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POVZETEK 

Tako pri pouku naravoslovja kot pouku na splošno je pomembno, da so učenci v 

učnem procesu aktivni. Učitelji to uresničujejo na različne načine in eden od teh je tudi 

pouk z uporabo didaktičnih iger. Te se od navadnih iger razlikujejo v tem, da želijo 

učitelji z njimi doseči vnaprej načrtovane izobraževalne učinke. Da to dosežejo, morajo 

biti pozorni na različne vidike didaktičnih iger. Ustrezno načrtovanje in izvajanje 

didaktičnih iger pri pouku prinesejo številne pozitivne učinke, kot so popestritev pouka, 

večja motivacija učencev, boljši rezultati, trajnejše znanje itd. Kar nekaj raziskav je 

preučevalo pozitivne učinke, ki jih prinese uporaba raznih didaktičnih iger pri pouku. V 

zadnjem času pa so zaradi poučevanja na daljavo pogostejši predmet raziskovanja 

računalniške didaktične igre.  

Za namen magistrskega dela smo izdelali dve didaktični igri – namizno in računalniško 

didaktično igro. Obe didaktični igri sta zasnovani za poučevanje orientacije in smeri 

neba v 3. razredu in pokrivata iste učne cilje. Zanimalo nas je, kako didaktični igri 

vrednotijo učitelji in učenci z vizualnega, motivacijskega, zahtevnostnega in 

vsebinskega vidika. Ker smo želeli izvedeti tudi, kako vrednotijo igranje didaktične igre 

v šoli v skupini oziroma individualno na računalniku in kaj jim je ostalo v spominu kot 

dobro oziroma slabo, smo tako učencem kot učiteljem na začetku zastavili nekaj 

splošnih vprašanj o obeh didaktičnih igrah. Naš namen je bil ugotoviti tudi, kolikšen je 

napredek v znanju pri igranju posamezne didaktične igre, pri posameznih nalogah in 

glede na učne zmožnosti učencev. Zanimalo pa nas je tudi, v kolikšni meri učenci 

usvojijo učne cilje pri igranju posamezne didaktične igre.  

V raziskavi je sodelovalo 22 učencev izbrane vaške osnovne šole in pet učiteljic 

različnih osnovnih šol. Podatke smo zbirali s preizkusi znanja (pred- in potesti), 

polstrukturiranimi intervjuji in anketnimi vprašalniki. Razred smo razdelili na pol, tako 

da je bilo v vsaki polovici približno enako število učno zmožnejših, učno povprečnih in 

učno šibkejših učencev. Z učenci, razdeljenimi v manjše skupine, smo izvedli preizkus 

znanja (predtest), nato pa je vsaka skupina igrala določeno didaktično igro – 1. skupina 

namizno didaktično igro in 2. skupina računalniško didaktično igro. Po igranju 

didaktične igre je sledil še enak preizkus znanja (potest). Nato smo z učenci, 

razdeljenimi v manjše skupine, izvedli še skupinski polstrukturirani intervju. Učiteljice 

pa so rešile anketni vprašalnik, ki je vseboval podobna vprašanja, kot smo jih v 

polstrukturiranem intervjuju zastavili učencem. 

Učiteljice in učenci so obe didaktični igri vrednotili kot estetski, privlačni, zabavni in 

strokovno ustrezni. Pri tem sta dve učiteljici izrazili mnenje, da sta didaktični igri 

primernejši za 4. ali 5. razred, ostalim trem učiteljicam pa sta se zdeli didaktični igri 

ustrezni za igranje v 3. razredu. Kot pozitivne učiteljice in učenci navajajo lastnosti, ki 

jih ima posamezna didaktična igra. Pri namizni didaktični igri je to tekmovanje s sošolci, 

strateškost in jasna stopnjevanost nalog in pri računalniški didaktični igri učna razlaga, 

ki je prepletena z zgodbo didaktične igre, ter možnost, da lahko poleg glasovnih navodil 

navodila tudi preberemo. Glede na rezultate pred- in potestov smo zaznali napredek v 

znanju učencev pri igranju obeh didaktičnih iger. Pri namizni didaktični igri so najbolj 
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napredovali učno zmožnejši, medtem ko so pri računalniški didaktični igri bolj 

napredovali učno povprečni učenci. Glede doseganja učnih ciljev se je izkazalo, da sta 

obe zasnovani didaktični igri primernejši za uresničevanje učnih ciljev, povezanih 

neposredno z orientacijo in smermi neba kot ciljev, povezanih z vetrokazom. 

 

KLJUČNE BESEDE: didaktične igre, namizna didaktična igra, računalniška didaktična 

igra, orientacija, smeri neba  
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ABSTRACT  

In class, both in science lessons and in general, it is important that the students are 

active in the learning process. Teachers implement this in different ways and one of 

them is using didactic games. These are distinguished from regular games by 

educational effects which teachers want to achieve with didactic games. To achieve 

this, teachers need to pay attention to different aspects of didactic games. Proper 

planning and implementation of didactic games in the classroom brings positive effects 

such as diversification of lessons, greater motivation of students, better results, more 

lasting knowledge, etc. Quite a few studies have examined the positive effects that 

didactic games bring to the classroom. Recently, due to distance learning the subject 

of didactic computer games has become more frequently studied. 

For the purpose of the master's thesis, we have created two didactic games – a didactic 

board game and a didactic computer game. Both didactic games are designed to teach 

orientation and cardinal directions in the third grade of elementary school and cover 

the same learning aims. The purpose of research was to determine how teachers and 

students evaluate didactic games from a visual, motivational, difficulty and content 

point of view. Because we also wanted to find out how they value playing a didactic 

game at school in a group or individually on a computer and what they remember as 

good or bad, we asked both students and teachers some general questions about both 

didactic games. Our intent was also to evaluate the progress in knowledge after playing 

one of the two didactic games, the progress in knowledge in individual tasks and the 

progress according to the learning abilities of students. We were also interested in the 

extent to which the students acquired the learning aims when playing a particular 

didactic game. 

The study involved 22 students from a rural primary school and five teachers from 

different primary schools. Data were collected through knowledge tests (pretests and 

posttests), semi-structured interviews and survey questionnaires. We divided the class 

in half so that in each half there were about the same number of more able learners, 

average learners and weaker learners. With the students divided into smaller groups, 

we conducted a knowledge test (pretest) after which each group played a specific 

didactic game – the first group the didactic board game and the second group the 

didactic computer game. After playing the didactic games, the same test of knowledge 

(posttest) followed. Then, we conducted a group semi-structured interview with 

students divided into smaller groups. Then, the teachers filled in a questionnaire that 

contained similar questions to those we asked the students in the semi-structured 

interview. 

The students and the teachers evaluated both didactic games as aesthetic, attractive,  

entertaining and professional. Two teachers expressed the opinion that the two 

didactic games were more suitable for the 4th or 5th grade, while the other three 

teachers thought that the didactic games were more suitable for playing in the 3rd 
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grade. The qualities of each didactic game were thought of as positive by both the 

students and the teachers. In the didactic board game, those qualities are competition 

with classmates, strategic thinking and a clear gradation of the tasks, and in the 

didactic computer game the qualities are the explanation intertwined with the story of 

the didactic game, and the possibility to read the instructions as well as listen to them 

in recordings. According to the results of pretests and posttests, we noticed progress 

in students’ knowledge after playing both didactic games. By playing the didactic board 

game, the more capable students progressed the most in knowledge while by playing 

the didactic computer game, the weaker and average students progressed the most. 

When it comes to achieving the learning aims, both designed didactic games turned 

out to be more suitable for the realization of the learning aims directly related to 

orientation and cardinal directions than the aims related to the wind vane. 

