredstvo po izbiri, 

ki ga morebitno večkrat uporabljajo pri pouku angleščine v 3. razredu. 

RV1: V kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenik in dodatna učna sredstva pri pouku 

angleščine v 3. razredu? 

Preglednica 1: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učiteljev glede na vprašanje, kako 

pogosto uporabljajo določeno učno sredstvo pri pouku angleščine v 3. razredu. 

 Učbenik Slikovne kartice Lutke Uporaba 

predmetov (realia) 

Didaktične 

igre 

Slikanice Drugo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Nikoli 57 71,25  0 0  14 17,5  0 0  0 0  1 1,25  0 0 

Redko 8 10  0 0  33 41,25  6 7,5  4 5  13 16,25  0 0 

Včasih 4 5  11 13,75  25 31,25  37 46,25  24 30  38 47,5  4 5 

Pogosto 11 13,75  53 66,25  8 10  35 43,75  47 58,75  28 35  18 22,5 

Vedno 0 0  16 20  0 0  2 2,5  5 6,25  0 0  1 1,25 

Skupaj 80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  23 28,75 

 

Ugotovili smo, da večina učiteljev (71,25 %) ne uporablja učbenika. 13,75 % učiteljev učbenike 

uporablja pogosto. Desetina učiteljev (10 %) učbenik uporablja redko. Dvajsetina učiteljev (5 

%) učbenik uporablja včasih. Niti en anketiran učitelj učbenika ne uporablja vedno. Čok in 

Skela (Čok idr., 1999) omenita, da je uporaba učbenikov pri poučevanju tujega jezika kar 

pogosta in da obstaja le malo učiteljev, ki teh ne uporablja, v raziskavi pa se je izkazalo, da 

71,25 % učiteljev iz raziskave teh ne uporablja. Sklepamo lahko, da se učitelji ne odločajo za 

uporabo učbenika, ker ga učni načrt odsvetuje. Prav tako noben učbenik ni potrjen za 3. razred 

(Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013).   

Presenetljiv in vzpodbuden je podatek, da niti en anketiran učitelj ni izbral odgovora nikoli in 

redko pri vprašanju o pogostosti uporabe slikovnih kartic, torej te uporabljajo vsi anketirani 
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učitelji. Večina učiteljev (66,25 %) slikovne kartice uporablja pogosto in 20 % učiteljev te 

uporablja vedno. Več kot osmina učiteljev slikovne kartice uporablja včasih (13,75 %). 

Nekaj manj kot polovica učiteljev lutke uporablja redko (41,25 %), 31,25 %  te uporablja 

včasih. Manj kot šestina učiteljev lutk sploh ne uporablja (17,5 %). Desetina učiteljev lutke 

uporablja pogosto (10 %), medtem ko niti en učitelj lutk ne uporablja vedno.  

Niti en učitelj ni izbral odgovora nikoli pri vprašanju o pogostosti uporabe predmetov pri pouku 

angleščine v 3. razredu, torej predmete uporabljajo vsi anketirani učitelji. Malo manj kot 

polovico učiteljev včasih uporablja predmete (46,25 %), prav tako manj kot polovica učiteljev 

pogosto uporablja predmete (43,75 %). 7,5 % učiteljev redko uporablja predmete in 2,5 % te 

uporablja vedno. 

Niti eden od učiteljev ni izbral odgovora nikoli pri vprašanju o pogostosti uporabe didaktičnih 

iger pri pouku angleščine v 3. razredu, torej didaktične igre uporabljajo vsi anketirani učitelji. 

Več kot polovico učiteljev didaktične igre uporablja pogosto (58,75 %). Približno tretjina 

učiteljev didaktične igre uporablja včasih (30 %). 6,25 % učiteljev te uporablja vedno in 5 % te 

uporablja redko. 

Manj kot polovica učiteljev včasih uporablja slikanice (47,5 %). Manj kot tretjina učiteljev 

slikanice uporablja pogosto (35 %). Približno šestina učiteljev slikanice uporablja redko (16,25 

%). 1,25 % učiteljev slikanic ne uporablja nikoli in niti en učitelj teh ne uporablja vedno.   

Od 80 anketiranih učiteljev je 23 učiteljev (28,75 %) izbralo možnost drugo pri vprašanju o 

pogostosti uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu.  

Preglednica 2: Drugo 

DRUGO f f  % 

Učni listi 10 12,5 

YouTube videoposnetki  10 12,5 

Pesmi, glasba 1 1,25 

PowerPoint 1 1,25 

Instrumenti 1 1,25 

Skupaj 23 28,75 
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Deset učiteljev pri pouku angleščine uporablja učne liste in deset se poslužuje YouTube 

videoposnetkov. En učitelj uporablja PowerPoint, en pesmi in glasbo ter en instrumente.  

Glede na rezultate lahko sklepamo, da večina učiteljev za poučevanje angleščine v 3. razredu 

ne uporablja učbenika (71,25 %). Slabosti, ki bi lahko vplivale na izbiro učbenika, že navajata 

Andoljšek (1976) in Harmer (2007), ki trdita, da učbenik ne dopušča dovolj samostojnosti in 

avtonomnosti učitelju. Z uporabo učbenika učitelj težko upošteva učno slabše in napredne 

učence, saj redko vključuje diferencirane naloge. Učbeniki so napisani za vse šole (in običajno 

različne države) enako in ne upoštevajo lastnosti šole in razreda, v katerem učitelj poučuje. Le-

ti hitro zastarajo in postanejo neuporabni. Glede na rezultate opazimo, da učitelji pogosto 

uporabljajo slikovne kartice (66,25 %) in didaktične igre (58,75 %). Rezultati naše raziskave 

kažejo, da so učitelji mnenja, da didaktične igre motivirajo učence, s čimer lahko pojasnimo 

večjo uporabo le-teh. Presenetljivo je, da so učitelji mnenja, da slikovne kartice ne motivirajo 

učencev, a vendar je uporaba teh še vedno visoka. Rezultati kažejo, da se poleg naštetih učnih 

sredstev, učitelji v veliki meri poslužujejo tudi video posnetkov na YouTube-u (12,5 %) in 

uporabe učnih listov (12,5 %). Rezultate lahko primerjamo z raziskavo Mirjam Grahut (2018), 

ki je prav tako ugotovila, da se učitelji pri poučevanju tujega jezika v prvem triletju nagibajo k 

uporabi učnih sredstev, ki vključujejo vizualno podporo torej slikovnih kartic in YouTube 

posnetkov. V raziskavi je ugotovila, da pogosto uporabljajo tudi igre, pesmi in slikanice ter 

različne gibalne dejavnosti. Tudi učitelji v naši raziskavi so naklonjeni uporabi iger, ugotovili 

pa smo, da slikanic ne uporabljajo pogosto. Tako rezultati naše raziskave kot rezultati 

Grahutove raziskave kažejo, da učitelji lutke redko vključujejo v pouk angleščine. To ugotavlja 

tudi Dagarin Fojkar (2009), ki lutk ne označi kot učno sredstvo, ki bi bilo pogosto uporabljeno 

pri pouku angleščine na zgodnji stopnji.  

 

ODGOVORI UČITELJEV O UPORABI UČNIH SREDSTEV V DOLOČENIH DELIH 

UČNEGA PROCESA 

Zanimalo nas je, v katerem delu učnega procesa učitelji uporabljajo določena učna sredstva. 

Učitelji so lahko izbrali več možnih odgovorov, med njimi so lahko izbrali tudi možnost drugo 

in zapisali svoje odgovore.  
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RV2: V katerem delu učnega procesa učitelji uporabljajo učna sredstva pri pouku angleščine v 

3. razredu? 

Preglednica 3: Raba učbenika v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % F f % f f % f f % 

Izbran 9 11,25 19 23,75 13 16,25 4 5 57 71,25 

Ni izbran 71 88,75 61 76,25 67 83,75 76 95 23 28,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo že, da večina učiteljev (71,25 %) ne uporablja učbenika pri pouku angleščine v 

3. razredu. 28,57 % učiteljev, ki učbenik uporablja, se tega poslužuje pri obravnavi nove učne 

snovi (23,75 %) in utrjevanju (16,25 %). 11,25 % učiteljev tega uporablja pri uvajanju v učno 

uro. Štirje učitelji so odgovorili, da tega uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju. 

Preglednica 4: Raba slikovnih kartic v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 64 80 70 87,5 74 92,5 35 43,75 0 0 

Ni izbran 16 20 10 12,5 6 7,5 45 56,25 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Slikovne kartice uporablja vseh 80 anketiranih učiteljev. Učitelji slikovne kartice v veliki meri 

uporabljajo za utrjevanje (92,5 %), obravnavo nove učne snovi (87,5 %) in uvajanje v učno uro 

(80 %). Nekaj manj kot polovica učiteljev slikovne kartice uporablja tudi za preverjanje in 

ocenjevanje. Razloge za tako številno uporabo slikovnih kartic v vseh delih učnega procesa 

navaja že Andoljšek (1976), ko zapiše, da lahko te uporabljamo v vseh etapah učnega procesa, 

da so preproste za izdelavo in da je prednost teh, da otroku prikažejo bistvo.  
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Preglednica 5: Raba lutk v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 60 75 34 42,5 5 6,25 2 2,5 14 17,5 

Ni izbran 20 25 46 57,5 75 93,75 78 97,5 66 82,5 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Štirinajst učiteljev lutk v razredu ne uporablja. Ostalih 66 učiteljev pa te v večini uporablja za 

uvajanje v učno uro (75 %). Nekaj manj kot polovica učiteljev te uporablja tudi pri 

obravnavanju nove učne snovi (42,5 %). Pet učiteljev je odgovorilo, da se teh poslužuje pri 

utrjevanju snovi in dva jih uporabljata pri preverjanju in ocenjevanju. Povečano uporabo lutk 

pri uvajanju v učno uro lahko pripišemo temu, da lutka pomaga otroku izraziti čustva, ideje, 

želje, otroku pomaga, da razvija osebne odnose in da sodeluje z drugimi. Pri uporabi lutk razvija 

ustvarjalnost, iznajdljivost in domišljijo. Pri uporabi lutk otrok uporablja celotno telo, mišljenje 

in uporablja jezikovne, telesno-gibalne in osebne inteligence. Prav to so razlogi za uporabo lutk, 

ki jih navaja Korošec (2006b). Korošec (2006b) trdi, da se otrok ob uporabi lutke nauči 

vrednotiti lastna dela, kar nam lahko pojasni uporabo lutk pri preverjanju in ocenjevanju. 

Preglednica 6: Raba predmetov v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 60 75 71 88,75 33 41,25 12 15 0 0 

Ni izbran 20 25 9 11,25 47 58,75 68 85 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da vsi učitelji uporabljajo predmete pri pouku angleščine v 3. razredu. V veliki 

meri jih uporabljajo za obravnavanje nove učne snovi (88,75 %) in pri uvajanju v novo učno 

uro (75 %). 41,25 % učiteljev predmete uporablja pri utrjevanju in 15 % te uporablja pri 

preverjanju in ocenjevanju.  
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Že Gower (1995) in French (1983) omenita, da uporaba konkretnih predmetov oživi učilnico, 

pritegne učence k sodelovanju, jih motivira in pomaga pri koncentraciji. S tem lahko pojasnimo 

povečano uporabo predmetov  pri uvajanju v učno uro in obravnavi nove učne snovi. V teh 

dveh delih učnega procesa je namreč zelo pomembno motiviranje učencev, ustvarjanje dobre 

razredne klime in razpoloženja, ki bo spodbudil vživljanje v učenje in izbira nalog, ki jih bo 

učenec prepoznal kot smiselne in koristne za njegovo življenje (Strmčnik, 2001).  

