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»Če človek z zaupanjem sledi svojim sanjam in se trudi živeti tako,  

kot si je zamislil, bo doživel uspeh, 

ki si ga ni mogel prej niti predstavljati.« 

(Henry David Thoreau) 
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POVZETEK 

 

V magistrskem delu primerjamo namizne didaktične in računalniške didaktične igre 
kot metodi utrjevanja znanja pri matematiki. V teoretičnem delu smo natančneje  
predstavili metode dela ter učne oblike, nato pa opredelili pojma igra in didaktične 
igre, navedli njihove prednosti ter različne klasifikacije iger. Predstavili smo vlogo 
motivacije ter njen vpliv na aktivnost učencev pri pouku. Eden izmed načinov 
povečanja motivacije pri pouku matematike je tudi uporaba učnih pripomočkov, med 
njimi didaktičnih iger, zato smo nekaj iger za potrebe empiričnega dela izdelali sami. 
Igre so se nanašale na utrjevanje vsebin množenja in deljenja v 3. razredu. 
Predstavili smo morebitne težave pri učenju teh dveh vsebin ter možnosti pomoči 
učencem s težavami prek didaktičnih iger. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri je možno z načrtnim in motivacijsko 
naravnanim utrjevanjem učne vsebine izboljšati uspešnost učencev pri vsebinah 
množenja in deljenja v 3. razredu osnovne šole. Preverjali smo začetno in končno 
razumevanje znanja množenja in deljenja, vmes pa smo izvedli program utrjevanja 
teh tem preko didaktičnih iger. Z raziskavo smo skušali pridobiti odgovore na 
vprašanja, katere igre so učencem ljubše in kaj je tisto, kar pritegne njihovo 
pozornost pri izbranih igrah. Zanimalo nas je tudi, kakšna stališča imajo učenci do 
uporabe računalniških didaktičnih iger in namiznih didaktičnih iger pri pouku 
matematike ter kako pogosto in kdaj učitelji uporabljajo didaktične igre pri pouku.  

Raziskava, ki se je nanašala na preverjanje predznanja učencev in primerjavo z 
znanjem po koncu izvajanja našega programa, je pokazala, da med učenci ni 
statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja predtesta in potesta. Ugotovili 
smo, da so učenci zelo željni uporabe tako namiznih didaktičnih kot računalniških 
didaktičnih iger, vendar so bolj motivirani za računalniške didaktične igre. Iz 
rezultatov je razvidno tudi, da je učencem zelo pomembna povratna informacija pri 
igrah. Raziskava je pokazala, da so učenci naklonjeni skupinskemu delu pri igranju 
didaktičnih iger. Ugotovili smo tudi, da imajo tako učiteljica kot učenci pozitivna 
stališča do uporabe didaktičnih iger pri pouku matematike.  
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ABSTRACT 

 

In this master's degree we compare didactic board games and computer games as 
methods of knowledge revision in Maths. In the theoretical part working methods and 
learning ways are thoroughly presented and also the terms game and didactic games 
are defined. Furthermore, their advantages and different classifications of games are 
dealt with and the role of motivation and its impact on pupils' activity in class is 
presented. One of the ways to increase motivation during Maths lessons is also 
usage of teaching materials, such as didactic games. For the purpose of the 
empirical part we created some didactic games ourselves. The games referred to 
revision of multiplication and division in the 3rd class. We presented possible 
difficulties while learning these two contents and possibilities to help struggling pupils 
with didactic games. 

The purpose of this research was to establish to what extent success of pupils in the 
3rd class of primary school can be improved when learning multiplication and division, 
using planned and motivational strategies of the mentioned contents. We examined 
the pupils' initial and final knowledge of multiplication and division and between these 
two stages we implemented a programme of revision of the mentioned contents with 
didactic games. With the research we tried to answer questions like, which games 
pupils prefer and what attracts their attention when it comes to games. We were 
intrigued what the pupils' views on the matter of using didactic computer games and 
didactic board games in Maths lessons are and how often and when teachers use 
didactic games. 

The research, which referred to the pupils' prior knowledge and comparison of this 
with the knowledge after we performed the programme of didactic games, showed 
that there are no statistically significant differences between the pre- and the post-
exam success. We found out that pupils like to use didactic computer games as well 
as didactic board games, but are more motivated to use the former. From the results 
it can be seen that pupils find feedback very important. Research showed that pupils 
are keen to working in groups when playing didactic games. We discovered that 
teacher and pupils have positive views of using didactic games during Maths lessons. 
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1. UVOD 
 

»Igre v učenčevem razvoju ne more nadomestiti nobena druga dejavnost, saj bogati 
in poglablja njegovo osebnost. Daje mu možnost za skladnost med gibalnim, 
čustvenim, socialnim in spoznavnim razvojem. V igri je učenec spontan. Krepita se 
učenčeva izvirnost in ustvarjalnost. V igri učenec z iznajdljivostjo premaguje ovire in 
si tako širi izkušnje in obzorje znanja. Preko igre razvija zavest o samemu sebi, 
svojem delu in delovanju.« (Horvat, 1997, str. 154) 

V teoretičnem delu bomo najprej preučili metode dela ter predstavili učne oblike. 
Zapisali bomo značilnosti otrokovega mišljenja v posameznem starostnem obdobju. 
V nadaljevanju bomo opredelili igro in razložili, kakšen pomen ima za otrokov razvoj. 
Predstavili bomo didaktično igro, vrste didaktičnih iger ter njene prednosti. Dotaknili 
se bomo tudi računalniške igre ter učne motivacije, ki jo lahko spodbujamo z uporabo 
didaktičnih iger. Nazadnje bomo predstavili učni predmet matematika in podrobneje 
opisali računski operaciji množenje in deljenje, ker smo za izvedbo didaktičnih iger 
uporabili omenjeni vsebini. V zaključku teoretičnega dela bomo zapisali, kakšne so 
težave, s katerimi se učenci srečujejo pri omenjenih vsebinah.  

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate, ki se nanašajo na raziskavo pri 
učencih tretjega razreda in raziskavo, ki smo jo naredili z njihovo učiteljico. Pri 
učencih smo želeli ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju s 
področja množenja in deljenja pred izvedbo naše raziskave in po njej. Zanimalo nas 
je, kako so učenci motivirani za uporabo didaktičnih iger za utrjevanje znanja pri 
pouku matematike. Raziskali smo, kakšen pomen pripisujejo učenci povratni 
informaciji ter različnim učnim oblikam pri utrjevanju. Z lestvico stališč smo želeli 
preveriti, kakšno mnenje imajo učenci o uporabi namiznih didaktičnih in računalniških 
didaktičnih igrah. Želeli smo ugotoviti, kako pogosto učiteljica uporablja didaktične 
igre ter v katerem delu ure jih uporabi. Odgovore učiteljice smo primerjali z odgovori 
učencev in poskusili ugotoviti ali prihaja do razlik v stališčih med učiteljico in učenci 
glede uporabe didaktičnih iger.  
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TEORETIČNI DEL 
 

2. METODE DELA 
 

Beseda metoda je grškega izvora in pomeni pot, način dela pri realizaciji vzgojno-
izobraževalnega dela pri pouku. Pojem učne metode se v strokovni literaturi različno 
pojmuje. Enkrat pomeni način spoznavanja, drugič učni pripomoček, tretjič učno 
načelo, četrtič pa učno tehniko. V srednjem veku so učno metodo po navadi enačili 
samo z eno značilnostjo, predavanjem. Učitelj je predaval, največkrat je celo bral, 
učenci pa so ponavljali in se učno snov učili na pamet (Kubale, 2003).  

Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije 
med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, 
obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja 
znanja, sposobnosti in spretnosti. To pomeni, da se učne metode ne nanašajo samo 
na učiteljevo delo, ampak tudi na delo učencev oziroma na učenje. Izbira učne 
metode je odvisna od več dejavnikov, npr. učne vsebine, tipa učne ure, posamezne 
etape v učnem procesu, razvojne stopnje učencev, razvitosti različnih sposobnosti in 
spretnosti učencev, števila učencev v razredu, časa, ki je na voljo ter nenazadnje tudi 
od učiteljeve osebnosti (Tomič, 2003). 

Danes razlikujemo več vrst učnih metod, ki se pri pouku dopolnjujejo in izmenjujejo.  

Prodanovič  (1974) deli metode v tri skupine, in sicer: 

1. verbalno-tekstualne, 

2. ilustrativne-demonstracijske in 

3. laboratorijsko-eksperimentalne (Kubale, 2003). 

Poljak (1974) razvršča učne metode glede na uporabo pripomočkov, ki se jih učitelj 
poslužuje med poučevanjem ter glede na interakcijo, ki jo vzpostavi z učenci. 
Razlikuje med naslednjimi metodami: 

1. metoda demonstriranja, 

2. metoda praktičnih del, 

3. metoda risanja oz. ilustrativnih del, 

4. metoda pisanja oz. pisnih del, 

5. metoda branja in dela s tekstom, 

6. metoda pogovora in razgovora in 

7. metoda ustne razlage.  

Bakoljev (1988) deli učne metode po viru znanja. Glede na vir znanja jih loči na 
metode prikazovanja oz. demonstracije, metodo ustne razlage, metodo pogovora 
(dialoška metoda), metodo dela z besedilom (tekst-metoda) ter metodo 
laboratorijskih in drugih praktičnih del.  
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Pri pedagogu Gustavu Šilihu poleg zgoraj naštetih metod zasledimo tudi učno 
metodo utrjevanja snovi. 
Nekateri pedagogi opredeljujejo tudi metodo ekskurzije (dr. Gogala, dr. Krneta). 
Zasledimo lahko primere, pri katerih nekateri pedagogi obravnavajo projektno 
metodo kot učno metodo, čeprav večina didaktikov projektno metodo obravnava kot 
didaktični sistem pouka (Kubale, 2003).  
Josipov in Danilov (Kubale, 2003) učne metode delita v dve skupini glede na tip učne 
ure, in sicer učne metode za obravnavo nove snovi in učne metode za utrjevanje 
znanja. 
 
V nadaljevanju se bomo oprli na klasifikacijo pedagoginje dr. Tomič. Glede na vir 
klasificiramo učne metode na: 

1. verbalno-tekstualne, 

2. ilustrativno-demonstracijske, 

3. laboratorijsko-eksperimentalne in 

4. metode izkustvenega učenja (Tomič, 2003). 

 

2.1 VERBALNO-TEKSTUALNE METODE 

 

Sem uvrščamo metode ustne razlage, pogovora in metodo dela z besedilom (Tomič, 
2003).  

Metoda ustne razlage 

Gre za monološko metodo, kjer govori samo eden, bodisi učitelj bodisi učenec. 
Prednost te metode je, da je zelo ekonomična s časom, učna snov pa je sistematično 
in pregledno obravnavana (Tomič, 2003).  

Opisana metoda je bila glavna učna metoda tudi v srednjem veku. V 17. stoletju so jo 
kritizirali Komensky, Rousseau, Pestalozzi in drugi. Po njihovem mnenju naj bi 
metoda razlage zanemarjala prava spoznanja o življenju in naravi. V srednjem veku 
se je ta metoda največkrat uporabljala brez kombinacije z drugimi metodami (Kubale, 
2003).  

Metoda razlage učitelju omogoča uravnavanje in sprotno prilagajanje pouka 
trenutnemu stanju, snov lahko strukturira, jo oblikuje v celoto in poudari ključne misli. 
Poteka v frontalni obliki, zato ima učitelj pregled nad vsemi učenci (Blažič, 2003). 

Učna metoda razlage je v šoli uporabna, če: 

1. učenci nimajo toliko znanja, da bi lahko uporabili metodo razgovora; 

2. na voljo ni ustreznih pripomočkov, da bi z metodo demonstracije neposredno 
prepoznali predmete, procese; 

3. hoče učitelj s svojimi besedami vplivati na fantazijo in učenčeva čustva; 

4. vsebine ni mogoče podati na drugačen način; 
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5. je učitelj primoran varčevati s časom (Kubale, 2003). 

Glede na učne vsebine, ki jih razlagamo, lahko razlaga poteka v obliki 
pripovedovanja, opisovanja, pojasnjevanja, ustnega govora, prek radia, televizije 
(Kubale, 2003). 
 
Ena izmed pomanjkljivosti te metode je, da so lahko učenci pri njej pasivni. Učenci 
pretežno poslušajo učiteljevo razlago in sedijo pri miru. V šolah je redko poudarjeno 
poučevanje poslušanja, posledično učenci učitelja ali sošolca včasih sploh ne slišijo. 
Zaradi navedenih razlogov z metodo ustne razlage ne smemo pretiravati. Njena 
uporaba je smiselna takrat, kadar učenci nimajo ustreznih izkušenj ali pa je učna 
vsebina abstraktna. Metodo ustne razlage moramo kombinirati z drugimi metodami: 
pogovorom, delom z besedilom ali demonstracijsko metodo (Tomič, 1997). Metoda 
ustne razlage je najpogosteje uporabljena metoda pri pouku matematike (Hodnik, 
Manfreda in Mutić, 1999).   
 

Metoda pogovora 

Nekateri ji pravijo tudi dialoška metoda. Gre za dialog med učiteljem in učenci ali pa 
tudi med učenci samimi. Struktura razgovora je sestavljena iz dveh delov: vprašanja 
in odgovora. Če nima obeh delov, potem ne gre za razgovor, temveč za samogovor 
ali monolog, torej za metodo razlage. Kadar gre za dvosmerno komunikacijo, 
vprašanja zastavljajo tako učenci kot učitelj (Tomič, 1997). 

Metodo pogovora uporabimo pri obravnavi snovi, ko učenci že imajo neko 
predznanje in jim je obravnavana tema blizu. Velikokrat je uporabljena pri pouku 
matematike. Med pogovorom učenci snov spoznavajo, poglabljajo in jo prenašajo v 
nove situacije (Blažič, 2003). 

Vprašanja, ki se pojavljajo med metodo pogovora, delimo na vprašanja nižjega in 
višjega nivoja. Vprašanja nižjega nivoja zahtevajo spominsko usvojene podatke in 
dejstva (Grmek Krečič, 2011). Zahtevajo le odgovore na spominski ravni in so 
primerna predvsem za pridobivanje faktografskega znanja (Blažič, 2003).  
Za vprašanja višjega nivoja je značilno, da zahtevajo višje miselne procese in 
podpirajo razvoj logičnega mišljenja ter sklepanja (Grmek Krečič, 2011).  
Zahtevajo odgovore, ki jih morajo učenci oblikovati z lastnim razmišljanjem in jih 
izraziti s svojimi besedami (Blažič, 2003).  
 
 
Metoda dela z besedilom  

To metodo največkrat uporabljamo za poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje 
znanja. Uporabimo jo lahko tudi pri pridobivanju novega znanja. Z uporabo te metode 
učenci razvijajo samostojnost in se usposabljajo za samoizobraževanje. Metoda 
omogoča, da se lahko učenec vrne na dele gradiva, ki jih ni razumel, hkrati pa mu 
zagotavlja pregled nad znanjem, kar pri verbalnih metodah ni mogoče.  

Pomanjkljivost metode dela z besedilom je, da jo lahko učitelj uporabi pri pouku šele, 
ko učenci obvladajo tehniko branja z razumevanjem. To ne pomeni, da metode ne 
uvajamo že od prvega razreda osnovne šole, saj lahko tudi učenci nižjih razredov 
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osnovne šole lahko preko besedil pridobivajo znanje, vendar morajo biti gradiva 
prilagojena njihovim bralnim spretnostim (Tomič, 1997).  

 

2.2 ILUSTRATIVNO-DEMONSTRACIJSKA METODA 

 

O metodi demonstracije govorimo, kadar se učenci učijo tako, da opazujejo predmete 
in pojave. Učitelj pri tej metodi demonstrira, učenec pa opazuje. Pri pouku je dobro, 
če učitelj vključi čim več demonstracije. Demonstrira lahko različne predmete in 
procese. Cilj demonstracije ni, da bi učenci objekte in procese gledali, temveč da jih 
opazujejo, da zaznajo, kaj je bistveno na objektu ali pri samem procesu. Naloga 
učitelja je, da učence usmerja pri opazovanju. Z metodo demonstracije usposabljamo 
učence, da pridobijo veliko čutnih izkušenj (Tomić, 1997). 

Metoda demonstracije se lahko uporablja v vseh fazah pouka; pri usvajanju novih 
vsebin, pri ponavljanju ter utrjevanju znanj ter pri ekskurzijah in podobno. Pomembno 
je, da razlikujemo med opazovanjem in gledanjem. Opazovanje je sistematičen in 
vnaprej pripravljen postopek. Predvsem je pomembno, da dobro izberemo predmet 
(kaj bomo opazovali) in učence vnaprej pripravimo na opazovanje (kako bomo 
opazovali). Metoda demonstracije ni naključno uporabljena metoda, ampak je ena od 
pomembnejših stopenj v procesu pridobivanja znanja in spretnosti. Čim več čutil 
vključimo pri opazovanju, toliko bolj bodo učenci novo snov dojeli in razumeli. 
Posledično bo njihovo znanje popolnejše in trajnejše (Kubale, 2003).  

 

2.3 LABORATORIJSKO-EKSPERIMENTALNA METODA 

 

Ta metoda omogoča miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev. 
Poseben pomen ima pri razvijanju vedoželjnosti, kulture dela in sodelovanja med 
ljudmi (Tomić, 1997). 

Pri tej metodi se prepletajo prikazovanje, razlaga in pogovor. Primerna je na vseh 
stopnjah šolanja, najpogosteje pa je prisotna pri naravoslovnih predmetih (Grmek 
Krečič, 2011). 

 

2.4 METODA IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Utemeljitelj izkustvenega učenja je David Kolb. Izkušenjsko učenje definira kot 
proces, v katerem vedenje ustvarja prek transformacij izkušenj. Izkušenjsko učenje 
poteka kot štiristopenjski model: od konkretne izkušnje, preko razmišljujočega 
opazovanja in refleksije, do oblikovanja abstraktnih konceptov ter generalizacij in 
nazadnje do preskušanja teh konceptov v določenih razmerah. Po Kolbu popolno 
učenje vedno poteka v krogu (slika 1, glej stran 6), ki vse omenjene razsežnosti 
povezuje. Pri tem ni pomembno, da se učni proces začenja pri isti stopnji. 
Pomembnejše je, da spodbujamo prehajanje od ene na drugo stopnjo (Tomić, 1997). 
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Slika 1: Kolbov štiristopenjski model učenja (Tomić, 2003) 

»Tradicionalne učne metode, kot so npr. razlaga, demonstracija, delo z besedilom, 
zajemajo le en del kroga izkustvenega učenja. Običajno poudarjajo pridobivanje 
sistematičnega abstraktnega znanja kot najvišji cilj, medtem ko so celovito doživljanje 
in osebne izkušnje učencev le sestavni del za dosego tega cilja. Metode 
izkustvenega učenja izzivajo, upoštevajo in utrjujejo posameznikove izkušnje, tako 
čutne kot čustvene, kot bistveno sestavino učenja.« (Marentič Požarnik, 2018, str. 
134) 

Metode dela lahko preučujemo tudi z vidika dinamičnosti. Delimo jih na dinamične in 
statične metode. Pri statičnih metodah, kamor sodi npr. razlaga, so učenci pasivni, 
večinoma le opazujejo dogajanje, medtem ko je učitelj aktiven. Po drugi strani je za 
dinamične metode dela značilno, da so učenci med delom aktivni. Didaktična igra je 
tipična dinamična metoda dela, kjer so učenci večino časa aktivni, odkrivajo nova 
znanja in skupaj ustvarjajo proces. Kljub začetnemu podajanju navodil, ki so za 
izvajanje iger nujno potrebna, tudi didaktično igro umestimo v dinamične metode 
dela. Dinamične metode dela učencem in učiteljem omogočajo neposredno izkušnjo. 
Vsako učenje ima večji učinek, kadar je učenec aktiven in se lahko vživi v določeno 
situacijo (Mrak Merhar, 2013).  

Spoznali smo različne metode dela, ki jih pogosto zamenjujemo z učnimi oblikami.  

 

3. UČNE OBLIKE 

 

Gre za didaktično strukturirane organizacijske osnove pouka. Z njimi urejamo odnose 
in vloge učencev pri pouku. Ločimo neposredne in posredne učne oblike. 
Neposredne učne oblike so tiste, pri katerih je učitelj v vlogi prenašalca znanja, 
posredne pa so tiste, pri katerih je učitelj tisti, ki usmerja delo učencev, podaja 
navodila in motivira učence za delo. K neposredni učni obliki uvrščamo frontalni 
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pouk, k posrednim učnim oblikam pa uvrščamo skupinsko delo, delo v parih ter 
individualno delo (Grmek Krečič, 2011).  

»Učne oblike so odvisne od učencev (število in psihične značilnosti učencev), od 
ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih sredstev, didaktičnega okolja (velikost 
prostorov), didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter 
od učiteljevih didaktičnih kompetenc za oblikovanje, vodenje oziroma izvajanje 
procesa v različnih oblikah.« (Blažič, 2003, str. 379, 380) 

Pomembno je, da učitelj pri pouku menjuje učne oblike, jih kombinira glede na učno 
vsebino in tip učne ure (Kubale, 2003).  

 

3.1 FRONTALNI POUK 

 

Pojavi se z množičnim izobraževanjem, učitelj izvaja pouk za večjo skupino učencev. 
Najpogosteje ga povezujemo z razlago, razgovorom in demonstracijo (Blažič, 2003). 
Prednosti frontalnega pouka so: učitelj lahko komunicira s celotnim razredom, razred 
ima pod nadzorom in lahko prilagaja intenzivnost dela. Učitelj lahko snov večkrat 
različno razlaga, jo ponavlja in popravlja napake. Frontalni pouk omogoča, da učitelj 
vpliva na čustva učencev in je primerna učna oblika za obravnavo zahtevne učne 
snovi, ki je sicer učenci ne bi mogli usvojiti v kratkem času brez učiteljeve pomoči 
(Kubale, 2003). 
Pomanjkljivosti, na katere lahko učitelj naleti, so: otežena individualizacija, učenci so 
pasivni in so le poslušalci. Učitelj dobi premalo povratnih informacij, delo pa je za vse 
učence enako (Grmek Krečič, 2011).  
 

3. 2 SKUPINSKO DELO 

 

Učenci sodelujejo v skupinah, ki so spontane ali pa jih učitelj vnaprej oblikuje po 
določenih kriterijih. Pogoji za uspešno skupinsko delo so: ustrezno število učencev 
(4–6), primeren prostor, dobra navodila učitelja, ustrezna priprava in primerna 
vsebina (Grmek Krečič, 2011).  
Skupinsko delo ima v primerjavi s frontalnim poukom številne prednosti, a tudi 
nekatere slabosti. Prednosti skupinske učne oblike so, da učenci razvijajo 
komunikacijo in se učijo sodelovanja v skupini, učijo se demokratičnega odločanja in 
dogovarjanja. Učenci razvijajo individualne sposobnosti pri delu v okviru skupine. 
Skupinsko delo je primerna oblika za ponavljanje znanja. Kot slabosti bi lahko navedli 
vse prednosti frontalnega pouka. Ni primerna za obravnavo zahtevnejše učne snovi 
in zanjo potrebujemo veliko več časa (Kubale, 2003). 
Pogoj za dobro sodelovanje v skupini je medsebojno komuniciranje. S 
komuniciranjem skupina pošilja in izmenjuje informacije. Komunikacija v skupini 
omogoča, da prihaja v stik z drugimi skupinami in tako poveže ideje različnih skupin v 
celoto. Po vsakem skupinskem delu je pomembno, da učitelj vsaj pet minut nameni 
oceni dogajanja v skupini (Tomič, 1997). 
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3.3 DELO V DVOJICAH 

 

Gre za obliko skupinskega dela. Med sodelujočima v pogovoru poteka obojestranska 
komunikacija, s tem se krepi odnos med obema članoma. Največkrat se uporablja pri 
vrednotenju učenčevih del, sprva individualno delo, nato pa si partnerja pregledata 
narejeno (Grmek Krečič, 2011). 