KEY WORDS: didactic games, didactic board game, didactic computer game, 

orientation, cardinal directions 
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1 UVOD 

Pri pouku naravoslovja je zelo pomembno, da učenci aktivno spoznavajo svet okoli 

sebe. Učenci so osrednji in odločilni dejavnik pouka in dosežke lahko dosežejo le z 

lastno dejavnostjo (Kramar, 2009). Učitelji jim to omogočijo tudi s pomočjo didaktičnih 

iger. Te učence motivirajo in jim ponudijo izziv, učitelji lahko z njimi dosegajo tako 

izobraževalne kot vzgojne cilje. Bognar (1987) je v svoji raziskavi ugotovil, da je učenje 

z didaktičnimi igrami nekoliko učinkovitejše kot tradicionalen način poučevanja, kar v 

svojih magistrskih delih potrjujejo tudi Mesec (2015), Klodič (2015) in Kisovec (2018).   

Kot lahko opazimo, je bila večina zasnovanih didaktičnih iger za namen magistrskih 

del namiznih, tako kot na primer pri raziskavi Marjanović (2017) in Pugelj (2018). Pri 

teh je v ospredju pristna komunikacija med igralci, krepitev socialnih spretnosti, 

izražanje čustev, ustvarjanje skupinskega duha, skupinsko učenje in učenje od 

sovrstnikov (Pavlin in Susman, 2015). V zadnjem času smo zaradi poučevanja na 

daljavo opazili potrebo po računalniških didaktičnih igrah, ki nam omogočajo usvajanje 

znanja na nekoliko drugačen način.  

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je pouk v šolskem letu 2020/21 od 

oktobra do konca januarja potekal na daljavo. Učitelji so morali vse aktivnosti, tudi 

didaktične igre, prilagoditi tej obliki dela. Pomembno je, da je tudi pri didaktičnih igrah 

na daljavo v ospredju aktivnost učencev. Ker nismo vedeli, ali bomo lahko raziskavo 

izvajali v šoli, smo zasnovali dve didaktični igri z isto tematiko – klasično, namizno 

didaktično igro in računalniško didaktično igro. Pri tem na spletu ali v literaturi nismo 

zasledili didaktičnih iger, ki bi bile primerne za poučevanje tematike orientacije in smeri 

neba, zato smo za raziskavo oblikovali didaktični igri na to temo. Ker so nam razmere 

dopuščale, smo lahko evalvirali obe didaktični igri. Pri tem smo ugotavljali, kolikšen je 

napredek v znanju ter kakšno je doseganje učnih ciljev učencev po igranju didaktičnih 

iger ter kako ju vrednotijo učitelji in učenci.  

V magistrskem delu je v poglavju 2 predstavljena teorija, pomembna za razumevanje 

naše raziskave. Ta je razdeljena na dve poglavji in sicer prvo, ki je namenjeno 

predstavitvi igre, in drugo, v katerem je predstavljena učna vsebina orientacije. V 

nadaljevanju sledi empirični del, ki je predstavljen v poglavju 3. V podpoglavjih tega 

smo predstavili opredelitev raziskovalnega dela, raziskovalna vprašanja oziroma cilje 

raziskave, metode dela, opis inštrumentov ter rezultate z interpretacijo. Sinteza 

raziskave z diskusijo je predstavljena v poglavju 4, v katerem so odgovori na 

zastavljena raziskovalna vprašanja povezani s teoretičnimi izhodišči. Na koncu dela 

so zaključek v poglavju 5, viri in literatura v poglavju 6 ter v poglavju 7 priloge. 
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2 TEORETIČNI DEL 

Magistrsko delo se nanaša na namizno in računalniško didaktično igro pri obravnavi 

učne vsebine orientacije in smeri neba v 3. razredu osnovne šole. V teoretičnem delu 

najprej opredelimo pojem igre in navedemo njene osnovne razločevalne značilnosti, 

nato predstavimo še didaktične igre – opredelitev, elemente in pomen pri pouku, 

klasifikacijo iger ter namizno in računalniško (didaktično) igro. Nazadnje predstavimo 

pregled kurikuluma za vrtce in učnih načrtov za učno vsebino orientacije do 3. razreda 

osnovne šole.  

2.1 IGRA 

2.1.1 Opredelitve igre 

Igra je dejavnosti, ki se je začela razvijati v času prvih civilizacij in kar nekaj danes 

znanih iger ima izvor v daljni zgodovini. V različnih kulturah so se razvijale igre za 

različne namene in vse do danes je nastalo mnogo različnih iger (Huizinga, 1955). Ker 

imajo te različne lastnosti, so bile razvite različne klasifikacije iger. Različni strokovnjaki 

tudi pojem igre različno opredeljujejo, zato zasledimo kar zajetno število definicij igre.  

Toličič (1981) igro opredeljuje kot svobodno, spontano dejavnost, ki poteka brez 

katerekoli zunanje nujnosti. Poteka po notranji nujnosti in ima svojo logiko, ki je 

drugačna od zunanje realnosti odraslih. Logika igre se kaže v predelani realnosti, ki je 

v skladu z otrokovim doživljanjem. 

Kot svobodno dejavnost, ki izhaja iz notranje potrebe, opredeljuje igro tudi Bognar 

(1987). Meni, da je igra svobodna in neodtujljiva dejavnost, ki povzroča občutek 

zadovoljstva in veselje, ampak za otroke to ni zabava in razvedrilo, kot jo vidimo mi, 

temveč je sila resna zadeva. Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po dejavnosti, 

gibanju in delovanju. 

Smith In Pellegrini (2013) igro opredeljujeta kot aktivnost, ki je narejena zaradi sebe, 

za katero so značilna sredstva in ne cilji, torej je proces igre pomembnejši od končnega 

cilja, za igro pa so značilni še prilagodljivost (objekti se pojavljajo v novih kombinacijah 

in vloge so odigrane na nove načine) ter pozitivni učinki (učenci se smejijo in uživajo v 

igri). 

Marjanovič (1981) v opredelitvi igre omeni tudi prisotnost igračke. Igro opredeljuje kot 

nekaj univerzalnega. Je otrokova naravna dejavnost, njegova potreba in želja, 

osnovna življenjska manifestacija, ki jo otrok zadovoljuje, da se neutrudno igra, kjer je 

to le mogoče. Osnovo otrokove igre pa predstavlja igračka, ki daje igri idejo in vsebino.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2001) menita, da enotno opredelitev otroške igre 

otežujeta dejstvi, da gre za igro pri različno starih otrocih in za različne vrste igre, kot 

so na primer domišljijska igra, igra vlog, konstrukcijska igra itd. Povzemata, da vse 

opredelitve kažejo, da je igra brezmejna (neskončna) in variira v celovitosti. Igra naj bi 

reprezentirala otrokov socialni, emocionalni, kognitivni, gibalni razvoj in povezave med 
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domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med varnostjo in 

tveganjem ter logiko in absurdnostjo. 

Razvojni psiholog in nevrobiolog Peter Gray (2013) meni, da dejavnost lahko označimo 

kot igro oziroma igralno, če vsebuje naslednje značilnosti igre: 

 je prostovoljna dejavnost (tako pri izbiri kot pri izvajanju), 

 je notranje motivirana dejavnost, torej storjena zaradi sebe in ne zunanjih nagrad, 

 vodijo jo mentalna pravila, ki zagotavljajo strukturiranost dejavnosti, kljub temu pa 

puščajo prostor za ustvarjalnost, 

 je domišljijska in jo igralci zavestno dojemajo kot neresnično, ločeno od resničnega 

sveta, 

 izvaja se jo s pozornim in z aktivnim, vendar neobremenjenim razmišljanjem. 