Preglednica 7: Raba didaktičnih iger v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 16 20 17 21,25 78 97,5 16 20 0 0 

Ni izbran 64 80 63 78,75 2 2,5 64 80 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Rezultati kažejo, da vsi učitelji uporabljajo didaktične igre. Te uporabljajo v največji meri pri 

utrjevanju (97,5 %). Petina učiteljev didaktične igre uporablja pri uvajanju v učno uro (20 %) 

in petina te uporablja pri preverjanju in ocenjevanju (20 %). Malenkost več kot petina te 

uporablja pri obravnavanju nove učne snovi. Rezultati naše raziskave so pokazali, da so 

anketirani učitelji mnenja, da didaktične igre najbolj motivirajo učence (kar 68,75 % anketiranih 

učiteljev). Sklepamo lahko, da je to razlog za številčno uporabo le-teh. Tudi Brewster, Ellis in 

Girard (2002) navajajo razloge za uporabo iger. Trdijo, da te vnesejo različnost učnih situacij, 

spremenijo potek pouka, učence navdajo z novo motivacijo za delo in obnovijo energijo 

učencev. Te in ostale prednosti didaktičnih iger so lahko razlogi za uporabo teh pri pouku. 

Didaktične igre spodbudijo učence k sodelovanju in povečana komunikacija med njimi izboljša 

tekoče govorjenje tujega jezika, spodbuja kreativno izražanje in učitelju prikaže težave učencev 

pri rabi tujega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002). To je lahko nekaj izmed razlogov za 

uporabo iger pri utrjevanju snovi.  
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Preglednica 8: Raba slikanic v različnih delih učnega procesa 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 66 82,5 61 76,25 14 17,5 0 0 1 1,25 

Ni izbran 14 17,5 19 23,75 66 82,5 80 100 79 98,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da le en učitelj od osemdesetih ne uporablja slikanic pri pouku angleščine v 3. 

razredu. Vsi ostali te v veliki meri uporabljajo pri uvajanju v učno uro (82,5 %) in obravnavi 

nove učne snovi (76,25 %). 17,5 % učiteljev te uporablja pri utrjevanju in niti en učitelj se 

slikanic ne poslužuje pri preverjanju in ocenjevanju. Uporabo slikanic v delu uvajanja v učno 

uro in pri obravnavi nove učne snovi lahko pojasnimo na enak način kot pri prejšnjih učnih 

sredstvih. V teh dveh delih je najpomembneje pritegniti pozornost učencev, motivirati le-te in 

zadržati njihovo koncentracijo. S slikanicami, ki učencem postavijo izziv in preko katerih 

učencem pomagamo razvijati pozitiven odnos do učenja tujega jezika, motiviramo. Slikanica 

nudi jezik v kontekstu in s tem poveča količino jezikovnega vnosa. Slikanice učencem 

pomagajo, da povežejo domišljijo in realni svet, osmislijo vsakdanje življenje in povežejo 

znanje, ki so ga pridobili v šoli, z realnim življenjem (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Z vsemi 

prednostmi, ki jih ponujajo slikanice, so to le nekatere, ki bi lahko vplivale na številčno uporabo 

le-teh pri uvajanju v učno uro in obravnavi nove učne snovi. Slikanice nam omogočajo tudi 

celosten pristop k učenju z medpredmetnim povezovanjem, učenjem učenja, utrjevanjem 

konceptov in medkulturnim ozaveščanjem (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska (2009) zapišeta, da učenci s poslušanjem zgodb pridobivajo na tekočnosti 

poslušanja, slušnega razumevanja in branja. Učitelj med branjem zgodbe pridobi učenčevo 

pozornost, iz njega izvabi informacije in mu pomaga razvijati spretnost govorjenja. Prav zaradi 

teh prednosti slikanic bi se lahko učitelji odločali, da uporabijo slikanice tudi pri utrjevanju.  
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Preglednica 9: Drugo 

DRUGO f f  % 

Učni listi 10 12,5 

YouTube videoposnetki  10 12,5 

Pesmi, glasba 1 1,25 

PowerPoint 1 1,25 

Instrumenti 1 1,25 

Skupaj 23 28,75 

 

Od 80 anketiranih učiteljev je 23 učiteljev (28,75 %)  izbralo možnost drugo pri vprašanju o 

pogostosti uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu. Učitelji so lahko izbrali 

več možnih odgovorov.  

Preglednica 10: Raba učnih listov v različnih delih učnega procesa (N = 10) 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 10 12,5 0 0 0 0 

Ni izbran 10 12,5 10 12,5 0 0 10 12,5 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

Deset učiteljev je zapisalo, da uporabljajo učne liste pri pouku angleščine v 3. razredu. Vseh 

deset (12,5 %) te uporablja le za utrjevanje snovi.  

Preglednica 11: Raba YouTube videoposnetkov v različnih delih učnega procesa (N = 10) 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 9 11,25 9 11,25 7 8,75 0 0 0 0 

Ni izbran 1 1,25 1 1, 25 3 3,75 10 12,5 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 
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Deset učiteljev je zapisalo, da uporabljajo YouTube videoposnetke pri pouku angleščine v 3. 

razredu. Devet od desetih te uporablja pri uvajanju v učno uro, prav tako jih devet uporablja 

videoposnetke pri obravnavi nove učne snovi. Sedem učiteljev je odgovorilo, da te uporablja 

pri utrjevanju. Niti en učitelj videoposnetkov ne uporablja pri preverjanju in ocenjevanju.  

Preglednica 12: Raba pesmi in glasbe v različnih delih učnega procesa (N = 1) 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 0 0 

Ni izbran 0 0 0 0 0 0 1 1,25 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

En učitelj pri pouku angleščine v 3. razredu uporablja pesmi in glasbo. Te uporablja pri uvajanju 

v učno uro, obravnavi učne snovi in utrjevanju.  

Preglednica 13: Raba PowerPointa v različnih delih učnega procesa (N = 1) 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % F f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 

Ni izbran 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

En učitelj pri pouku angleščine v 3. razredu uporablja PowerPoint. Tega uporablja v vseh etapah 

učnega procesa. 
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Preglednica 14: Raba instrumentov v različnih delih učnega procesa (N = 1) 

 Uvajanje v učno 

uro 

Obravnava nove 

učne snovi 

Utrjevanje Preverjanje in 

ocenjevanje 

Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ni izbran 0 0 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

En učitelj pri pouku angleščine v 3. razredu uporablja instrumente. Te uporablja le pri uvajanju 

v učno uro.  

 

ODGOVORI UČITELJEV O UPORABI UČNIH SREDSTEV SKUPAJ Z 

DOLOČENIMI OBLIKAMI DELA 

Učitelje smo povprašali o oblikah dela, ki se jih poslužujejo pri uporabi določenih učnih 

sredstev. Učitelji so lahko izbrali več možnih odgovorov, med njimi so lahko izbrali tudi 

možnost drugo in zapisali svoje odgovore.  

RV3:  Skupaj s katerimi oblikami dela učitelji uporabljajo učna sredstva pri pouku angleščine 

v 3. razredu? 

Preglednica 15: Raba učbenika z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 2 2,5 6 7,5 19 23,75 17 21,25 57 71,25 

Ni izbran 78 97,5 74 92,5 61 76,25 63 78,75 23 28,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Rezultati kažejo, da se 23 učiteljev, ki uporabljajo učbenike, poslužuje v največji meri z 

individualnim delom (23,75 %). 21,25 % dela z učbenikom frontalno in 7,5 % učbenik 
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uporablja za delo v parih. Dva učitelja sta odgovorila, da učbenik uporabljata tudi pri 

skupinskem delu. Andoljšek (1976) je mnenja, da je učbenik učno sredstvo, s katerim lahko 

učenci delajo samostojno. To lahko pojasni uporabo tega pri individualnem delu, delu v parih 

in skupinskem delu. Učbenik je tudi učno sredstvo, ki vsebuje različne skice ter slike, in učitelj 

ga lahko uporabi pri frontalnem delu, pri čemer ta služi kot dodatek razlagi.  

 

Preglednica 16: Raba slikovnih kartic z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 67 83,75 63 78,75 40 50 70 87,5 0 0 

Ni izbran 13 16,25 17 21,25 40 50 10 12,5 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Kot smo že ugotovili, slikovne kartice uporabljajo vsi anketirani učitelji. Slikovne kartice 

uporabljajo pri vseh oblikah dela. V največji meri uporabljajo slikovne kartice pri frontalnem 

delu (87,5 %), skupinskem delu (83,75 %) in pri delu v parih (78,75 %). Malo manj, a kljub 

temu v veliki meri, uporabljajo slikovne kartice tudi pri individualnem delu (50 %). Že Harmer 

(2007) zapiše, da lahko slikovne kartice uporabimo v različnih oblikah dela in z različnimi 

aktivnostmi.  

Preglednica 17: Raba lutk z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 31 38,75 7 8,75 5 6,25 60 75 14 17,5 

Ni izbran 49 61,25 73 91,25 75 93,75 20 25 66 82,5 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
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66 učiteljev, ki lutke uporablja, je odgovorilo, da te v največji meri uporabljajo pri frontalnem 

delu (75 %). 38,75 % učiteljev lutke uporablja pri skupinskem delu. Sedem učiteljev je 

odgovorilo, da te uporablja za delo v parih, in pet učiteljev te uporablja pri individualnem delu. 

Množično uporabo lutk pri frontalnem delu lahko pripišemo dejstvu, da se lutke v šoli 

uporabljajo kot medij za komunikacijo med otrokom in učiteljem (Korošec, 2006b). Učenci 

lahko z lutko delajo v parih, v skupini ali sami, ko to ustvarjajo in oblikujejo zgodbo oziroma 

scenarij (Korošec, 2006b).  

 

Preglednica 18: Raba predmetov z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 42 52,5 26 32,5 15 18,75 66 82,5 0 0 

Ni izbran 38 47,5 54 67,5 65 81,25 14 17,5 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Predmete uporabljajo vsi anketirani učitelji in te uporabljajo v največji meri pri frontalnem delu 

(82,5 %). Več kot polovica učiteljev te uporablja pri skupinskem delu (52,5 %), 32,5 % pri delu 

v parih in 18,75 % pri individualnem delu. Richards in Platt (1992) omenita, da je uporaba 

predmetov primerna za pomoč pri komuniciranju med učiteljem in učenci ali med učenci in 

učenju tujega jezika.  

Preglednica 19: Raba didaktičnih iger z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 74 92,5 63 78,75 20 25 37 46,25 0 0 

Ni izbran 6 7,5 17 21,25 60 75 43 53,75 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
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Tudi didaktične igre uporabljajo vsi anketirani učitelji. Te največkrat uporabljajo pri 

skupinskem delu (74 %) in pri delu v parih (78,75 %). 46,25 % učiteljev te uporablja pri 

frontalnem delu in 25 % pri individualnem delu. Horvat (2001) piše, da lahko didaktične igre 

načrtujemo na različne načine v različnih oblikah dela. Učenci lahko sodelujejo v skupinah ali 

te igrajo samostojno. Pomembno je le, da je učitelj strokovno usposobljen za izpeljavo igre, da 

je igra dobro oblikovana in načrtovana in da je usmerjena k določenemu cilju.  

Preglednica 20: Raba slikanic z določenimi oblikami dela 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 14 17,5 4 5 3 3,75 73 91,25 1 1,25 

Ni izbran 66 82,5 76 95 77 96,25 7 8,75 79 98,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

79 učiteljev, ki uporablja slikanice, te v največji meri učencem predstavi frontalno (91,25). 

Štirinajst učiteljev s slikanicami dela v obliki skupinskega dela (17,5 %), štirje učitelji delajo s 

slikanicami v parih (5 %) in trije učitelji učence navajajo na individualno delo z le-temi (3,75 

%). 

Preglednica 21: Drugo  

DRUGO f f % 

Učni listi 10 12,5 

YouTube videoposnetki  10 12,5 

Pesmi, glasba 1 1,25 

PowerPoint 1 1,25 

Instrumenti 1 1,25 

Skupaj 23 28,75 

 

Od 80 anketiranih učiteljev je 23 učiteljev (28,75 %)  izbralo možnost drugo pri vprašanju o 

pogostosti uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu. Učitelji so lahko izbrali 

več možnih odgovorov.  
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Preglednica 22: Raba učnih listov z določenimi oblikami dela (N = 10) 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 1 1,25 10 12,5 3 3,75 0 0 

Ni izbran 10 12,5 9 11,25 0 0 7 8,75 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

10 od 10 učiteljev učne liste uporablja pri individualnem delu (12,5 %). Trije te uporabljajo pri 

frontalnem delu (3,75 %) in eden pri delu v parih (1,25 %).  