Prednosti dela v dvojicah so, da je ta učna oblika organizacijsko preprostejša. Učenci 
se v dvojicah spodbujajo, si pomagajo in drug drugega nadzorujejo (Blažič, 2003).  
Slabosti dela v dvojicah so takšne kot pri skupinski učni obliki. Za delo v dvojicah 
potrebujemo več časa, hkrati pa ni primerno za obravnavo zahtevnejše učne snovi. 
(Tomič, 1997).  
 

3.4 INDIVIDUALNO DELO 

 

Individualna učna oblika je oblika pouka, pri kateri vsak učenec dela samostojno. 
Učitelj nastopa kot svetovalec, ki nudi učencu pomoč. Učenci se samostojno učijo, 
zato je motivacija ključnega pomena. Vsak učenec ima svoj tempo, ki si ga narekuje 
sam (Grmek Krečič, 2011).  

Prednosti individualnega dela so v tem, da je vsak učenec prisiljen uporabiti vse 
svoje znanje in sposobnosti. Individualna oblika dela je primerna takrat, kadar učenci 
vadijo, berejo, pišejo, rišejo in pri praktičnem pouku (Kubale, 2003). 

Zagovorniki sodobne šole upoštevajo učenca kot individuum ter se zavedajo, da se 
učenci učijo različno. Poskrbijo, da učenec napreduje tako, da ustreza njegovim 
zmožnostim. Priporočeno je, da učitelji namenijo individualnemu delu vsaj en del 
časa, ki je pri pouku na voljo. Učitelj lahko učencem ponudi izbiro reševanja nalog – 
po lastni presoji boljši učenci rešujejo zahtevnejše naloge, slabši pa lažje (Tomič, 
1997). 

Pri uporabi učnih oblik je pomembno, da se zavedamo razvojnih posebnosti učencev.  

 

4. RAZVOJNE POSEBNOSTI UČENCEV 
 

Vsak otrok se uči drugače. Posebno na začetku otrokovega šolanja se način učenja 
močno spreminja. Učenje mora biti vedno prilagojeno starosti in individualnim 
značilnostim otroka (Kolb in Miltner, 2005) .  

»Poskušamo doseči refleksivno razmišljanje, ki je najpomembnejši element 
učinkovitega učenja. Učinkovito poučevanje je zato dejavnost, osredotočena na 
učenca. Upoštevamo Piagetove in van Hielejeve razvojne stopnje, Brunerjeve 
reprezentacije in pomembnost matematičnega razgovora, ki jo je utemeljeval 
Vigotski.« (Lipovec, 2013, str. 32). 

Po Piagetovih značilnostih otrokovega mišljenja je otrok ob vstopu v šolo na prehodu 
med predoperacionalno stopnjo in stopnjo konkretnih operacij. Pomembno je, da  
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otrokovi razvojni stopnji prilagodimo tudi dejavnosti, ki jih bo otrok uporabljal 
(Marentič Požarnik, 2018). 

V nadaljevanju sledi pregled stopenj razvojnega mišljenja po Piagetu ter predstavitev 
Brunerjevih reprezentacij.  

 

4.1 RAZVOJNE STOPNJE PO PIAGETU 

 

Zaznavno-gibalna stopnja: obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanja fizičnih 
dejavnosti (0–2 leti) 

Otrok preko iskanja spodbud združuje primarne reflekse s ponavljajočimi se vzorci 
ravnanja. Ko se otrok rodi, so njegove dejavnosti ves njegov svet. Ob koncu prvega 
leta otrok pogled na svet spremeni, saj dojame stalnost predmetov zunaj meja svojih 
zaznav. Otrok še ni zmožen notranjega predstavljanja (Labinowicz, 1989). 

Predoperacionalna stopnja: obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja 
(2–7 let) 

Ob prehodu na to stopnjo otrok odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo na mestu 
drugih. Otrokovo mišljenje je ponotranjeno. Notranje predstave mu zagotavljajo 
dejavnejše orodje pri njegovem razvoju inteligentnosti. Na začetku te stopnje se 
pojavi posnemanje, simbolna igra, domišljija in govor. V ospredju sta predstavna 
dejavnost in hiter razvoj govora. Otrokova zmožnost logičnega mišljenja je 
nefleksibilna (Labinowicz, 1989).    

Stopnja konkretnih operacij – obdobje konkretno-logičnega mišljenja (število, 
razred, vrstni red; 7–11 let) 

V stopnji konkretnih operacij (7–11 let) je otrok sposoben logičnega mišljenja, 
dejavnosti izvaja na objektih in na konkretnih stvareh. Vedno bolj je sposoben 
razmišljati o predmetih, ki jih nima pred seboj, ampak si jih le predstavlja, kar temelji 
na živih predstavah iz preteklih izkušenj. Kljub vsemu pa je otrokovo mišljenje vezano 
na konkretno (Labinowicz, 1989). 

Otrok že v predoperacionalni fazi veliko računa s števili do 8. Pri tem si pomaga z 
različnimi materiali iz okolja, pridobljene izkušnje pa mu omogočajo lažje 
razumevanje matematičnih vsebin. 

Glede na otrokove sposobnosti izvajanja matematičnih operacij Piaget loči 3 stopnje: 

1. intuitivno-pojmovni nivo: (raziskovanje odnosov z različnimi materiali preko 
igre, v ospredju je doživetje izkušnje);  

2. prehodni nivo: (delo s konkretnim materialom, aktivnosti predstavi tudi že z 
matematičnimi simboli; tako se vzpostavi povezava med matematičnimi 
simboli in izkušnjami z materiali); 

3. simbolni nivo (otrok se še ukvarja z materiali, vendar ti niso več v ospredju; 
vedno bolj se seznanja s simbolnim jezikom in ga tudi samostojno uporablja). 

Otrok pri sedmem letu starosti doseže prožnost v svojem mišljenju, kar mu omogoča, 
da miselno obrne fizično operacijo. Taka reverzibilnost otroku omogoča dostop do 
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odštevanja kot nasprotnega postopka od seštevanja in deljenja kot nasprotnega 
postopka od množenja (Labinowicz, 1989).  

Stopnja formalnih operacij: obdobje logičnega mišljenja brez omejitev 
(hipoteze, propozicije; 11–15 let) 

»V tem obdobju lahko otrok razmišlja tudi zunaj konkretnih stvarnosti. Posameznik je 
na tej stopnji zmožen upoštevati besedne izjave in propozicije, ne pa zgolj konkretnih 
predmetov. Ko se začne zavedati svojega miselnega procesa, je zmožen razmišljati 
o svojem lastnem mišljenju. Popolnoma je zmožen razumeti in upoštevati simbolične 
abstrakcije v algebri oz. literarni kritiki ter uporabljati metafore v literaturi.« 
(Labinowicz, 1989, str. 80) 

Zaporedje otrokovega razvoja po stopnjah je stalno. Vsak otrok mora preiti 
konkretno-operacionalno stopnjo, da lahko doseže stopnjo formalnih operacij. Od 
otroka do otroka se razlikuje hitrost prehajanja z ene stopnje na drugo. Stopnje se 
lahko med seboj tudi prekrivajo; otrok potrebuje 5 let, da o pojmu konzervacije števila 
pridobi konzervacijo prostornine izpodrinjene tekočine. Med posamezniki lahko 
prihaja do razlik, kdaj prestopijo določeno fazo. Nekateri ljudje npr. nikoli ne dosežejo 
stopnje formalnih operacij ali pa jo dosežejo zelo pozno (Marentič Požarnik, 2018).  

 

4.2 REPREZENTACIJE PO BRUNERJU 
 

Tudi Jerome Bruner, Piagetov učenec, znani psiholog in matematik, meni, da 
moramo pri poučevanju upoštevati otrokovo razvojno stopnjo mišljenja. Ker je nanj 
zelo vplival Piaget, je razlikoval med tremi načini mišljenja: enaktivnim, ikoničnim in 
simbolnim. Za razliko od Piageta posameznega načina mišljenja ni povezal s 
specifičnim obdobjem v otrokovem razvoju, ampak je predpostavljal, da so vsi načini 
prisotni na vsaki točki, prevladujejo pa na posamezni razvojni stopnji (Dumont, 
Istance in Benavides, 2013).  

Velikokrat vprašanje ni učenčeva zrelost ali njegovo predznanje, temveč 
reprezentacija matematične ideje, ki ne sme biti prelahka in ne pretežka. Raznolike 
reprezentacije matematičnih idej (konkretne situacije, slike, govorjen jezik, simbole, 
situacije iz materialnega sveta) je Bruner razdelil in opisal tako (Lipovec, 2013, str. 
33):  

1. Enaktivna reprezentacija 

Enaktivna reprezentacija je reprezentacija preteklega dogodka z namišljenimi ali 
dejanskimi motoričnimi odzivi. Zanjo veljajo preprostost, razumljivost, nezmotljivost in 
zanesljivost. V šoli jo uporabljamo pri delu s konkretnimi materiali in pozneje z 
besedilnimi nalogami.  

2. Ikonična reprezentacija 

Ikonična reprezentacija omogoča povzemanje dogodkov s selektivno organizacijo in 
z naknadno preobrazbo teh dražljajev in podob. V razredu jo lahko zasledimo pri 
slikovnih ponazoritvah.  
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3. Simbolična reprezentacija  

Simbolična reprezentacija se nanaša na reprezentacijo v simbolnem svetu.  

Poenostavljeno rečeno, enaktivna reprezentacija ustreza konkretni ravni, ikonična 
slikovnemu in simbolična simbolnemu, pri čemer je treba poudariti, da morajo znotraj 
reprezentacije delovati učenci in ne učitelj.  

Slika 2 prikazuje posamezne primere reprezentacij po Brunerju.  

  

 enaktivna 

reprezentacija  

 

ikonična  

reprezentacija 

simbolična 

reprezentacija 

krog vrvica + količek  krog 

seštevanje združevanje, 
dodajanje 

 

2 + 4 

množenje prinesi po 

 

2  3 

Slika 2: Primeri reprezentacij po Brunerju (Lipovec, 2019) 

Bruner se je zavzemal tudi za to, da bi čim več pouka potekalo s samostojnim 
odkrivanjem, tako pridobljeno znanje naj bi bilo trajnejše in uporabnejše v novih 
situacijah. Učenci so pri odkrivanju bolj motivirani, razvijejo samostojnost in kritičnost, 
poleg vsega pa se naučijo tudi metod reševanja problemov. Učitelj je pri taki uri 
posrednik znanja in učencev ne usmerja preveč, še vedno pa nadzoruje situacijo in 
nudi dovolj pomoči (Marjanovič Umek, 2018).  

Če učenci razumejo nek pojem, pomeni, da lahko prehajajo med vsemi tipi 
reprezentacij. Poštevanko npr. razumemo takrat, kadar znamo razen simbolnega 
zapisa podati tudi življenjsko situacijo ali risbo, ki prikazuje poštevanko. Učitelj mora 
uvajati učence v rabo različnih reprezentacij, kjer je poleg konkretnih, grafičnih in 
simbolnih reprezentacij pomembna tudi vloga jezika, s katerim lahko učenci 
posamezne reprezentacije tudi razložijo (Lipovec, 2013).   

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili igro, ki omogoča učenje na pravkar 
predstavljenih reprezentacijah in prehajanje med različnimi tipi reprezentacij.  
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5. IGRA 
 

Igra je poleg zadovoljevanja osnovnih fizioloških potreb najpomembnejša dejavnost 
otrok. Če primerjamo razvoj živih bitij, lahko ugotovimo, da živa bitja, ki so bolj 
razvita, potrebujejo daljšo igralno dobo, njihova igra pa je tudi vse bolj kompleksna. V 
zgodovini se je mnenje o pomenu igre za otroke spreminjalo. V preteklosti je 
prevladovalo mnenje, da s tem, ko se otrok igra, izgublja čas. Sodobne raziskave 
kažejo, da je igra »osnovna in prevladujoča dejavnost v predšolskem obdobju in je 
pogoj za otrokov zdrav telesni in duševni razvoj.« (Čas, Krajnc, 2015, str. 11) 

Pri igri gre za smiselno dejavnost, saj otroci ob njej pridobijo intelektualne, socialne, 
govorne, čustvene, moralne, gibalne in druge izkušnje (Čas, Krajnc, 2015).  

Igra vsebuje široko paleto različnih dejavnosti, tako pri otroku kot pri odraslem. Zaradi 
različne starosti otrok in različnih vrst iger je otroško igro težko opredeliti. Avtorji 
uporabljajo različne, včasih pa tudi podobne kriterije, s pomočjo katerih opredeljujejo 
igro.  

Pellegrini (1991) in Saracho (1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006), ki se 
opirata na kriterije Rubina, Feina in Vanderberga, igro opredelita kot: 

- notranje motivirano z dejavnostjo samo brez vodenja z zunanjimi (socialnimi) 
zahtevami; 

- otrokom v igri niso pomembni cilji, ampak dejavnost sama. Cilje si zastavijo 
sami, njihove vedenje v igri pa je spontano; 

- za igro uporabijo že znane predmete ali pa raziskujejo neznane predmete. Igro 
nadgrajujejo z lastnimi predstavami in nadzorujejo svoje dejavnosti;  

- dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo so lahko domišljijske;  
- pravila so sproti izmišljena, igra pa je svobodna; 
- v igri je obvezna aktivna udeležba.  

 

Fromberg (1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro podobno opredeli. Zanj 
je igra: 

- simbolna, s predstavitvijo realnosti s “kot če”, “kaj če”; 
- pomenska, pri kateri poveže v odnos doživetja, izkušnje; 
- užitkarska, četudi so otroci resno zaposleni z dejavnostjo; 
- prostovoljna in notranje motivirana; 
- opremljena s pravili, ki so lahko implicitna ali eksplicitna; 
- doživljajska, kar lahko opazimo skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci 

samostojno razvijajo.  
 

Zupančič (1999, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) na podlagi dejavnostno-
teoretskega pristopa igro opredeli kot dejavnost, ki jo oseba izvaja zaradi lastnega 
interesa. Izid igre je nepomemben, ni vezan na zadovoljevanje njenih potreb in je 
ločen od zahtev, ki jih postavlja okolje.  

Oerter (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro pojmuje kot dejavnost, ki je 
sestavljena iz posebnih vrst dejanj. Od drugih vrst dejanj jo loči na podlagi odsotnosti 
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posledic za dejanja, razrahljane povezave med dejanjem in njegovim izidom, 
motivacije in alternativne stvarnosti.  

Horvat in L. Magajna (1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro opredeljujeta 
kot svoboden akt, ločen od procesov neposrednega zadovoljevanja potreb in omejen 
na svoj svet, potek in smisel igre sta v njej sami (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2006). 

Marjanovič Umek in Zupančič (2006) na podlagi opredelitev ugotavljata, da je igra 
brezmejna in različna glede na celovitost. Le-ta predstavlja otrokov razvoj (kognitivni, 
socialni, emocionalni, gibalni) ter povezave med različnimi nasprotji (vedeti-ne vedeti; 
aktualnim-možnim; verjetnim-neverjetnim). Gre za dialog med domišljijo in realnostjo, 
med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Zaključita, da večina avtorjev, ki 
preučuje igro, meni, da ni kriterija, ki bi zadostoval za opredelitev igre. Ravno zaradi 
velikega števila kriterijev prihaja do nesoglasij, ali gre v posameznem primeru za igro 
ali ne.  

V kakšnem odnosu sta igra in učenje? V zavesti marsikoga sta igra in učenje strogo 
ločena pojma. »Le čakaj, da prideš v šolo, tam se ne boš več igral, ampak se boš 
moral resno lotiti učenja!« Zavedati se moramo, da je resnica drugačna. Predšolski 
otrok, šolar in celo odrasla oseba se veliko pomembnega naučijo preko igre. V 
otroštvu je igra najpomembnejši način otrokovega učenja. Preko igre otrok pridobiva 
različne informacije iz okolja: tipa, opazuje, posluša, voha, pretaka, sestavlja ... Prav 
zato so didaktične igre in igre vlog pomembna oblika učenja (Marentič Požarnik, 
2016).  

Z razvojem otrok se spreminja tudi igra, in sicer glede na: 

- vsebino igre: vsako starostno obdobje pomeni drugačno obliko igre; 
- čas igranja in število igrač: starejši kot je otrok, manj časa bo namenil igri; 

najprej število igrač narašča, nato pa s starostjo upada; po drugi strani imajo 
mlajši otroci slabše razvito koncentracijo, zato se igrajo z eno igračo manj 
časa kot starejši otroci, zato je pri njih igra kompleksnejša in traja dlje časa; 

- delež telesne aktivnosti pri igri: pri mlajših otrocih je v ospredju fizična stran 
aktivnosti, postopoma pa se del aktivnosti prenese na miselni nivo; 

- soigralce: mlajši otroci se pogosteje igrajo sami, z odraslimi ali s soigralci, s 
socialnim razvojem pa je večje tudi število soigralcev – predšolski otroci že 
vnaprej načrtujejo vloge v igri in si izbirajo soigralce (Čas, Krajnc, 2015). 

 

Dejstvo, da v slovensko devetletno osnovno šolo vstopajo leto mlajši otroci kot 
nekoč, nas opozori, da je o uporabi igre pri pouku treba premisliti. Tudi pouk, ki 
vključuje igro, od učenca zahteva izpolnjevanje dolžnosti, le da je za učence takšno 
delo veliko prijetnejše.  

Otrok se ne igra zato, ker bi to od njega zahtevalo okolje, pač pa mora zadostiti svoji 
notranji potrebi, ki je največkrat usmerjena k nekemu cilju.  

»Igra torej ustreza otrokovi naravi ter temeljnim zakonitostim njegovega fizičnega in 
psihičnega razvoja, otroka privlači, razveseljuje in uči, zato je njena uporaba v šoli še 
toliko bolj utemeljena.« (Horvat, 1997, str. 152) 
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5.1 DELITEV IGER PO RAZVOJNEM VIDIKU 

 

Z opazovanjem otroka lahko vidimo, da je njegova igra raznolika. Spreminja se glede 
na otrokovo starost in na to, ali se igra sam ali s kom drugim. V strokovni literaturi 
lahko zasledimo različne klasifikacije iger, ki se razlikujejo po kriterijih, po katerih jih 
razvrščamo. Čas in Kranjc (2015, str. 39) pišeta, da je »najpogostejši kriterij 
klasifikacije vsebina igre, ki je povezana tudi s psihofizičnimi lastnostmi otroka na 
določeni stopnji razvoja. V otrokovem življenju se igra pojavlja v različnih oblikah in 
različnem obsegu. Posamezne oblike se med seboj tudi prepletajo in povezujejo.«  

V Sloveniji se najbolj uporablja Toličičeva (1961) klasifikacija igre. Otroško igro je 
razvrstil v naslednje skupine:  

1. funkcijska, 

2. domišljijska, 

3. dojemalna in  

4. ustvarjalna igra.  

 

V nadaljevanju se bomo oprli na  klasifikacijo, ki sta jo zapisali avtorici Čas in Krajnc 
(2015). 

Funkcijska igra 

Njena sopomenka je zaznavno-gibalna oz. senzomotorična igra. Značilnost te igre je 
vaja prakticiranja določenih spretnosti (funkcij). Otrok pri tej igri vadi občutenje, 
zaznavanje ter gibanje. Človek vso gibalno spretnost, predvsem uporabo rok in nog, 
pridobi s to igro. Vključuje npr. tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej 
kakršno koli preizkušanje senzomotornih shem na predmetih (Toličič, 1961).  

Odrasli te vrste igre ne dojemajo kot igro, ampak kot nekaj, kar otrok pač počne v 
tem starostnem obdobju.  

Otrokova prva igrača je njegovo lastno telo. Roke nosi pred oči, posluša, gleda 
predmete. Ko obvlada oprijem, sledi igra s predmeti. Odraslemu se zdi ta igra precej 
nezanimiva ter brezciljna. Otrok postopoma spoznava različnosti in podobnosti med 
predmeti. Spozna tudi stalnost predmetov (igrača obstaja, četudi je ne vidi).  

 

Raziskovalca igre Belsky in Milner (1981) sta predstavila pet razvojnih ravni 
funkcijske igre: 

1. RAZVOJNA RAVEN: dejavnosti na relaciji roka – usta (npr. otrok potiska roko v 
usta). 

2. RAZVOJNA RAVEN: enostavno ravnanje s predmeti, igračami (npr. zaniha 
kroglico na mobilu). 
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3. RAZVOJNA RAVEN: igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njihovim 
funkcijam (npr. odpira in zapira pokrov škatle). 

4. RAZVOJNA RAVEN: igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ne ustrezajo 
njihovim funkcijam (npr. avto položi na posteljico za dojenčka). 

5. RAZVOJNA RAVEN: igralne dejavnosti, pri katerih otrok vzpostavlja odnos med 
predmeti, igračami (npr. žličko položi pod skodelico). 

6. RAZVOJNA RAVEN pomeni prehod k simbolni igri in razvojnim ravnem (Belski, 
Milner, 1981, v Čas, Krajnc, 2015). 

»Po tretjem letu otrokove starosti prihaja do upada pogostosti funkcijske igre ter 
večjega deleža simbolne igre in iger s pravili.« (Fekonja, 2004, str. 382) 

 

Ustvarjalna igra 

K ustvarjalni igri štejemo gradnjo, obdelavo materialov, risanje, slikanje, pisanje, 
ročna dela. Pri tej vrsti igre prevladuje koordinacija oko – roka. Otrok pri tem razvija 
miselne sposobnosti in se uči razumevati prostorske odnose. Poleg tega se uri v 
natančnosti in vztrajnosti ter postaja vedno bolj ustvarjalen. Skozi ustvarjalno igro 
lahko vidimo, kako se otrok razvija ob uporabi različnih predmetov. Najprej je 
rokovanje z njimi precej preprosto in rutinsko, postopoma pa uporablja predmete na 
vedno bolj zapleten in raznolik način. K ustvarjalni igri štejemo risanje, ki se pojavi v 
zgodnjem otroštvu. Otrok ravna s pisalom kot z drugimi predmeti, nato pa s 
posnemanjem odraslega obvlada kretnje pisanja.  

Posebna oblika ustvarjalne igre je po Toličiču (1961) konstrukcijska igra. V njej otrok 
povezuje posamezne dele igrače oziroma se poslužuje uporabe različnih materialov. 
Pogostost uporabe konstrukcijske igre narašča s starostjo otrok. V tej obliki igre se 
pojavi velika sprememba – načrtovanje, ki ima nek namen oz. cilj. Malček najprej 
zgradi konstrukcijo, šele nato jo poimenuje, predšolski otrok pa vnaprej pove, kaj bo 
zgradil in kakšen bo potek gradnje. Opazimo lahko razvoj otrokovih spoznavnih 
sposobnosti. Največji delež konstrukcijska igra zavzema pri otrokovem četrtem letu 
starosti, ko je skoraj polovica njegovega časa namenjena prav tej igri (Čas, Krajnc, 
2015). 

 

Dojemalna igra 

Sem sodijo poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje (Toličič, 1961).  

Nekateri avtorji to vrsto igre imenujejo dramska ali sociodramska igra. Dojemalno igro 
lahko zasledimo z razvojem spoznavnih sposobnosti in pojavom domišljijske igre. 
Otrok se v dojemalni igri igra s predstavami, zato ta oblika igre zahteva višjo razvojno 
stopnjo. Za spodbujanje te vrste igre so potrebni pripomočki, a to niso igrače, temveč 
npr. besede, podobe, pesmice ... Že od drugega leta dalje otrok kaže zanimanje za 
podobe. Tako ga zanimajo npr. žive barve, odtenkov pa ne loči. Dojemanje podob 
razdelimo v tri stopnje: 

1. Poimenovanje – prepoznavanje preprostih podob in poimenovanje. 
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2. Opisovanje – opisovanje in razlaganje preprostih dogodkov (kaj se je zgodilo ali se 
bo zgodilo). 