Boller in Kapp (2017) v svoji opredelitvi igre navajata dejavnike, značilne za igro. Igra 

je aktivnost, ki ima cilj, izziv (ali več izzivov) in pravila, ki vodijo k doseganju cilja; 

interaktivnost z drugimi igralci ali pa z igralnim okoljem; povratno informacijo, ki da 

jasne namige, kako dobro oziroma slabo smo se odrezali. To se kaže kot merljiv 

rezultat oziroma izid, ki se izraža v čustveni reakciji udeležencev. Poudarjata, da v 

njuno definicijo ne vključujeta vidika tekmovalnosti, saj ta ni nujno prisotna v vseh igrah. 

Menita, da nekatere odlične igre namesto tekmovalnosti zahtevajo sodelovanje med 

igralci. 

Podobno navaja značilnosti igre tudi Prensky, 2001 (v Rugelj, 2014), le da ta kot 

značilnost dodaja še tekmovanje oziroma konflikten odnos med igralci. Za igro so torej 

značilni: 

 zgodba, na kateri je igra zasnovana in ji daje okvir ter povezuje dele igre v 

celoto, 

 cilji, ki jih igralci dosegajo v igri ter so povezani z zgodbo in izzivi igre, 

 pravila, ki dajo igri neko strukturo, 

 interakcije z osebami, ki nastopajo v igri ali okoljem igre, preko katerega je 

igralec aktiven v igri, 

 konflikten odnos oziroma tekmovanje z osebami v igri, 

 izidi oziroma povratna informacija, ki igralcu omogoča preverjanje ustreznosti 

njegovih akcij in uspešnosti igranja. 

2.1.2 Osnovne razločevalne značilnosti igre 

Marjanovič in Zupančič (2001) navajata lastnosti, po katerih se igra loči od drugih 
dejavnosti: oblikovanje alternativne stvarnosti, odsotnost posledic, notranja motivacija, 
namernost in usmerjenost na predmete. 
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Oblikovanje alternativne stvarnosti 

Za igro je značilno, da otrok v njej doživlja, kar si sam želi (Toličič, 1981; Horvat, 1997). 

Domišljija otroku omogoči, da v igri ustvari ali doživi to, česar v realnem svetu zaradi 

svojih skromnih zmogljivosti ne more ali zaradi svoje podrejenost ne sme. V igri ima 

on aktivno vlogo in se na svojevrsten, umišljen ali igralni način udeležuje življenja 

odraslih. Tako otrok v igri z domišljijo vodi igro, kot je njemu všeč in je »gospodar 

situacije«. To otroku prinaša zadovoljstvo in užitek. V resničnem življenju se mora otrok 

podrediti odraslemu, drugače občuti posledice, na primer izgubi naklonjenost 

odraslega ali ga doleti kazen (Toličič, 1981). Igra ima otroško logiko, saj otrok realnost 

predela v skladu s svojim doživljanjem. V igri se otrokove potrebe uresničujejo v okviru 

njegovih sposobnosti in možnosti, zato se mu igre ni treba učiti. Organizator igre je 

sam, zato je v njej samostojen, igrivi svet pa si zgradi po svojih željah in domišljiji. Igra 

se zato, da zadosti notranji potrebi, ki je največkrat usmerjena k nekemu cilju. Za 

dosego cilja uporablja različne igralne dejavnosti in pri tem uživa. Dela po svoji 

domišljiji in tako lahko v igri doživi vse tisto, kar želi. Tudi on bi vozil avto, hodil v službo, 

v trgovino, sprejemal obiske, a je premajhen. Tega v realnem življenju ne sme, zato si 

to omogoči v igri (Horvat, 1997). Igra je alternativa odrasli realnosti, saj otroci v igri 

živijo svoje sanje, domišljijo, raziskujejo in preizkušajo različne možnosti. Ima 

pomembno vlogo socializacije, saj se v njej simbolično odseva in poustvarja realnost. 

Otroci v igri pridobijo nove izkušnje, realnost doživljajo poenostavljeno in pred 

realnostjo pobegnejo v domišljijski svet, kjer ni pravil realnega sveta (Umek idr., 2013). 

Odsotnost posledic 

Igra se od vseh drugih dejanj loči po tem, da je otroci in odrasli ne izvajajo zaradi 

posledic. Bistvenega pomena je dejavnost sama, ne pa posledica, ki jo bo prineslo 

naše dejanje (Marjanovič in Zupančič, 2001). 

Notranja motivacija 

Za notranjo motivacijo je značilno, da je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve 

pa je v nas – sami želimo doseči nekaj, kar nas zanima ali razviti svoje sposobnosti, 

obvladati neko spretnost, nekaj novega razumeti in spoznati (Maretič Požarnik, 2000). 

Namernost 

Namernost je razvidna v otrokovi dejavnosti že zelo zgodaj, ko otrok izvaja večino 

svojih dejavnosti zaradi določene namere. To omogoča tudi socialno interakcijo, saj 

skušajo otrokovi partnerji ugotoviti otrokove namere in cilje, nato pa se v skladu s tem 

odzvati nanj. Ob tem pa otroku posredujejo lastne namere, oblikujejo spodbude in 

predloge za njegovo delovanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

Usmerjenost na predmete 

Med predmete v širšem pomenu besede uvrščamo konkretne nežive in žive predmete, 

tiste, ki so trenutno nekje v posameznikovem okolju, tiste, ki jih ni v posameznikovem 

okolju, a si jih ta lahko predstavlja, ker obstajajo, in predmete, ki si jih posameznik ne 
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more predstavljati, na primer ideje, vrednote itd. Predmet ima za otroka poseben 

pomen, saj lahko v igri postane nekaj drugega, kot je v resnici. Otroci so pogosto 

usmerjeni na igrače, ki spadajo med konkretne nežive predmete. Te so kulturno 

oblikovane in namenjene igri. Otrok z igračo vzpostavi določen odnos (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001). 

2.1.3 Didaktične igre 

2.1.3.1 Opredelitve didaktične igre 

Vsaka otroška igra pri pouku uresničuje določene cilje, ne glede na to, ali je igra prosta 

ali jo vpeljemo v pouk z določenim namenom. Ker pa je pouk organiziran in premišljen 

vzgojno-izobraževalni postopek, se s prosto igro ne morejo uresničiti vse vzgojno-

izobraževalne naloge. Tako pri pouku uporabljamo prav posebne igre – didaktične igre, 

ki se razlikujejo od navadnih, otroških iger (Bognar, 1987). 

Kamenov (2006) meni, da so didaktične igre tiste otroške igre, ki poleg vseh splošnih 

lastnosti iger vsebujejo tudi dejavnosti, ki so prilagojene na poseben način in so 

vgrajene v njihova pravila z namenom izboljšanja splošnega, a zlasti intelektualnega 

razvoja otrok. 

Pedagoška enciklopedija (1989) opredeljuje didaktično igro (v ožjem pomenu) kot igro, 

v kateri so pravila in vsebine tako izbrana, organizirana in usmerjena, da pri otrocih 

spodbujajo določene dejavnosti, ki pomagajo pri učenju in razvijanju sposobnosti. Teh 

ciljev se otroci največkrat sploh ne zavedajo. 

Klemen (2010) pa didaktične igre opredeljuje kot igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati 

razvijajo duševne funkcije, aktivnosti, sposobnosti, ki so potrebne za doživljanje, 

dojemanje, ustvarjanje in poustvarjanje. Vsebina teh iger je otrokom privlačna, 

vsebujejo pa pravila, ki so lahko bolj ali manj zahtevna. 

Tomič (2002) meni, da se didaktične igre od proste igre razlikujejo po tem, da niso 

spontane in ne nastanejo iz učenčeve notranje potrebe. Teh iger se ne domislijo 

učenci, ampak najpogosteje učitelj, ki igro podredi določenim učnim ciljem. Kamenov 

(1981) dodaja, da pravilna vključitev ciljev v igro pomeni, da cilje pozna le učitelj 

oziroma vzgojitelj, otrok pa se jih ne zaveda. 