Preglednica 23: Raba YouTube videoposnetkov z določenimi oblikami dela (N = 10) 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 3 3,75 1 1,25 1 1,25 10 12,5 0 0 

Ni izbran 7 8,75 9 11,25 9 11,25 0 0 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

10 od 10 učiteljev YouTube videoposnetke uporablja pri frontalnem delu (12,5 %). Trije učitelji 

se teh poslužujejo pri skupinskem delu (3,75 %), eden pri delu v parih (1,25 %) in eden pri 

individualnem delu (1,25 %). 

Preglednica 24: Raba pesmi in glasbe z določenimi oblikami dela (N = 1) 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 1 1,25 0 0 

Ni izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 
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Učitelj, ki uporablja pesmi in glasbo, te uporablja pri frontalnem delu. 

Preglednica 25: Raba PowerPointa z določenimi oblikami dela (N = 1) 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 1 1,25 0 0 

Ni izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki uporablja PowerPoint, tega uporablja pri frontalnem delu.  

Preglednica 26: Raba instrumentov z določenimi oblikami dela (N = 1) 

 Skupinsko delo Delo v parih Individualno delo Frontalno delo Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 

Ni izbran 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki uporablja instrumente, te uporablja pri vseh oblikah učenja.  

ODGOVORI UČITELJEV O PRIDOBITVI UČNIH SREDSTEV  

Ugotoviti smo želeli, kako učitelji pridobijo učna sredstva, ki jih uporabljajo pri poučevanju 

angleščine v 3. razredu. Učitelji so lahko izbrali več možnih odgovorov, med njimi so lahko 

izbrali tudi možnost drugo in zapisali svoje odgovore. 

RV4: Kako učitelji pridobijo učna sredstva? 
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Preglednica 27: Pridobitev učbenika 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 23 28,75 57 71,25 

Ni izbran 80 100 80 100 57 71,25 23 28,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Učitelji, ki uporabljajo učbenik (28,75 %), so odgovorili, da si te izposodijo ali jih kupijo. 

Preglednica 28: Pridobitev slikovnih kartic 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 78 97,5 19 23,75 17 21,25 0 0 

Ni izbran 2 2,5 61 76,25 63 78,75 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Rezultati kažejo, da 97,5 % učiteljev slikovne kartice naredijo sami. Devetnajst učiteljev je 

zapisalo, da te naredijo učenci (23,75 %) in sedemnajst, da si te izposodi ali jih kupi (21,25 %). 

Že Harmer (2007) in Brewster, Ellis in Girard (2002) pišejo o tem, da je prednost slikovnih 

kartic prav ta, da jih lahko izdela učitelj sam ali s pomočjo svojih učencev.  
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Preglednica 29: Pridobitev lutk 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 49 61,25 10 12,5 26 32,5 16 20 

Ni izbran 31 38,75 70 87,5 54 67,5 64 80 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da učitelji v veliki večini lutke izdelajo sami (61,25 %). 32,5 % učiteljev si lutke 

izposodi ali jih kupi. Sedem učiteljev je odgovorilo, da lutke izdelajo učenci in šestnajst 

učiteljev lutke pridobi na drugačen način. 

Preglednica 30: Pridobitev predmetov  

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 57 71,25 6 7,5 51 63,75 3 3,75 

Ni izbran 23 28,75 74 92,5 29 36,25 77 96,25 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Učitelji so odgovorili, da predmete v večini izdelajo sami (71,25 %) ali pa si te izposodijo/jih 

kupijo (63,75 %). Šest učiteljev je zapisalo, da predmete izdelajo učenci (7,5 %) in trije učitelji 

se niso odločili za nobeno od naštetih možnosti. French (1983) je mnenja, da je uporaba 

predmetov v razredu boljša in cenejša kot uporaba slik. Predmeti so namreč vse okoli nas, poleg 

tega pa jih učenci takoj prepoznajo in povežejo z izkušnjami iz lastnega življenja.  
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Preglednica 31: Pridobitev didaktičnih iger  

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 79 98,75 19 23,75 21 26,25 0 0 

Ni izbran 1 1,25 61 76,25 59 73,75 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da učitelji didaktične igre v največji meri izdelajo sami (98,75 %). 26,25 % 

učiteljev si didaktične igre sposodi ali jih kupi in 23,75 % učiteljev je odgovorilo, da te izdelajo 

učenci.  

Preglednica 32: Pridobitev slikanic 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 13 16,25 3 3,75 75 93,75 1 1,25 

Ni izbran 67 83,75 73 96,25 5 6,25 79 98,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Rezultati kažejo, da si učitelji v večini slikanice sposodijo ali jih kupijo (93,75 %). 16,25 % 

učiteljev slikanice izdela samih in trije učitelji so zapisali, da te ustvarijo oziroma izdelajo 

učenci (3,75 %). 
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Preglednica 33: Drugo  

DRUGO f f % 

Učni listi 10 12,5 

YouTube videoposnetki  10 12,5 

Pesmi, glasba 1 1,25 

PowerPoint 1 1,25 

Instrumenti 1 1,25 

Skupaj 23 28,75 

 

Od 80 anketiranih učiteljev je 23 učiteljev (28,75 %) izbralo možnost drugo pri vprašanju o 

pogostosti uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu. Učitelji so lahko izbrali 

več možnih odgovorov.  

Preglednica 34: Pridobitev učnih listov(N = 10) 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 10 12,5 1 1,25 1 1,25 0 0 

Ni izbran 0 0 9 11,25 9 11,25 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

10 od 10 učiteljev je zapisalo, da učne liste izdelajo sami (12,5 %). En učitelj je zapisal, da te 

izdelajo učenci (1,25 %) in en, da si te izposodi ali jih kupi (1,25 %). 
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Preglednica 35: Pridobitev YouTube videoposnetkov(N = 10) 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 10 12,5 

Ni izbran 10 12,5 10 12,5 10 12,5 0 0 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

10 od 10 učiteljev, ki so pod možnost drugo zapisali YouTube videoposnetke, ni izbralo nobene 

od naštetih možnosti.  

Preglednica 36: Pridobitev pesmi in glasbe (N = 1) 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 1 1,25 

Ni izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

En učitelj, ki je pod možnost drugo zapisal pesmi in glasbo, ni izbral nobene od naštetih 

možnosti. 
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Preglednica 37: Pridobitve PowerPoint-a (N = 1) 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 0 0 0 0 0 0 

Ni izbran 0 0 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki je pod možnost drugo zapisal PowerPoint, je odgovoril, da tega izdela sam (1,25 %). 

Preglednica 38: Pridobitev instrumentov (N = 1) 

 Izdelam sam/a Izdelajo učenci Si izposodim ali jih 

kupim 

Nič od naštetega 

f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 0 0 1 1,25 0 0 

Ni izbran 0 0 1 1,25 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki je pod možnost drugo zapisal instrumente, je odgovoril, da te izdela sam ali pa si jih 

izposodi ali jih kupi. 

 

ODGOVORI UČITELJEV O POZITIVNIH VIDIKIH UPORABE UČNIH SREDSTEV 

Zanimalo nas je, kateri so pozitivni vidiki uporabe učnih sredstev pri poučevanju angleščine v 

3. razredu. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Nekateri so na vprašanje odgovorili z več odgovori. 

Skupno so učitelji navedli 112 pozitivnih vidikov uporabe učnih sredstev. 

RV5: Kateri so po mnenju učiteljev, pozitivni vidiki uporabe učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu? 
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Preglednica 39: Strukturna tabela pozitivnih vidikov uporabe učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu 

POZITIVNI VIDIKI UPORABE UČNIH SREDSTEV PRI POUKU ANGLEŠČINE 

V 3. RAZREDU 

F 

Zanimiv in drugačen pouk popestren z učnimi sredstvi 27 

Povišana motivacija/interes učencev ob uporabi učnih sredstev 19 

Konkretno ponazorilo kot pomoč učencem pri razumevanju 13 

Hitrejša in večja zapomnitev snovi ob čim večji uporabi različnih čutil in učnih sredstev 12 

Zabaven in igriv pouk, s pridihom igre 7 

Uporaba učnih sredstev, ki so učencem blizu in ki pozitivno vplivajo na le-te 5 

Multisenzorno učenje  4 

Lažje razumevanje snovi 3 

Brez njih ne gre 3 

Večja aktivnost učencev 2 

Vključenost gibanja   2 

Večja pozornost učencev 2 

/ 2 

Učna sredstva dobra za utrjevanje snovi 1 

Omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka 1 

Skupinsko delo z učnimi sredstvi omogoča povezovanje med otroki 1 

Ob uporabi razvijajo individualno razmišljanje  1 

Večja nazornost 1 

Trajnejše znanje 1 

Uporabnost za več učnih stilov 1 

Uporabnost za več načinov dela 1 

Možnost otipljivosti 1 

Sproščenost in boljša razredna klima 1 

Lažje preverjanje razumevanja snovi 1 

Skupaj 112 

 

Najpogostejši pozitivni vidik, po mnenju učiteljev, se navezuje na zanimivost, raznolikost in 

popestritev pouka, povečano motivacijo in interes, konkretno ponazorilo kot pomoč učencem 
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pri razumevanju in hitrejšo ter boljšo zapomnitev nove učne snovi z uporabo različnih čutil pri 

delu z učnimi sredstvi. Na zanimiv in raznolik pouk se nanaša kar 27 odgovorov (24,11 %), na 

motiviranje in interes kar 19 odgovorov (16,96 %), na konkretno ponazorila 13 primerov (11,61 

%) in na vpliv na pomnjenje nove učne snovi 12 primerov (10,71 %). Avtorji, kot so Brewster, 

Ellis in Girard (2002) in Harmer (2007) omenijo, da vsako neklasično doživljanje pouka učenca 

motivira in pridobi njegovo pozornost, zato je sama uporaba učnih sredstev že sama po sebi 

ustrezna. Omenijo, da lahko učno sredstvo spodbudi diskusijo in se uporabljajo za spodbujanje 

ustvarjalnosti v rabi jezika. Tudi Korošec (2006b) poudari, da se z uporabo lutk otrok giblje 

spontano, izraža svoja čustva, ideje in želje, sodeluje z drugimi v skupini in razvija osebne 

odnose, kar pod pozitivnimi vidiki izpostavijo tudi učitelji. Omeni tudi, da gre pri delu z lutkami 

za celostno učenje in uporabo celotnega telesa in mišljenja in uporabo jezikovne, telesno-

gibalne in osebne inteligence. Uporaba učnih sredstev omogoča konkretno ponazorilo, to pa 

oživi učilnico in pritegne učence k sodelovanju. Konkretnost pripomore k učenju novih besed, 

saj učenec sliši izgovorjavo in to poveže s predmetom, ki ga opazuje (Gower, 1995). Brewster, 

Ellis in Girard (2002) menijo, da učna sredstva v  pouk vnesejo različnost učnih situacij, 

spremenijo potek pouka, učence navdajo z novo motivacijo za delo in obnovijo energijo 

učencev. Učna sredstva, kot so didaktične igre, so prikrit način učenja in izboljšajo razpon 

pozornosti, koncentracijo, spomin, poslušanje in branje. Med igranjem so učenci spodbujeni k 

sodelovanju in poveča se komunikacija med njimi, kar pomaga pri izboljšanju tekočega 

govorjenja tujega jezika. Vse pozitivne vidike, ki so jih izpostavili avtorji, so izpostavili tudi 

anketirani učitelji. V povezavi s konkretnostjo so učitelji navedli, da so pozitivni vidiki uporabe 

učnih sredstev otipljivost le-teh (1 primer), poznavanje in bližina učenčevim izkušnjam (5 

primerov), multisenzorno učenje (4 primeri) in večja nazornost (1 primer). Veliko učiteljev je 

pomislilo na učence in njihovo počutje, ko so kot pozitivne vidike izpostavili lažje preverjanje 

razumevanja snovi (1 primer), večjo pozornost učencev (2 primera), razvijanje individualnega 

mišljenja (1 primer), povezovanje učencev pri skupinskem delu (1 primer), sproščenost in 

boljšo klimo (1 primer), zabaven in igriv pouk s pridihom igre (7 primerov), trajnejše znanje (1 

primer), vključenost gibanja (2 primera), lažje razumevanje snovi (3 primeri) in večjo aktivnost 

učencev (2 primera). Učitelji so prepoznali kot pozitivne vidike povezane s poukom primernost 

učnih sredstev za utrjevanje snovi (1 primer), možnost individualizacije in diferenciacije (1 

primer), uporabnost za več učnih stilov (1 primer) in uporabnost za več načinov dela (1 primer). 
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ODGOVORI UČITELJEV O TEŽAVAH PRI UPORABI UČNIH SREDSTEV 

Učitelje smo vprašali, s katerimi težavami se srečujejo pri uporabi učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu. Učitelji so pisali o težavah preden vstopijo v učilnico in težavah, ki 

nastopijo v učilnici. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelji so navedli 111 odgovorov.  