3. Pojasnjevanje – opisovanje dogodka in prepoznavanje odnosov, ki jih vsebuje 
podoba (Čas, Krajnc, 2015). 

 

Simbolna igra 

Zanjo je značilno, da si otrok predstavlja stvari, ki fizično niso prisotne (uporablja 
simbole). Pravimo, da gre za odmik od realnega k predstavnemu, prilagodljivost v 
mišljenju, zmožnost razumevanja drugih. Otrok si izmišlja neresnične stvari.  

Poznamo dve obliki simbolne igre: oživljanje predmetov in igro vlog.  

Pri oživljanju predmetov otrok predmetu pripiše človeške lastnosti. Da lahko to 
izpolni, potrebuje čim več čutnih vtisov. Največkrat jih prikliče iz svojih izkušenj in 
doživetij.   

Igra vlog ni usmerjena samo na predmete, ampak na lastni jaz in njihove menjave. 
Tem menjavam otrok kasneje prilagodi tudi predmete. V igri vlog se otrok postavlja v 
različne osebe ali živali. Ta igra zrcali otrokova izkustva, želje, pa tudi stiske in 
napetosti, ki jih s pomočjo te igre sprosti (Čas, Krajnc, 2015). 

Zgoraj omenjena avtorja Belsky in Milner (1981) opis petih razvojnih stopenj 
funkcijske igre nadaljujeta s šesto, prehodno ravnjo, ki ima  šest razvojnih stopenj 
zgodnje oblike simbolne igre: 

1. RAZVOJNA RAVEN: simbolna dejavnost je usmerjena nase (npr. otrok se 
pretvarja, da pije iz praznega kozarca). 

2. RAZVOJNA RAVEN: simbolna dejavnost je usmerjena na druge predmete ali 
osebe (npr. hrani punčko s prazno žličko). 

3. RAZVOJNA RAVEN: v igralno dejavnost vključi nadomestilo predmetov (npr. 
punčko češe s palčko). 

4. RAZVOJNA RAVEN: gre za zaporedja simbolnih dejavnosti, bodisi za ponavljanje 
posamezne fiktivne dejavnosti (npr. otrok se pretvarja, da daje hrano mami) bodisi za 
povezavo več simbolnih dejavnosti (npr. otrok v lončku meša namišljeno hrano, ki jo 
da na krožnik in z njo nahrani punčko). 

5. RAZVOJNA RAVEN: gre za zaporedja simbolnih dejavnosti z zamenjavo 
predmetov (npr. otrok obrača kamenčke v posodi in s kuhanim nahrani dojenčka). 

6. RAZVOJNA RAVEN: v igralni dejavnosti se pojavi dvojna zamenjava (npr. otrok v 
kartonasti škatli kot v avtu vozi medvedka, nato škatlo obrne in pokrije s krpo ter na 
mizo položi krožnike).   

V simbolni igri se prepletajo spoznavne, socialne in jezikovne sposobnosti ter 
spretnosti (Belsky, Milner, 1981, v Čas, Krajnc, 2015). 
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Simbolna igra se pojavlja v obdobju od 2. do 6. leta. Pogoj za nastanek simbolne igre 
je spoznavni (kognitivni) razvoj. Simbolna igra zahteva določeno stopnjo različnih 
sposobnosti in spretnosti. 

Simbolna igra ima velik pomen za otrokov duševni razvoj. Otrok pridobiva 
komunikacijske oblike odraslih, razpoloženja, ravnanja s stvarmi in ljudmi. 

 

Igra s pravili 

Gre za vse tiste igre, v katerih se mora otrok prilagoditi vnaprej določenim pravilom. 
Tudi sicer imajo pravila v vsakdanjem življenju pomembno vlogo.  

Te igre vključujejo cilj, ki je zavestno postavljen: rešiti nalogo, ki je zastavljena v igri. 
Do rešitve pridemo z različnimi dejavnostmi, včasih vključujejo telesni napor in 
spretnosti, druge pa urijo umske aktivnosti (Čas, Krajnc, 2015).  

K igram s pravili štejemo: 

– gibalne igre (ristanc, preskakovanje elastike, kdo se boji črnega moža …) 
– športne igre (rokomet, odbojka, med dvema ognjema ...); 
– namizne igre (spomin, Activity, človek ne jezi se, črni Peter …); 
– rajalne igre (ringa ringa raja, bela, bela lilija); 
– didaktične igre. 
 

Igre s pravili se začnejo pojavljati od tretjega leta dalje, ker zahtevajo določeno 
stopnjo miselnega razvoja. Pri otroku spodbujajo čustveni, socialni in moralni razvoj 
(Čas, Krajnc, 2015).  Otrok se z igro s pravili spozna že preko izdelanih iger, vendar 
tudi sam sodeluje pri nastajanju novih tovrstnih iger. 

 

5.2 POMEN IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Telesni, socialni, čustveni in kognitivni razvoj so področja, na katera vpliva otroška 
igra. V današnjem času imajo otroci vedno manj časa za prosto, sproščeno igro. 
Nenehno hitenje, spremembe v oblikah družine ter čas, ki ga namenjamo dodatnim 
dejavnostim, vodijo do pomanjkanja časa, namenjenega igri (Bregant, 2015).  

Kako velik pomen ima igra za otrokov razvoj, dokazuje dejstvo, da je otrokova 
pravica do igre zavedena celo v človekovih pravicah. V 31. členu Konvencije o 
otrokovih pravicah je zapisano, da »države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico 
do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do 
prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti« (Konvencija o otrokovih 
pravicah (OZN), b.d.). 

Otrokove pravice, ki vključujejo pravico do igre, so kršene v vojni, odraščanju v 
neustreznih socialno-ekonomskih razmerah, ko so otroci prisiljeni v delo ali pa ko 
živijo v pomanjkanju (revščini). Žal je sodoben slog življenja pripeljal do tega, da se 
tudi otroci, katerim razmere omogočajo prosto igro, igrajo manj, kot bi se lahko 
(Bregant, 2015). 
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»Med igro otrok uporablja domišljijo, ustvarja in raziskuje svet okoli sebe, preigrava 
vloge odraslih, ki jim še ni kos v resničnem življenju, in vstopa v dejavnost z drugimi 
ljudmi: tako vrstniki kot tudi odraslimi v bližini. Med igro otrok razvija lastne 
kompetence, gradi samozavest in samopodobo ter se uri za prihodnje izzive v 
resničnem svetu« (Erickson 1985; Band in Weisz 1988 v Bregant, 2015, str. 25). 

V skupinski igri otroci pridobijo veščine dela v skupini, pogajanja, reševanja sporov 
ter postavljanja zase. Pri spontani igri otroci prevzamejo vlogo vodenja, postavljanja 
zase in kreativnosti. Kadar igro vodi odrasla oseba, otroci tovrstne veščine raje 
prepustijo voditelju (odraslemu) in se mu podredijo (Bregant, 2015).  

Igra ni le otrokova osnovna dejavnost, ampak je tudi njegova vsakdanja potreba. 
Otroci naj bi se igrali sami od sebe in tudi način igranja naj bi bil prepuščen prav njim. 
Igre se med seboj razlikujejo glede na otrokovo zrelost, sposobnosti in usvojene 
veščine. Igra pomaga pri razvoju gibalnih sposobnosti in spretnosti ter spodbuja 
kognitivni, telesni, socialni, čustveni in osebnosti razvoj, namen igre pa ni vse to. 
Definicijsko je namreč igra brez namena in brez pričakovanja, da bi prinesla 
rezultate. Vplivi igre na razvoj in splošno zdravje otrok so podani v tabeli 1 (Bregant, 
2015). 

Tabela 1: Vplivi igre na razvoj in splošno zdravje otrok (Bregant, 2015) 

Kognitivni 
razvoj 

spoznavanje in raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj 
občutenja in zaznavanja, razvoj govora, razvoj domišljije in 
ustvarjalnosti, spodbuda socialni zrelosti 

Čustveni razvoj sproščanje, doživljanje in izživljanje čustev, premagovanje težav 
in konfliktov, uresničevanje želja 

Socialni in 
moralni razvoj 

razvijanje socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje in 
upoštevanje drugih), razvijanje samokontrole in nadzora (pri 
impulzivnosti, agresivnosti), usvajanje družbenih pravil in norm  

Osebnostni 
razvoj 

razvijanje avtonomije, oblikovanje samopodobe, spoznavanje 
okolja in lastne vloge v njem 

Gibalni razvoj spoznavanje svojega telesa in koordinacije, pridobivanje 
atletskih veščin, agilnost, miselna čvrstost in vzdržljivost, 
uravnavanje napetosti in čezmerne aktivnosti z gibanjem, 
preprečevanje debelosti in okornosti, boljša samopodoba 

 

Otrok v igri hkrati razvija svoje funkcije ter pridobiva nova izkustva. V celostnem 
delovanju otrokove duševnosti imajo ti procesi medsebojni vpliv, zato ne gre prezreti 
pomena igre za razvoj otrokove domišljije (Merčnik, 2010). 

 

5.3 VPLIV IGRE NA DELOVANJE MOŽGANOV 

 

Raznolikost iger otroku omogoča različne dražljaje. Igra, ki vključuje vrstnike, vpliva 
na razvoj in zorenje možganov. »Igra in igranje za otroke pomenita pomemben vpliv 
okolja na razvoj možganov. V občutljivem obdobju, ki ga uravnavajo posebne 
molekule, vezane na biološko notranjo uro, izkušnje nepovratno vplivajo na razvoj 
določenih predelov živčevja« (Bregant, 2015, str. 26). Avtorji sklepajo, da na podlagi 
raziskav, ki so jih izvedli na podganah, obstaja kritično obdobje za razvoj socialnih 
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veščin in posledično tudi za igro. Raziskave so pokazale, da so bile podgane, ki so 
bile osamljene (izolirane) 25–45 dni po rojstvu,  pozneje manj socialno spretne, manj 
igrive, njihove vedenje pa je bilo pogosto agresivno. Odrasle podgane, ki so bile 
izolirane po drugem in pred petim tednom, so bile manj socialno aktivne, če so bile v 
družbi do petega tedna in so jih šele nato izolirali, pa vidnih posledic ni bilo in so bile 
igrive ter družabne (Bregant, 2015).  

Raznolikost opravljenih raziskav na podganah potrjuje pozitiven vpliv igre na 
možgane.  

Tudi raziskava (2003), ki so jo izvedli v Združenih državah Amerike, kaže pozitiven 
vpliv iger na možgane. V vzorcu 469 oseb, starejših od 75 let, so preučili razmerje 
med prostočasnimi dejavnostmi in tveganjem za demenco ali Alzheimerjevo bolezen. 
Raziskava je potekala med leti 1980 in 2001. Posameznike, ki so prebivali v domovih 
za ostarele, so vsake 12 do 18 mesecev klinično pregledali in nevropsihološko 
ocenili. Avtorji raziskave so želeli ugotoviti, ali ima igranje družabnih iger kakšen koli 
vpliv na delovanje možganov. Preučevali so posameznike, ki so se v prostem času 
posluževali igranja družabnih iger ter tiste, ki jih niso igrali. Rezultati raziskave so 
pokazali, da igranje družabnih iger zmanjšuje verjetnost za nastanek demence ali 
Alzheimerjeve bolezni (Vergese, Lipton, Mindy, idr., 2003).  

 

6. DIDAKTIČNA IGRA  

 

Didaktične igre nosijo ime po didaktiki. Slovar slovenskega knjižnega jezika didaktiko 
opredeljuje kot vedo o poučevanju. Pri didaktični igri so pomembni izobraževalni cilji 
oziroma neko novo znanje. Gre za igro, ki dobi odgovore na vnaprej načrtovane 
izobraževalne cilje, ki jih dosežemo tako, da so udeleženci pri njej ves čas aktivni 
(Mrak Merhar, 2013).  

Tomić (2002) navaja, da se didaktična igra od proste razlikuje po tem, da didaktična 
igra ni povsem spontana in ne nastane iz učenčeve notranje potrebe, temveč jo 
sestavi odrasli, tj. učitelj.  

Didaktična igra je v šoli zelo pomembna, saj otrok ob njej razvija svoje intelektualne, 
socialne, moralne, estetske in delovne sposobnosti.  

Didaktične igre lahko uporabimo v vseh fazah pouka in pri različnih pristopih 
poučevanja. Uporabne so lahko kot sredstvo za preverjanje predznanja, motivacijo, 
uvajanje, utrjevanje, vrednotenje in ocenjevanje (Kuščer, Podgornik, 1998). 

Uporabo didaktičnih iger je potrebno prilagoditi razvojni stopnji učencev in njihovim 
interesom, pomembno pa je tudi, da pri učencih vzbujajo zanimanje in radovednost. 
Vse to je v veliki meri odvisno od učitelja, ki lahko celo v spontani igri najde nalogo in 
jo podredi vzgojno-izobraževalnim ciljem (Horvat, 1997). 

 

 



Kugonič, Katja (2019). Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot 
metodi utrjevanja znanja pri matematiki. Magistrsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

20 
 

6.1 VRSTE DIDAKTIČNIH IGER 

 

V strokovni literaturi lahko, tako kot pri igri, tudi pri didaktični igri zasledimo več vrst 
klasifikacij.  

Kamenov (1981, v Marjanovič Umek, 2011) ob spodnji klasifikaciji didaktičnih iger 
poudarja, da s tem, ko učitelj pravilno vključuje igre v vzgojni proces, pozna tudi 
vzgojni pomen igre, medtem ko se ga otrok ne zaveda in to niti ni njegov glavni cilj. 
Avtor (1981, v Marjanovič Umek, 2011) pod didaktične igrače uvršča naslednje: 

1. Domine, slike, v parih, igre tipa »črni Peter«: bistvo teh iger je iskanje enakih 
parov ali med seboj drugače povezanih simbolov. 
 
2. Igre posploševanja (»izključiti četrtega«, »kaj bi to bilo?«): od otroka zahtevajo, 
da med danimi slikami odkrije podobnost ali posploši neko skupno lastnost, nato pa 
jo uporabi. 

 
3. Igre strategije in zavajanja (šah, dama, potapljanje ladjic, Monopoly): v njih 
dosežemo cilj z zavajanjem nasprotnika. Igralec lahko to doseže po strogo 
predpisanih pravilih in strategiji, zasnovani v okviru teh pravil. 

 
4. Labirinti in »igre za bistre glave« (križanke, rebusi): od udeleženca zahtevajo, 
da se znajde v labirintu, da odkrije zvezo, smer, smisel ali vsebino v zapletenih 
spletih 
odnosov. 

5. Igre tipa »človek ne jezi se« (igre, ki imajo predpisana pravila in kažejo smer 
premikanja). 

6. Igre s programiranimi igračami (iskanje enakih slik, odkrivanje nasprotij, 
prepoznavanje geometrijskih likov, odgovarjanje na vprašanja): posebnost teh iger je, 
da lahko igralec sam preveri pravilnost svojega odgovora, npr. pri točnem odgovoru 
zasveti žarnica. Vsebine teh iger so zelo različne in lahko vključujejo vse logično-
matematične in zaznavne načine, za katere so otroci sposobni. 

 
7. Zloženke, sestavljanke, dopolnjevanke (puzli): učenec zlaga, sestavlja in 
dopolnjuje slike in druge tridimenzionalne predmete. 
 

8. Igre konstruiranja in uvrščanja (npr. kock ali drugega konstrukcijskega 
materiala): te igre zahtevajo analizo predmetov ter načrtovanje in kombiniranje 
materiala v celoto. 
 
9. Igre z barvami in oblikami (tangram): te igre otroku omogočajo kombiniranje 
matematičnih oblik in barv po lastni zamisli, po vnaprej dogovorjenem pravilu ali v 
skladu z omejitvami, ki jih nalaga material. 

 
10. Logično-matematične igre (igre »nespremenljivih vrednosti« npr. vodo 
prelivamo iz ene posode v drugo in se teža ter prostornina ne spremenita, »igre 
enakosti«, »kombinatorične igre«). 
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11. Igre opazovanja in razpoznavanja (»kaj je v vrečki«, »paličica, ki vidi«, »ugani 
po okusu«): igre, ki so sestavljene predvsem iz tekmovanja v ostrini in uporabi čutil. 
 
12. Vidne igre: vključujejo igre, ki od igralca zahtevajo iskanje netočnosti ali napak 
na slikah ter igre z materialom, ki ga sestavlja ena ali več skupin materialov ali z 
različnimi sekvencami nekega dogajanja, ki mu je potrebno določiti pomen, potek, 
vzroke in sporočilo. 

 
13. Primerjalne in ocenjevalne igre (poiskati najkrajšo pot do cilja): pri primerjanju 
dveh skupin običajno ustvarjamo identične razporeditve, nato pa v eni skupini 
predmetov nekaj zamenjamo. Naloga igralca je, da ugotovi, v čem je razlika med 
skupinama predmetov. V ocenjevalnih igrah mora učenec predvideti smer gibanja v 
določenem prostoru in poiskati najboljšo možno rešitev. 
 
14. Spominske igre (spomin): zahtevajo sposobnost pomnjenja prisotnosti, 
razporeditve oblik in imen predmetov. 
 
15. Besedne igre (asociativne igre, »poveži besede«, »telefon«): te igre izvajamo s 
pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov. 

16. Pantomimične igre: igre, pri katerih iz obnašanja in kretenj ugibamo koga 
pantomimik predstavlja, kaj počne ali katero sporočilo bi nam rad posredoval. 
 
7. Spretnostne igre (mikado): od igralca zahtevajo manipulativne spretnosti in 
sposobnost predelave materiala v nove celote po nekem pravilu. 
 
18. Igre, v katerih postavljajo pravila otroci: igralci v igri spreminjajo pravila znanih 
iger, si izmišljajo igre k določenim naslovom, izdelujejo načrte za namizne družabne 
igre. 
 

Bognar (1987) didaktične igre deli na: 

1. Igra vlog (naravna igra vlog, problemska igra vlog, vezana igra vlog) V takšni igri 
se otroci preoblačijo v osebe, ki jih poznajo iz svojega življenja. Največkrat se igrajo 
odnose med ljudmi in se tako urijo za delovanje v podobnih okoliščinah. 

2. Igre s pravili (strateške igre, igre na srečo) Igre s pravili so zelo uporabne pri 
pouku, saj vanje lahko vgradimo vzgojno-izobraževalne naloge. 

3. Konstruktorske igre (igre z naravnimi, neoblikovanimi snovi in igre s 
konstruktorskim materialom) Zanje je značilno, da imajo vedno končni izdelek, ki ga 
lahko imamo za nadaljnjo uporabo ali pa služi kot pripomoček pri igri.  

Čas in Krajnc (2015) razdelita didaktične igre glede na tip naloge v štiri skupine:  

»1. Zaznavno-gibalne igre (npr. razvrščanje različnih predmetov ...) Namenjene so 
razvijanju čutil, spoznavanju predmetov po obliki, velikosti, razlikovanju predmetov po 
zvoku. 

2. Igre za namerno pozornost in hitro reagiranje (npr. leti, leti ...) To so igre, ki 
zahtevajo pravočasno in hitro reagiranje. 
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3. Igre za namerno zapomnitev in obnavljanje ter utrjevanje otrokovih 
spoznanj: zahtevajo miselno aktivnost. To so igre, ki pripomorejo k razvijanju 
količinskih pojmov, klasifikaciji predmetov in prirejanju po barvi, obliki ali količin. 
Obsegajo skrivanje predmetov ali drugačno prostorsko razmestitev. Otroci si 
zapomnijo določene predmete ali osebe, obnavljajo stavke in predmetom dodajajo 
manjkajoče dele itd.  

4. Uganke: opozarjajo otroke na značilnosti in lastnosti predmetov in pojavov ter 
pripomorejo  k oblikovanju pojmov. Najzahtevnejše so besedne uganke, saj so za 
manjše otroke precej abstraktne in jim še niso kos.« (Čas, Krajnc, 2015, str. 50) 

Če primerjamo klasifikacije Kamenovega, Bognarja ter avtoric Čas in Krajnc, lahko 
opazimo, da se klasifikacije didaktičnih iger zelo razlikujejo. Vidimo, da sta Bognar in 
Kamenov kot eno izmed vrst didaktične igre opredelila konstruktorske igre. Igre s 
pravili, kot jih je klasificiral Bognar, lahko pri Kamenovem zasledimo kot več podvrst 
iger s pravili. Igre strategij in zavajanja, igre tipa »človek ne jezi se«, labirinte in »igre 
za bistre glave« bi lahko opredelili tudi kot igre s pravili. Pri klasifikaciji Čas in Krajnc 
(2015) lahko vidimo, da so zaznavno-gibalne igre primerljive z igrami opazovanja in 
razpoznavanja kot ena izmed vrst didaktične igre po Kamenovem. Drugih vzporednic 
s klasifikacijo, ki sta jo zapisali Čas in Krajnc (2015) in klasifikacijama Bognarja 
(1987) in Kamenovega (1981) ne moremo narediti, zato se nam na tem mestu 
postavi vprašanje, kako je mogoče, da se klasifikacije didaktičnih iger med seboj 
lahko tako razlikujejo in da ne obstajata poenotena razdelitev ter opredelitev vrst 
didaktičnih iger.  

Za področje matematike so najbolj uporabne igre razvrščanja, spominske igre, igre 
tipa »človek ne jezi se«, logične-matematične igre ter igre s pravili, torej klasifikacija 
Kamenovega. 

Ko uporabimo didaktične igre, moramo otroke najprej motivirati za dejavnost. 
Otrokom mora biti material, ki ga bojo uporabljali, poznan. Pravila jim moramo podati 
jasno in nedvoumno.  

Uporabimo lahko didaktične igre, ki so primerne stopnji razvitosti posameznega 
otroka (Čas, Krajnc, 2015).  

 

6.2 VLOGA DIDAKTIČNE IGRE 

 

Vsem interpretacijam igre je skupno, da je igra proces, ki se odvija z vnaprej 
postavljenimi jasnimi pravili, izhaja iz notranje motivacije; je usmerjena v razvoj 
pozitivnega čustvovanja. To je pripeljalo igro tudi v šolske klopi. V nadaljevanju 
predstavljamo pozitivne komponente didaktične igre, ob socialni, emocionalni, 
diagnostični, kognitivni funkciji ter preverjanju in ocenjevanju (Krapše, 1998).  

Socialna funkcija  

Je ena najbolj izstopajočih funkcij in se razlikuje glede intenzitete izraženosti zaradi 
raznolikosti iger. Zelo pogosta je igra vlog, ki je primerna pri vsaki starosti učencev v 
različnih situacijah. S tem, ko se lahko posameznik postavi v vlogo drugega, mu je 
omogočeno natančno prepoznavanje lastne vloge, ki v vsakdanjem življenju ni le 
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igra, ter v vloge drugih, ki jih kot zunanji opazovalci v vsakodnevnih situacijah 
velikokrat niti ne zaznamo. Socialni psihologi pripisujejo največji pomen oblikovanju 
vedenjskih modelov mlade osebnosti in odraslega skozi igro. Človek sprejema 
določene vloge in tako oblikuje bolj kritičen pogled na svet, predvsem pa razvija 
sprejemanje različnosti med ljudmi. Skozi igro vlog je otrok postavljen tudi v 
okoliščine, v katerih mora odigrati drugačno vlogo, kot jo ima sicer v življenju. 
Preizkuša se v drugih statusnih položajih – podrejeni ali nadrejeni, kar mu pomaga 
presegati prehitro prevzemanje zgolj ene vloge (Krapše, 1998). 