2.1.3.2 Elementi didaktičnih iger 

Strokovnjaki menijo, da mora didaktična igra vsebovati določene elemente, da jo lahko 

označimo kot didaktično. Bognar (1987) poudarja, da kljub temu da so v didaktične 

igre vgrajeni določeni cilji, mora imeti ta vse lastnosti igre oziroma jo mora otrok 

doživljati tako. Torej didaktična igra ne sme biti nesvobodna igra, predpisana s strogimi 

pravili. Pomembno je, da kljub učnim ciljem didaktična igra ostane zabavna in ohrani 

vse druge privlačne lastnosti igre (Rugelj, 2014).  

Ključno je, da didaktična igra kljub izobraževalnemu namenu učence motivira, kar 

pomembno vpliva na potek igranja in uresničevanje zastavljenih ciljev didaktične igre. 
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Motivacijski učinek na časovni premici je viden predvsem v sedanjosti, ker prinaša 

zadovoljstvo v trenutku igranja didaktične igre (Umek idr., 2013). Da to omogočimo, 

moramo ustvariti didaktične igre, ki bodo pri učencih vzbudile zanimanje in 

radovednost (Tomič, 2002). Pomembno je, da so didaktične igre kratke, da učenci ne 

izgubijo motivacije (Lowe, 1988; Padurean, 2013). Za doseganje motivacijskega 

učinka lahko v igro vpeljemo katero izmed štirih kategorij, ki jih navaja Heinz 

Heckhausen (b. d., v Umek idr., 2013), in pri posamezniku vzbujajo željo po igranju in 

držijo igro v teku: 

 čar presenečenja, kot so skrite karte, novi prostori in novi občutki, 

 radovednost, saj igralce zanima, kaj se bo zgodilo, ko se bodo igrali. Igra je 

napeta, če igralcu nudi nekaj novega, kot je novo dogajanje ali nepričakovan 

konec, 

 občutek negotovosti ali napetosti – igre, ki vsebujejo tveganja in negotove 

rešitve, prinesejo igralcem končno uživaško ali adrenalinsko doživetje, saj 

njihovo obvladovanje ni zagotovljeno, ampak vsebujejo določeno verjetnost za 

uspeh, 

 zapletenost, saj igralci ugibajo o možnih povezavah in s svojimi spoznanji 

vplivajo na potek igre. 

Izrednega pomena pri didaktičnih igrah je tudi povratna informacija. Kakovostna 

didaktična igra naj bi učencem omogočila možnost samorefleksije oziroma povratno 

informacijo (Kolbl, 2014). Splošne napotke za njeno vključevanje v pouk lahko 

upoštevamo tudi pri oblikovanju didaktičnih iger. Učinkovita povratna informacija se 

nanaša na doseganje dogovorjenih ciljev in ne stigmatizira učencev. Pomembno je 

tudi, da z njo učitelj analitično opiše dosežek učencev z več vidikov in v vsej njegovi 

kompleksnosti, ne le, da je ta skupek točk, odstotek ali številka. Učinkovitost povratne 

informacije se kaže tudi v tem, da je pogosta in sprotna, prav tako pa tudi pravočasna, 

da učencu omogoči izboljšanje. Učenca mora spodbuditi k prizadevanju za izboljšanje 

in mu nakazati, kaj izboljšati in kako (Rutar Ilc, 2003). 

Da sodelujoči vedo, kako igra poteka, mora didaktična igra vsebovati tudi navodila. Ta 

morajo biti jasna, kratka in preprosta. Prilagojena morajo biti za različne pogoje igranja 

in za različne udeležence. Prav tako je pomembno, da so navodila enaka za vse, razen 

če je bistvo didaktične igre v različnosti navodil. Če je potrebno, pred podajanjem 

navodil objasnimo aktivnost, na primer če je didaktična igra zahtevna za razumevanje, 

če navodila pri igri niso jasna ali pa se določena pravila navezujejo na konkretno 

situacijo v igri (Mrak Mehar idr., 2013). 

Znotraj navodil so učencem običajno predstavljena tudi pravila didaktične igre. Ta 

morajo zagotavljati poštenost igre med skupinami oziroma posamezniki pri različnih 

igralnih pogojih (Mrak Mehar idr., 2013). Učitelj mora razložiti pravila in ko so ta enkrat 

dorečena, se jih mora držati, saj lahko v nasprotnem primeru učenci izgubijo interes in 

učitelja označijo kot nepoštenega (Padurean, 2013). Če pa se že zgodijo spremembe 

pravil med igro, morajo biti te vsem jasne in vsi se morajo z njimi strinjati (Mrak Mehar 

idr., 2013). 
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Pri načrtovanju didaktičnih iger moramo biti pozorni tudi na zahtevnost določene 

didaktične igre. Smiselno se je poglobiti v njen izbor in pripravo, saj prelahka ali 

pretežka igra učencem postane nezanimiva (Kolbl, 2014). Tako mora biti didaktična 

igra podrejena razvojni stopnji učencev (Tomić, 2002), pomembni pa sta tudi vsebina 

in zgradba nalog didaktične igre (Hodnik Čadež, 2005). 

Boller in Kapp (2017) navajata elemente oziroma komponente, ki jih lahko vključujejo 

didaktične igre. Te izboljšajo izkušnjo igranja in pomagajo igralcem, da se poglobijo v 

igro. Predstavljamo le nekatere od teh, ki so pomembni za našo raziskavo: 

 estetika in sicer izgled didaktične igre in različnih delov didaktične igre; 

 stopnjevanost na način, da je didaktična igra organizirana v stopnjah, da 

omogoči igralcem prehajanje od lažjega k težjemu ali omogoči igralcem z 

različnimi izkušnjami igranje iste igre. Te stopnje običajno narekujejo 

napredovanje težavnosti skozi igro; 

 zgodba oziroma pripoved, ki se prepleta skozi celotno didaktično igro ali določa 

razlog, zakaj igramo didaktično igro in podrobneje opisuje temo; 

 strategijo ustvarjeno z elementi, ki jih vključimo v didaktično igro. Tako igralce 

prisilimo, da analizirajo in premislijo različne načine možnosti ter jim damo več 

kontrole nad izidom igre; 

 tema oziroma ozadje didaktične igre, na primer preživetje v vesolju itd. 

Več avtorjev (Stoffova, 2016; Hodnik Čadež, 2005; Kolbl in Moravec, 2015) meni, da 

je pomembno, da je didaktična igra uporabna v različne namene. Hodnik Čadež (2005) 

vidi uporabo didaktične igre za razširjanje, utrjevanje in poglabljanje znanja, lahko pa 

tudi za preverjanja znanja. Po mnenju Stoffove (2016) lahko didaktično igro uporabimo 

med učnimi urami, ko razlagamo ali utrjujemo znanje ali ko želimo popestriti učno uro. 

Uporabna je tudi izven pouka, na primer po pouku pri različnih dejavnostih ali doma pri 

učenju, vadenju, utrjevanju znanja itd. 

2.1.3.3 Pomen didaktičnih iger 

Avtorji naštevajo številne pozitivne učinke, ki jih prinese uporaba didaktične igre pri 

pouku. Didaktične igre v primerjavi z ostalimi dinamičnimi metodami posameznika 

vključijo celostno. Dobra didaktična igra naj bi posameznika kar posrkala vase in 

vključila vsa njegova čutila. Posamezniku omogoča, da ima občutek, da lahko 

nadzoruje okolje in lastno usodo, posledično pa lahko v večji meri spreminja svoje 

reakcije. Zaradi tega neposrednega stika ima didaktična igra kot dinamična metoda 

velik potencial in možnosti za najširšo uporabo (Umek idr., 2013). 