RV6: S katerimi težavami se učitelji srečujejo pri uporabi učnih sredstev? 

Preglednica 40: Strukturna tabela težav pri uporabi učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. 

razredu 

TEŽAVE PRI UPORABI UČNIH SREDSTEV PRI POUKU ANGLEŠČINE V 3. 

RAZREDU 

f 

Časovno zamudno izdelovanje učnih sredstev 30 

Nimam težav z uporabo učnih sredstev v razredu 17 

Časovna omejenost pri izvajanju aktivnosti (preveč dela z organizacijo razreda za 

dejavnosti z učnimi sredstvi) 

11 

Preveliki oddelki 7 

Pomanjkanje učnih sredstev, ki so dostopna in dosegljiva 6 

Načrtovanje dejavnosti v uri 5 

Potrebno ogromno predpriprave 4 

Shranjevanje učnih sredstev 4 

Pomanjkanje primernih slikanic v šolski knjižnici 3 

Samonabava, denarno neekonomično  3 

Premajhni prostori za izvajanje aktivnosti z učnimi sredstvi 3 

Preveč pisnih nalog v učbenikih 2 

Idejno zahtevno 2 

Premajhna koncentracija otrok pri individualnem delu 2 

Neopremljenost učilnic 2 

Odločanje o primernosti učnih sredstev 2 

Težko vodenje z vidika discipline, glasnost 2 

Tekmovalnost učencev 1 

Nesamostojnost pri izbiri tem ob uporabi učbenika 1 

Neuporabnost učbenika zaradi slabih zmožnosti pisanja otrok 1 

Privajanje na skupinsko delo 1 
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Zahtevna vsebina za otroke teh let v učbenikih 1 

Prenašanje materialov iz ene šole na drugo (podružnična, matična) 1 

Skupaj 111 

 

Najpogostejše težave pri uporabi učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu se navezujejo 

na zamudnost izdelovanja le-teh (30 primerov oz. 27,02 % vseh težav) in časovno omejenostjo 

izvajanja aktivnosti z uporabo učnih sredstev (11 primerov oz. 9,91 % vseh težav). Kirriemuir 

in McFarlane (2004) ter Klopfer idr. (2009) se strinjajo, da so slabosti določenih učnih sredstev 

težko povezovanje teh z ostalimi predmeti in učnim načrtom, oteženo načrtovanje in 

vključevanje le-teh v 45 minutne učne ure, izbiranje starostno in kognitivno primernih učnih 

sredstev s primernimi temami in premalo časa za vajo izvajanja aktivnosti z učnimi sredstvi. 

Kar nekaj učiteljev (17 primerov) je zapisalo, da z uporabo učnih sredstev nima težav. Učitelji 

so izpostavili težave povezane z učenci, kot so premajhna koncentracija učencev pri 

individualnem delu (2 primera), preveliki oddelki (7 primerov), privajanje na skupinsko delo 

(1 primer), težko vodenje z vidika discipline in glasnosti (2 primera) in tekmovalnost učencev 

(1 primer). Učitelji so omenili tudi težave z učbeniki. Posebej so izpostavili prezahtevno 

vsebino za otroke v učbenikih (1 primer), nesamostojnost učiteljev pri izbiri tem (1 primer), 

preveč pisnih nalog v učbenikih (2 primera) in neuporabnost učbenika zaradi še nerazvitih  

pisnih zmožnosti otrok (1 primer). Andoljšek (1976) omeni, da ima pri uporabi učbenikov 

učitelj manj samostojnosti in avtonomnosti, kot to izpostavijo tudi učitelji. Prav tako Harmer 

(2007) trdi, da nepravilno uporabljeni učbeniki vsiljujejo stile učenja in vsebino učencem in 

učiteljem. Učitelji so izpostavili tudi težave z učilnicami kot so neopremljenost učilnic (2 

primera) in premajhni prostori za izvajanje aktivnosti z učnimi sredstvi (3 primeri). Učitelji 

imajo težave pri izbiri primernih učnih sredstev (2 primera), prenašanju materialov iz ene šole 

na drugo (1 primer), z načrtovanjem ur (5 primerov), s pomanjkanjem ustreznih učnih sredstev, 

ki so dosegljiva in dostopna (6 primerov), samonabavo (3 primeri), pomanjkanjem ustreznih 

slikanic v šolski knjižnici (3 primeri), s časovno zahtevno predpripravo (4 primeri) in 

shranjevanjem učnih sredstev ( 4 primeri). Harmer (2007) opozori, da lahko napačna izbira 

učnega sredstva vpliva na učence negativno, če to ni primerno za učence in obravnavano temo, 

če ni prilagojeno starosti in stopnji znanja jezika učencev, je preotročje za njihovo starost ali 

kulturno neprimerno. Koshofer in Wederwardt (1990) opozarjata na še nekaj pomanjkljivosti 

uporabe učnih sredstev pri pouku. Nekateri izmed njih so uničljivi, zato potrebujejo posebno 
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shranjevanje, kar pa učiteljem, sklepajoč po rezultatih, predstavlja težavo. Učitelji so omenili 

tudi, da jim zbiranje idej za učna sredstva in dejavnosti vzame kar nekaj časa (2 primera).  

 

MNENJA UČITELJEV O POVEČANEM ZANIMANJU IN MOTIVACIJI PRI 

UČENCIH PRI UPORABI UČNIH SREDSTEV 

Učitelje smo povprašali tudi po mnenju o tem, katero učno sredstvo najbolj motivira učence.  

RV7: Pri uporabi katerega učnega sredstva učitelji opazijo povečano zanimanje in motivacijo 

učencev? 

Preglednica 41: Frekvenčna in strukturna tabela učiteljev glede na to, za katero učno sredstvo 

menijo, da najbolj vpliva na povečano zanimanje in motivacijo pri učencih 

 f f % 

Didaktične igre 55 68,75 

Predmeti (realia) 12 15 

Slikanice 6 7,5 

Lutke 5 6,25 

Slikovne kartice 2 2,5 

Učbenik 0 0 

Drugo 0 0 

Skupaj 80 100 

 

Več kot polovica anketiranih učiteljev je odgovorila, da opazijo povečanje zanimanja in 

motivacije s strani učencev pri uporabi didaktičnih iger (68,75 %) pri pouku angleščine v 3. 

razredu. Več kot sedmina učiteljev je mnenja, da učence najbolj motivira uporaba predmetov 

pri pouku (15 %). Šest učiteljev meni, da učence najbolj motivirajo slikanice (7,5 %) in pet jih 

meni, da to storijo lutke. Le dva učitelja sta mnenja, da slikovne kartice najbolj motivirajo 

učence. Niti en učitelj ni mnenja, da učbenik motivira učence. 

Glede na rezultate smo ugotovili, da učitelji pogosto uporabljajo didaktične igre (58,75% 

učiteljev), za katere menijo, da najbolj motivirajo učence (68,75 % učiteljev).  

Rezultati kažejo, da učbenik (0 %) in slikovne kartice (2,5 %) najmanj motivirata učence, kljub 

temu pa so slikovne kartice med najpogosteje uporabljenimi učnimi sredstvi (66,25 %). 
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Andoljšek (1976) omeni, da je prednost uporabe slik, da ta prikaže le bistvo in je uporabna v 

vseh etapah učnega procesa. Brewster, Ellis in Girard (2002) in Harmer (2007) spregovorijo o 

slikovnih karticah ter navajajo, da je prednost teh, da jih lahko uporabljamo v  uvodu oz. za 

predstavitev novega besedišča ali kasneje za utrjevanje snovi. Harmer (2007) zapiše, da lahko 

slikovne kartice uporabimo za učence z različnimi ravnmi znanja. Glede na rezultate lahko 

sklepamo, da so učitelji mnenja, da slikovne kartice niso najbolj ustrezne za motiviranje 

učencev, vendar jih kljub temu uporabljajo zaradi številčnih drugih prednosti.  

 

ODGOVORI UČITELJEV O RAZVOJU DOLOČENIH ZMOŽNOSTI PRI UPORABI 

UČNIH SREDSTEV 

Ugotoviti smo želeli, za razvoj katerih zmožnosti učitelji uporabljajo določeno učno sredstvo. 

Učitelji so lahko izbrali več možnih odgovorov, med njimi so lahko izbrali tudi možnost drugo 

in zapisali svoje odgovore. 

RV8: Za razvoj katere jezikovne zmožnosti učitelji uporabljajo učna sredstva? 

Preglednica 42: Raba učbenika za razvoj določenih zmožnosti  

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 7 8,75 11 13,75 24 30 15 18,75 8 10 57 71,25 

Ni izbran 73 91,25 69 86,25 56 70 65 81,25 72 90 23 28,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

57 učiteljev je odgovorilo, da pri pouku angleščine v 3. razredu ne uporabljajo učbenika. Med 

tistimi, ki ga uporabljajo, 30 % učiteljev tega uporablja za razvijanje branja, 18,75 % za 

razvijanje besedišča, 13,75 % za razvijanje pisanja, 10 % za razvijanje poslušanja in 8,75 % za 

razvijanje govora.  
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Preglednica 43: Raba slikovnih kartic za razvoj določenih zmožnosti 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 73 91,25 11 13,75 22 27,5 69 86,25 39 48,75 0 0 

Ni izbran 7 8,75 69 86,25 58 72,5 11 13,75 41 51,25 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da 91,25 % učiteljev slikovne kartice uporablja za razvijanje govora, 86,25 % 

za razvijanje besedišča, 48,75 % za razvijanje slušnih zmožnosti, 27,5 % za razvijanje bralnih 

zmožnosti in 13,75 % za razvijanje pisanja.  

Preglednica 44: Raba lutk za razvoj določenih zmožnosti 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 33 41,25 0 0 0 0 23 28,75 60 75 14 17,5 

Ni izbran 47 58,75 80 100 80 100 57 71,25 20 25 66 82,5 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

14 učiteljev lutk ne uporablja. Ostali lutke v največji meri uporabljajo za razvijanje slušnih 

zmožnosti (75 %), 41,25 % učiteljev lutke uporablja za razvijanje govornih zmožnosti in 28,75 

% za razvijanje besedišča. 

Preglednica 45: Raba predmetov za razvoj določenih zmožnosti 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 58 72,5 6 7,5 3 3,75 62 77,5 38 47,5 0 0 

Ni izbran 22 27,5 74 92,5 77 96,25 18 22,5 42 52,5 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Ugotovili smo, da učitelji uporabljajo predmete v veliki večini za razvijanje govornih zmožnosti 

(72,5 %) in za razvijanje besedišča (77,5 %). 47,5 % učiteljev predmete uporablja za razvijanje 
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slušnih zmožnosti, 7,5 % za razvijanje pisnih zmožnosti in 3,75 % za razvijanje bralnih 

zmožnosti. 