Emocionalna funkcija 

Didaktična igra pri pouku največkrat teži k sodelovalnemu učenju. Stremi k temu, da 
si vsi člani prizadevajo biti čim bolj uspešni. V tem primeru je veliko manj verjetnosti, 
da bi bil nekdo pretirano izpostavljen, na koncu se s končnim izdelkom predstavi 
celotna skupina in ne zgolj posameznik. Didaktična igra tekmovalne narave (npr. 
nagrada prvemu, ki reši naloge) je lahko zelo dvorezna. Otrok, ki ne uspe rešiti nalog 
v skladu s predpisanim časom zaradi individualnih ovir, je lahko pri taki igri še bolj 
izpostavljen kot sicer pri frontalnem in individualnem pouku. Zelo smiselno je torej 
preučiti pomen igre z vidika emocionalne funkcije. Vodilo tistih, ki so vključeni v igro, 
je pozitivna in notranja motivacija. Na področju emocionalnega razvoja otrok od 7. do 
10. leta starosti je otrok v fazi samopotrjevanja, samozaupanja in oblikovanja 
pozitivne samopodobe, gre za eno temeljnih področij v razvoju osebnosti nasploh. V 
prvih letih si vsak otrok z oblikovanjem prej omenjenega položaja v skupini, pozitivnih 
ali negativnih izkušenj v šoli, oblikuje sliko o sebi. Slika, ki se ustvari z vidika 
zadovoljevanja pričakovanj drugih o tem, kaj zmorem in kaj dam, spremlja človeka 
skozi vse življenje (Krapše, 1998). 

Diagnostična funkcija 

Učitelj lahko skozi didaktično igro pridobi marsikatero informacijo o učencu, ki je sicer 
ne bi mogel. Sposobnost komunikacije – verbalne in neverbalne, tolerantnost, 
spoštovanje sovrstnika, zmožnost razumevanja in sprejemanja pravil, strpnost – to so 
le ene od osebnih značilnosti, ki jih lahko otrok razvija skozi igro. Ob prepoznavanju 
omenjenih lastnosti lahko učitelj načrtuje pouk, s čimer lahko otroku pomaga pri 
osebnih težavah v obdobju zgodnjega razvoja osebnosti. Prepoznavanje otroka skozi 
didaktično igro ni pomembno le z vidika prepoznavanja osebnostnih lastnosti, temveč 
tudi v prepoznavanju načina mišljenja otrok v spontani situaciji, ko otrok 
nepričakovano razmišlja o določeni temi. Zelo pomembno je, da učitelj dobro pozna 
proces mišljenja, ki se odvija v otrokovi glavi, sploh kadar mu želi pomagati pri 
usvajanju novih znanj ali pri premagovanju ovir (Krapše, 1998). 

Funkcija preverjanja in ocenjevanja 

Že pri diagnostični funkciji lahko zasledimo nekatere elemente preverjanja in 
ocenjevanja. Z uvedbo opisnega ocenjevanja so učitelji pokazali, kakšen stres 
predstavljajo učencem ocene v šoli. Tudi uspešni učenci se v fazi ocenjevanja 
počutijo utesnjeni, velikokrat doživljajo čustveno stisko, ki lahko povzroča tudi 
fiziološke težave. Na razredni stopnji opisno oceno najlažje pridobimo ob opazovanju 
otrok skozi didaktično igro. Vse dimenzije pouka učitelju omogočajo, da učence skozi 
igro sistematično opazuje, preverja in poleg kognitivne ocenjuje še ostale 
komponente (funkcionalne in vrednostne) (Krapše, 1998).  
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Kognitivna funkcija 

Najbrž ni treba posebej poudariti pomena didaktične igre z vidika večje storilnostne 
učinkovitosti v šoli. Kot dokau se lahko sprva osredotočimo nase in pomislimo, kako 
delujemo v stresnih situacijah in kako se znajdemo v situacijah, ko smo sproščeni in 
optimistično naravnani. Z vidika kognitivnih dosežkov je učitelj velikokrat obremenjen 
z mislijo, da učencu skozi didaktično igro ne da dovolj oziroma da mu ne more podati 
vsega, kar od njega zahteva učni načrt. Eden od razlogov, zakaj učitelji ne posežejo 
po didaktični igri, je časovna ovira. Res je, da je vloga učitelja, kadar je v ospredju 
didaktična igra, manjša kot sicer, vendar pa ne smemo pozabiti, da se učenci veliko 
naučijo s tem, ko morajo sprejemati različne trditve ali razlage. Socialno-kognitivni 
konflikt, ki ga omenja Piaget v razlagi otrokovega pojmovnega mišljenja, ki nastane 
pri skupinskem in sodelovalnem učenju (torej ga dosežemo tudi pri didaktični igri), 
ima veliko večjo vrednost kot samo učiteljevo posredovanje informacij (Krapše, 
1998). 

 

6.3 RAZISKAVE O VLOGI DIDAKTIČNIH SREDSTEV  

 

Didaktične igre vplivajo na otrokov miselni razvoj, ga pospešujejo in bogatijo njegove 
izkušnje.  

Avtorici Čas in Krajnc (2015) naštevata nekaj ciljev, ki jih dosegamo z didaktičnimi 
igrami. 

»Didaktične igre uresničujejo naslednje cilje: 

- razvijajo čutila, 
- spodbujajo k opazovanju in primerjanju, 
- pripomorejo k namerni zapomnitvi,  
- navajajo na koncentracijo in hitro reagiranje, 
- bogatijo domišljijo, 
- utrjujejo pridobljena spoznanja in izkušnje ter bogatijo otrokove izkušnje, 
- pripomorejo k oblikovanju otrokovega značaja (vztrajnost, discipliniranost, 

samostojnost, sodelovanje z drugimi), 
- omogočajo lažjo socializacijo, 
- pospešujejo otrokov miselni razvoj.« (Čas, Krajnc, 2015, str. 49). 

 

V zadnjih 50-ih letih se je pogosto pojavljalo pedagoško vprašanje pomena iger pri 
učenju, z razvojem računalniških iger pa je igra postala pomembna namenska 
dejavnost.  Didaktične igre vplivajo na notranjo motivacijo v pozitivni smeri. Višajo 
željo po ponovitvi prijetnih dogodivščin in spodbujajo posameznike, učence, da s 
pomočjo iger spoznajo nove stvari. Didaktične igre rušijo predsodke, povezane z 
idejo, da mora učenje predstavljati trpljenje (Cojocariu in Boghian, 2014). 

S. S. Boocock (1971; povz. po Bognar, 1987) je predstavila rezultate raziskave v 
ZDA, ki so pokazale prednosti iger pred drugimi metodami. Raziskave so pokazale, 
da s tem, ko uporabljamo igre, povečujemo motivacijo, interes ter izzovemo večjo 
pozornost in pazljivost pri učencih. Didaktične igre lahko uporabljamo za otroke v 
različnih starostnih obdobjih ter z različnimi sposobnostmi. Raziskava je pokazala, da 
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je učenje in pomnjenje dejstev s pomočjo iger učinkovitejše kot pri npr. uporabi 
besedila ali razlage. Poleg naštetega, didaktične igre pozitivno vplivajo na  občutek 
samostojnega nadzorovanja okolja, saj lahko učenec sam opazuje rezultate svojega 
dela. Rezultati raziskave so pokazali tudi doprinos k boljšemu odnosu med učiteljem 
in učenci. Učitelj namreč ni več samo oseba za ohranjanje discipline, ampak se z 
učenci tudi sam uči. 

Humphrey (1973; povz. po Bognar, 1987, str. 46 v Zupančič, 2011, str. 32) je v 
raziskavi primerjal navadno metodo dela z besedilom in metodo z igro. Rezultati so 
pokazali, da lahko z didaktičnimi igrami dobimo boljše rezultate v kakovosti učenja, 
pomnjenja ter kritičnega mišljenja, kar pa vodi tudi do boljših učnih rezultatov. 
Ugotovil je, da je za otroke, ki imajo učne primanjkljaje, bolj primerna metoda 
didaktične igre. Učitelj lahko namreč s pomočjo didaktičnih iger spodbudi učence, da 
so bolj aktivni pri pouku. Učitelj si s tem olajša delo, izogne se namreč individualni 
pomoči in se lahko naenkrat posveti vsem učencem. 

B. Zver (1999; povz. po Zupančič, 2011, str. 34)  je v okviru seminarja Igrajmo se tudi 
pri pouku, navedla rezultate najnovejših raziskav. Pridobljeni rezultati potrjujejo in 
dopolnjujejo starejše raziskave. Prednosti didaktičnih iger so: 

– ugodno vplivajo na vse skupine otrok: otroke z različnimi sposobnostmi,  
otroke z učnimi težavami, hipo- in hiperaktivne; 

– ugodno vplivajo na otroke z različnim učnim stilom; 
– pripomorejo k hitrejšemu in trajnejšemu pomnjenju; 
– razvijajo različne sposobnosti; 
– povečujejo motivacijo in interese; 
– omogočajo izraznost in zadovoljevanje otrokovih potreb, želja, stisk; 
– izzivajo večjo pozornost in lastno aktivnost; 
– povečujejo samoorganizacijo, samostojnost in medsebojno delovanje; 
– zagotavljajo celosten razvoj otroka in pozitiven čustven odnos do učenja; 
– naredijo učenje naravno, zanimivejše, dinamično; 
– omogočajo optimalno učno okolje; 
– omogočajo optimalni razvoj govornih in motoričnih sposobnosti; 
– pripomorejo k manjši utrujenosti.  

 

Ena izmed vrst iger je računalniška igra, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju.  

 

7. RAČUNALNIŠKA IGRA 
 

Računalniška igra je računalniški program, ki ga uporabljamo za razvedrilo, učenje in 
zabavo. 

Igre zavzemajo velik del računalniške programske opreme. Računalniki so v igre 
vnesli nove možnosti, tako pozitivne kot negativne (Gerlič, 2000). 

Merrill in drugi ugotavljajo, da otroci in tudi odrasli veliko časa namenijo igranju 
računalniških iger, obenem pa se sprašujejo, ali bi lahko šole izkoristile njihove 
lastnosti za motivacijo učencev pri pridobivanju znanja in spretnosti (Merill, 1996). 
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7.1 DELITEV RAČUNALNIŠKE IGRE 

 

Podobno ugotavljata tudi Bramble in Mason, ki delita računalniške igre v dve skupini: 
tradicionalne in izobraževalne (slika 3) (Bramble, Mason, 1984). 

 

Slika 3: Vrste računalniških iger (Gerlič, 2000) 

 

Tradicionalne igre 

Narejene so za zabavo. Igralca postavijo v napeto situacijo, ki od njega zahteva 
koncentracijo. V izobraževalni proces jih vključujejo, da bi učence seznanili z 
računalniško strojno in programsko opremo. Uporabljajo jih torej kot uvod v resnejše 
delo z računalnikom ali pa za razvedrilo. Nekateri učitelji jih uporabijo kot faktor 
nagrade za uspešno opravljeno delo pri pouku, kar lahko ima negativne posledice. 
Nekateri učenci bi lahko hiteli z učno snovjo, da bi čim prej prišli do obljubljene 
nagrade, vendar bi strokovno usposobljen učitelj tudi v takem primeru našel rešitev 
(Gerlič, 2000).  

Tradicionalne igre delimo na štiri podskupine: 

1. Arkadne igre: podobne so igram iz igralnih avtomatov, njihovo bistvo je po navadi 
streljanje na določene objekte ali sovražnika. 

2. Pustolovske igre: pravila moramo odkriti skozi igro. Z računalnikom 
komuniciramo v enostavnih stavkih, ki jih ta razume ali ne, in glede na to podaja 
ustrezne odgovore. 
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3. Strateške igre: sem spadajo npr. igre šaha, kart, dame, domine itd., torej 
tradicionalne družabne igre, v katerih nam računalnik predstavlja nasprotnika v igri. 

4. Simulatorji: igralec vidi pokrajino in ima na razpolago vse potrebne instrumente 
za vodenje objekta (npr. letenje s helikopterjem, vožnja z avtomobilom ...) (Gerlič, 
2000). 

 

Izobraževalne igre 

Kot nakazuje že ime, so namenjene vzgojni in izobraževalni uporabi računalnika  v 
šoli. Razlika med tradicionalnimi in izobraževalnimi igrami je v namenu. Pri 
izobraževalnih igrah cilj ni zabava, ampak pridobivanje novih znanj, veščin in 
spretnosti. Gre torej za posebno obliko didaktične igre.  V tabeli 2 so podrobneje 
prikazane razlike med tradicionalnimi in izobraževalnimi igrami.  

Tabela 2: Primerjava tradicionalnih in izobraževalnih iger (Gerlič, 2000, str. 139) 

Tradicionalne igre Izobraževalne igre 

Izdelane predvsem za zabavo. Izdelane za izobraževanje. Vsebujejo 
elemente zabave, toda zabava ni na 
prvem mestu. 

Vodilno vlogo ima računalnik; čas 
trajanja in sekvence aktivnosti so pod 
njegovo kontrolo.  

Učenec ima ali pa tudi nima kontrole nad 
časom in sekvencami dogodkov; vse je 
odvisno od izobraževalnih ciljev. 

Osnovna strategija je običajno 
enostavna. Pomembno je, da je igralec 
sposoben doumeti strategijo v 
najkrajšem času. 

V ospredju je uporaba intelektualnih 
spretnosti in ne le mehanično odkrivanje 
strategij in dogodkov v igri. 

Igralec dobi povratno informacijo v igri 
takoj oz. sproti.  

Učenec dobi povratno informacijo v igri 
takoj oz. sproti. 

Vizualni vtis je navadno zelo dodelan, in 
to na področju grafike, barv, računalniške 
animacije ter zvočnih efektov zaradi čim 
večje zabavne vrednosti igre.  

Računalniška grafika in zvok sta 
vključena zaradi večjega učnega efekta. 

Igralec dobi takojšen občutek uspeha ali 
neuspeha.  

Učenec navadno doživi oz. doseže učni 
uspeh na koncu uspešnega dela oz. igre. 

Usmerjene k poudarjanju napetosti, 
koncentracije in k zapletenim situacijam. 

Ne gre za poudarjanje napetosti.  

Izobraževalne igre delimo na tri podskupine: 

1. Tradicionalne izobraževalne igre: imajo lastnosti arkadnih in pustolovskih iger, le 
da je njihov cilj usvajanje vzgojnih in izobraževalnih vsebin. 

2. Igre urjenja: z njimi učencem omogočamo vajo in utrjevanje (dril) določene 
izobraževalne vsebine tako, da jim je to čim manj dolgočasno.  

3. Igre za miselni razvoj: nudijo učencu specifičen način spoznavanja, saj 
spodbujajo različne intelektualne operacije. Med značilnimi računalniškimi 
izobraževalnimi igrami so:  
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– razvrščanke (razvrščanje množic predmetov ali simbolov v dve ali več podmnožic 
na osnovi opredeljene ekvivalentne relacije); 

– urejanke (urejanje predmetov po različnih lastnostih); 

– prirejanke (ukvarjanje s splošnimi relacijami); 

– posnemanke (igre vlog ali simulacijske igre – priredba modela v 
najugodnejše/optimalno stanje) (Gerlič, 2000). 

Da bi bile izobraževalne igre koristne, ni dovolj, da so dobro sestavljene, učitelj jih 
mora znati smiselno vključiti v pouk in v učno vsebino. Uporabljajo se lahko v vseh 
fazah pouka, najpogosteje pa se jih učitelji poslužujejo v uvodni fazi (za motivacijo) in 
v zaključnem delu (kot ponavljanje, utrjevanje, preverjanje usvojenega).  

 

7.2 VLOGA RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE PRI POUKU MATEMATIKE 

 

Nič novega ni, da je računalnik sestavni del izobraževanja. Možnosti njegove 
uporabe pri pouku so vedno večje, vendar pa se uporaba računalnika razlikuje po 
šolah ter  predmetih (Rojko, 2000). 

Poskusi uporabe IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologija) so bili v šolskih 
učnih načrtih previdno zastavljeni. Razmere so se spremenile s posodobljenimi 
učnimi načrti za osnovno šolo. IKT hitro prodira v naše življenje, posledično pa tudi v 
matematične učilnice (Kmetič, 2008). V posodobljenem učnem načrtu za matematiko 
lahko namreč zasledimo, da učni načrt pri nekaterih vsebinah predvideva uporabo 
tehnologije, pri drugih vsebinah pa je odločitev prepuščena učitelju. Učitelj lahko IKT 
uporabi za razvoj matematičnih pojmov, kot sredstvo za ustvarjanje, simuliranje in 
modeliranje realnih ali učnih situacij, učitelju lahko služi kot učni pripomoček ali 
komunikacijsko sredstvo. V didaktičnih priporočilih je razdelek Uporaba 
informacijsko-komunikacijske in druge tehnologije, kjer je predlagano, da učenci 
kritično uporabljajo IKT (računalniške programe, uporabo spleta) in uporabljajo IKT 
pri usvajanju novih matematičnih pojmov, izvajanju matematičnih postopkov, 
raziskovanju in reševanju matematičnih problemov (Učni načrt, 2011).  

Na aktivno rabo računalnika in računalniških programov se je treba ustrezno 
pripraviti. Učiteljem je treba omogočiti, da napredujejo v lastnem razvoju in uporabi 
računalniške tehnologije. Pomembno je, da se zavedamo, da je uporabljati IKT 
preprosto takrat, kadar vemo, kako se mu streže, in kadar imamo dovolj časa za 
učenje (Kmetič, 2008). 

IKT ponuja veliko možnosti za razvoj matematičnega znanja učencev. Računalnik 
med drugim omogoča hitro in ustrezno povratno informacijo, ki je nepristranska in 
neosebna (Kmetič, 2008). 

Zavedati se moramo, da je v današnjem času računalnik za učence še zmeraj dobro 
motivacijsko sredstvo, naloga učitelja pa je, da to motivacijo izkoristi in obrne v pravo 
smer (Rojko, 2000). 
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IKT lahko pomaga pri različnih primanjkljajih učencev: učnih, grafomotoričnih ipd. in 
ponuja dodatne možnosti učenja v ustreznem spoznavnem stilu posameznika. Glede 
na uporabo je IKT lahko: 

– sredstvo za razvoj matematičnih pojmov; 
– sredstvo za ustvarjanje, simuliranje in modeliranje realnih in učnih situacij; 
– učni pripomoček; 
– metoda dela; 
– komunikacijsko sredstvo ali 
– sredstvo za spremljanje in preverjanje znanja.  

 
Dolgoročni cilji so poznavanje in uporaba različne tehnologije pri pouku. Zavedati se 
moramo, kdaj je smiselno uporabiti določeno tehnologijo in razvijati kritično mišljenje 
o uporabi IKT pri pouku (Kmetič, 2008).  

Računalnik in s tem vsa informacijsko-komunikacijska tehnologija zelo pozitivno 
vpliva na učno motivacijo učencev, ki jo bomo predstavili v naslednjem poglavju.  

 

8. UČNA MOTIVACIJA 
 

Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, zajema vse, 
kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. 
Kognitivisti motivacijo opredeljujejo kot stanje spoznavnega in čustvenega vzburjenja, 
ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje in sproži obdobje vztrajnega 
intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje (Marentič Požarnik, 
2016).  

Učenje je kompleksen fenomen, motivacija pa ena od ključnih spremenljivk v njem. 
Ta je že obče sprejeta kot pomembna povezava z učenjem – z učnimi procesi in 
učnimi dosežki oziroma rezultati učenja (Juriševič, 2006). 

Vsak učitelj se zaveda, kako pomembna je motivacija za uspešno učenje. »Za uspeh 
pri učenju ni pomembno le, da se znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni 
usmerjati svojo energijo v doseganje zastavljenih, tudi zahtevnejših učnih ciljev in pri 
tem vztrajati.« (Marentič Požarnik, 2016, str. 184) 

»Boekaerts (2001), ena vodilnih avtoritet na področju pedagoške psihologije, v 
vedenju učencev v učnem kontekstu, poleg kognitivnih dejavnikov, kot pomembne 
prepoznava tudi motivacijske dejavnike in sklepa, da so neločljivo povezani in 
potrebni za razumevanje učencev v šoli. Med kognitivne dejavnike uvršča znanje, 
spretnosti in sposobnosti, med druge pa razne motivacijske sestavine, ki so pretežno 
kognitivne narave.« (Juriševič, 2006, str. 15) 

Vedno več učiteljev se pritožuje nad pomanjkanjem motivacije med učenci, o 
naveličanosti in odporu do učenja – o tem, da se učijo le še pod prisilo ali za ocene, 
da jih je nemogoče zares motivirati. O pomanjkanju učne motivacije govorimo, če se 
učenci lotevajo aktivnosti, povezanih z učenjem neradi, pod prisilo, če med poukom 
klepetajo, se miselno izklopijo, ali če se preprosto uprejo in izmikajo učnim nalogam 
(Marentič Požarnik, 2016).  
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»Motivacija ne vpliva le na kvantiteto procesov pri učenju (koliko se učimo), temveč 
tudi na kognitivne procese med učenjem, prek njih pa posledično na učne dosežke. 
Njena pomembnost se kaže tako pri učenju novega, kakor tudi pri prikazu že 
naučenega.« (Juriševič, 2006, str.19) 

Vsak učitelj mora znati z ustreznimi sredstvi v učencih zbuditi in ohraniti primerno 
stopnjo napetosti, da lahko sledijo pouku. Pomembno je, da učitelj stremi k temu, da 
učenci niso ves čas le pasivni poslušalci, pač pa so pri pouku tudi miselno aktivni 
(Marentič Požarnik, 1980).  

V tabeli 3 so predstavljeni dejavniki, ki prispevajo k učni motivaciji učencev (Juriševič, 
2006; po Woolfolk, 1988, str. 355): 

Tabela 3: Dejavniki, ki prispevajo k učni motivaciji (Juriševič, 2006; po Woolfolk, 1988, str. 355) 

Sestavine 
učne 

motivacije 

Optimalne značilnosti učne 
motivacije 

Značilnosti, ki učno 
motivacijo znižujejo 

Vir motivacije NOTRANJI: osebnostni dejavniki 
(potrebe, interesi, radovednost, 

uživanje) 

ZUNANJI: dejavniki okolja 
(nagrade, kazni, socialni 

pritiski) 

Vrsta 
zastavljenega 

cilja 

UČNI CILJ: osebnostno zadovoljstvo 
pri soočanju z izzivi in izboljševanju; 

težnja po izbiranju srednje težkih 
ciljev, ciljev, ki predstavljajo izziv 

STORILNOSTI CILJ: želja 
po priznanju uspeha v 
očeh drugih, težnja po 
izbiranju zelo težkih ali 

zelo lahkih ciljev 

Usmerjenost K NALOGI: obvladovanje naloge K JAZU (EGU): k podobi 
sebe v očeh drugih 

Motivacija za 
uspeh 

ZA DOSEGANJE: k obvladovanju ZA IZOGIBANJE 
NEUSPEHU: nagnjenost k 

anksioznosti (tesnoba) 

Verjetne 
atribucije 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 
NADZORLJIVIM razlogom 

(prizadevanje in sposobnosti). 

Uspeh in neuspeh 
pripisujejo 

NENADZORLJIVIM 
razlogom. 

Prepričanja 
glede 

sposobnosti 

Sposobnosti so SPREMENLJIVE, 
lahko jih izboljšamo z delom, 

znanjem in spretnostmi. 

Sposobnosti so 
NESPREMENLJIVE, 

stabilne in nenadzorljive 
lastnosti. 