Klemen (2010) poudarja pomen didaktičnih iger za otrokov razvoj, saj otrok ob njih 

utrjuje in razvija motoriko, ustvarjalnost, izkušnje in znanje, čutila, miselne sposobnosti, 

domišljijo, lastnosti značaja in spoznavanje med vrstniki. 

Igranje didaktičnih iger zahteva določeno mero predvidevanja in discipline in tudi 

podpira razvoj strateškega, kombinatoričnega, logičnega in aritmetičnega razmišljanja 
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igralca. Cilj igranja didaktičnih iger je lahko vadenje določenih spretnosti – tako 

mentalnih kot fizičnih ali kar kombinacijo obojega (Stoffova 2014, v Stoffova 2016). 

Didaktične igre pri pouku pripomorejo k večji motivaciji, interesu in zanimivejšem 

učenju (Moravec, 2014). Horvat (1997) je raziskovala, s katerimi razlogi učitelji 

vključujejo igro v pouk in ugotovila, da je najpogostejši razlog motivacija, ki jo s 

pomočjo iger lažje dosežejo. Pri otrocih je ta še posebej pomembna, saj še ne 

razumejo, da je nekatere stvari potrebno storiti zaradi nuje, igra pa je tista, ki jih privlači 

in razveseljuje (Horvat, 1997). Igra je učinkovit način za izobraževanje, ker vzbuja 

pozornost učencev in jih motivira k dejavnosti, aktivnost pri igri pa ne utruja in ni 

enolična (Bognar, 1987). 

Z igranjem igre v skupini se kažejo pozitivni učinki tudi na socialnem vidiku. Igra vpliva 

na posameznika, ki v igri sodeluje, in na skupino, ki igro igra. Igra lahko pri skupini 

doseže, da se skupina spozna, si zaupa in se poveže. Omogoča tudi, da skupina 

spoštuje individualnost svojih članov, izboljša medsebojno komunikacijo ter poveča 

motivacijo za skupinsko delo. Z igro lahko vsi člani dosežejo skupno izkušnjo nečesa 

in dosežejo boljši rezultat, kot če bi delali individualno. Lahko pa tudi razvija empatijo 

– večjo sposobnost vživljanja v druge in boljše razumevanje drugih (Umek idr., 2013). 

Igre lahko nasprotno od sodelovanja pri učencih razvijajo tekmovalnost. Tako igre 

sodelovanja kot igre tekmovanja so sredstvo za učenje družbenega vedenja. Pri igrah 

tekmovanja je pomembno, da te spodbujajo zdravo tekmovalnost (Lowe, 1988). 

Pravila, ki veljajo v igri, določajo zmagovalca in poraženca. To je otrokov prvi stik z 

zmago in porazom, otrok pa se ob tem uči, kako se ob zmagi veseliti in ob porazu 

ostati pokončen (Horvat, 1997). Na področju socialne kompetentnosti pri učencih poleg 

naštetega z igro spodbujamo še razvijanje samokontrole in nadzora še posebej pri 

impulzivnosti ali agresivnosti. Poleg tega je igra pomembna tudi za usvajanje 

družbenih norm in pravil (Bregant, 2015). 

Didaktične igre so pomembne tudi z vidika trajnosti znanja. Bognar (1987) v svoji 

raziskavi dokazuje, da je učenje z igro enako učinkovito kot z delovnimi listi. Pri tem 

dodaja, da rezultat prikazuje sicer nekoliko večjo učinkovitost igre. Znanje, pridobljeno 

z igro, pa je trajnejše od znanja, pridobljenega z delovnimi listi.  
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2.1.4 Klasifikacije iger 

Didaktične igre imajo nekatere skupne značilnosti, ki jih raziskovalci upoštevajo pri 

klasifikacijah iger. V nadaljevanju so predstavljene 4 različne klasifikacije didaktičnih 

iger:  

 Cehova klasifikacija,  

 Piagetova klasifikacija,  

 klasifikacija Ivana Toličiča,  

 Bognarjeva klasifikacija. 

 

Zelo pogosto omenjena klasifikacija v slovenski literaturi je klasifikacija Ivana Toličiča 

(1961), ki igro deli na: 

 funkcijsko igro, v kateri prevladuje dejavnost otrokovih funkcij, ne pa 

značilnost gradiva ali izrazna vsebina igrač. Ta igra predstavlja gibanje udov, 

glave, plezanje po vseh štirih, poskušanje dvigniti se, stanje na prstih, plezanje, 

skakanje, prenašanje predmetov itd. Tako domišljijska kot dojemalna igra sta 

glede na svoje značilnosti bližje funkcijski kot ustvarjalni igri, sta torej vmesni 

prehodni obliki od prve k drugi; 

 domišljijsko igro, pri kateri se otroci vživljajo v različne vloge. Otrok tako 

prevzema različne funkcije (človeka ali živali), jih zamenja ali vzame nekaj iz 

ene vloge ter združi z drugo. Te igre omogočajo izpolnitev otrokovih želja, ki v 

resničnosti niso možne, v igri pa otrok s pomočjo domišljije doseže izpolnitev. 

Domišljijsko igro lahko opazimo kot hranjenje, kaznovanje igračk, pogovarjanje 

z njimi, igranje različnih vlog – kuharice, voznika, trgovca itd.; 

 dojemalno igro, ki v primerjavi z domišljijsko zavzema manjši obseg, otrokova 

dejavnost pa je bolj omejena. Z dojemalno igro si otrok nabira nova izkustva in 

vadi svoje funkcije. Primeri dojemalne igre so opazovanje slik, poslušanje 

pravljic, pesmi, opazovanje drugih pri sestavljanju predmetov, gnetenju, risanju 

itd.; 

 ustvarjalno igro, pri kateri prevladuje težnja po uspehu, ki se izraža v objektu, 

saj otrok nekaj naredi oziroma ustvari. Primer tega je risanje, grajenje, pisanje 

obdelovanje gline ali peska, petje, pripovedovanje itd. (Toličič, 1961). 

Toličičeva delitev iger vsaj približno sovpada z določeno starostjo, medtem ko ostale 

delitve niso tako vezane na starost otrok. Med najbolj znanimi je Piagetova, ki otroško 

igro deli v tri skupine (Bulgarelli in Bianquin, 2016): 
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 simbolne igre so igre, ki vključujejo domišljijsko igro, igro vlog, gledališko igro 

in gibalno nebesedno igro. Udeleženci igre pri igri uporabljajo simbole, ki 

predstavljajo ljudi, živali, predmete ali dejanja, ki so le mentalno reprezentirane 

in ne dejansko prisotne (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001); 

 konstrukcijske igre so igre, ki se nanašajo na motoriko, saj pri teh igrah otroci 

gradijo ali ustvarjajo konstrukcije, tako pa preizkušajo svoje zaznavno-gibalne 

sheme (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001); 

 igre s pravili so tiste igre, za katere je značilno, da se morajo otroci podrediti 

vnaprej določenim pravilom, da igra poteka nemoteno. Lahko se zgodi, da se 

med igranjem igre pravila spremenijo in prilagodijo glede na sposobnosti in 

starost igralcev, lahko pa jih ti po svoje oblikujejo že pred samo igro. Igre s pravili 

vključujejo spretnostne igre, igre na srečo, družabne igre, računalniške igre itd. 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). 

Klasifikacija po Cehu (Preglednica 1) deli igre glede na namen in način izvajanja. 

Klasifikacija glede na namen igre razvršča glede na to, kaj želimo z igro doseči. Načine, 

s katerimi pa pridemo do željenega učinka, razvršča klasifikacija glede na način. 

Klasifikacija glede na namen torej podpira klasifikacijo glede na način (Mrak Merhar 

idr., 2013). 