Preglednica 46: Raba didaktičnih iger za razvoj določenih zmožnosti 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 79 98,75 22 27,5 36 45 36 45 35 43,75 0 0 

Ni izbran 1 1,25 58 72,5 44 55 44 55 45 56,25 80 100 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

98,75 % anketiranih učiteljev uporablja didaktične igre za razvijanje govornih zmožnosti, 45 % 

za razvijanje bralnih zmožnosti, prav tako 45 % za razvijanje besedišča,  43,75 % učiteljev za 

razvijanje slušnih možnosti in 27,5 % za razvijanje pisnih zmožnosti. 

Preglednica 47: Raba slikanic za razvoj določenih zmožnosti 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 22 27,5 5 6,25 27 33,75 22 27,5 71 88,75 1 1,25 

Ni izbran 58 72,5 75 93,75 53 66,25 58 72,5 9 11,25 79 98,75 

Skupaj 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

En učitelj slikanic sploh ne uporablja. Ostali te uporabljajo za razvijanje slušnih zmožnosti 

(88,75 %). 22 učiteljev uporablja slikanice za razvijanje govora (27,5 %) in prav toliko učiteljev 

te uporablja za razvijanje besedišča (27,5 %). 27 učiteljev uporablja slikanice za razvijanje 

bralnih zmožnosti (33,75 %). 5 učiteljev je odgovorilo, da te uporablja za razvijanje pisnih 

zmožnosti (6,25 %). 
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Preglednica 48: Drugo 

DRUGO f f % 

Učni listi 10 12,5 

YouTube 

videoposnetki  

10 12,5 

Pesmi, glasba 1 1,25 

PowerPoint 1 1,25 

Instrumenti 1 1,25 

Skupaj 23 28,75 

 

Od 80 anketiranih učiteljev je 23 učiteljev (28,75 %)  izbralo možnost drugo pri vprašanju o 

pogostosti uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu. Učitelji so lahko izbrali 

več možnih odgovorov.  

Preglednica 49: Raba učnih listov za razvoj določenih zmožnosti (N = 10) 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 10 12,5 5 6,25 0 0 2 2,5 0 0 

Ni izbran 10 12,5 0 0 5 6,25 10 12,5 8 10 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 

 

10 od 10 učiteljev učne liste uporablja za razvijanje pisnih zmožnosti (12,5 %). Polovica 

učiteljev te uporablja za razvijanje bralnih zmožnosti (6,25 %) in petina učiteljev za razvijanje 

slušnih zmožnosti (2,5 %). 

Preglednica 50: Raba YouTube videoposnetkov za razvoj določenih zmožnosti (N = 10) 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 3 3,75 10 12,5 0 0 

Ni izbran 10 12,5 10 12,5 10 12,5 7 8,75 0 0 10 12,5 

Skupaj 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 
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10 od 10 učiteljev uporablja YouTube videoposnetke za razvijanje slušnih zmožnosti (12,5 %). 

Trije učitelji so odgovorili, da te uporabljajo za razvijanje besedišča (3,75 %). 

Preglednica 51: Raba pesmi in glasbe za razvoj določenih zmožnosti (N = 1) 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 0 0 0 0 0 0 1 1,25 1 1,25 0 0 

Ni izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki uporablja pesmi in glasbo, te uporablja za razvijanje slušnih zmožnosti in 

besedišča. 

Preglednica 52: Raba PowerPointa za razvoj določenih zmožnosti (N = 1) 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 

Ni izbran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki uporablja PowerPoint, tega uporablja za razvijanje vseh zmožnosti.  

Preglednica 53: Raba instrumentov za razvoj določenih zmožnosti (N = 1) 

 Govor Pisanje Branje Razvoj besedišča Poslušanje Ne uporabljam 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izbran 1 1,25 0 0 0 0 0 0 1 1,25 0 0 

Ni izbran 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 0 0 1 1,25 

Skupaj 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 

 

Učitelj, ki uporablja instrumente, te uporablja za razvijanje govornih in slušnih zmožnosti. 
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ZANIMANJE UČITELJEV ZA IZOBRAŽEVANJE, NA KATEREM BI 

RAZPRAVLJALI O UPORABI UČNIH SREDSTEV PRI POUKU 

Zanimalo nas je tudi, ali bi se učitelji udeležili izobraževanja, na katerem bi razpravljali o 

uporabi učnih sredstev pri pouku. 

RV9: Ali so se učitelji pripravljeni dodatno izobraževati o uporabi učnih sredstev pri pouku?  

Preglednica 54: Frekvenčna in strukturna tabela o tem, ali bi se sodelujoči učitelji udeležili 

izobraževanj o uporabi učnih sredstev, če bi imeli možnost 

 f f % 

Da 49 61,25 

Ne 31 38,75 

Skupaj 80 100 

 

Odstotek učiteljev, ki bi se udeležili izobraževanja na temo učnih sredstev, je bil višji od tistega, 

ki se tega ne bi udeležili. Več kot polovica učiteljev (61,25 %) je izrazila željo po dodatnem 

izobraževanju.  

 

ODGOVORI UČITELJEV O IZBIRI UČNEGA SREDSTVA ZA DODATNO 

IZOBRAŽEVANJE  

Zanimalo nas je, za katero učno sredstvo si učitelji najbolj želijo dodatnega izobraževanja. Na 

vprašanje so odgovarjali le tisti učitelji, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z DA.  
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Preglednica 55: Frekvenčna in strukturna tabela o tem, o katerem učnem sredstvu bi se želeli 

učitelji dodatno izobraževati  

 f f % 

Didaktične igre 25 31,25 

Lutke 11 13,75 

Slikanice 6 7,5 

Slikovne kartice 5 6,25 

Predmeti (realia) 1 1,25 

Učbenik 1 1,25 

Drugo 0 0 

Skupaj 49 61,25 

 

Četrtina učiteljev bi se udeležila izobraževanja o didaktičnih igrah (31,25 %). Več kot osmina 

učiteljev bi se želela dodatno izobraževati o uporabi lutk (13,75 %). Kar šest učiteljev bi se 

udeležilo izobraževanja o slikanicah in pet učiteljev želi dodatno izobraževanje o slikovnih 

karticah. En učitelj bi se dodatno izobraževal o predmetih in en o uporabi učbenika.  

 

VPLIV ŠTEVILA LET POUČEVANJA ANGLEŠČINE V PRVEM TRILETJU NA 

UPORABO IN IZBIRO UČNIH SREDSTEV 

Za to raziskovalno vprašanje smo uporabili linearno regresijo, pri čemer so bila leta poučevanja  

neodvisna spremenljivka, uporabljeno gradivo pa je bilo obravnavano kot odvisna 

spremenljivka.  

RV10: Ali število let poučevanja angleščine v prvem triletju vpliva na uporabo in izbiro učnih 

sredstev? 
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Tabela 56: Vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo učbenika 

Model Summary 

Model R Multipli 

determnacij

ski 

koeficient 

(R Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski koeficient 

(Adjusted R Square) 

Standardna napaka ocene (Std. 

Error of the Estimate) 

1 ,081a ,007 -,006 1,0883 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 57 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression ,610 1 ,610 ,515 ,475b 

Residual 92,378 78 1,184 
  

Total 92,988 79 
   

a. Dependent Variable: Učbenik 

b. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 58 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 1,494 ,205 

 
7,288 ,000 

letapoučevanja ,032 ,045 ,081 ,717 ,475 

a. Dependent Variable: Učbenik 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Učbenik, R2 znaša 0,7 % (glej tabelo 56). To pomeni, da z upoštevanjem 

neodvisne spremenljivke pojasnimo 0,7 % variance odvisne spremenljivke; preostali delež 

(99,3 %) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela nam pove, ali 

je regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 57). Signifikanca je večja od 

0,05, zato lahko ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka ne vpliva na 
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odvisno spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 58) sem preučila vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni statistično 

značilna (vrednost 0,475). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta (0,081) nam razkrije 

smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za pozitivno 

zanemarljivo povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe učbenika (p > .05). 

Tabela 59: Vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo slikovnih kartic 

Model Summary 

Model R Multipli determnacijski 

koeficient (R Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski koeficient 

(Adjusted R Square) 

Standardna napaka ocene 

(Std. Error of the 

Estimate) 

1 ,029a ,001 -,012 ,5847 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 60 

ANOVAa 

Model Vsota kvadratov 

(Sum of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression ,022 1 ,022 ,065 ,799b 

Residual 26,665 78 ,342   

Total 26,688 79    

a. Dependent Variable: Slikovnekarticeflashcards 

b. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 61 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 4,040 ,110  36,678 ,000 

letapoučevanja ,006 ,024 ,029 ,256 ,799 

a. Dependent Variable: Slikovnekarticeflashcards 
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V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Slikovne kartice, R2 znaša 0,1 % (glej tabelo 59). To pomeni, da z upoštevanjem 

neodvisne spremenljivke pojasnimo 0,1 % variance odvisne spremenljivke; preostali delež (99,9 

%) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela nam pove, ali je 

regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 60). Signifikanca je večja od 0,05, 

zato lahko ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka ne vpliva na odvisno 

spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 61) sem preučila vpliv neodvisne spremenljivke 

na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni statistično značilna (vrednost 

0,799). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta (0,029) nam razkrije smer in moč 

povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za pozitivno zanemarljivo 

povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe slikovnih kartic (p > .05). 

Tabela 62: vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo lutk 

Model Summary 

Model R Multipli 

determnacijski 

koeficient (R 

Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski 

koeficient (Adjusted 

R Square) 

Standardna napaka 

ocene (Std. Error of 

the Estimate) 

1 ,059a ,003 -,009 ,8892 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

Tabela 63 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression ,214 1 ,214 ,271 ,604b 

Residual 61,673 78 ,791   

Total 61,888 79    

a. Dependent Variable: Lutke  

Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

 

 

Tabela 64 
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Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,408 ,168  14,374 ,000 

letapoučevanja -,019 ,037 -,059 -,521 ,604 

a. Dependent Variable: Lutke 
 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Lutke, R2 znaša 0,3 % (glej tabelo 62). To pomeni, da z upoštevanjem neodvisne 

spremenljivke pojasnimo 0,3 % variance odvisne spremenljivke; preostali delež (99,7 %) pa 

ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela nam pove, ali je regresijski 

model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 63). Signifikanca je večja od 0,05, zato lahko 

ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka ne vpliva na odvisno 

spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 64) sem preučila vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni statistično 

značilna (vrednost 0,604). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta (-0,059) nam razkrije 

smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za negativno 

zanemarljivo povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe lutk (p > .05). 

 

Tabela 65: vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo 

lutk 

 

Model Summary 

Model R Multipli 

determnacijski 

koeficient (R Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski 

koeficient (Adjusted 

R Square) 

Standardna 

napaka ocene 

(Std. Error of 

the Estimate) 

1 ,178a ,032 ,019 ,6628 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 
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Tabela 66 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression 1,126 1 1,126 2,564 ,113b 

Residual 34,261 78 ,439   

Total 35,388 79    

a. Dependent Variable: Uporabapredmetovrealia 

b. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 67 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 3,252 ,125  26,044 ,000 

letapoučevanja ,044 ,027 ,178 1,601 ,113 

a. Dependent Variable: Uporabapredmetovrealia 

 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Uporaba predmetov, R2 znaša 3,2 % (glej tabelo 65). To pomeni, da z 

upoštevanjem neodvisne spremenljivke pojasnimo 3,2 % variance odvisne spremenljivke; 

preostali delež (96,8 %) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela 

nam pove, ali je regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 66). Signifikanca 

je večja od 0,05, zato lahko ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka 

ne vpliva na odvisno spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 67) sem preučila vpliv 

neodvisne spremenljivke na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni 

statistično značilna (vrednost 0,113). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta (0,178) nam 

razkrije smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za 

pozitivno zanemarljivo povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe predmetov (p > .05). 
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Tabela 68: vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo didaktičnih iger 

 

Model Summary 

Model R Multipli determnacijski 

koeficient (R Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski 

koeficient (Adjusted 

R Square) 

Standardna napaka 

ocene (Std. Error of 

the Estimate) 

1 ,050a ,002 -,010 ,6775 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

Tabela 69 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression ,089 1 ,089 ,194 ,661b 

Residual 35,799 78 ,459   

Total 35,888 79    

a. Dependent Variable: Didaktičneigre 

b. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

 

Tabela 70 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 3,617 ,128  28,345 ,000 

letapoučevanja ,012 ,028 ,050 ,440 ,661 

a. Dependent Variable: Didaktičneigre 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Didaktične igre, R2 znaša 0,2 % (glej tabelo 68). To pomeni, da z upoštevanjem 

neodvisne spremenljivke pojasnimo 0,2 % variance odvisne spremenljivke; preostali delež 

(99,8 %) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela nam pove, ali 

je regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 69). Signifikanca je večja od 

0,05, zato lahko ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka ne vpliva na 

odvisno spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 70) sem preučila vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni statistično 
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značilna (vrednost 0,661). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta ( 0,050) nam razkrije 

smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za pozitivno 

zanemarljivo povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe didaktičnih iger (p > .05). 