 

Notranjo motivacijo, s katero povezujemo aktivnosti, ki so nam všeč, lahko navežemo 
tudi na igro. Z uporabo igre učitelj učence lažje motivira in jih pripravi na delo. 
Namizne didaktične in računalniške didaktične igre, ki so pri učencih zelo priljubljene, 
pozitivno vplivajo na njihova čustva in posledično so bolj motivirani za delo pri pouku 
matematike. V nadaljevanju bomo predstavili učni predmet matematika in se dotaknili 
računskih operacij množenja in deljenja.      
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9. UČNI PREDMET MATEMATIKA 

 

Beseda matematika izhaja iz grškega jezika, v katerem dobesedno pomeni učenje. 
Je znanost o številih, strukturah v prostoru in odnosih med njimi. Običajno jo delimo 
na algebro, aritmetiko in geometrijo (Blaznik, 2013). 

 

9.1 OPREDELITEV PREDMETA 

 

Matematika kot učni predmet predstavlja izbor učnih vsebin iz celotne matematične 
znanosti. Na osnovi izbranih učnih vsebin glede na razvojno stopnjo učencev poteka 
vzgojno-izobraževalno delo v določenem razredu. Matematične vsebine tako 
postanejo osnova pri vzgojno-izobraževalnem procesu pri pouku matematike. Pri 
matematiki kot splošno-izobraževalnem predmetu je čutiti težnjo po enotni letni 
pripravi za vzgojno-izobraževalno delo. To pomeni enotno določanje števila učnih ur 
za učne teme in učne enote. Pomena matematike kot učnega predmeta ni potrebno 
posebej poudarjati. Zaradi pomembnosti v človekovem življenju se obravnava v vseh 
razredih osnovne in srednje šole (Kubale, 2003). 

 

9.2 SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji, s katerimi opredelimo namen pouka matematike in ki naj bi jih učenci 
dosegali pri pouku, so:  

- razvijanje matematičnega mišljenja: abstraktno-logično mišljenje in 
geometrijske predstave; 

- oblikovanje matematičnih pojmov, struktur, veščin in procesov ter povezovanje 
znanja znotraj matematike in tudi širše; 

- razvijanje uporabe različnih matematičnih postopkov in tehnologij; 
- spoznavanje uporabnosti matematike v vsakdanjem življenju; 
- spoznavanje matematike kot procesa ter učenje ustvarjalnosti in natančnosti; 
- razvijanje zaupanja v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornosti in 

pozitivnega odnosa do dela in matematike; 
- spoznavanje pomena matematike kot univerzalnega jezika; 
- sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne vrednote (Učni načrt, 

2011).  
 

Sledijo poglavja o množenju, deljenju in poštevanki, ker so to teme, ki so bile 
vsebovane v namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih igrah za potrebe 
empiričnega dela.   
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9.3 MNOŽENJE 

 

Množenje je osnovna računska operacija, pri kateri faktorjem priredimo produkt. Je 

tudi skrajšana oblika seštevanja; 4 + 4 + 4, ki ga lahko zapišemo kot 3  4. Lahko ga 
obravnavamo na dva načina. 

1. Krajši zapis seštevanja enakih seštevancev 

To je način, ki je največkrat v uporabi v slovenskih šolah. Učitelj s pomočjo 
konkretnih primerov uvaja učence na novo računsko operacijo (Praštalo, 2012). 
Vzame na primer kartico, na kateri je akvarij z dvema ribama. Nato doda še štiri 
kartice. Učence vpraša, koliko rib je v vseh akvarijih. 8. Kaj pa, če vse seštejemo 
skupaj? 

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10  

 

Slika 4: Akvariji z ribami kot prikaz seštevanja enakih seštevancev 

Imamo torej 5 parov rib ali pet parov po dve, kar lahko zapišemo na krajši način: 5  2 
= 10. Vpeljemo nov znak, ki ga imenujemo krat (pika na sredini). Račun preberemo 5 
krat 2 je 10. 

2. Preko kartezičnega produkta 

Kartezični produkt je matematična operacija med množicami. Množici A in B tvorita A 
× B, gre torej za kartezični produkt dveh množic. Ta množica vsebuje vse urejene 
pare (a, b), kjer je element a iz množice A, element B pa iz množice B.  

Množico vseh urejenih parov (a, b), kjer je a element množice A in b element 
množice B, imenujemo kartezični produkt A × B množic A in B. Pomemben je vrstni 
red elementov, ker mora biti na prvem mestu element iz prve množice, na drugem 
mestu pa element druge množice. 

A × B = {(a, b); a ∈ A in b ∈ B 

 

Primer: 

A = { 1, 2, 3} 

B = {x, y} 

A × B = {(1, x), (2, x), (3, x), (1, y), (2, y), (3, y)} 

Moč kartezičnega produkta dobimo tako, da preštejemo vse urejene pare v množici. 
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Moč množice A = n, moč množice B = m. 

Vseh urejenih parov v množici A × B = n ∙ m 

 

Moč kartezičnega produkta je torej enaka produktu moči množic. 

m(A × B) = m(A) × m(B) = n × m 

Primer: 

m(A) = 3 

m(B) = 2 

m(A × B) = 3 ∙ 2 = 6 

 

Kartezični produkt A × B grafično ponazorimo s pomočjo mreže. 

  

Slika 5: Grafični prikaz kartezičnega produkta  

Za prikaz kartezičnega produkta lahko uporabimo tudi tabelo (Praštalo, 2012).  

Kot primer lahko iščemo vse možne pare sadja (tabela 4).  

Tabela 4: Tabelarni prikaz kartezičnega produkta 

 jagoda borovnica jabolko 

banana banana, jagoda banana, borovnica banana, jabolko 

hruška hruška, jagoda hruška, borovnica hruška, jabolko 

 

Z učenci lahko sestavljamo tabele z različnimi temami, ki so jim blizu in uporabimo 
situacije, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju.  

Rezultat množenja števil a in b imenujemo produkt ali zmnožek c. Števili a in b 
imenujemo faktorja. Število a je množenec, število b pa je množitelj.  
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Pri množenju velja zakon o zamenjavi faktorjev oziroma komutativnost množenja 
(slika 6). Vrstni red faktorjev pri množenju ni pomemben. Če zamenjamo mesti 
faktorjev, se rezultat kljub spremembi mest ne spremeni (Dornik in Uran, 1994). 

 

Slika 6: Zakon o komutativnosti množenja 

Učenci se s temo množenja spoznajo v 2. razredu osnovne šole. Takrat se še ne 
učijo poštevanke, gre za nekakšen uvod v množenje. Učenci zapisujejo vsoto enakih 

seštevancev v obliki zmnožka in spoznajo operacijo množenja ter njegov simbol [] 
(Učni načrt, 2011). 

Učenci nato snov iz drugega razreda nadgradijo v 3. razredu, kjer še enkrat ponovijo, 
da je množenje krajši zapis enakih seštevancev. Učencem, ki imajo dobro številsko 
predstavo o množenju, povemo, da bi bil takšen način računanja preveč zamuden, 
zato morajo usvojiti poštevanko (Cotič, Felda, 2007). 

 

9. 4 POŠTEVANKA 

 

Poštevanka spada v računsko operacijo množenja, ki je ena od štirih osnovnih 
operacij v aritmetiki (poleg seštevanja, odštevanja in deljenja). Poštevanka 
posameznega enomestnega števila predstavlja prvih deset računov množenja s tem 
številom.  

Učenci se s poštevanko srečajo v 3. razredu osnovne šole. Podlaga za poštevanko je 

seštevanje enakih faktorjev, npr. iz 4 + 4 + 4 v 3  4.   

Uporaba poštevanke je nujna tudi v vseh nadaljnjih razredih, zato je pomembno, da 
jo učenci dobro avtomatizirajo. Učni načrt za matematiko zajema temo aritmetika in 
algebra, kamor sodi poštevanka. Cilji, ki so zapisani v učnem načrtu, so: učenci do 
avtomatizma usvojijo zmnožke (produkte) v obsegu 10 x 10, spoznajo pojem 
večkratnik števila, spoznajo pojem količnik in do avtomatizma usvojijo količnike, ki so 
vezani na poštevanko (Učni načrt, 2011). 

Če imajo učenci primanjkljaje pri poštevanki, lahko imajo težave tudi pri v višjih 
razredih, zato je pomembno, da jo usvojijo do avtomatizacije.   
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Poučevanje poštevanke po navadi poteka v naslednjem vrstnem redu: 

– poštevanka števil 2 in 4, 
– poštevanka števil 5 in 10, 
– poštevanka števil 3 in 6, 
– poštevanka števil 8 in 9, 
– poštevanka števil 7 in 1 ter 
– poštevanka števila 0.  

 
 

Pri poučevanju upoštevamo načelo od lažjega k težjemu in stremimo k temu, da  
povezujemo poštevanke z enakimi lastnostmi. Hkrati poučujemo poštevanki dveh 
števil, od katerih je eno število večkratnik (Manfreda Kolar in Urbančič Jerovšek, 
2007). 
 
Obstajata dve metodi utrjevanja/učenja poštevanke: reproduktivna 
metoda/razmnoževanje in rekonstrukcijska metoda (Streefland, 1991 v Praštalo, 
2012). Reproduktivna metoda je usmerjena v reprodukcijo poštevanke, ki je 
obravnavana zaporedno. Metoda, ki je v uporabi, je enaka za vsa števila. Začne se z 
vsoto enakih seštevancev, ki se nato napiše v obliki produkta, z znakom krat 
(Streefland, 1991 v Praštalo, 2012).  
 

3       1  3 =  3 

3 + 3 =      2  3 = 6 

3 + 3 + 3 =      3  3 = 9 

3 + 3 + 3 + 3 =     4  3 = 12 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =     5  3 = 15  

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3=    6  3 = 18 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =    7  3 = 21 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =   8  3 = 24 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =  9  3 = 27 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =  10  3 = 30 
 
Nasprotna reproduktivni metodi je rekonstrukcijska metoda. Ta metoda ni namenjena 
izključno reprodukciji za zapomnitev znanja. Poštevanko se namreč poskuša 
zapomniti s procesom obnove. Pri tej metodi gre za to, da se formalno aritmetiko 
povezuje z neformalnimi metodami dela za otroke in s podporo njihovih ustreznih 
modelov (Streefland, 1991 v Praštalo, 2012). Predstavljamo jo na primeru 
poštevanke števila 7, ki izhaja iz vprašanja: »Koliko je dni v tolikih tednih?« 
 

1  7 vem 

2  7 hitro izvem, sledi iz  7 + 7 

3  7 preko (2  7) + 7, enkrat več 
4  7 dvakrat 2  7 
5  7 pol od 10  7, pol od 70 
6  7 preko (5  7) + 7, kar že vem 
7  7 sprememba, kar bom kmalu izvedel 
8  7 (7  7) + 7, najtežje od vseh poštevank 
9  7 (10  7) – 7, enkrat manj 

10  7 vem 
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Iz tega modela se vpeljujejo tudi ostala števila, vendar je v Sloveniji bolj razširjena 
reproduktivna metoda poučevanja poštevanke (Streefland, 1991 v Praštalo, 2012). 

»Da pride do avtomatizacije poštevanke, morajo učenci veliko pisno in ustno 
utrjevati, ker si jo le tako lahko vtisnejo v dolgoročni spomin. Učiteljem didaktične 
usmeritve priporočajo, da pri obravnavi nove poštevanke z učenci vedno ponavljajo 
in utrjujejo že naučene poštevanke. Priporočeno je pisno in ustno ponavljanje (npr. 
narek) ter uporaba didaktičnih iger (Cotič in Felda, 2001). 
 

9.5 DELJENJE 

 

Deljenje je ena od osnovnih aritmetičnih dvolečnih operacij in je nasprotna množenju 
(Wikipedija, 2017). 

Deljenje v množici naravnih števil je mogoče le, če je: 

a : b = c, ker je c  b = a     b  0 

Število a imenujemo deljenec, b je delitelj, c pa je količnik.  

Tako kot z uvodom v množenje se tudi z uvodom v deljenje ob konkretnih primerih 
učenci seznanijo v 2. razredu osnovne šole. Preden učitelj učence seznani s pojmom 
količnik, je dobro, da učenci ponovijo deljenje na konkretni ravni, ker s tem pridobijo 
številsko predstavo o tej operaciji (Cotič in Felda, 2005).  

Pri deljenju se pojavita dva različna problema: 

1. Dano množico z a elementi želimo razdeliti na c podmnožic, ki bodo imele po 
enako število elementov. Koliko elementov bo imela vsaka od podmnožic dane 
množice? 

Primer: Imamo 8 bonbonov in jih želimo razdeliti 4 otrokom tako, da bodo imeli vsi 
enako število bonbonov. Koliko bonbonov bo dobil vsak? 

 

Slika 7: Poučevanja deljenja s povezovanjem 

Učencem predstavimo primer preko konkretne situacije in življenjskih izkušenj 
razdeljevanja predmetov na enake dele v smislu: »Enega tebi, enega meni ...« 
Takšne primere lahko učencem prikažemo s sliko in puščičnim prikazom. V tem 
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primeru se vprašanje nanaša na število bonbonov, ki jih bo dobil vsak otrok, torej 
vsak enako število. 

 

2. Dano množico z a elementi želimo razdeliti na podmnožice, ki bodo imele po b 
elementov. Koliko podmnožic bo nastalo?  

 

 

 

 

Tudi ta primer učencem razložimo preko konkretne situacije razdeljevanja predmetov 
tako, da damo vsakokrat po dva bonbona na pladenj. V tem primeru se vprašanje 
nanaša na število pladnjev, ki jih bomo potrebovali, če bomo razdeljevanje bonbonov 
nadaljevali tako, da bosta na vsakem pladnju dva bonbona. Ta način (združevanja 
elementov) je bolj uporaben pri učenju poštevanke, ker gre praktično za krajši zapis 
seštevanja enakih seštevancev.   

 

Cotič in Felda (2005) v didaktično-metodičnih usmeritvah za učitelje pišeta, da 
morajo učenci tako kot poštevanko avtomatizirati tudi iskanje količnikov. Predlagata, 
da učenci pri reševanju enačb tipa     + a = b; a +      = b;    – a = b; a –     = b, 
rešujejo tudi enačbe oblike b=    + a; b = a +    ;  b =      – a in b = a  –     , da bodo 
pravilno razumeli pojem enakosti.  

 

9.6 TEŽAVE PRI UČENJU MNOŽENJA IN DELJENJA 

 

Različni avtorji, med njimi tudi A. A. Budarnij, trdijo, da matematične težave nekaterih 
učencev višjih razredov osnovne šole izvirajo iz slabo utrjene učne snovi v 2. 
razredu, zato imajo učenci težave tudi v višjih razredih (Kavkler, 1991).  

Pri učencih se pojavljajo različne napake v znanju množenja in deljenja (Kavkler, 
2007). 

Pri reševanju poštevanke učenci uporabljajo različne strategije iz dolgoročnega 
spomina, če tega ne zmorejo, pa poskušajo z ugibanjem ali štetjem s prsti. Če se 
učenec velikokrat poslužuje takšnega načina reševanja poštevanke, se zahtevnejše 

strategije nikoli ne shranijo v dolgoročni spomin: tako npr. poštevanko 3  4, vedno 
izračuna  4 + 4 + 4 = 12. Ker vedno računa na daljši način, se v spomin ne shrani 

informacija, da je 3  4 = 12 (Sousa, 2007 v Farič, 2015). 

Napake, ki se pojavijo pri reševanju poštevanke, imajo različne vzroke. Učenec 
znanje, ki je že osvojil, zameša z novim znanjem ali pa je vzrok napak v tem, da se 
učenec uči poštevanko in dela vedno enake napake: tako npr. vedno izračuna, da je 

3  6 = 20 in to napako vedno ponavlja. Sčasoma si napako shrani v dolgoročni 

Slika 8: Prikazovanje deljenja za primer "vsakemu damo 2" 
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spomin in vedno prikliče napačen odgovor. Napaka, ki se pogosto pojavlja je, da 
učenec doda preveč ali premalo seštevancev pri metodi ponavljajočih se 
seštevancev (Geary, 1994 v Farič, 2015).  

Najpogostejše napake, ki jih imajo učenci na področju množenja in deljenja, so: 

- ne vidijo povezave med množenjem in deljenjem, mislijo, da gre za ločeni 
računski operaciji; 

- iz besedilne naloge ne razberejo, katero izmed računskih operacij morajo 
uporabiti (množenje ali deljenje); 

- uporabljajo napačen algoritem pri deljenju, zamenjajo delitelj z deljencem ali 
obratno; 

- komutativnostni zakon uporabljajo tudi pri deljenju; 
- pri deljenju dobijo napačen rezultat, ker nimajo avtomatizirane poštevanke 

(Pearson, 2015 v Stamcar, 2018).  
 

Za avtomatizacijo poštevanke, ter s tem množenja in deljenja, je treba veliko vaditi, 
vendar ravno učenci, ki imajo po navadi težave pri učenju poštevanke, zaradi 
neuspešnosti izgubijo voljo za delo. Pri delu s temi učenci, moramo upoštevati 
nekatera načela. 

1. Razumevanje 

Starši lahko z razumevanjem otroka pokažejo, da so mu pripravljeni pomagati in 
skupaj z njim naredijo načrt, kako težave odpraviti. 

2. Čas 

Priporočeno je, da otrok ustno računa vsak dan. Najuspešnejše je vsakodnevno 
učenje, dvakrat po 5 minut. 

3. Kraj 

Otrok se veliko raje uči, če od njega ne zahtevamo, da sedi za mizo. Tako ga lahko 
sprašujemo npr. medtem ko kuhamo, pomivamo posodo ... 

4. Povezava z življenjskim okoljem  

Otrok bo lažje reševal naloge množenja in deljenja, če jih bo lahko uporabil v 
vsakdanjem življenju.  

5. Postopnost 

Otrok bo dosegel večji uspeh, če bomo postopoma dodajali neznane račune k 
znanim.  

6. Motivacija  

Starši se pogosto jezijo, da se otrok le igra in se noče učiti. Na tem mestu je 
pomembno, da učenje skušamo približati k igri in uporabimo zanimive učne 
pripomočke (Kavkler, 1991). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

10. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Opažamo, da učitelji pri pouku matematike redko uporabljajo didaktične igre, še manj 
pozornosti pa namenijo uporabi računalniških didaktičnih iger. S tehnologijo se 
srečujemo na vsakem koraku, zato je treba razmisliti, kako računalnik smiselno 
vključiti v pedagoško delo v razredu.  
Z raziskavo, v kateri smo izdelali namizne didaktične, ki so primerljive z 
računalniškimi didaktičnimi igrami, smo skušali ugotoviti, katere igre so učencem bolj 
všeč in kakšni so razlogi za preferenco določenih iger. Zanimalo nas je, ali lahko igre, 
ki sodijo k dinamičnim metodam dela, pripomorejo k boljšemu znanju učencev. Prav 
tako smo skušali ugotoviti, kako pogosto učitelji uporabljajo namizne didaktične in 
računalniške didaktične igre pri pouku matematike ter v katerih okoliščinah jih 
uporabljajo. 
 

10.1 CILJI RAZISKAVE 

 
Cilji raziskave so: 

- preveriti predznanje množenja in deljenja pri učencih 3. razreda; 
- izdelati in uporabiti namizne didaktične igre kot metodi utrjevanja znanja; 
- uporabiti računalniške didaktične igre kot metodo utrjevanja znanja;  
- pridobiti mnenje učencev in učiteljice o namiznih in računalniških didaktičnih 

igrah iz vsebin množenja in deljenja; 
- preveriti učinkovitost utrjevanja množenja in deljenja prek namiznih in 

računalniških didaktičnih iger.  
 

10.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju 
pred in po koncu utrjevanja množenja in deljenja z namiznimi didaktičnimi in 
računalniškimi didaktičnimi igrami? 

RV2: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo povratni informaciji pri didaktičnih 
igrah? 

RV3: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo obliki dela pri igranju namiznih 
didaktičnih iger (frontalna/individualna)? 

RV4: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe računalniških didaktičnih 
iger pri pouku matematike? 

RV5: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe namiznih didaktičnih iger 
pri pouku matematike? 
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RV6: Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v 
motiviranosti igranja namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger? 

RV7: Ali se mnenje učiteljice o rabi namiznih didaktičnih iger in računalniških 
didaktičnih iger pri pouku matematike razlikuje od mnenja učencev? 

 

10.3 METODA DELA 

 

Raziskava temelji na kvantitativnem in kvalitativnem raziskovalnem pristopu ter 
kavzalno-eksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja..  

Uporabljene metode za učence so predtest za preverjanje znanja pred poučevanjem, 
anketni vprašalnik o stališčih učencev do namiznih didaktičnih, anketni vprašalnik o 
računalniških didaktičnih igrah in potest za končno preverjanje znanja po poučevanju 
z didaktičnim igrami. Učiteljici smo v reševanje podali anketni vprašalnik o namiznih 
didaktičnih in računalniških didaktičnih igrah.  

 

10.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec, ki smo ga uporabili v raziskavi, je neslučajnostni namenski. V raziskavo smo 
vključili učence 3. razreda osnovne šole in njihovo učiteljico. Učencev je 24, od tega 
je 13 deklic in 11 dečkov. Deklice predstavljajo 54 %, dečki pa 46 % celotnega 
vzorca. Povprečna starost učencev v času raziskave je bila 9 let.  

 

10.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Raziskovalno delo smo opravili v enem od 3. razredov osnovnih šol na Štajerskem. 
Najprej smo s predtestom preverili dosedanje znanje učencev o množenju in deljenju. 
Z učenci smo nato izvedli učne ure utrjevanja z metodo didaktične igre. Kombinirano 
smo uporabljali namizne didaktične igre in računalniške didaktične igre, ki so si bile 
med seboj podobne v pravilih in ciljih igre. Utrjevanje poštevanke je obsegalo štiri 
šolske ure. Raziskavo smo zaključili s potestom, ki je bil v tipu nalog podoben 
predtestu. Z njim smo preverjali učinek našega programa utrjevanja učne snovi z 
didaktičnimi igrami.  

Za tehniko zbiranja podatkov smo uporabili anketo. Oblikovali smo inštrumente, t.j. 
anketne vprašalnike, in sicer tri različne. En anketni vprašalnik se je navezoval na 
namizne didaktične igre, drugi pa na računalniške didaktične igre. Prvi anketni 
vprašalnik so učenci pisno izpolnjevali po igranju namiznih didaktičnih iger, drugega 
pa po končanem reševanju računalniških didaktičnih iger. Anketni vprašalnik smo 
uporabili tudi za učiteljico, ki ga je izpolnila po koncu utrjevanja z didaktičnimi igrami. 
Na podlagi njenih odgovorov smo lahko naredili primerjavo stališč med učenci in 
učiteljico. 
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Anketni vprašalnik so sestavljala vprašanja zaprtega tipa in kombinirana vprašanja. Z 
vprašalnikom smo želeli pridobiti podatke o tem, kakšen pomen učenci pripisujejo 
didaktičnim igram pri pouku, katere didaktične igre (namizne ali računalniške) so jim 
ljubše, prav tako pa smo želeli pridobiti podatke o tem, kakšen pomen daje učiteljica 
didaktičnim igram in kako pogosto jih uporablja pri svojem delu.  

Objektivnost reševanja smo zagotovili tako, da so bila vsem anketirancem ponujena 
enaka navodila. Trditve smo zapisali s pomočjo uporabe lestvice stališč, s čimer smo 
zagotovili občutljivost  pri zbiranju podatkov.  

Zanesljivost smo zagotovili s kratkimi in jasnimi vprašanji, s katerimi smo skušali 
doseči čim višjo stopnjo razumevanja vprašanj. Veljavnost anketnega vprašalnika 
smo zagotovili z analizo vprašalnika ter preverili, ali ustreza zastavljenim 
raziskovalnim vprašanjem.  