Preglednica 1: Klasifikacija po Cehu 

Klasifikacija glede na namen Klasifikacija glede na način 

igre spoznavanja velike igre 

poživitvene igre 

 igre za ogrevanje 

 ledolomilci 

igre za delitev v skupine tekmovalne igre 

igre za gradnjo skupnosti igre vlog 

socialne igre bansi 

simulacijske igre miselne igre 

igre zaupanja strateške igre 

evalvacijske igre namizne igre 

 

Kamenov (1981) igre deli v 19 skupin in jih natančno opredeli: 

 domine, slike v parih, igra tipa »črni Peter« – bistvo teh iger je iskanje istih, 

podobnih ali z nečim povezanih simbolov na določen način, 
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 loto – igre, pri katerih združujemo in razporejamo slike po neki splošni lastnosti, 

 igre posploševanja – igre, pri katerih je za uspešno izvajanje faz v tej skupini 

otroških iger potrebno med danimi slikami in simboli odkriti istovetnost ali posplošiti 

neko skupno lastnost, nato pa to posplošitev ali lastnost uporabiti, 

 igre strategije in zavajanja – splošna lastnost te kategorije iger je, da dosežemo 

cilj z zavajanjem nasprotnika, npr. šah, dama potapljanje podmornic ipd., 

 labirinti in igre »za bistre glave« – pri teh igrah se mora udeleženec znajti v 

labirintu ali miselno reševati praktične probleme, kot so križanke, rebusi ipd., 

 igre tipa »človek ne jezi se« – pri teh igrah se igralci s figuro premikajo v smeri in 

vrstnem redu v skladu s številko, ki jo pokaže kocka, kar je delno vnaprej 

predpisano s pravili, 

 igre s programiranimi igračkami – te vsebujejo nek intelektualni problem, 

katerega rešitev igralci samostojno preverijo, 

 zloženke, sestavljanke in dopolnjevanke – omenjene igre v svoja pravila 

vključujejo zlaganje, sestavljanje in dopolnjevanje slik ali tridimenzionalnih 

predmetov, ki so razrezani ali razdeljeni, 

 igre konstruiranja in uvrščanja – pri igrah konstruiranja se vključeni igrajo z 

gradbenim materialom ter analizirajo njegove elemente, planirajo in kombinirajo v 

celote, pri igrah uvrščanja pa je način razvrščanja elementov vnaprej določen z 

njihovimi lastnostmi, kot so velikost, barva ali oblika, 

 igre z barvami in oblikami – sodelujoči pri igri kombinirajo geometrične oblike in 

barve po lastni zamisli, po vnaprej dogovorjenem pravilu ali v skladu z omejitvami, 

ki jih nalaga material, 

 logično-matematične igre – vse igre, ki pri reševanju problemov vključujejo 

logično-matematične operacije, 

 igre opazovanja in razpoznavanja – v ospredju je predvsem raba naših čutil: 

vonja, vida, tipa itd., 

 vidne igre – pri teh poznamo dve kategoriji – prva predstavlja iskanje napak ali 

netočnosti na slikah, druga pa je igra z materialom z eno ali več slikami različnih 

sekvenc nekega dogajanja, 

 primerjalne ali ocenjevalne igre – pri primerjalnih igrah običajno ustvarimo dve 

identični razporeditvi nekih stvari, nato pa pri eni nekaj zamenjamo. Naloga 

vključenih je ugotoviti, kje je razlika. V ocenjevalnih igrah je rešitev igralnega 

problema odvisna od zmožnosti sodelujočega, saj ta rešitev problema oceni, 

predvidi itd., 

 spominske igre – s temi predvsem preizkušamo sposobnost pomnjenja, 

 besedne igre – igre, ki jih izvajamo s pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov, 

na primer oponašanje glasov, uporaba besed ipd., 

 pantomimične igre – pantomimik s svojimi kretnjami in obnašanjem ostalim 

posreduje neko sporočilo, njihova naloga pa je, da ugibajo, kaj želi sporočiti, 

 spretnostne igre – pri teh igrah je potrebna ročna spretnost ter sposobnost 

analiziranja in razvrščanja elementov glede na nek material, 

 igre, v katerih pravila postavljajo otroci – igralci prirejajo pravila že znanim 

igram, si izmišljajo igre k določenim naslovom, izumljajo različne načine, kako 

opraviti neko nalogo ipd. 
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Četrta klasifikacija, ki jo bomo predstavili, je Bognarjeva (1987). Ta deli igre v tri 

skupine: 

 igre vlog so igre, pri katerih sodelujoči igrajo vloge ljudi, živali in včasih celo neživih 

stvari. Otroci najpogosteje z igrami vlog igrajo medčloveške odnose in se tako 

usposabljajo za sodelovanje pri podobnih, stvarnih okoliščinah. Igre vlog pri otrocih 

razvijajo tudi govor, saj je pri teh veliko govorjenja. Poleg tega pa pri igrah počnejo 

še mnogo drugih stvari, na primer računajo, berejo, pojejo itd., kar pomeni, da je 

takšna igra spodbuda za različne dejavnosti in omogoča veliko možnosti za 

uporabo pri pouku.  

 Igre s pravili, kjer imajo glavno vlogo pravila, ki določajo potek igre. Ta smemo 

spreminjati in prilagajati starosti učencev in potrebam pouka. Igre s pravili nam 

ponujajo veliko možnosti za njihovo uporabo pri pouku, saj lahko vanje vpeljemo 

konkretne vzgojno-izobraževalne naloge. Tako poznamo igre za različna področja, 

na primer matematiko, jezik, naravo in družbo, glasbo itd. To vrsto iger delimo še 

na dve skupini in sicer na strateške igre ter igre na srečo. Strateške igre v primerjavi 

z igrami na srečo omogočajo igralcem izražanje določenih sposobnosti – hitrost, 

spretnost, kombinatoriko, reševanje problemov in znanje. Pri igrah na srečo poteka 

igre ne določa sposobnost igralcev, temveč naključje, na primer kocka, vrtavka, 

karte, žreb, ipd. 

 Konstrukcijske igre so pomemben dejavnik pouka, saj poleg motorike rok 

razvijajo še kombinatoriko, domišljijo in ustvarjalne sposobnosti. Pri teh igrah imajo 

otroci konkretno gradivo, ki ga oblikujejo po svoje. To gradivo lahko predstavljajo 

škatle, kocke, naravne snovi ipd. Pri konstrukcijski igri učenci ustvarijo nek končni 

izdelek, ki ima neko uporabno vrednost in lahko služi v nadaljnji igri. 
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2.1.5 Namizna (didaktična) igra 

V nadaljevanju podrobneje predstavimo namizne in računalniške igre, saj smo te 

zasnovali za namen raziskave. 

Kljub porastu tehnologije in vse večji digitalizaciji v današnjem času vse več ljudi 

zamenja igranje računalniških iger za igranje namiznih iger. Te imajo velik pomen prav 

v tem času, saj nam omogočajo stike z družino ali prijatelji oziroma čas, ki ga preživimo 

z ostalimi, stran od telefonov in računalnikov (Boycott-Owen, 2018). Pri klasičnih 

didaktičnih igrah je za razliko od virtualne komunikacije v ospredju pristna komunikacija 

med igralci, kjer so pomembni reševanje problemov, neskladij argumentov med 

posamezniki, načini komunikacije v skupini in usmerjenost k določenemu cilju. Poleg 

močnega izobraževalnega vidika je tu vključen še zelo pomemben vzgojni vidik. Tako 

se krepijo socialne spretnosti, izražanje čustev, ustvarja se skupinski duh ter utrjuje 

učenje od vrstnikov in skupinsko učenje (Pavlin in Susman, 2015). 

Razlog za igranje namiznih namesto računalniških iger je tudi cenovna dostopnost, saj 

računalniške igre potrebujejo razne plačljive nadgradnje, medtem ko namizne igre 

kupimo in takšnih nadgradenj ne potrebujejo (Boycott-Owen, 2018).  