Tabela 71- vpliv števila let poučevanja angleščine v prvem triletju na uporabo slikanic 
 

Model Summary 

Model R Multipli 

determinacijski 

koeficient (R 

Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski 

koeficient (Adjusted R 

Square) 

Standardna napaka 

ocene (Std. Error of 

the Estimate) 

1 ,140a ,020 ,007 ,7342 

a. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

Tabela 72 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression ,841 1 ,841 1,560 ,215b 

Residual 42,047 78 ,539   

Total 42,888 79    

a. Dependent Variable: Slikanice 

b. Predictors: (Constant), letapoučevanja 

Tabela 73 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 
Konstanta 3,023 ,138  21,860 ,000 

letapoučevanja ,038 ,030 ,140 1,249 ,215 

a. Dependent Variable: Slikanice 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Leta poučevanja na odvisno 

spremenljivko Slikanice, R2 znaša 2 % (glej tabelo 71). To pomeni, da z upoštevanjem 

neodvisne spremenljivke pojasnimo 2 % variance odvisne spremenljivke; preostali delež (98 

%) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela nam pove, ali je 

regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 72). Signifikanca je večja od 0,05, 
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zato lahko ničelno hipotezo potrdimo in trdimo, da neodvisna spremenljivka ne vpliva na 

odvisno spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 73) sem preučila vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno in ugotovila, da spremenljivka Leta poučevanja ni statistično 

značilna (vrednost 0,215). Vrednost standardiziranega koeficienta Beta (0,140) nam razkrije 

smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja predpostavka, da gre za pozitivno 

zanemarljivo povezanost oz. naključno povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da leta poučevanja ne napovedo pogostosti uporabe slikanic (p > .05). 

 

VPLIV VELIKOSTI RAZREDA NA UPORABO IN IZBIRO UČNIH SREDSTEV 

Za to raziskovalno vprašanje smo uporabili linearno regresijo in podatke še dodatno preverili s 

korelacijsko matrico.  

RV11: Ali velikost razreda vpliva na uporabo in izbiro različnih učnih sredstev?  

Tabela 74 

 

Model Summary 

Model R Multipli determinacijski 

koeficient (R Square) 

Popravljeni multipli 

determinacijski koeficient 

(Adjusted R Square) 

Standardna napaka 

ocene (Std. Error of the 

Estimate) 

1 ,228a ,052 ,040 ,5695 

a. Predictors: (Constant), @1Povprečnošteviloučencevkijihpoučujemv3razredu 

 

Tabela 75 

 

ANOVAa 

Model Vsota 

kvadratov (Sum 

of Squares) 

df Povprečje 

kvadratov 

(Mean Square) 

F Sig. 

1 

Regression 1,392 1 1,392 4,292 ,042b 

Residual 25,296 78 ,324   

Total 26,688 79    

a. Dependent Variable: Slikovnekarticeflashcards 

b. Predictors: (Constant), @1Povprečnošteviloučencevkijihpoučujemv3razredu 
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Tabela 76 

Coefficientsa 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardizirani 

koeficienti  

t Sig. 

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 

Konstanta 3,635 ,216  16,835 ,000 

@1Povprečnošteviloučence

vkijihpoučujemv3razredu 

,122 ,059 ,228 2,072 ,042 

a. Dependent Variable: Slikovnekarticeflashcards 

 

V primeru preverjanja vpliva neodvisne spremenljivke Povprečno število učencev v 3. razredu 

na odvisno spremenljivko Slikovne kartice, R2 znaša 5,2 % (glej tabelo 74). To pomeni, da z 

upoštevanjem neodvisne spremenljivke pojasnimo 5,2 % variance odvisne spremenljivke; 

preostali delež (94,8 %) pa ostane nepojasnjena varianca. Test celotnega regresijskega modela 

nam pove, ali je regresijski model smiseln oz. statistično značilen (glej tabelo 75). Signifikanca 

je manjša od 0,05, zato lahko ničelno hipotezo zavrnemo in trdimo, da neodvisna spremenljivka 

vpliva na odvisno spremenljivko. V tabeli Coefficients (glej tabelo 76) sem preučila vpliv 

neodvisne spremenljivke na odvisno in ugotovila, da je spremenljivka Povprečno število 

učencev v 3. razredu statistično značilna (vrednost 0,042). Vrednost standardiziranega 

koeficienta Beta (0,228) nam razkrije smer in moč povezanosti spremenljivke. Iz tega izhaja 

predpostavka, da gre za pozitivno šibko povezanost med spremenljivkama.  

Ugotovimo, da se povprečno število učencev v 3. razredu signifikantno povezuje z uporabo 

slikovnih kartic (p = .042). 

Uporabila sem frekvenčno distribucijo atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno 

statistiko numeričnih spremenljivk in linearno regresijo, kjer sem podatke še dodatno preverila 

s korelacijsko matrico in ugotovila, da je korelacija le med slikovnimi karticami in povprečnim 

številom učencev v razredu. Med ostalimi učnimi sredstvi in povprečnim številom učencev v 

razredu ni korelacije.  
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VPRAŠALNIK UČENCEM 3. RAZREDA 

ODGOVORI UČENCEV O UPORABI UČNIH SREDSTEV PRI POUKU 

ANGLEŠČINE V 3. RAZREDU 

Zanimalo nas je mnenje učencev, v kolikšni meri so uporabljena določena učna sredstva v 3. 

razredu pri pouku angleščine.  

RV12: V kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenik in dodatna učna sredstva pri pouku 

angleščine v 3. razredu po mnenju učencev? 

Tabela 77: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev glede na vprašanje, kako 

pogosto uporabljajo določeno učno sredstvo pri pouku angleščine v 3. razredu 

 Učbenik Slikovne kartice Lutke Uporaba 

predmetov (realia) 

Didaktične 

igre 

Slikanice Drugo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Nikoli 80 100 0 0 27 33,75 4 5 0 0 0 0 0 0 

Redko 0 0 2 2,5 47 58,75 25 31,25 2 2,5 23 28,75 0 0 

Včasih 0 0 42 52,5 4 5 27 33,75 13 16,25 37 46,25 0 0 

Pogosto 0 0 35 43,75 2 2,5 13 16,25 41 51,25 20 25 15 18,75 

Vedno 0 0 1 1,25 0 0 11 13,75 24 30 0 0 0 0 

Skupaj 80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  15 18,75 

 

Učenci so odgovorili, da pri pouku angleščine v 3. razredu ne uporabljajo učbenikov.  

Rezultati kažejo, da vsi učenci pri pouku angleščine v 3. razredu uporabljajo slikovne kartice. 

Več kot polovica te uporablja včasih (52,5 %) in malce manj kot polovica te uporablja pogosto 

(43,75 %). En učenec je mnenja, da te uporabljajo vedno (1,25 %) in dva, da te uporabljajo 

redko (2,5 %). 

27 učencev od 80 (22,75 %) pri pouku angleščine v 3. razredu ne uporablja lutk. Večina ostalih 

lutke uporablja redko (58, 75 %). Štirje učenci menijo, da te uporabljajo včasih (5 %), in dva 

učenca, da lutke uporabljajo pogosto (2,5 %). 

Štirje učenci pri pouku angleščine v 3. razredu ne uporabljajo predmetov (5 %). 25 učencev te 

uporablja redko (31,25 %), 27 učencev te uporablja včasih (33,75 %) in 13 učencev te uporablja 

pogosto (16,25 %). 11 učencev je mnenja, da te uporabljajo vedno (13,75 %). 
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Vsi učenci uporabljajo didaktične igre. 30 % učencev te uporablja vedno, 51,25 % učencev 

pogosto,  16,25 % včasih in 2,5 % učencev te uporablja redko. 

Tudi slikanice pri pouku angleščine v 3. razredu uporabljajo prav vsi učenci. Nihče ni mnenja, 

da te uporabljajo vedno. 25 % učencev slikanice uporablja pogosto, 46,25 % učencev te 

uporablja včasih in 28,75 % učencev te uporablja redko.  

15 učencev (18,75 %) je izbralo možnost drugo, kjer je vseh 15 zapisalo, da uporabljajo učne 

liste. Vsi so zapisali, da te uporabljajo pogosto.  

Rezultati so različni, saj učenci različno dojemajo učna sredstva in uporabo le-teh pri pouku. 

Če odgovore učencev primerjamo z odgovori učiteljev, ugotovimo, da se odgovori med seboj 

ne razlikujejo. Pri obeh skupinah je uporaba učbenikov redka. Ugotovimo, da so tako učenci 

kot učitelji mnenja, da slikovne kartice in didaktične igre uporabljajo pogosto. Tudi Mirjam 

Grahut (2018) je v svoji raziskavi zaznala številčno uporabo iger in slikovnih kartic pri 

zgodnjem poučevanju tujega jezika angleščine. Tudi učni načrt spodbuja uporabo konkretnih 

gradiv, vizualne podpore ter igralnih dejavnosti in odsvetuje pristope, ki so naravnani na 

slovnico, kar je lahko razlog za številčno uporabo učnih sredstev kot so didaktične igre in 

slikovne kartice (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013). 

Ugotovili smo, da anketirani učenci in učitelji včasih uporabljajo slikanice pri pouku angleščine 

v 3. razredu. Tudi za ostala učna sredstva se odgovori anketiranih učencev in učiteljev med 

seboj ujemajo.  

 

ODGOVORI O OCENAH UČNIH SREDSTEV 

Zanimalo nas je, katero učno sredstvo je učencem najbolj všeč in katerega ne uporabljajo radi.  

RV13: Katero učno sredstvo najraje uporabljajo učenci? 
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Tabela 78: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev glede na vprašanje, kako všeč 

so jim določena učna sredstva 

 Učbenik Slikovne kartice Lutke Uporaba 

predmetov (realia) 

Didaktične 

igre 

Slikanice Drugo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

 (zelo mi 

je všeč) 

0 0 52 65 24 30 58 72,5 71 88,75 48 60 0 0 

 (všeč mi 

je) 

0 0 28 35 29 36,25 18 22,5 9 11,25 29 36,25 9 11,25 

 (ni mi 

všeč) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,75 6 7,5 

Ne 

uporabljamo 

80 100 0 0 27 33,75 4 5 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  15 18,75 

 

Ugotovili smo, da učenci ne uporabljajo učbenika. 

Rezultati so pokazali, da so učencem zelo všeč didaktične igre (88,75 %), predmeti (72,5 %) in 

slikovne kartice (65 %). 30% učencem so zelo všeč lutke in 60 % so zelo všeč slikanice. 

Presenetljivo je, da so učencem zelo všeč ali všeč vsa učna sredstva, razen trem učencem, ki 

jim slikanice niso všeč (3,75 %). 15 učencev je izbralo možnost drugo, kjer je vseh 15 zapisalo, 

da uporabljajo učne liste. 9 od 15 učencev so učni listi všeč. 6 učencev je odgovorilo, da jim 

učni listi niso všeč. 