 

10.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrane podatke smo prenesli v Excell 2010 in jih nato analizirali s programom SPSS 
22. Za analizo smo uporabili osnovne mere opisne statistike in pri tem izhajali iz 
frekvenc, odstotkov in aritmetične sredine, prav tako pa smo uporabili tudi inferenčno 
statistiko za ugotavljanje razlik med spoloma in vpliva programa utrjevanja z 
didaktičnimi igrami.  

Pri preverjanju razlik v znanju na predtestu in potestu smo najprej preverili normalno 
porazdelitev podatkov s Shapiro-Wilkovim testom. Pri obeh testih je šlo za 
nenormalno porazdelitev (F= 0,316, p= 0,0), zato smo za statistično obdelavo teh 
podatkov uporabili neparametrični test – Wilcoxonov test. Pri lestvici stališč smo 
uporabili deskriptivno metodo obdelovanja podatkov. Pri ugotavljanju razlik v 
motiviranosti smo ponovno preverili porazdelitev podatkov. Ker je šlo po Shapiro-
Wilkovem testu za nenormalno porazdelitev (F= 0,716, p= 0,0), smo uporabili 
Wilcoxon test.  

 

10.7 PROGRAM POUČEVANJA – VSEBINSKA IZHODIŠČA 

 

Pri snovanju našega programa poučevanja smo se oprli na nekatera teoretična 
izhodišča, ki so predstavljena v teoretičnem delu magistrskega dela. 

1. Pomen igre za otroka: V otroštvu je igra najpomembnejši način otrokovega 
učenja, z njo pridobiva osnove za višje oblike učenja in razvija mišljenje. 
Izkušnje, ki jih pridobiva od prvih mesecev rojstva dalje, se vedno bolj 
povezujejo, otrok pa se ob njih uči in dozoreva.  

2. Socialni vidik igre: Didaktične igre omogočajo otroku vživljanje v vloge drugih 
ter s tem prepoznavanje lastne vloge v življenju. Skozi igro je otrok postavljen 
v okoliščine, ki jih sicer v vsakdanem življenju ni vajen in s tem prepozna tudi 
vidik vlog drugih oseb. Otrok se v igri vede spontano, zato ga lahko učitelj 
prepozna v drugi, spontani situaciji, ko otrok nepričakovano razmišlja o drugi 
temi (Krapše, 2003).  
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Slika 9: Računalniška didaktična igra Most 

3. Razvojna stopnja otroka: Pri izbiri didaktičnih iger mora imeti učitelj v mislih 
dejstvo, da se vsak otrok uči drugače. Po Piagetovih značilnostih otrokovega 
mišljenja je otrok ob vstopu v šolo na prehodu med predoperacionalni stopnjo 
in stopnjo konkretnih operacij. Njegovo mišljenje je vezano na konkretne 
pojave, ki jih primerja s predstavami, ki jih je prejel na osnovi preteklih 
izkušenj.  

4. Vloga reprezentacij: S tem, ko je otrok deležen učenja z odkrivanjem, mu 
omogočimo, da je njegovo znanje trajnejše in uporabnejše v novih situacijah. 
Vsak učenec mora pri pouku spoznati različne vrste učnih pripomočkov, saj le 
na tak način lahko razvije matematične pojme. Pomembno je, da mu učitelj pri 
pouku predstavi različne reprezentacije, tako grafične kot konkretne.  

5. Pomen motivacije: Učenci so z raznolikimi učnimi pripomočki bolj motivirani in 
učitelj mora stremeti k temu, da učenci niso ves čas le pasivni poslušalci, pač 
pa so pri pouku tudi miselno aktivni (Marentič Požarnik, 1980). 
 

Sledi predstavitev računalniških didaktičnih  in namiznih didaktičnih iger, ki smo jih  
uporabili za potrebe raziskave.  

 

10.8 OPIS RAČUNALNIŠKIH DIDAKTIČNIH IGER 

 

Most 

Gre za individualno igro, ki vsebuje račune množenja. Naloga učenca je, da izračuna 
račun, z vsakim pravilno izračunanim računom podaljšuje most, ki ga vodi na drugo 
stran reke. Če odgovori napačno, se most podre in pristane v vodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtomobili – dirka 

Igra je lahko individualna ali skupinska. Učitelj mora predhodno ustvariti mrežo, preko 
katere učenci tekmujejo drug proti drugemu (največ štirje). Učenec dobi svoj dirkalni 
avtomobil, ki ga lahko poimenuje in izbere svojo barvo. Igra se začne z odštevanjem 
časa. Na ekranu se izpiše račun množenja in štirje ponujeni odgovori. Učenec mora 
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čim hitreje izbrati pravilen rezultat. Uvrstitev njegovega avtomobila je namreč odvisna 
od hitrosti reševanja računov. Ob koncu reševanja se izpiše, koliko računov je 
učenec rešil v eni minuti, prikažejo se napačno izračunani računi ter učenčeva 
uspešnost v odstotkih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Računalniška didaktična igra avtomobili - dirka 

 

Spomin 

Spomin se lahko igra individualno ali v parih. Učenec si izbere poštevanko števila, ki 
bi jo rad utrjeval. Učenec mora poiskati račun ter ustrezen rezultat računa. Med 
reševanjem računalnik šteje, koliko potez je potreboval, da je poiskal vse pare.  

 

 

 

 

 

Slika 11: Računalniška didaktična igra Spomin 
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Ribolov 

Igro igra učenec sam. Najprej izbere želeno težavnost reševanja (lahko, srednje 
težko ali težko). Igra je umeščena v trgovino, v kateri prodajajo ribe. Kot v vsako 
trgovino prihajajo na obisk stranke, ki želijo kupiti ribe. Če učenec pravilno izračuna 
račun deljenja, izbere ribo v akvariju z ustrezno številko, trgovec ulovi ribo in stranka 
je  zadovoljna. Igra se tako nadaljuje. Kadar učenec napačno izračuna rezultat, je 
stranka jezna/žalostna, česar si trgovec ne želi. Naloga učenca je torej, da čim več 
računov izračuna pravilno in s tem zadovolji čim več strank. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10. 8 OPIS NAMIZNIH DIDAKTIČNIH IGER 

 

Za utrjevanje vsebin množenja in deljenja smo izdelali štiri didaktične igre. Po 
Bognarjevi (1987) klasifikaciji didaktičnih iger vse izdelane igre sodijo k igram s 
pravili. Namizne didaktične igre so se vsebinsko in oblikovno navezovale na 
predhodno izbrane didaktične računalniške igre. Vse igre so bile izdelane na temo 
množenja in deljenja do 100. Učne ure smo izvedli tako, da so učenci igrali namizne 
didaktične in računalniške didaktične igre. Učni cilji vseh didaktičnih iger so bili, da 
učenci z njimi:  

1. Utrjujejo množenje in deljenje števil. 

2. Do avtomatizma usvojijo zmnožke (produkte) v obsegu 10 x 10 (poštevanka). 

3. Do avtomatizma usvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko. 

4. Upoštevajo navodila skupinskega dela. 

5. Upoštevajo navodila didaktičnih iger. 

 

 

Slika 12: Računalniška didaktična igra Ribolov 



Kugonič, Katja (2019). Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot 
metodi utrjevanja znanja pri matematiki. Magistrsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

45 
 

Slika 13: Namizna didaktična igra Poštevkov zaklad 

Didaktična igra Poštevkov zaklad 

Didaktično igro lahko igrajo 2–4 igralci. Igra je bila izdelana po predlogi računalniške 
igre Most (glej str. 43). Za izvajanje igre učenci potrebujejo igralno podlogo, kartice z 
računi, barvne liste, kamenčke, figuro morskega psa, list papirja ter svinčnik. Učenci 
iz vrečke izžrebajo barvni list papirja, ki določa barvo njihovega gusarja. Začne rdeči 
gusar, nato pa igra poteka v smeri urinega kazalca. Kartice s figuro Poštevka položijo 
na predvideno mesto na igralni podlogi. Učenec, ki ima rdečega gusarja, izvleče 
kartico in račun ter rezultat zapiše na list papirja. Ko konča z reševanjem, njegovi 
soigralci preverijo pravilnost rezultata. Za vsak pravilno izračunan račun, postavi 
kamenček na označeno polje. Če je učenčev rezultat napačen, v igro priplava morski 
pes. Učenec postavi figuro morskega psa k njegovi poti do zaklada. Naslednji krog 
mora pravilno izračunati dva računa, da lahko postavi nov kamenček. Če izračuna 
pravilno, morski pes odplava naprej in ga učenec postavi nazaj na mizo. Zmaga tisti, 
ki prvi zbere 8 kamenčkov in pripelje Poštevka do zaklada. Navodila igre, ki so jih 
prejeli učenci, so v prilogi 6 (glej stran 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živalske dirke 

Računalniški didaktični igri avtomobili – dirke (glej str. 43) smo priredili namizno 
didaktično igro Živalske dirke. Igra je lahko individualna ali skupinska. Največje 
število igralcev je 5. Za igranje igre učenci potrebujejo plastificirano igralno podlogo, 
igralno kocko, rešitve, flomaster in krpico. Učenci določijo nekoga, ki preverja rešitve. 
Tisti, ki ga določijo, vzame list z rešitvami in obrnjenega navzdol položi predse na 
mizo. Začne najmlajši izmed vseh igralcev. Igralec vrže kocko in zapiše rezultat na 
igralno podlogo pri živali pod številko, kot prikazuje kocka. Učenec rešuje račune po 
vrsti od leve proti desni. Če odgovori pravilno, pusti rezultat zapisan na igralni 
podlogi. Če odgovori napačno, tisti, ki preverja rešitve, rezultat zbriše z igralne 
podloge. Nadaljuje igralec v smeri urinega kazalca. Igra se zaključi, ko prva žival 
prispe na cilj. 
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Individualna izvedba igre izgleda tako, da učenec vrže kocko in rešuje rezultate pri 
živali pod številko, kot jo prikazuje kocka. Ko prispe prva žival na cilj, igro zaključi. 
Nato rezultate preveri na listu z rešitvami. Navodila igre so v prilogi 7 (glej stran 80).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetni ribolov 

Ta igra je nastala po navdihu računalniške igre Ribolov (glej stran 44).  

Didaktično igro Magnetni ribolov lahko igrajo 1–4 igralci. Za igranje učenci 
potrebujejo akvarij (ponazorjen s kartonasto škatlo), ribe z računi, palice z 
magnetom, rešitve, list papirja, svinčnik.  

Vsak igralec vzame svojo palico z magnetom. Z lovljenjem rib začneta najstarejši in 
najmlajši igralec. Ko učenec ulovi ribo, jo vzame iz akvarija in račun, ki je napisan na 
ribi, prepiše na list papirja. Rezultat preveri v rešitvah, ki so zapisane na listu papirja. 
Vse ribe se med seboj razlikujejo po barvi, tako da mora učenec v rešitvah poiskati 
ribo, ki ustreza ujeti ribi. Če je učenčev izračun napačen, vrne ribo nazaj v akvarij. Če 
je račun rešil pravilno, ulovljeno ribo obdrži pri sebi. Nato lovita ribe ostala dva 
igralca. Igra se nadaljuje, dokler učenci ne ulovijo vseh rib. Zmaga tisti učenec, ki 
ulovi največ rib. Navodila igre se nahajajo v prilogi 9 (glej stran 82). 

 

 

 

Slika 14: Namizna didaktična igra Živalske dirke 
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Slika 15: Namizna didaktična igra Magnetni ribolov 

 

Spomin 

Spomin se lahko igra individualno, v parih ali skupinsko. Na voljo so štirje različni 
spomini – dva vključujeta račune množenja, med seboj se razlikujeta v tem, da so pri 
enem zapisani navadni računi množenja, pri drugem spominu pa gre za vstavljanje 
manjkajočega člena. Drugi dve vrsti spomina vključujeta račune deljenja, tako kot pri 
množenju, gre pri enem za račune deljenja, pri drugem pa za vstavljanje 
manjkajočega člena. Vsak spomin sestavlja 12 parov. Učenec/učenci pare 
kartončkov dobro premešajo in jih razporedijo po mizi tako, da so s hrbtno stranjo 
obrnjeni navzgor. Naloga učenca je, da odkriva kartončke, po dva naenkrat in poišče 
ustrezne pare. Igra je končana, ko učenec poišče vse pravilne pare. Navodila igre so 
v prilogi 8 (glej stran 81).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slika 16: Namizna didaktična igra Spomin 
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10. 9 PREDSTAVITEV PROGRAMA RAZISKAVE 

 

Utrjevanje poštevanke smo izvajali strnjeno od ponedeljka do petka, vsak dan po eno 
šolsko uro. V petek smo matematiki izjemoma namenili dve šolski uri. Tabelarno je 
predstavljen potek dela.  

Tabela 5: Predstavitev poteka raziskave 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

potek 
dela 

 (1 šolska 
ura) 

predtest namizne 
didaktične 

igre 

računalniške 
didaktične 

igre 

namizne 
didaktične 

igre 

računalniške 
didaktične 

igre 

    reševanje 
vprašalnika 
o namiznih 
didaktičnih 

igrah 

reševanje 
vprašalnika 

o 
računalniških 
didaktičnih 

igrah 

     potest 

 

V ponedeljek so učenci rešili predtest, s katerim smo pridobili vpogled v predznanje 
učencev. Naslednji dan smo na začetku ure učencem pokazali, kako so rešili 
predtest in ker je večina učencev napačno rešila zadnjo nalogo, smo na tabli 
prikazali, kakšna je pravilna rešitev le-te. Sledilo je igranje namiznih didaktičnih iger. 
Učence smo razdelili v skupine po 4. Po določenem času so skupine menjale 
pozicije, tako da je na koncu šolske ure vsaka skupina odigrala vse namizne 
didaktične igre. V sredo smo odšli v računalniško učilnico, kjer smo učencem na 
računalnik predhodno nastavili računalniške igre. Vsak učenec je individualno reševal 
naloge. Preko internetnega omrežja smo učencem omogočili, da so lahko tudi 
tekmovali med seboj.  Ker so bile igre v angleškem jeziku, smo jim navodila iger 
podali tudi ustno in jim povedali, kaj je cilj računalniške didaktične igre. Omejili smo 
čas reševanja iger in po pretečenih minutah zamenjali reševanje igre. Bili smo 
pozorni na to, da je vsak učenec v eni šolski uri odigral vse štiri računalniške 
didaktične igre. Na koncu ure, ko nam je ostalo še nekaj časa, si je učenec poljubno 
izbral, katero izmed štirih računalniških didaktičnih iger je želel ponovno igrati. V 
četrtek so učenci v enakih skupinah kot v torek ponovno igrali namizne didaktične 
igre. Zadnji dan je bil namenjen računalniškim didaktičnim igram. Naš program 
poučevanja smo zaključili s potestom, s katerim smo preverili znanje učencev po 
odigranih didaktičnih igrah.   

 

11. REZULTATI RAZISKAVE 
 

V nadaljevanju so predstavljeni podatki vzorca, pridobljeni s pomočjo predtesta, 
vprašalnika o namiznih didaktičnih igrah, vprašalnika o računalniških didaktičnih igrah 
in potesta. Najprej se bomo osredotočili na trenutno stanje znanja o množenju in 
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deljenju (pred igranjem didaktičnih iger), nato pa bomo prikazali, kakšno je bilo stanje 
v razredu po odigranih namiznih in računalniških didaktičnih igrah.  

 

11. 1 REZULTATI IN ANALIZA PREDTESTA 

 

Pred začetkom igranja didaktičnih iger so učenci rešili predtest (priloga 1), ki je 
vseboval naloge množenja in deljenja. Predtest je bil sestavljen iz šestih nalog. Prve 
tri naloge so vsebovale račune množenja in deljenja. Prva naloga je vsebovala 12 
računov množenja. Za vsak pravilno izračunan račun je učenec dosegel eno točko, 
torej je pri tej nalogi lahko dosegel največ 12 točk. Naslednja naloga je bila 
sestavljena iz dvanajstih računov deljenja. Tudi pri tej nalogi je učenec za pravilno 
rešitev dosegel eno točko, skupaj je torej lahko dosegel 12 točk. Tudi pri tretji nalogi 
je bila pravilna rešitev računa ovrednotena z eno točko. Učenci so vstavljali 
manjkajoče člene pri računih deljenja in množenja. Največje možno število točk je 
bilo 9. Sledile so besedilne naloge. Četrta naloga je bila vredna dve točki. Učenec je 
dosegel eno točko za pravilno nastavljen in izračunan račun ter eno točko za pravilen 
odgovor. Če je učenec pravilno nastavil račun, manjkal pa je rezultat, je prejel pol 
točke. Pri peti nalogi so morali učenci zapisati tri račune ter tri odgovore. Zadnji račun 
v nalogi se je nanašal na prejšnja dva. Peta naloga je bila vredna 6 točk in za vsak 
pravilno nastavljen in izračunan račun je učenec dosegel eno točko. Tudi pri tej 
nalogi je učenec dosegel pol točke, če je pravilno zapisal račun, rezultat pa je bil 
napačen. Šesta naloga je vsebovala sestavljen račun. Pravilno zapisan in izračunan 
račun je bil ovrednoten z dvema točkama, odgovor pa z eno točko. Če je učenec 
pravilno nastavil račun, zapisal pa napačen rezultat, je prejel eno točko.  

Pri oblikovanju kriterija za točkovanje smo si pomagali s kriterijem, ki velja na šoli, na 
kateri smo izvedli raziskavo. Število vseh možnih točk, tako na predtestu kot potestu, 
je bilo 44. Spodaj je prikazan kriterij testa.  

 

Tabela 6: Kriterij predtesta in potesta 

Točke Ocena 

44–40 odlično (5) 

39–35 prav dobro (4) 

34–28 dobro (3) 

27–22 zadostno (2) 

21–0 nezadostno (1) 

 

Tabelarno (tabela 7) so prikazane ocene, ki so jih učenci dosegli na predtestu.   

Tabela 7: Dosežene ocene predtesta učencev 

Ocena nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

št. učencev 0 0 1 11 12 
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S tabele 7 lahko razberemo, da je 12 učencev (50 %) predtest dobilo ocenjeno 
odlično. Sledi 11 učencev (46 %), ki so dosegli prav dobro oceno, en učenec (4 %) 
pa je dosegel oceno dobro. Povprečna ocena učencev je znašala 4,46 oz. 90, 33 %; 
standardni odklon 6,76.  

Predtest (glej prilogo 1) je bil sestavljen iz šestih nalog. Prve tri naloge so vsebovale 
račune množenja in deljenja, zadnje tri naloge pa so bile besedilne.  

Prva naloga predtesta je vsebovala račune množenja. Učencem ta naloga ni 
povzročala nobenih težav, večina (87,5 %) je nalogo rešila povsem pravilno. 

Naslednja naloga je vsebovala račune deljenja. Pri tej nalogi so učenci največkrat 
napačno rešili račune (64 : 8 =), (54 : 9 =), (14 : 7=) in (48 : 6 =), ostale račune 
deljenja pa so izračunali pravilno (50 %).  

Pri tretji nalogi so morali učenci vstaviti manjkajoči člen pri računih množenja in 
računih deljenja. Tudi ta naloga učencem ni povzročala težav in so jo v večini (83 %) 
rešili pravilno.  

Sledile so besedilne naloge. Četrta naloga je od učencev zahtevala, da iz naloge 
razberejo, da gre deljenje in napišejo račun ter odgovor. Učenci so v veliki večini 
(87,5 %) nalogo rešili pravilno, dva izmed učencev sta pravilno nastavila račun 
deljenja, vendar zapisala napačen rezultat, eden izmed učencev pa naloge ni 
razumel.  

Pri peti nalogi predtesta so si pri reševanju učenci pomagali z obkroževanjem 
podatkov, zato jim naloga ni povzročala večjih težav in so jo v večini (83 %) rešili 
pravilno.  

Zadnja, t.j. šesta naloga, je učencem predstavljala največ težav. Pravilno jo je rešilo 

le 6 učencev (25 %). Naloga je vsebovala sestavljen račun (3  3 + 9  6 =),  ki ga 
večina učencev ni razbrala iz besedila naloge, zato je niso rešili pravilno.  

 

11.2 REZULTATI IN ANALIZA POTESTA 

 

Potest (glej prilogo 2) je bil, tako kot predtest, sestavljen iz 6 nalog. Tip nalog je ostal 
enak, torej prve tri naloge računi množenja in deljenja, zadnje tri naloge pa so bile 
besedilne. Spodaj je tabelarna primerjava (tabela 8), ki prikazuje, kakšne naloge so 
bile na predtestu in kakšne na potestu. Navedena je tudi točkovna vrednost 
posamezne naloge.    

Tabela 8: Primerjava nalog predtesta in potesta 

Naloga Predtest Potest 

1. 12 računov množenja (12T) 12 računov množenja (12T) 

2. 12 računov deljenja (12T) 12 računov deljenja (12T) 

3. 9 računov z vstavljanjem 
manjkajočega člena (9T) 

9 računov z vstavljanjem 
manjkajočega člena (9T) 

4. Izabela ima 56 vrtnic. Razdeli jih v Tine je zbral 42 sličic. Jani jih je 
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8 vaz, v vsako vazo enako število. 
Koliko vrtnic je v eni vazi? (2T) 

zbral 6-krat manj. Koliko sličic je 
zbral Jani? (2T) 

5. Tine in Ana sta v ribarnici kupovala 
zamrznjene ribe. Ana je kupila 3 
škatle, Tine pa 5 škatel rib. V vsaki 
škatli je bilo 6 rib.  
Koliko rib je kupila Ana? 
Koliko rib je kupil Tine? 
Koliko rib sta kupila oba skupaj? 
(6T)  

V modri vazi je 7 narcis, v rumeni 
vazi pa 6-krat več tulipanov.  
Koliko je tulipanov? 
Koliko je vseh rož skupaj? 
(4T) 

6. Na steno so pritrjene tri omare. 
Vsaka ima tri police. Na vsaki polici 
je 6 kozarcev. Koliko je skupaj 
vseh kozarcev? (3T) 

Matej ima v svoji sobi omaro s 
tremi policami. Na prvi polici sta 2 
pladnja in na vsakem pladnju so 4 
kozarci. Na drugi polici so 3 pladnji 
in na vsakem sta 2 kozarca. Na 
zadnji polici so 4 pladnji in na 
vsakem so 4 kozarci. Koliko 
kozarcev je na vseh policah 
skupaj? (5T) 

 

V tabeli 9 so prikazani rezultati učencev, ki so jih dosegli na potestu. 

Tabela 9:Dosežene ocene potesta učencev 

Ocena nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

št. učencev 0 0 0 7 17 

 

Pridobljeni podatki kažejo, da je 17 (71 %) učencev na potestu doseglo oceno 
odlično, 7 učencev (29 %) pa oceno prav dobro. Povprečna ocena potesta je 4,71 
(94,30 %). Standardni odklon je 6,21. 

Prvo nalogo je 23 učencev (96 %) rešilo pravilno (vse račune), le eden (4 %) je en 
račun izračunal napačno.  

Pri drugi nalogi je 19 učencev (79,2 %) račune deljenja rešilo pravilno, ostali (20, 8 
%) pa so narobe rešili račune (7 : 7 =) ter (64 : 8 =) in (24 : 8 =). 

Tretja naloga učencem ni predstavljala težav, vse račune je pravilno rešilo 21 
učencev (87,5 %), trije učenci (12,5 %) pa so imeli narobe izračunan en račun. 

Naslednjo nalogo je pravilno rešilo 22 učencev (92 %), dva učenca (8 %) pa nista 
pravilno zapisala računa deljenja.  

Peto nalogo so učenci v 79,2 % rešili pravilno. Pet učencev (20,8 %) je narobe 
zapisalo drugi račun, namesto računa seštevanja so napisali račun deljenja.  