Za namizne igre je značilno, da jih običajno igra več ljudi hkrati (Mrak Mehar idr., 2013; 

Bontchev, 2018). To igralcem omogoča interakcijo, medtem ko ti igrajo za zabavo 

(Bontchev, 2018). Večina poznanih namiznih iger je takšnih, da je pri igri le nekaj 

zmagovalcev, vsi ostali so poraženci (Mostowfi idr., 2016). Zmaga pa je odvisna od 

spretnosti ali od sreče, odvisno od posamezne namizne igre (Huizinga, 1955). 

Za igro potrebujemo igralno kocko, igralno ploščo in/ali karte (Mrak Mehar idr., 2013). 

Igralci se s figuro premikajo po igralni plošči proti cilju. Smer in vrstni red premikanja 

sta določena s pravili, število mest, za katero igralec premakne figuro, pa s številko, ki 

jo pokaže kocka (Kamenov, 1981).  

Harris (2003, v Mostowfi idr., 2016) navaja nekaj nasvetov za ustvarjanje uspešne 

namizne igre: 

 ustvarjalnost – misli izven okvirjev, 

 igra naj bo orodje za učenje, 

 naj ima profesionalen izgled in  

 dobra pravila. 

Namen namiznih didaktičnih iger je prav ta, da predstavljajo orodje za učenje. Te 

uresničujejo učne cilje, s katerimi dosegamo vzgojno-izobraževalne učinke. Bontchev 

(2018) meni, da so namizne didaktične igre kombinacija namizne igre in kviza. Pri 

snovanju igre vključimo pravila namizne igre za premikanje v kvizu – od vprašanja k 

vprašanju in za nadzor nad vprašanji. 
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2.1.6 Računalniška (didaktična) igra 

V primeru, da pouk zaradi različnih vzrokov poteka na daljavo, izvedba klasičnih 

didaktičnih iger v razredu ni mogoča, zato se učitelji poslužujejo računalniških 

didaktičnih iger. A vsaka računalniška igra ni izobraževalna, zato moramo biti učitelji 

pri izbiri teh pozorni. Gerlič (2000) v svojem delu navaja in predstavi klasifikacijo 

Brambla in Masona, M. D. Roblyera in drugih, ki delijo računalniške igre na 

tradicionalne računalniške igre in izobraževalne računalniške igre, kot je prikazano na 

Sliki 1. 

Najpomembnejša razlika, po kateri se računalniške izobraževalne igre razlikujejo od 

tradicionalnih računalniških iger, je namen igre. Zasnovane so predvsem za pouk 

oziroma izobraževanje, zabava pa je na drugem mestu (Gerlič, 2000; FAS, 2006). 

Kljub temu da računalniške didaktične igre vsebujejo učne cilje, morajo biti ti skriti, igra 

pa mora kljub ciljem ostati zabavna in ohraniti vse druge privlačne lastnosti igre 

(Rugelj, 2014). 

Poleg namena se tradicionalne in izobraževalne računalniške igre razlikujejo še v 

nekaterih drugih značilnostih. Pri izobraževalnih računalniških igrah ima učenec lahko 

ali pa tudi ne kontrolo nad časom in zaporedjem dogodkov, medtem ko ima pri 

tradicionalnih računalniških igrah nadzor nad časom in sekvencami računalnik. Pri 

izobraževalnih računalniških igrah je v ospredju uporaba intelektualnih spretnosti, ne 

Slika 1: Delitev računalniških iger (Gerlič, 2000) 
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le odkrivanje in uporaba strategije za reševanje igre v najkrajšem možnem času, kot 

je to značilno za tradicionalne računalniške igre. Izobraževalne računalniške igre se 

od tradicionalnih razlikujejo tudi v tem, da ne gre za poudarjanje napetosti, učenec pa 

doseže učni uspeh na koncu uspešnega dela ali igre in ne takojšnji občutek uspeha ali 

neuspeha kot pri tradicionalnih računalniških igrah. Tako v izobraževalne kot v 

tradicionalne računalniške igre sta vključena zvok in grafika, vendar pri izobraževalnih 

z namenom doseganja večjega učnega efekta, pri tradicionalnih pa zaradi čim večje 

zabavne vrednosti igre (Gerlič, 2000). 

Zaradi različnih možnosti, ki nam jih ponujajo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, lahko računalniške didaktične igre vsebujejo veliko različnih elementov. 

Kot že omenjeno, sta za izboljšanje učenja vključena računalniška grafika in zvok. Pri 

računalniški didaktični igri lahko v veliki meri vključujemo vizualizacijo. Brez te si pouka 

naravoslovja ne moremo predstavljati. Z vizualizacijskimi elementi, kot so slike, avdio 

(zvočni) posnetki, videoposnetki, animacije in simulacije, lahko usmerjamo pozornost 

učencev in sprotno preverjamo njihovo razumevanje (Moravec, 2014).  

FAS (2006) navaja lastnosti, ki jih ustvarjalci vključujejo v računalniške igre, da bi 

omogočili optimalno učno okolje za igralce: 

 jasni učni cilji – pri dobri računalniški igri so učni cilji jasni, prav tako pa pri igri 

obstajajo priložnosti, da že naučeno uporabimo. 

 Široke in praktične izkušnje, ki učencem še naprej predstavljajo izziv in okrepijo 

njihovo strokovno znanje. Učenci se učijo iz realnega sveta, ne le iz izmišljenih 

dejstev. Prav tako lahko učenec učno izkušnjo ponovi večkrat, dokler je ne 

obvlada. 

 Nenehno spremljanje napredka in uporaba teh podatkov za oceno, da lahko 

prilagodimo navodila stopnji obvladanja učne snovi za diagnosticiranje 

uspešnosti in prilagoditev navodil ravni obvladanja učencev. 

 Spodbujanje vprašanj in odziv z odgovori, ki so primerni učencem in kontekstu. 

Privlačne igre pogosto motivirajo učence, da iščejo informacije pri drugih virih. 

Takšnega okolja pa ne moremo ustvariti pri tradicionalnih učnih pristopih. 

 Povezava med naučenim in prakso, saj si bolje zapomnimo tisto, kar smo morali 

uporabiti tudi sami. 

 Motivacija in močna ciljna usmerjenost. Igre imajo lastnosti, ki udeležence 

motivirajo, da ti kljub porazu in vztrajajo, da postanejo še boljši. 

 Postopnost – igre in simulacije lahko nudijo postopnost z namigi, sporočili in 

delnimi rešitvami. 

 Personalizacija – pojavlja se velik interes za prilagajanje učenja posamezniku s 

pomočjo tehnologije. Zdi se, da bi lahko igre in simulacije ponudile 
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izobraževalne izkušnje in gradiva v različnih oblikah, ki bi bile lahko všeč 

različnim učencem. 

 Potrpežljivost – učitelji pogosto izgubijo potrpljenje, medtem ko se to 

računalnikom ne zgodi. Ti dajo učencem neskončno možnosti, da poskusijo 

ponovno. 

Ena izmed raziskav poučevanja z didaktičnimi igrami dokazuje, da same didaktične 

igre ne izobražujejo, ampak da to delajo učitelji. Torej ni dovolj le uporaba didaktičnih 

iger, temveč mora biti pri tem udeležen tudi ustrezen pedagoški delavec (Wagner in 

Wernbacher, 2013). Vloga teh se pri poučevanju s sodobnimi učnimi pristopi, kot je 

uporaba računalniških didaktičnih iger, razlikuje od vloge pri tradicionalnih metodah 

poučevanja. Razvijanje informacijsko-komunikacijske tehnologije učencem povečuje 

možnosti za pridobivanje informacij z rabo različnih medijev in iz različnih virov. 

Posledično učitelj ni več glavni vir informacij, temveč je njegova naloga navajanje in 

usposabljanje učencev za pridobivanje znanja z uporabo omenjenih sistemov in 

sredstev, razvijanje interesa za samostojno nadaljnje izobraževanje in razvijanje 

metakognicije (Kramar, 2009). 