Rezultati kažejo, da je učencem uporaba učnih sredstev na splošno všeč. Izjema so 3 učenci, ki 

jim slikanice niso všeč in 6 učencev, ki ne marajo učnih listov. Odgovore učencev lahko 

primerjamo z odgovori učiteljev o pogostosti uporabe učnih sredstev in njihovo izbiro. 

Ugotovili smo, da se anketirani učitelji v največji meri poslužujejo didaktičnih iger, slikovnih 

kartic in predmetov. Tudi anketiranim učencem so ta učna sredstva všeč.  

Učitelji najmanj pogosto uporabljajo učbenike. Razlog za manj številčno izbiro učbenikov pri 

učiteljih je lahko ta, da z njim ne želijo delati ali pa sledijo priporočilom učnega načrta, ki 

odsvetuje uporabo učbenika in spodbuja rabo drugih učnih sredstev. Učenci ne uporabljajo 

učbenika, zato nismo imeli možnosti ugotoviti ali jim učno sredstvo ustreza ali ne.  

Uporaba lutk je pri učiteljih redka, rezultati učencev pa so pokazali, da so jim lutke všeč. Tudi 

Dagarin Fojkar (2009) lutk ne označi kot učno sredstvo, ki bi bilo pogosto uporabljeno pri 

pouku angleščine na zgodnji stopnji. 
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Učitelji pri pouku angleščine uporabljajo tudi učne liste. Odgovori  učencev so pokazali, da jim 

učni listi ne ustrezajo. Rezultate lahko primerjamo s študijo Juriševičeve in Pižornove (2009), 

ki sta pri uvajanju tujega jezika v prvo triletje ugotovili, da učencem ne ustrezajo učne ure, ki 

vsebujejo pretirano pisanje in branje.  

 

ODGOVORI UČENCEV O TEM, ALI Z UČNIM SREDSTVOM RAJE DELAJO SAMI 

ALI RAJŠI VIDIJO, DA Z NJIMI ROKUJE UČITELJ 

RV14: Ali učenci z učnimi sredstvi raje delajo sami ali jim bolj ustreza, da z njimi rokuje 

učitelj? 

Tabela 79: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev glede na vprašanje, ali z 

določenim učnim sredstvom raje delajo sami, ali jim bolj ustreza, da z učnim sredstvom rokuje 

učitelj 

 Učbenik Slikovne kartice Lutke Uporaba predmetov 

(realia) 

Didaktične igre Slikanice 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Delam sam/a 0 0 48 60 41 51,25 21 26,25 64 80 3 3,75 

Dela učitelj 0 0 32 40 12 15 55 68,75 16 20 77 96,25 

Ne 

uporabljamo 

80 100 0 0 27 33,75 4 5 0 0 0 0 

Skupaj 80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  80 100  

 

Ugotovili smo, da učbenika učenci ne uporabljajo. 

Rezultati so pokazali, da 48 učencev s slikovnimi karticami raje dela samih (60 %), medtem ko 

jih 32 raje vidi, da z njimi rokuje učitelj (40 %).  

27 učencev je zapisalo, da lutk ne uporabljajo. 41 tistih, ki lutke uporabljajo, so zapisali, da s 

temi raje delajo sami (51,25 %). 12 učencev raje vidi, da z njimi dela učitelj (15 %). 

4 učenci pri pouku angleščine v 3. razredu ne uporabljajo predmetov. 21 učencev s predmeti 

raje dela samih (26,25 %) in 55 učencev raje vidi, da s predmeti rokuje učitelj (68,75 %).  
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Didaktične igre uporabljajo prav vsi učenci. Z didaktičnimi igrami v veliki večini učenci raje 

delajo sami (80 %). Le 16 učencev ima raje, da z didaktičnimi igrami rokuje učitelj (20 %).  

Presenetljivo je, da kar 96,25 % učencev raje vidi, da s slikanicami dela učitelj. Le 3,75 % 

učencev s slikanicami raje dela samih. Razlog za to bi lahko bila navada otrok, da s slikanico 

običajno rokuje učitelj. Učenci si tako morda ne znajo predstavljati, da bi z njo delali 

samostojno. 
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5. ZAKLJUČEK 

V empiričnem delu smo raziskali uporabo učnih sredstev in ugotovili, kakšna so mnenja 

učiteljev in učencev o le-teh. Zanimalo nas je, katera učna sredstva učitelji uporabljajo pri 

pouku angleščine v 3. razredu, v katerem delu učnega procesa jih uporabljajo, skupaj s katerimi 

oblikami dela jih uporabljajo in kako ta učna sredstva pridobijo. Ugotoviti smo želeli tudi, 

katera učna sredstva po njihovem mnenju učence najbolj motivirajo, kakšni so pozitivni vidiki 

in težave, s katerimi se srečujejo pri uporabi določenih učnih sredstev in ali bi se udeležili 

izobraževanja o učnih sredstvih. Anketirali smo tudi 80 učencev, ki obiskujejo 3. razred. 

Zanimalo nas je, s katerimi učnimi sredstvi delajo v razredu, kako bi ocenili določena učna 

sredstva ter ali z učnimi sredstvi raje delajo sami ali raje vidijo, da z njimi rokuje učitelj.  

Rezultati raziskave, so nam pokazali, da večina učiteljev ne uporablja učbenikov, vsi pa 

uporabljajo slikovne kartice, predmete in didaktične igre. Slikanice in lutke učitelji uporabljajo 

bolj redko ali le včasih. Ugotovili smo, da kar nekaj učiteljev uporablja učne liste in YouTube 

videoposnetke. Tudi rezultati učencev kažejo, da ti ne uporabljajo učbenikov, vsi pa uporabljajo 

slikovne kartice, didaktične igre in slikanice pri pouku angleščine. Učenci so mnenja, da lutk 

in predmetov ne uporabljajo pogosto v razredu, nekaj jih je celo zapisalo, da lutk sploh ne 

uporabljajo. Tudi za slikanice so zapisali, da jih uporabljajo redko ali včasih. Učenci prav tako 

kot učitelji pišejo o uporabi učnih listov. Odsotnost učbenikov pri poučevanju angleščine v 3. 

razredu in številčno uporabo slikovnih kartic, didaktičnih iger in predmetov lahko pojasnimo s 

priporočili učnega načrta, ki učitelju odsvetujejo učbenike in pristope naravnane na slovnico in 

ga spodbujajo k uporabi konkretnih učnih sredstev z vizualno podporo. Številni avtorji so 

mnenja, da je potrebno poleg učbenikov in učnih listov uporabljati tudi druga učna sredstva in 

raziskava je pokazala, da je kljub temu, da se nekateri učitelji še vedno poslužujejo učbenikov 

in učnih listov, uporaba drugih učnih sredstev visoka, kar je vzpodbudno, glede na to, da učenci 

v prvem triletju potrebujejo konkretna ponazorila in učna sredstva, ki se jih lahko dotaknejo. 

Raziskava je pokazala, da je učencem najbolj všeč uporaba didaktičnih iger, slikovnih kartic in 

predmetov. Malo manj so jim všeč lutke in slikanice. Morda prav zato učitelji redko ali le včasih 

uporabljajo ti dve učni sredstvi. Ugotovili smo, da učencem niso všeč učni listi. Tudi različne 

študije (Pižorn in Juriševič, 2012; Mihaljević Dijgunović, 2012) so pokazale podobne rezultate. 

Avtorji so ugotovili, da učencem ustreza pouk, ki vključuje igro, manj pa jim ustreza pouk, ki 

vključuje pisanje, risanje in branje. Učenci so namreč mnenja, da je pisanje, risanje in branje 

naporno ter jim vzame preveč časa. 
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Rezultati kažejo, da učenci s slikovnimi karticami, lutkami in didaktičnimi igrami raje delajo 

sami. Slikanice in predmeti sta učni sredstvi, za kateri bi učenci raje videli, da z njimi rokuje 

učitelj. Razlog za to bi lahko bila navada otrok, da s slikanico in predmeti običajno rokuje 

učitelj. Učenci si morda ne znajo predstavljati, da bi z njimi delali samostojno brez pomoči 

učitelja.  

Raziskava je pokazala, da leta poučevanja angleščine v 3. razredu ne vplivajo na izbiro in 

uporabo učnih sredstev. Ugotovili smo tudi, da povprečno število učencev v razredu vpliva le 

na uporabo in izbiro slikovnih kartic. Povezanost med spremenljivkama je bila pozitivna in 

šibka. Razlog za povezavo bi lahko bil ta, da mora učitelj v primeru številčnejšega razreda  

izdelati in v razred prinesti več slikovnih kartic za določene aktivnosti.  

Ugotovili smo, da učitelji, ki uporabljajo učbenik, tega uporabljajo za obravnavo nove učne 

snovi. Slikovne kartice so se izkazale za najbolj uporabne, saj jih učitelji v velikih merah 

uporabljajo v vseh delih učnega procesa. Lutke učitelji vidijo bolj kot motivacijsko sredstvo in 

jih uporabljajo pri uvajanju v učno uro in obravnavi nove učne snovi. Tudi uporabi predmetov 

in didaktičnih iger sta se izkazali za zelo uporabni, saj tudi ta učna sredstva učitelji uporabljajo 

v vseh delih učnega procesa. Predmete učitelji v največji meri uporabljajo pri uvajanju v učno 

uro in obravnavi nove učne snovi, didaktične igre pa so največkrat uporabljene pri utrjevanju. 

Rezultati so pokazali, da se slikanic v veliki meri učitelji poslužujejo pri uvajanju v učno uro in 

obravnavi nove učne snovi, manj pa pri utrjevanju in nikoli pri preverjanju in ocenjevanju.  

Rezultati raziskave kažejo, da učbenik učitelji največ uporabljalo pri individualnem in 

frontalnem delu. Presenetljivi so zopet rezultati, da slikovne kartice učitelji uporabljajo pri vseh 

oblikah dela. Lutke so uporabljene pri vseh učnih oblikah, vendar ne tako številčno kot slikovne 

kartice. Učitelji lutke največkrat predstavijo frontalno. Tudi predmeti in didaktične igre so 

številčno uporabljeni pri vseh učnih oblikah, slikanice pa učitelji najraje predstavljajo frontalno. 

Sklepamo lahko, da učna sredstva, kot so lutke in slikanice, učitelji predstavijo frontalno zaradi 

ekonomičnosti s časom.  

Ugotovili smo, da učitelji učbenike kupijo ali si jih izposodijo. Slikovne kartice učitelji 

največkrat izdelajo sami, v nekaterih primerih pa jih izdelajo učenci ali pa si jih učitelji 

izposodijo ali jih kupijo. Pri lutkah so rezultati pokazali enako kot pri slikovnih karticah. 

Predmete učitelji v največji meri izdelajo sami ali pa si jih izposodijo ali jih kupijo. Skoraj vsi 

učitelji didaktične igre izdelajo sami. Nekateri si te izposodijo ali jih kupijo, nekaj učiteljev pa 
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je zapisalo, da te izdelajo učenci. Slikanice so učno sredstvo, ki si ga učitelji v večini primerov 

izposodijo ali pa ga kupijo. 

Učitelji poročajo o številnih pozitivnih vidikih, ki se kažejo pri uporabi učnih sredstev. Nekaj 

učiteljev je mnenja, da brez učnih sredstev ne gre. Razveseljujoč je podatek, da so učitelji 

mnenja, da učna sredstva ustvarijo zanimiv in drugačen pouk in da ob uporabi le-teh zaznajo 

povišano motivacijo in interes s strani učencev. Učitelji poročajo tudi o hitrejši in večji 

zapomnitvi snovi ob uporabi učnih sredstev. Zavedajo se pozitivnih vidikov, ki jih ponuja 

konkretno ponazorilo učencem. Ugotavljajo, da učna sredstva ustvarijo zabaven in igriv pouk 

in da multisenzorno učenje in uporaba učnih sredstev, ki so blizu učencem, pozitivno vplivajo 

na le-te. Učitelji ob uporabi učnih sredstev opazijo večjo aktivnost učencev, lažje razumevanje 

snovi in trajnejše znanje pri učencih. Pišejo o tem, da so učna sredstva uporabna za več načinov 

dela, več učnih stilov, vključujejo gibanje in povečano nazornost.  