Zadnjo nalogo so učenci rešili 75 % uspešno. Naloga je vsebovala sestavljen račun, 
ki si ga 6 učencev (25 %) ni pravilno zastavilo. Eden izmed teh učencev si je 
pomagal z risanjem naloge in tako dobil pravilen rezultat, zato je pri tej nalogi usvojil 
dve točki.  
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11.3 PRIMERJAVA PREDTESTA IN POTESTA 

 

1. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično 
pomembne razlike v znanju pred in po koncu utrjevanja množenja in deljenja z 
namiznimi didaktičnimi in računalniškimi igrami? 

Glede na to, da so učenci vsak dan igrali didaktične igre, bodisi namizne bodisi 
računalniške, smo pričakovali, da bodo s tem utrjevali poštevanko in bodo rezultati na 
potestu boljši v primerjavi s predtestom.  

Za ugotavljanje, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med nalogami 
predtesta in potesta, smo najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverili, kako so 
porazdeljeni podatki. Ker je šlo za nenormalno porazdelitev podatkov, smo za 
obdelavo le-teh uporabili neparametričen test – Wilcoxonov test.  

Opazili smo, da so učenci račune množenja na potestu (M= 11,92) rešili bolje kot na 
predtestu (M= 11,83), vendar vrednost Wilcoxonovega testa za prvo nalogo ni 

statistično pomembna (Z= 0,816; = 0,414). Med doseženimi točkami pri 1. nalogi 
na predtestu in potestu ni statistično pomembnih razlik.  

Za vzorec vidimo, da so učenci račune deljenja pri drugi nalogi na potestu (M= 11,54) 
rešili bolje kot na predtestu (M=11,25), vendar vrednost Wilcoxonovega testa ni 

statistično pomembna (Z= 1,162; = 0,245). Med doseženimi točkami na predtestu 
in potestu ni statistično pomembnih razlik.  

Za vzorec vidimo, da so učenci račune deljenja in množenja pri tretji nalogi rešili bolje 
na potestu (M= 8,88) kot na predtestu (M= 8,71), vendar vrednost Wilcoxonovega 

testa tretje naloge ni statistično pomembna (Z= 0, 877; = 0,380). Med doseženimi 
točkami na predtestu in potestu ni statistično pomembnih razlik.  

Za vzorec vidimo, da so učenci četrto nalogo rešili bolje na potestu (M= 1,83) kot na 
predtestu (M=1,75), vendar vrednost Wilcoxonovega testa pri četrti nalogi ni 

statistično pomembna (Z= 0,577; = 0,564). Med doseženimi točkami na predtestu 
in potestu ni statistično pomembnih razlik.  

Vrednost Wilcoxonovega testa pete naloge je statistično pomembna (Z= 3,050; = 
0,002). Med doseženimi točkami predtesta in potesta se pojavljajo statistično 
pomembne razlike. S tveganjem, manjšim od 0,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici učenci zbrali več točk na predtestu (M= 12,33) kot na potestu (M= 11,37). 

Vrednost Wilcoxononovega testa šeste naloge je statistično pomembna (Z= 3,934; 

=0,000). Med doseženimi točkami predtesta in potesta se pojavljajo statistično 
pomembne razlike. S tveganjem 0 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 
zbrali več točk na potestu (M= 3,83) kot na predtestu (M= 0,79). 

Naredili smo tudi statistično analizo predtesta in potesta v celoti, ker nas je zanimalo, 
ali se za razliko med rezultati pred izvedeno raziskavo in po njej pojavljajo statistično 
pomembne razlike. Za preverjanje porazdelitve podatkov smo uporabili Shapiro-
Wilkov test, ki je pokazal nenormalno porazdelitev, zato smo v nadaljevanju 
obravnave podatkov uporabili neparametričen test-Wilcoxon test.  
Za vzorec vidimo, da so učenci v celoti bolje rešili potest (M= 9,88) kot predtest (M= 
4,38), vendar vrednost Wilcoxonovega test celotnega predtesta in potesta ni 
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statistično pomembna (Z= – 2,619; = 0,009). Med doseženimi točkami na predtestu 
in potestu ni statistično pomembnih razlik.  
 

11.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Če podrobneje pogledamo rezultate potesta, opazimo, da se je uspešnost reševanja 
nekaterih nalog vidno izboljšala, pri nekaterih nalogah pa vidnega izboljšanja ni bilo. 
Na tem mestu se sprašujemo, zakaj so učenci nekatere naloge rešili bolje, nekatere 
naloge so jim pa še vedno predstavljale težave.  

Wilcoxonov test je namreč pri prvi in drugi nalogi pokazal, da ni statistično 
pomembnih razlik. Tako so na primer učenci še vedno delali napake, kar lahko 
pripišemo temu, da imajo nekatere rezultate poštevanke napačno avtomatizirane v 
dolgoročnem spominu, temu pa sledi tudi napačno reševanje nalog.  

Pri tretji nalogi smo sprva pričakovali, da bo učencem takšen tip nalog predstavljal 
težave, vendar Wilcoxonov test ni pokazal statistično pomembnih razlik. Učenci so 
morali vstavljati manjkajoči člen pri računih deljenja ali množenja. Tako na predtestu 
kot potestu je velika večina učencev skoraj vse račune rešila pravilno. To lahko 
pripišemo temu, da so učenci vajeni takšnega tipa nalog in jim zato reševanje 
omenjene naloge ni predstavljalo težav. Pri četrti nalogi smo predvidevali, da učenci 
ne bodo imeli težav pri reševanju in tudi rezultati raziskave so pokazali, da ni 
statistično pomembnih razlik. Učenci so prepoznali, katero računsko operacijo morajo 
uporabiti, tako da jim reševanje ni predstavljalo težav. Uspešnost reševanja 
pripisujemo temu, da je šlo za »lažjo« besedilno nalogo, kjer so učenci zaradi 
uporabljene besede »manj« takoj vedeli, da morajo uporabiti deljenje.  

Wilcoxonov test je pokazal statistično pomembne razlike pri 5. nalogi, saj so učenci 
več točk zbrali na predtestu kot na potestu. To pripisujemo dejstvu, da je bila 5. 
naloga na potestu bolj abstraktne narave, saj se je naloga nanašala na ugotavljanje 
količine, ki je bila opisana kot »šestkrat več«, medtem ko je imela naloga na 
predtestu eksplicitno izražena oba podatka: npr. 3 škatle, v vsaki je bilo 6 rib ... 

Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala statistično pomembne razlike pri 6. nalogi. 
Gre za tip naloge, ki je vseboval sestavljen račun, ki sicer niso bili zajeti v didaktičnih 
igrah, zato se na tem mestu sprašujemo, čemu lahko pripišemo takšno izboljšanje 
rezultatov. Eden izmed možnih vzrokov je ta, da smo učencem, po tem ko smo 
popravili predtest, le-tega vrnili nazaj v pogled in smo 6. nalogo skupaj rešili na tablo, 
zato so si zapomnili naše nasvete ob popravi. Svetovali smo jim, naj obkrožijo 
pomembne podatke ter si pomagajo z risanjem, da bodo nato lažje zapisali račun in 
rešili nalogo.  

Kljub temu, da Wilcoxonov test pri prvih štirih nalogah ni pokazal statistično 
pomembnih razlik, lahko trdimo, da so bile pri učencih vidne razlike v znanju pred 
začetkom izvajanja naše raziskave in po koncu izvedbe pouka matematike z 
didaktičnimi igrami. Z gotovostjo lahko trdimo, da so bili boljši dosežki posledica 
našega programa raziskave, bi pa na tem mestu radi omenili tudi to, da so imeli 
učenci zelo dobro predznanje poštevanke, ker je njihova učiteljica predhodno 
namenila veliko pozornosti utrjevanju. Učenci so namreč na začetku vsake ure pri 
matematiki 5 minut namenili ponavljanju poštevanke. Menimo, da bi lahko večji 
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uspeh naše raziskave prikazali z učenci, ki bi bili učno šibkejši in bi imeli sicer težave 
z množenjem in deljenjem. Predvidevamo, da bi bile pri njih namizne didaktične in 
računalniške didaktične igre še večji motivator kot pri našem vzorcu raziskave in bi 
rezultati raziskave mogoče prikazali še večje izboljšave rezultatov potesta, kot so jih 
v naši raziskavi.   

 

11.4. 1 Rezultati in analiza vprašalnikov 

 

Po odigranih didaktičnih igrah so učenci izpolnili dva vprašalnika, ki sta se nanašala 
na njihovo mnenje o namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih igrah. 
Vprašalnik, ki je se je navezoval na namizne didaktične igre, so učenci izpolnili po 
odigranih namiznih didaktičnih igrah, drugega pa po odigranih računalniških 
didaktičnih igrah. Oba vprašalnika sta bila sestavljena iz dveh sklopov – v prvem 
sklopu so učenci podali mnenje o tem, kakšna se jim je zdela učna ura, kako 
motivirani so bili za delo, ter ali so razumeli vsa navodila iger. V drugem sklopu so 
nas zanimala stališča do različnih trditev. Trditve, ki so bile zajete v vprašalniku, so 
se nanašale na različna raziskovalna vprašanja. Učenci so trditve ovrednotili s 
točkami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da se učenec sploh ne strinja z zapisano 
trditvijo, 5 pa, da se zelo strinja.  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo povratni 
informaciji pri didaktičnih igrah? 

Vprašanje o povratni informaciji smo vključili v vprašalnik, ker nas je zanimalo, ali je 
učencem  pomembno, da izvedo, kako uspešno so reševali didaktične igre in ali jim 
je pomembno, da informacijo o tem dobijo sproti. Predvidevali smo, da je učencem 
povratna informacija pomembna.  

Pri izbiranju računalniške didaktične igre smo bili pozorni tudi na to, da je bila 
prisotna povratna informacija o uspešnosti igranja/reševanja iger. Prav tako smo pri 
načrtovanju namiznih didaktičnih iger upoštevali vidik povratne informacije in 
učencem zapisali rešitve iger, vendar tako, da jih niso imeli ves čas na vpogled, ker 
bi bilo reševanje sicer nesmiselno, saj bi učenci lahko zgolj prepisali rešitve. Tako so 
imeli pri treh namiznih didaktičnih igrah (Magnetni ribolov, Živalske dirke, Spomin)  
zapisane rešitve nalog na listu papirja, da so lahko po reševanju preverili, ali so 
nalogo rešili pravilno. Pri didaktični igri Poštevkov zaklad (glej str. 45) so učenci drug 
drugemu preverjali rešitve. Pri vseh računalniških didaktičnih igrah je bila prisotna 
povratna informacija. Pri računalniških didaktičnih igrah avtomobili – dirka in ribolov, 
so učenci dobili povratno informacijo po odigrani igri, in sicer tako, da so se jim 
izpisali napačno izračunani računi ter njihova uspešnost v odstotkih. Pri igrah spomin 
in most so učenci informacijo o pravilnosti izračuna dobili sproti. Pri namiznih 
didaktičnih igrah so torej takoj dobili povratno informacijo, pri računalniških 
didaktičnih igrah pa so morali najprej odigrati do konca, da so izvedeli, kako uspešni 
so bili.  
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V nadaljevanju so navedene trditve iz vprašalnika, ki se nanašajo na to raziskovalno 
vprašanje.  

Tabela 10: Pomen povratna informacija 

Všeč mi je, če takoj 
dobim povratno 
informacijo o pravilnosti 
rezultata. 

Število odgovorov Odstotek % 

Zelo se strinjam.  16 66,7 

Se strinjam.  6 25 

Se ne morem odločiti.  2 8,3 

Se ne strinjam. 0 0 

Se sploh ne strinjam.  0 0 

Skupaj  24 100,0 

 

Tabela 11: Aritmetična sredina in standardni odklon pomena povratne informacije 

M 4,58 

SD 0,65 

 

Mnenje učencev o povratni informaciji pri didaktičnih igrah smo ugotavljali z lestvico 
stališč. Podatki, ki smo jih pridobili, kažejo, da se 66,7 % učencev zelo strinja s 
trditvijo, da jim je všeč, če takoj dobijo povratno informacijo o pravilnosti rezultata. 
Sledi 25 % učencev, ki se s trditvijo strinja. 8,3 % učencev se glede trditve ni moglo 
opredeliti.   

Iz odgovorov učencev opazimo, da jim je povratna informacija zelo pomembna. To 
lahko pripišemo temu, da radi vedo, ali so nalogo rešili prav ali narobe. Odločitev 
tistih, ki se do trditve niso mogli opredeliti, lahko pripišemo temu, da učenci najbrž 
niso vedeli, kaj pomeni besedna zveza povratna informacija in na tem mestu 
menimo, da bi bilo bolje, če bi poleg besedne zveze »povratna informacija« pripisali 
še »rešitev nalog«. Če bi vprašanje postavili na drugačen način, bi se učenci morda 
lažje odločili, ali jim je takojšnja povratna informacija pomembna ali ne. Menimo, da 
je povratna informacija pri didaktičnih igrah nujna, ker le tako lahko dosežemo, da se 
učenci iz tega nekaj naučijo in ne vzamejo didaktične igre zgolj kot igranje.  

 

3. raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo obliki 
dela pri igranju namiznih didaktičnih iger (frontalna/individualna)? 

Tabela 12: Oblika dela pri namiznih didaktičnih igrah 

Delo v skupinah mi je 
bilo všeč. 

Število odgovorov Odstotek % 

Zelo se strinjam.  17 70,8 

Se strinjam.  6 25 

Se ne morem odločiti.  0 0 

Se ne strinjam. 1 4,2 
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Se sploh ne strinjam.  0 0 

Skupaj  24 100,0 

 

Tabela 13: Aritmetična sredina in standardni odklon oblik dela pri namiznih didaktičnih igrah 

M 4,67 

SD 0,57 

 

Učenci so na zastavljeno vprašanje odgovarjali po odigranih namiznih didaktičnih 
igrah. Iz podatkov v tabeli razberemo, da se 70,8 % učencev zelo strinja s trditvijo, da 
jim je bilo delo v skupinah všeč. Sledi 25 % učencev, ki se z omenjeno trditvijo strinja. 
Eden izmed učencev (4,2 %) se s trditvijo ne strinja.  

Delo v skupinah je bilo bolj prisotno pri namiznih didaktičnih igrah, ker so bile vse igre, 
razen spomina, namenjene skupinskemu delu. Pri računalniških igrah skupinskega 
dela ni bilo, z izjemo igre avtomobili – dirka, pri kateri so učenci tekmovali med seboj. 
Iz podatkov, ki smo jih dobili v raziskavi, lahko sklepamo, da so učenci zelo naklonjeni 
skupinskemu delu in da med seboj radi tekmujejo, ker jih to še bolj motivira za delo. 
Sklepamo tudi, da skupinsko delo dojemajo kot igro in se ne zavedajo, da se s tem 
dejansko tudi učijo in vsrkajo ogromno znanja.  

Tabela 14: Individualna učna oblika pri računalniških didaktičnih igrah 

Všeč mi je bilo, da sem 
lahko sam/-a igrala 
računalniške didaktične 
igre.   

Število odgovorov Odstotek % 

Zelo se strinjam.  21 87,5 

Se strinjam.  2 8,3 

Se ne morem odločiti.  1 4,2 

Se ne strinjam. 0 0 

Se sploh ne strinjam.  0 0 

Skupaj  24 100,0 

 

Tabela 15: Aritmetična sredina in standardni odklon pri računalniških didaktičnih igrah  

M 4,83 

SD 0,48 

 

Učenci so na to zastavljeno vprašanje odgovarjali po igranju računalniških didaktičnih 
iger. V večini (87,5 %) so se zelo strinjali, da jim je bilo všeč, da so lahko sami igrali 
računalniške didaktične igre. Dva učenca (8,3 %) sta se s trditvijo strinjala. Eden 
izmed učencev (4,2 %) se ni mogel odločiti, kakšno je njegovo stališče do trditve. 

S tabele 13 in tabele 14 lahko razberemo, da so učenci naklonjeni tako skupinskemu 
kot individualnemu delu. Menimo, da učenci namizne didaktične igre primerjajo z 
družabnimi igrami, ki so večinoma namenjene skupinskemu delu, zato jim je delo v 
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skupinah zelo všeč, računalnika pa se poslužujejo sami in si ne predstavljajo, da bi bil 
računalnik lahko namenjen delu v skupini.  

 

4. raziskovalno vprašanje: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe 
računalniške didaktične igre pri pouku matematike? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili z analizo odgovorov na spodaj 
navedeno stališče.  

Tabela 16: Pomen uporabe računalniških didaktičnih iger 

Pri pouku matematike bi 
si želel/-a večkrat 
uporabljati računalniške 
didaktične igre.   

Število odgovorov Odstotek % 

Zelo se strinjam.  24 100,0 

Se strinjam.  0 0 

Se ne morem odločiti.  0 0 

Se ne strinjam. 0 0 

Se sploh ne strinjam.  0 0 

Skupaj  24 100,0 

 

Tabela 17: Aritmetična sredina in standardni odklon pri pomenu uporabe računalniške didaktične igre 

M 5,0 

SD 0,0 

 

Vsi učenci bi si želeli večkrat uporabljati računalniške didaktične igre pri pouku 
matematike. Podatki v raziskavi nam povedo, da učenci pri pouku matematike 
didaktičnih iger ne uporabljajo pogosto, zato so zelo željni uporabe le-teh.  

5. raziskovalno vprašanje: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe 
namiznih didaktičnih iger pri pouku matematike? 

Odgovore na to raziskovalno vprašanje smo pridobili z zbranimi podatki z vprašalnika 
o namiznih didaktičnih igrah.  

Tabela 18: Pomen uporabe namizne didaktične igre 

Pri pouku matematike bi 
si želel/-a večkrat 
uporabljati namizne 
didaktične igre.  

Število odgovorov Odstotek % 

Zelo se strinjam.  23 95,8 

Se strinjam.  1 4,2 

Se ne morem odločiti.  0 0 

Se ne strinjam. 0 0 

Se sploh ne strinjam.  0 0 

Skupaj  24 100,0 



Kugonič, Katja (2019). Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot 
metodi utrjevanja znanja pri matematiki. Magistrsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

58 
 

Tabela 19: Aritmetična sredina in standardni odklon pri pomenu uporabe namizne didaktične igre 

M 4,96 

SD 0,2 

 

Med učenci je največji delež tistih (95,8 %), ki bi si pri pouku zelo želeli večkrat 
uporabljati namizne didaktične igre pri pouku matematike. Sledi en učenec (4, 2 %), ki 
se strinja s trditvijo, da bi si želel večkrat uporabljati namizne didaktične igre. 

Rezultati raziskave nam povedo, da so učenci zelo željni uporabe namiznih didaktičnih 
iger, zato lahko sklepamo, da so naveličani vsakodnevnega frontalnega pouka in se 
veliko raje učijo oz. utrjujejo svoje znanje skozi igro.  

6. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično 
pomembne razlike v motiviranosti igranja namiznih didaktičnih in računalniških 
didaktičnih iger?  

Razlike med motiviranostjo za igranje namiznih didaktičnih ter za igranje računalniških 
didaktičnih iger smo preverjali z vprašalnikom in vprašanjem, kako bi ocenili svojo 
motivacijo za igranje didaktičnih iger. 

Tabela 20: Motiviranost igranja namiznih didaktičnih iger 

Kako bi ocenil/-a svojo  
motivacijo za igranje namiznih  
didaktičnih iger?  
 

Število odgovorov Odstotek % 

Bil/-a sem navdušen/-a. 
 

14 58,3 

Všeč mi je bilo igranje didaktičnih 
iger.    
 

8 33,3 

Igranje didaktičnih iger se mi je 
zdelo v redu.  
 

2 8,3 

Igranje didaktičnih iger se mi je 
zdelo dolgočasno. 

0 0 

Skupaj  24 100,0 
 

Tabela 21: Motiviranost igranja računalniških didaktičnih iger 

Kako bi ocenil/-a svojo  
motivacijo za igranje  
računalniških 
didaktičnih iger?  
 

Število odgovorov Odstotek % 

Bil/-a sem navdušen/-a. 
 

20 83,3 

Všeč mi je bilo igranje didaktičnih 
iger.    

4 16,7 
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Igranje didaktičnih iger se mi je 
zdelo v redu.  
 

0 0 

Igranje didaktičnih iger se mi je 
zdelo dolgočasno. 

0 0 

Skupaj  24 100,0 

 

S spodaj navedenimi testi smo primerjali rezultate obeh tabel (20 in 21) in želeli 
ugotoviti, ali gre za statistično pomembne razlike. Za obdelavo podatkov smo najprej 
uporabili Shapiro-Wilkov test, s katerim smo ugotovili, da so podatki nepravilno 
razporejeni, zato smo za nadaljnjo obdelavo podatkov uporabili neparametričen test – 
Wilcoxon test. Za vzorec vidimo, da so učenci bolj motivirani za igranje računalniških 
didaktičnih iger (M= 6,11) kot namiznih didaktičnih iger (M= 5,50), vendar vrednost 

Wilcoxon testa ni statistično pomembna (Z= –2,138; =0,033). Med učenci se ne 
pojavljajo statistično pomembne razlike v motiviranosti igranja namiznih didaktičnih in 
računalniških didaktičnih iger.  

Menimo, da je eden izmed glavnih razlogov, da prihaja do razlik v motiviranosti med 
namiznimi didaktičnimi in računalniškimi didaktičnimi igrami v tem, da je računalnik še 
vedno večji motivator kot namizne igre. Učenci vidijo v računalniku same pozitivne 
lastnosti in jim predstavlja večjo zabavo kot navadne namizne igre.  

 

11. 4. 2 Analiza vprašalnika učiteljice 
 

Učiteljici učencev, sodelujočih v raziskavi, smo zastavili vprašanja. V vprašalniku smo 
jo povprašali o letih delovne dobe. Učiteljica ima 6 let delovne dobe. Pozna tako 
namizne didaktične kot računalniške didaktične igre. Z vprašalnikom smo pridobili tudi 
podatke o: 

- pogostosti uporabe didaktičnih iger, 
- načinu uporabe namiznih didaktičnih iger, 
- pogostosti uporabe računalniških didaktičnih iger, 
- načinu uporabe računalniških didaktičnih iger, 
- stališčih do trditev, ki so se navezovale na didaktične igre.  
 

Povedala nam je, da pri poučevanju matematike mesečno uporablja namizne 
didaktične igre. Največkrat jih uporabi v zaključnem delu ure, pri utrjevanju in 
ponavljanju snovi.  Manj se poslužuje računalniških didaktičnih iger, in sicer nekajkrat 
letno. Uporablja jih v zaključnem delu ure, prav tako pri utrjevanju in ponavljanju snovi. 
Učiteljica se zelo strinja s trditvijo, da je namizna didaktična igra primerna metoda za 
poučevanje pri pouku matematike. Prav tako se strinja, da je računalniška didaktična 
igra primerna metoda za poučevanje. Prednosti omenjene metode vidi v tem, da imajo 
učenci rajši matematiko in radi rešujejo naloge. Učiteljica meni, da so učenci z 
uporabo didaktičnih iger bolj aktivni pri pouku, kot sicer. Prednosti, ki jih vidi pri uporabi 
didaktičnih iger so, da imajo učenci radi matematiko in posledično radi rešujejo naloge.  
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7. raziskovalno vprašanje: Ali se mnenje učiteljice o rabi namiznih didaktičnih 
iger in računalniških didaktičnih iger pri pouku matematike, razlikuje od 
mnenja učencev? 

Preverjanje usklajenosti mnenj med učiteljico in učenci se je nanašalo na vprašanja 
o: 

– pomembnosti povratne informacije, 
– mnenju o skupinskem delu in individualnemu delu, 
– uporabi računalniških didaktičnih iger, 
– uporabi namiznih didaktičnih iger in 
– motivaciji. 

 

Mnenje učiteljice o rabi namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger se ne 
razlikuje od mnenja učencev. Tako učenci kot tudi učiteljica menijo, da je učencem 
pomembno, da pri igri dobijo takojšnjo informacijo o pravilnosti odgovorov. Učiteljica 
je enakega mnenja kot učenci, da je uporaba računalnika pri pouku matematike 
koristna. Med učenci in učiteljico ne prihaja do razlik o naklonjenosti do trditve, da so 
učenci bolj naklonjeni skupinskemu kot individualnemu delu. Tudi pri vprašanju o 
motiviranosti učencev za pouk matematike ni prihajalo do razlik v odgovorih med 
učiteljico in učenci. Tako učenci kot učiteljica so se strinjali, da didaktična igra 
(namizna ali računalniška) vpliva na večjo motivacijo učencev.  

 

12. POVZETEK UGOTOVITEV 
 

V tem poglavju bomo povzeli odgovore na raziskovalna vprašanja naše raziskave. 

RV1:  Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v 
znanju pred in po koncu utrjevanja množenja in deljenja z namiznimi 
didaktičnimi in računalniškimi didaktičnimi igrami? 

Odgovor na to vprašanje smo dobili s predtestom in potestom. Predtest so učenci 
rešili pred začetkom izvajanja didaktičnih iger (tako računalniških kot namiznih), 
potest pa so učenci rešili po koncu izvajanja naše raziskave. Podatke smo analizirali 
s programom SPSS 22. Najprej smo preverili porazdelitev podatkov s Shapiro-
WIlkovim testom, ki je pokazal, da so podatki nenormalno porazdeljeni, zato smo v 
nadaljevanju uporabili neparametrični test – Wilcoxonov test.  

Opazili smo, da so učenci v celoti bolje rešili potest (M= 9,88) kot predtest (M= 4,38), 
vendar vrednost Wilcoxon testa celotnega predtesta in potesta ni statistično 

pomembna (Z= – 2,619; = 0,009). Med doseženimi točkami na predtestu in potestu 
ni bilo statistično pomembnih razlik.  
 
Statistično pomembne razlike so se pojavile le pri zahtevnejših besedilnih nalogah s 
sestavljenimi računi. 
 

RV2: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo povratni informaciji pri 
didaktičnih igrah? 
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Odgovor na to vprašanje smo dobili z anketnim vprašalnikom z lestvico stališč.  

Rezultati raziskave so nam pokazali, da je 66, 7 % učencem zelo všeč, če takoj 
dobijo povratno informacijo. Sledilo je 25 % učencev, ki so se strinjali s trditvijo, da 
jim je všeč, če takoj izvejo pravilnost rezultata, 8,3 % učencev pa se do trditve ni 
moglo opredeliti.  

Povzamemo torej lahko, da učenci velik pomen pripisujejo povratni informaciji pri 
didaktičnih igrah.   

 

RV3: Kakšen pomen učenci 3. razreda pripisujejo obliki dela pri igranju 
namiznih didaktičnih iger (frontalna/individualna)? 

Odgovor na raziskovalno vprašanje smo dobili z vprašalnikom o namiznih didaktičnih 
igrah, pri katerih je delo potekalo večinoma v skupinah in vprašalnikom o 
računalniških didaktičnih igrah, kjer je bila prisotna individualna učna oblika.  

Podatki, ki smo jih pridobili v raziskavi, kažejo, da se 70,8 % učencev zelo strinja s 
trditvijo, da jim je bilo delo v skupinah všeč. Sledilo je 25 % učencev, ki se je z 
omenjeno trditvijo strinjalo. Eden izmed učencev (4,2 %) se s trditvijo ni strinjal. 
Učenci so se v večini (87,5 %) strinjali, da jim je bilo individualno delo pri igranju 
računalniških didaktičnih iger všeč. Dva učenca (8,3 %) se s tem nista strinjala. Eden 
izmed učencev (4,2 %) se ni mogel odločiti, ali mu je bilo individualno delo všeč ali 
ne.  

Povzamemo lahko, da učenci obliki dela pri igranju namiznih didaktičnih iger 
pripisujejo velik pomen.  

 

RV4: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe računalniške 
didaktične igre pri pouku matematike? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili z anketnim vprašalnikom o 
računalniških didaktičnih igrah, ki so ga učenci izpolnili po odigranih računalniških 
didaktičnih igrah.  

Rezultati raziskave so pokazali, da bi si vsi učenci (100 %) pri pouku matematike 
želeli večkrat uporabljati računalniške didaktične igre.  

 

RV5: Kakšna stališča imajo učenci 3. razreda do uporabe namiznih didaktičnih 
iger pri pouku matematike? 

Odgovor na to vprašanje smo dobili z anketnim vprašalnikom o namiznih didaktičnih 
igrah, ki so ga učenci rešili po koncu odigranih namiznih didaktičnih igrah.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je bil največji delež učencev (95,8 %), ki bi si pri pouku 
matematike zelo želeli večkrat uporabljati namizne didaktične igre. 

RV6: Ali se med učenci 3. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v 
motiviranosti igranja namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger? 
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Odgovor na to zastavljeno raziskovalno vprašanje smo preverjali z vprašalnikom o 
namiznih didaktičnih igrah. Tako kot pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, smo za 
obdelavo podatkov tudi tukaj uporabili SPSS 22. Shapirov-Wilkov test je pokazal 
nenormalno porazdelitev, zato smo podatke naprej obdelali z Wilcoxonovim testom, 
ki je pokazal, da so učenci bolj motivirani za igranje računalniških didaktičnih iger ( 
M= 6, 11) kot namiznih didaktičnih iger (M= 5,50). Vrednost Wilcoxonovega testa 

sicer ni bila statistično pomembna (Z= –2,138; = 0,022). Med učenci se niso 
pojavljale statistično pomembne razlike v motiviranosti igranja namiznih didaktičnih in 
računalniških didaktičnih iger.  

 

RV7: Ali se mnenje učiteljice o rabi namiznih didaktičnih iger in računalniških 
didaktičnih iger pri pouku matematike razlikuje od mnenja učencev? 

Odgovore na to vprašanje smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki ga je 
izpolnjevala učiteljica ter z anketnimi vprašalniku, ki so jih rešili učenci. Vprašalniki so 
bili med seboj primerljivi, saj so bila na vseh vprašalnikih enaka vprašanja o 
pomembnosti povratne informacije, uporabi namiznih didaktičnih iger, uporabi 
računalniških didaktičnih iger in motivaciji pri pouku matematike.  

Mnenje učiteljice o rabi namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger se ne 
razlikuje od mnenja učencev. Tako učiteljica kot učenci menijo, da je uporaba le-teh 
pri pouku matematike koristna, prav tako ne prihaja do razlik v mnenju o tem, da je 
pomembno, da učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo. Do razlik v mnenju med 
učiteljico in učenci ne prihaja niti v mnenju o motiviranosti pri pouku matematike.  
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13. SKLEP 
 

Igra ima v razvoju otroka velik pomen. Otrok se med igro uči, sprošča, socializira in 
razvija svoja čustva, tako pozitivna kot negativna.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opisali metode dela, navedli učne oblike 
ter podrobneje raziskali pomen igre in navedli razlike med igro in didaktično igro. 
Dotaknili smo se področja učne motivacije, ki je ključnega pomena pri utrjevanju 
snovi. Nazadnje smo opredelili učni predmet matematika, zapisali splošne cilje in 
opredelili, kaj je značilno za računske operacije množenja, deljenja in poštevanke ter 
s kakšnimi težavami se lahko srečamo v razredu pri poučevanju omenjenih vsebin.  

Namen empiričnega dela magistrskega dela je bil preučiti, kakšen odnos imajo 
učenci tretjega razreda do namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger. 
Ugotavljali smo, kakšno je predznanje iz učnih vsebin množenja in deljenja pri 
učencih, vključenih v raziskavo. Njihovo znanje smo skušali utrjevati s pomočjo 
izdelanih namiznih didaktičnih iger, ki so bile glede tipa nalog primerljive z 
računalniškimi didaktičnimi igrami. Zanimalo nas je tudi splošno mnenje učencev, ali 
se strinjajo s tem, da bi morali pri pouku matematike čim večkrat uporabljati 
didaktične igre. Z raziskavo smo prav tako želeli spoznati, kakšen pomen pripisujejo 
učenci različnim učnim oblikam (delo v skupinah, individualno delo, delo v parih) ter, 
kaj menijo o takojšnji povratni informaciji. Skušali smo pridobiti podatke o tem, ali 
prihaja do razlik v mnenju o didaktičnih igrah med učiteljico in učenci. Raziskavo smo 
zaključili s potestom, s katerim smo naredili primerjavo znanja pred izvajanjem 
namiznih didaktičnih in računalniških didaktičnih iger ter znanja po zaključku iger.  

Rezultati, pridobljeni z raziskavo, so pokazali, da so učenci, ki so sodelovali v 
raziskavi, bolj uspešno rešili potest kot predtest, vendar razlike niso statistično 
pomembne. 

Ugotovili smo, da so učenci bolj motivirani za računalniške didaktične igre kot 
namizne didaktične igre. Učencem je zelo pomembno, da dobijo takojšno povratno 
informacijo o pravilnosti rezultata. S skupinskim delom so bili zelo zadovoljni, prav 
tako pa jim je bilo všeč individualno delo pri računalniških didaktičnih igrah. Z 
raziskavo smo ugotovili, da bi si učenci  pri pouku matematike želeli večkrat 
uporabljati računalniške didaktične igre. Iz rezultatov je razvidno, da bi si tudi 
namizne didaktične igre učenci želeli večkrat uporabljati. Tako učiteljica kot učenci so 
si enotni v tem, da je uporaba računalnika pri pouku matematike koristna. Tudi pri 
vprašanju o motiviranosti učencev za pouk matematike ni bilo razlik v mnenju med 
učiteljico in učenci. 

Z izvedeno raziskavo smo želeli spodbuditi učitelje, da bi pri pouku matematike za 
utrjevanje znanja čim večkrat uporabili namizne didaktične in računalniške didaktične 
igre. Zavedamo se, da je nemogoče pri vsaki snovi izdelati didaktične igre, ker 
zahtevajo ogromno časa – od zamisli, zasnove in same izdelave, vendar menimo, da 
je ves čas, porabljen za izdelavo didaktičnih iger, poplačan z navdušenjem nad 
igrami na obrazu učencev. Učenci se s pomočjo didaktičnih iger učijo drugače, na 
bolj zabaven način.  

»Igre določajo zmagovalca in poraženca in to je pravzaprav prvi stik učenca z zmago 
in porazom. Ob tem se uči tudi za življenje – kako se zmage veseliti in ob porazu 
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ostati pokončen. Igre naučijo izpolnjevanja dolžnosti, ustrežljivosti, odgovornosti, 
poštenosti in samostojnosti. To pa je dovolj trden argument za uporabo iger kot 
vzgojnega pomagala v prvi triadi osnovne šole.« (Horvat,1997, str. 154) 
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15. PRILOGE 

Priloga 1: Predtest 

 

PREVERJANJE ZNANJA - MNOŽENJE IN DELJENJE 

 

IME in PRIIMEK: _________________________________ 

Št. možnih točk: 44                   Dosežek v %:  

Št. doseženih točk:       OCENA:  

1. Izračunaj.         ____ /12 T

      

7 ∙ 2 =   6 ∙ 4 =  1 ∙ 6 = 

2 ∙ 9 =  2 ∙ 3 =  7 ∙ 7 = 

3 ∙ 4 =  0 ∙ 9 =  3 ∙ 5 = 

8 ∙ 5 =   4 ∙ 4 =  8 ∙ 4 = 

 

2. Izračunaj.         ____ /12 T 

48 : 6 =  90 : 9 =  40 : 5 = 

16 : 4=  35 : 7 =  64 : 8 = 

24 : 4 =  24 : 3 =  18 : 2 = 

56 : 9 =  81 : 9 =  14 : 7 = 

 

3. Izračunaj.              ____ /9 T 

 

     42 : ___ = 7  7 ∙ ___ = 35  5 ∙ ___ = 25 

___ ∙ 4 = 16  49 : ___ = 7  ___∙ 0 = 1 

90 : ___ = 10  ___ ∙ 3 = 18  27 : ___ = 3 
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4. Izabela ima 56 vrtnic. Razdeli jih v 8 vaz, v vsako vazo enako število. Koliko vrtnic je 

v eni vazi?                                                                                                                 ____ / 2 T 
 

R:  

 

 

 

O: ________________________________________________________ 

 

5. Tine in Ana sta v ribarnici kupovala zamrznjene ribe. Ana je kupila 3 škatle, Tine pa 

5 škatel rib. V vsaki škatli je bilo 6 rib.                                                            ____ /6 T 

     

 Koliko rib je kupila Ana?   R: ____________  O: ____________________________ 

   

       Koliko rib je kupil Tine?   R: ____________    O: ____________________________ 

 

       Koliko rib sta kupila oba skupaj?  R: __________________ 

              

                                                                O: ________________________________________ 

6. Na steno so pritrjene tri omare. Vsaka ima tri police. Na vsaki polici je 6 kozarcev. 

Koliko je skupaj vseh kozarcev?     

____ /3 T 

R:  

O:__________________________________________________________ 
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Priloga 2: Potest 

 

PREVERJANJE ZNANJA - MNOŽENJE IN DELJENJE 

 

IME in PRIIMEK: _________________________________ 

Št. možnih točk: 44                   Dosežek v %:  

Št. doseženih točk:       OCENA:  

1. Izračunaj.         ____ /12 T

      

8 ∙ 5 =   3 ∙ 4 =  5 ∙ 6 = 

9 ∙ 9 =  2 ∙ 7 =  7 ∙ 3 = 

0 ∙ 4 =  1 ∙ 9 =  9 ∙ 8 = 

6 ∙ 8 =   10 ∙ 4 =  5 ∙ 5 = 

 

2. Izračunaj.         ____ /12 T 

54 : 9 =  80 : 8 =  64 : 8 = 

36: 4=  21 : 3 =  15 : 5 = 

24 : 8 =  27 : 9 =  12: 3 = 

63 : 7 =  7 : 7 =  49 : 7 = 

 

3. Izračunaj.              ____ /9 T 

 

     42 : ___ = 6  7 ∙ ___ = 49  6 ∙ ___ = 36 

___ ∙ 5 = 20  28 : ___ = 7  ___∙ 8 = 0 

70 : ___ = 10  ___ ∙ 5 = 15  32 : ___ = 4 

 

4. Tine je zbral 42 sličic. Jani jih je zbral 6- krat manj. Koliko sličic je zbral Jani?                                                                                                                 

                ____ / 2 T 
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R:  

 

 

 

O: ________________________________________________________ 

 

5. V modri vazi je 7 narcis, v rumeni vazi pa 6-krat več tulipanov.         

               ____ /4 T                                                     

Koliko je tulipanov?   R: ____________  O: ____________________________ 

   

       Koliko je vseh rož skupaj?   R: ____________    O: ____________________________ 

 

        

 

 

6. Matej ima v svoji sobi omaro s tremi policami. Na prvi polici sta 2 pladnja in na 

vsakem pladnju so 4 kozarci. Na drugi polici so 3 pladnji in na vsakem sta 2 kozarca. 
Na zadnji polici so 4 pladnji in na vsakem so 4 kozarci. Koliko kozarcev je na vseh 
policah skupaj? 

____ /5  

R:  

 

O: ________________________________________________________ 

  



Kugonič, Katja (2019). Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot 
metodi utrjevanja znanja pri matematiki. Magistrsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

72 
 

Priloga 3: Anketni vprašalnik o namiznih didaktičnih igrah  

  

ANKETNI VPRAŠALNIK – namizne didaktične igre 

Pozdravljen dragi učenec, pozdravljena draga učenka. 

Sem Katja Kugonič, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Zaključujem svoj 
študij in pri izdelavi magistrske naloge potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na 
spodnja vprašanja in mi pomagaš pri raziskavi. Vprašalnik je anonimen, to pomeni, da se 
nikamor ne podpišeš. Že vnaprej se ti najlepše zahvaljujem. 

Katja Kugonič 

 

 

Spol (Obkroži):       DEČEK    DEKLICA 

 

1. Kakšna se ti je zdela današnja učna ura matematike? Obkroži. 

   a) Bila mi je zelo všeč.   b) Ni mi bila všeč.  c) Ne morem se odločiti. 

 

2. Ali so bila navodila didaktičnih iger razumljiva? Obkroži. 

a) Da.      b) Ne.       c) Delno.   č) Ne vem. 

 

    – Če si obkrožil/-a odgovor b, zapiši, česa nisi razumel/-a. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3. Kako bi ocenil/-a svojo motivacijo za igranje didaktičnih iger? Obkroži. 

a) Bil/-a sem navdušen/-a. 

b) Všeč mi je bilo igranje didaktičnih iger.    

c) Igranje didaktičnih iger se mi je zdelo v redu.  

č) Igranje didaktičnih iger se mi je zdelo dolgočasno.  

4. V kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. Obkroži oceno. 

 Zelo se 
strinjam. 

Se strinjam.  Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh ne 
strinjam.  

Didaktične igre 
so bile estetske/ 
lepo izdelane in 

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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pregledne.   

Didaktične igre 
sem igral/-a z 
veseljem.  

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Delo v skupinah 
mi je bilo všeč. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Všeč mi je, če 
takoj dobim 
povratno 
informacijo o 
pravilnosti 
rezultata.    

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Utrjevanje 
poštevanke pri 
pouku se mi zdi 
zelo pomembno. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Pri pouku 
matematike bi si 
želel/-a večkrat 
uporabljati 
didaktične igre. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

5. Obkroži, katera igra ti je bila najbolj všeč in napiši, kaj ti je bilo pri tej igri všeč. 

a) Poštevkov zaklad.        b) Magnetni ribolov.         c) Živalske dirke.              č) Spomin. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 6. Bi mi sporočil/-a še kaj? Napiši, če želiš. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 4: Anketni vprašalnik o računalniških didaktičnih igrah 

ANKETNI VPRAŠALNIK – računalniške didaktične igre 

Pozdravljen dragi učenec, pozdravljena draga učenka. 

Sem Katja Kugonič, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Zaključujem svoj 
študij in pri izdelavi magistrske naloge potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na 
spodnja vprašanja in mi pomagaš pri raziskavi. Vprašalnik je anonimen, to pomeni, da se 
nikamor ne podpišeš. Že vnaprej se ti najlepše zahvaljujem. 

Katja Kugonič 

 

Spol (Obkroži):       DEČEK    DEKLICA 

1. Kakšna se ti je zdela današnja učna ura matematike? Obkroži. 

   a) Bila mi je zelo všeč.   b) Ni mi bila všeč.  c) Ne morem se odločiti. 

 

2. Ali si razumel/-a, kaj moraš počet pri računalniških igrah? Obkroži. 

a) Da.     b) Ne.    c) Ne vem. 

    – Če si obkrožil/-a odgovor b, zapiši, česa nisi razumel/-a. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Ali bi si pri pouku matematike želel/-a večkrat uporabljati računalniške igre?Obkroži. 

a) Da.     b) Ne.    c) Ne vem. 

 

4. Kako bi ocenil/-a svojo motivacijo za igranje računalniških iger? Obkroži. 

a) Všeč mi je bilo igranje računalniških iger.   b) Igranje računalniških iger se mi je zdelo v redu.  

c) Igranje računalniških iger se mi je zdelo dolgočasno.  

 

5. Katere igre si igral/-a raje? Obkroži. 

a) didaktične igre  b) računalniške igre 

- Napiši, zakaj si raje igral/-a te igre. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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6. V kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. Obkroži oceno. 

 
 
 
 

Zelo se 
strinjam. 

Se strinjam.  Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh ne 
strinjam.  

Uporaba 
računalnika pri 
pouku 
matematike je 
koristna.  

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Računalniške 
igre sem igral/-a 
z veseljem.  

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Všeč mi je bilo, 
da sem lahko 
sam/-a igrala 
računalniške igre. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Všeč mi je bilo, 
da sem takoj 
izvedel/-a 
pravilnost 
rezultatov.   

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Pri pouku 
matematike bi 
morali večkrat 
uporabljati 
računalniške igre. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

5. Obkroži, katera igra ti je bila najbolj všeč in napiši, kaj ti je bilo pri tej igri všeč. 

a) Avtomobili – dirka.        b) Most.      c) Spomin.              č) Ribolov. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik učiteljica 

ANKETNI VPRAŠALNIK – učiteljica 

Sem Katja Kugonič, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Zaključujem svoj 
študij in pod mentorstvom doc. dr. Vide Manfrede Kolar pripravljam magistrsko nalogo z 
naslovom Primerjava didaktična igra: računalniška didaktična igra kot metodi utrjevanja 
znanja pri matematiki. Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti, kakšno je vaše stališče do 
uporabe didaktičnih ter računalniških didaktičnih iger pri pouku matematike. Za Vaše 
sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

Katja Kugonič 

 

Leta delovne dobe: ______ let 

 

1. Kako pogosto pri poučevanju uporabljate didaktične igre? 

a) Nekaj letno. 

b) Mesečno. 

c) Tedensko. 

č) Dnevno. 

d) Nikoli. 

Če ste odgovorili, da jih nikoli ne uporabljate, vas prosim, da nadaljujete z reševanjem 4. 
vprašanja.  

 

2. V katerem delu učne ure uporabljate didaktične igre? 

a) Uvodni del. 

b) Osrednji del. 

c) Zaključni del. 

 

3. Kdaj uporabite didaktične igre? 

a) Pri obravnavi nove snovi. 

b) Preverjanju znanja. 

c) Utrjevanju in ponavljanju. 

č) Drugo: _________________________ 

 

4. Kako pogosto pri poučevanju uporabite računalniške didaktično igro? 

a) Nekaj letno. 



Kugonič, Katja (2019). Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot 
metodi utrjevanja znanja pri matematiki. Magistrsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

77 
 

b) Mesečno. 

c) Tedensko. 

č) Dnevno. 

d) Nikoli. 

Če ste odgovorili, da jih nikoli ne uporabljate, vas prosim, da nadaljujete z reševanjem 7. 
vprašanja.  

 

5. V katerem delu učne ure uporabljate računalniško didaktično igro? 

a) Uvodni del. 

b) Osrednji del. 

c) Zaključni del. 

 

6. Kdaj uporabite didaktične igre? 

a) Pri obravnavi nove snovi. 

b) Preverjanju znanja. 

c) Utrjevanju in ponavljanju. 

č) Drugo: _________________________ 

 

7. Obkrožite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.   

 Zelo se 
strinjam. 

Se strinjam.  Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh ne 
strinjam.  

Didaktična igra je 
primerna metoda 
za poučevanje pri 
pouku 
matematike.  

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Računalniška 
didaktična igra je 
primerna metoda 
za poučevanje pri 
pouku 
matematike. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Učenci so bolj 
naklonjeni 
skupinskemu 
delu kot 
individualnemu 
delu. 

 
5 
 
 
 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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Didaktična igra 
vpliva na večjo 
motivacijo 
učencev. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Računalniška 
didaktična igra 
vpliva na večjo 
motivacijo 
učencev. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Učencem je 
pomembno, da 
pri igri dobijo 
takojšnjo 
povratno 
informacijo o 
pravilnosti 
odgovorov. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Učenci so z 
uporabo 
didaktičnih iger 
bolj aktivni pri 
pouku kot sicer.  

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Uporaba 
računalnika pri 
pouku 
matematike je 
koristna. 

 
5 
 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

8. S kakšnimi slabostmi/težavami se srečujete pri uporabi didaktičnih iger pri pouku 
matematike?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

9. Katere so po vašem mnenju prednosti uporabe didaktičnih (računalniških) iger pri 
pouku matematike? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Priloga 6: Navodila igre za Poštevkov zaklad 
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Priloga 7: Navodila igre za Živalske dirke 
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Priloga 8: Navodila igre Spomin 
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Priloga 9: Navodila igre Magnetni ribolov 

 

 