Učitelji spregovorijo o težavah, s katerimi se srečujejo ob uporabi učnih sredstev. Največjo 

težavo jim predstavlja izdelava učnih sredstev, ki je časovno zamudna. Počutijo se tudi časovno 

omejene pri izvajanju aktivnosti v razredu. Omenijo težave z neprimernimi učilnicami, 

prevelikimi oddelki in pomanjkanjem učnih sredstev. Poročajo o tem, da je načrtovanje in 

snovanje idej za aktivnosti naporno in da je potrebno ogromno predpriprave. Učitelji izpostavijo 

tudi težave, ki jih imajo z učbeniki. Pišejo o neuporabnosti le-tega zaradi še ne razvitih 

zmožnosti pisanja otrok, preveč pisnih nalog v učbeniku in nesamostojnosti pri izbiri tem ob 

uporabi učbenika. Te težave so lahko, poleg tega, da uporabo učbenika odsvetuje učni načrt, 

vzrok za tako nizko uporabo tega pri anketiranih učiteljih. Nekaj učiteljev poroča tudi o težavi 

s shranjevanjem učnih sredstev in prenašanjem teh iz razreda v razred ali iz šole na šolo. 

Ugotovili smo, da so učitelji mnenja, da didaktične igre najbolj motivirajo učence. Rezultati 

kažejo, da učbenik in slikovne kartice najmanj motivirajo učence, kar je presenetljivo, saj 

slikovne kartice uporabljajo vsi učitelji v vseh delih učnega procesa in skupaj z vsemi načini 

dela. Sklepamo lahko, da učitelji sledijo priporočilom učnega načrta, ki spodbuja uporabo 

slikovnih kartic. Razlogi za uporabo slikovnih kartic, kljub mnenju da te ne motivirajo učence, 

so lahko možnost uporabe le-teh v vseh delih učnega procesa in z vsemi oblikami dela, lahka 

pridobitev in izdelava le-teh in velikost slikovnih kartic, ki zaradi velikosti ne zavzamejo veliko 

prostora in so lažje za shranjevanje in prenašanje iz razreda v razred.   

V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, kako bi slikovne kartice, ki jih učitelji uporabljajo v vseh 

etapah učnega procesa, z vsemi oblikami in za razvoj vseh zmožnosti, preoblikovali in uporabili 
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na način, ki bo učence motiviral. Raziskali bi lahko tudi, zakaj povprečno število učencev v 

razredu vpliva na izbiro in uporabo le-teh. Kljub temu da so učencem slikovne kartice zelo všeč 

in da jih učitelji množično uporabljajo v vseh delih učnega procesa in pri vseh načinih dela, 

učitelji ne opazijo povečane motivacije ob uporabi le-teh in zanimivo bi bilo raziskati, zakaj 

učenci niso motivirani za njihovo rabo pri pouku angleščine.  

Učitelji, ki uporabljajo učbenik, tega v največji meri uporabljajo za razvoj bralnih zmožnosti in 

za razvoj besedišča. Slikovne kartice, ki so tako številčno uporabljene v vseh delih učnega 

procesa in pri vseh načinih dela, učitelji uporabljajo za razvoj vseh zmožnosti. Lutke so v večini 

uporabljene za razvoj slušnih zmožnosti. Učitelji predmete v veliki meri uporabljajo za razvoj 

govornih zmožnosti in razvoj besedišča. Učitelji didaktične igre uporabljajo za razvoj vseh 

zmožnosti. Skoraj vsi učitelji so mnenja, da didaktične igre najbolj vplivajo na razvoj govornih 

zmožnosti. Učitelji poročajo, da slikanice večinoma uporabljajo za razvoj slušnih zmožnosti. 

Večina učnih sredstev se uporablja za razvijanje slušnih in govornih zmožnosti, saj je to cilj 

poučevanja angleščine v prvem triletju (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 

Učni načrt, 2013). 

Presenetljivi so rezultati, da bi se več kot polovica učiteljev udeležilo izobraževanja o učnih 

sredstvih. Učitelji bi radi pridobili več znanja o didaktičnih igrah in lutkah. Izkazalo se je, da 

učitelji ne uporabljajo učbenikov in o njih se niso pripravljeni dodatno izobraževati. Sklepamo 

lahko, da je eden od razlogov ta, da učni načrt odsvetuje uporabo učbenikov in pristopov 

naravnanih na slovnico ter spodbuja uporaba učnih sredstev z vizualno podporo in igralne 

aktivnosti.   

Glede na rezultate lahko učiteljem priporočimo večjo uporabo didaktičnih iger, saj učitelji 

poročajo o povečani motivaciji pri uporabi le-teh, učencem pa je delo z njimi pri pouku všeč. 

Rezultati so pokazali, da so učenci radi samostojni pri delu z učnimi sredstvi. Učitelje lahko 

zato spodbudimo k načrtovanju aktivnosti z učnimi sredstvi, pri katerih bodo učenci sami delali 

z njimi. Učiteljem lahko priporočimo tudi, da spodbujajo otroke k samostojnemu delu s 

slikanicami in predmeti, saj se je izkazalo, da s temi ne želijo oziroma ne znajo delati sami.  

Glede na odgovore učiteljev o pozitivnih vidikih in težavah pri uporabi učnih sredstev bi bilo v 

prihodnje smiselno raziskati, katero učno sredstvo vpliva na najhitrejšo in največjo zapomnitev 

novih spoznanj. Zanimivo bi bilo izvedeti, katero učno sredstvo najbolj pripomore k lažjemu 

razumevanju, katero učencem zagotovi trajnejše znanje in katero učencem omogoči najboljšo 

povezavo med novimi spoznanji in izkušnjami učenca.  
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7. PRILOGE 

Priloga 1: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

VPRAŠALNIK  

Sem Nastja Kurež, študentka podiplomskega programa Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. 

Prosim Vas, da sodelujete v raziskavi, ki bo del mojega magistrskega dela z naslovom Uporaba učnih 

sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu. Opravljena raziskava bo prispevala vpogled v stanje, 

katera učna sredstva so v večji meri uporabljena pri pouku angleščine v 3. razredu ter kakšno 

je mnenje učiteljev o rabi učnih sredstev.   

Raziskava je anonimna, uporabljena bo le za pisanje empiričnega dela. Za izpolnjevanje boste 

potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno. Uporabljeni bodo 

izključno za pripravo magistrskega dela.  

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje.  

Nastja Kurež 

             Spol (obkrožite):              M                       Ž 

1. Število let poučevanja tujega jezika angleščine v 1. triletju: ___________ 

 

2. Povprečno število učencev, ki jih poučujem v 3. razredu pri pouku angleščine: (Obkrožite.) 

            Manj kot 10             10–15              16–20           21–25         Več kot 25 

3. Obkrožite. 

 

 Uporaba učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

1. Pri pouku angleščine v 3. razredu 

uporabljam naslednja učna sredstva: 

     

a. -učbenik 1 2 3 4 5 

b. -slikovne kartice (flashcards) 1 2 3 4 5 

c. -lutke 1 2 3 4 5 

č. -uporaba predmetov (realia) 1 2 3 4 5 

d. -didaktične igre  1 2 3 4 5 

e. -slikanice 1 2 3 4 5 

f. -drugo: ____________________ 1 2 3 4 5 
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2. Učna sredstva uporabljam v 

naslednjih delih učnega 

procesa (obkrožite lahko več 

odgovorov): 

Uvajanje 

v učno 

uro 

Obravnava 

nove učne 

snovi 

Utrjevanje Preverjanje 

in 

ocenjevanje 

Ne 

uporabljam 

a. -učbenik 1 2 3 4 5 

b. -slikovne kartice (flashcards) 1 2 3 4 5 

c. -lutke 1 2 3 4 5 

č. -uporaba predmetov (realia) 1 2 3 4 5 

d. -didaktične igre  1 2 3 4 5 

e. -slikanice 1 2 3 4 5 

f. -drugo: 

____________________ 

1 2 3 4 5 

 

3. Učnih sredstev se pri pouku 

angleščine v 3. razredu 

poslužujem skupaj z 

naslednjimi oblikami dela 

(obkrožite lahko več 

odgovorov): 

Skupinsko 

delo 

Delo v 

parih 

Individualno 

delo 

Frontalno 

delo 

Ne 

uporabljam 

a. -učbenik 1 2 3 4 5 

b. -slikovne kartice (flashcards) 1 2 3 4 5 

c. -lutke 1 2 3 4 5 

č. -uporaba predmetov (realia) 1 2 3 4 5 

d. -didaktične igre  1 2 3 4 5 

e. -slikanice 1 2 3 4 5 

f. -drugo: 

____________________ 

1 2 3 4 5 
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4. Učna sredstva, ki jih uporabljam 

(obkrožite lahko več odgovorov): 

Izdelam 

sam/a 

Izdelajo 

učenci 

Si 

izposodim 

ali jih 

kupim 

Nič od 

naštetega 

a. -učbenik 1 2 3 4 

b. -slikovne kartice (flashcards) 1 2 3 4 

c. -lutke 1 2 3 4 

č. -uporaba predmetov (realia) 1 2 3 4 

d. -didaktične igre  1 2 3 4 

e. -slikanice 1 2 3 4 

f. -drugo: ____________________ 1 2 3 4 

 

4. Kateri so po Vašem mnenju pozitivni vidiki uporabe učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. 

razredu? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

5. S katerimi težavami se srečujete pri uporabi učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

6. Pri uporabi katerega učnega sredstva opazite najbolj povečano zanimanje in motivacijo pri 

učencih? (Obkrožite enega.) 

   Učbenik       Slikovne kartice           Lutke           Predmeti       Didaktične gre         Slikanice     Drugo:___________ 

7. Označite (označite lahko več odgovorov).  

 

 Za razvoj katere 

zmožnosti 

uporabljate učna 

sredstva?  

Govor Pisanje Branje Razvoj 

besedišča 

Poslušanje Ne 

uporabljam 

a. -učbenik       

b. -slikovne kartice 

(flashcards) 

      

c. -lutke       
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d. -predmeti (realia)       

e. -didaktične igre       

f. slikanice       

g. drugo:__________       

 

8. Ali bi se udeležili izobraževanja, na katerem bi razpravljali o uporabi učnih sredstev pri pouku 

angleščine? (Obkrožite.) 

 

        DA                          NE 

9. V primeru, da ste zgornje vprašanje odgovorili z DA, za katero učno sredstvo si najbolj želite 

izobraževanja? 

 

   Učbenik       Slikovne kartice           Lutke           Predmeti       Didaktične gre         Slikanice     Drugo:___________ 
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Priloga 2: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

1. Obkroži. 

 

 Uporaba učnih sredstev pri pouku angleščine 

v 3. razredu 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 Ali pri pouku uporabljate:      

a. -učbenik Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

b. -slikovne kartice  Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

c. -lutke Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

d. -predmete Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

e. -didaktične igre  Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

f. -slikanice Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

g. -drugo: __________________ Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

2. Obkroži. 

 

 Uporaba učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. 

razredu 

  

 

 

   

 

Tega učnega 

sredstva ne 

uporabljamo. 

 Kako bi ocenil naslednja učna sredstva?     

a. -učbenik  
  

Ne uporabljamo 

b. -slikovne kartice   
  

Ne uporabljamo 

c. -lutke  
  

Ne uporabljamo 

d. -predmeti  
  

Ne uporabljamo 

e. -didaktične igre   
  

Ne uporabljamo 

f. -slikanice 

 

 
  

Ne uporabljamo 

g. -drugo: ___________________  
  

Ne uporabljamo 
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3. Obkroži. 

 

 Uporaba učnih sredstev pri pouku 

angleščine v 3. razredu 

Delam sam Dela učitelj Ne 

uporabljamo 

 Raje vidim, da z učnim sredstvom:    

a. -učbenik 1 2 3 

b. -slikovne kartice  1 2 3 

c. -lutke 1 2 3 

d. -uporaba predmetov 1 2 3 

e. -didaktične igre  1 2 3 

f. -slikanice 1 2 3 

 

 

 

 

 