Poleg poučevanja na daljavo je eden izmed razlogov za vključevanje računalniških 

didaktičnih iger v pouk zagotovo tudi motivacija. Otroci so za igranje računalniških iger 

motivirani in zato je smiselno to uporabiti pri poučevanju (Lowe, 1988; Aleksič in 

Ivanovič, 2014). Poleg motivacije, ki jo vzbuja igranje računalniških iger, lahko opazimo 

tudi pozitivne učinke, vidne v prihodnosti. To se izraža v nadaljnjem izobraževanju, saj 

so učenci, vključeni v igranje računalniških didaktičnih iger, kompetentnejši za 

kasnejšo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Lowe, 1988). 
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2.2 UČNA VSEBINA ORIENTACIJE  

2.2.1 Orientacija v kurikulumu za vrtce 

Otroci se z orientacijo ne srečajo šele v šoli, ampak jo spoznajo že v vrtcu. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je ta omenjena predvsem pri matematiki kot področju 

dejavnosti. Operativna cilja, povezana z orientacijo, sta:  

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

 Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, 

spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno …) in se nauči orientacije v prostoru. 

Otrok začne raziskovati prostor okrog sebe takoj, ko se zaveda sebe ločeno od 

prostora, še posebej takrat, ko se že zmore premakniti z mesta. Kljub temu da že sam 

raziskuje prostor, se sam ne more naučiti izrazov za opisovanje položaja (na, v, pred, 

pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno …). Otrok se s temi izrazi najprej 

le srečuje ter pokaže, da jih razume, kasneje pa jih tudi sam uporablja. Otrok se uči 

orientacije v prostoru ob poslušanju navodil in premikanju v pravi smeri. Pri tem 

izstopata pojma levo in desno. Otroci so različni, nekateri se bodo teh dveh pojmov 

najprej naučili na sebi, drugi pa so bolj dovzetni za učenje v prostoru (Japelj Pavešič, 

2001). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisanih tudi nekaj primerov dejavnosti, povezanih s 

prej omenjenimi cilji. Za otroke prvega starostnega obdobja so navedene dejavnosti: 

 Ob vsakdanjem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno in enostavne 

orientacije v prostoru. 

 Na svojem telesu se uči pojma levo in desno, spodaj, zgoraj, zadaj, spredaj. 

 Se postavlja v različne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, z 

vzpetine, hriba, ko leži pod posteljo ali omaro, ima na razpolago veliko ogledalo, 

kjer se vidi v celoti, pleše v škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po 

labirintu v snegu. 

Za otroke drugega starostnega obdobja pa so v Kurikulumu za vrtce (1999) zapisane 

naslednje dejavnosti: 

 Se uči pojma levo, desno in enostavne orientacije v prostoru. 

 Opazuje, kje ležijo druge stavbe glede na vrtec, riše načrte po svoji zamisli, po 

predlogah in po spominu, izdeluje makete stavb in okolice, se igra z zemljevidi. 

 Se igra igre navodil, kjer mora vnaprej premisliti, kam bo vrstnika poslal (naprej, 

levo, za klopjo desno). 

 Raziskuje svojo igralnico in vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere 

lahko zleze, podhode, prehode, luknje in se pogovarja o tem, kaj je opazil. 

 Se postavlja v različne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, z 

vzpetine, s hriba, ko visi z glavo navzdol na plezalih, ko leži pod posteljo ali 
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omaro in riše, kar je videl, ima na razpolago veliko ogledalo, kjer se vidi v celoti, 

pleše v škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po labirintu v snegu. 

Dejavnosti, pri katerih se otrok postavlja v različne položaje in opazuje okolico, so 

primerne za razvijanje perspektive. To pa je ključno tudi kasneje za branje zemljevidov. 

Japelj Pavešič (2001) meni, da otrok na začetku misli, da vsi vidijo določen objekt tako, 

kot ga vidi on sam. Zato mora otrok raziskovati različne poglede na svet z različnih 

položajev – z glavo navzdol, z višine in žabje perspektive. Tako lahko otrok pleza na 

razne visoke objekte, od koder opazuje dogajanje daleč na tleh. Poleg teh dejavnosti 

so nam v pomoč lahko tudi makete in načrti mest, ki so narisani s pogledom od zgoraj. 

2.2.2 Orientacija v učnem načrtu za spoznavanje okolja 

Predmet spoznavanja okolja je eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Glavna splošna cilja predmeta sta razvijanje 

spoznavnega področja in razumevanje okolja, ki ju uresničujemo z aktivnim 

spoznavanjem okolja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Predmet tako nudi 

veliko možnosti za različne pristope in oblike dela. 

V predmetu spoznavanja okolja je združenih več znanstvenih področij – naravoslovnih 

in tehničnih ter družboslovnih (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Tako se tudi 

pri naši izbrani temi orientacije povezujejo vsebine fizikalnega in geografskega 

področja. Teoretični del magistrskega dela se v večjem delu povezuje s cilji 

tematskega sklopa prostora, v manjšem obsegu pa tudi s tematskim sklopom čas 

(Preglednica 2). 

Opazimo lahko, da je orientacija v Kurikulumu za vrtce (1999) vezana predvsem na 

orientacijo na telesu in v nekem prostoru, na primer v igralnici, medtem ko se cilji v 

učnem načrtu za spoznavanje okolja nanašajo predvsem na širši prostor, kot je okolica 

šole, neka pokrajina itd. Na primer cilj, predviden za prvi razred »Učenci uporabijo 

temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, spredaj, levo, 

desno, zgoraj, spodaj« se nanaša na širši prostor, ne le na orientacijo znotraj učilnice. 

Iz razreda v razred je ciljev, povezanih z orientacijo več. V Učnem načrtu za 

spoznavanje okolja (2011) sta v tematskem sklopu prostor za 2. razred predvidena 

učna cilja, da učenci spoznajo možnosti za orientacijo v okolju (glede na znane objekte) 

ter spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja s pomočjo peskovnika, 

zemljevida, globusa).  

V tematskem sklopu čas je zapisan tudi učni cilj, da učenci znajo povezati navidezno 

gibanje Sonca in dnevni čas. Učni cilj je povezan z orientacijo, saj je za orientacijo v 

naravi brez tehničnih pripomočkov najpomembnejše prav sonce. To navidezno potuje 

preko obzorja in od časa opazovanja je odvisno, v kateri smeri je (Cankar idr., 2006). 

V Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) je za 3. razred predvidenih že več ciljev, 

povezanih z orientacijo (Preglednica 2). Ponovi se cilj prvega razreda, da učenci 

uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, 
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spredaj, levo, desno, zgoraj, spodaj). Učni cilj 2. razreda pa je nekoliko nadgrajen: 

učenci vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne, spoznajo načine 

predstavljanja geografskega okolja (peskovnik, zemljevid, globus). Poleg tega učnega 

cilja je z zemljevidi povezan tudi učni cilj, da učenci širijo spoznanja o drugačnih 

pokrajinah, znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov.  

Tako Umek (2001) predlaga različne dejavnosti za celostno delo z zemljevidi, kot so 

zbiranje različnih zemljevidov, uporaba zemljevidov velikih meril, pri katerih je prostor 

že nekoliko večji in ga otrok dobro pozna ter samostojno obvlada, uporaba slikovnih 

otroških zemljevidov sveta, celin, izmišljenih dežel in uporaba različnih globusov. V 

Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) je zapisan tudi učni cilj, da učenci poznajo 

glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug).  
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Preglednica 2: Učni cilji, povezani z orientacijo 

Tematski sklop: Prostor 

Učenci: 

1. razred  2. razred 3. razred 

 uporabijo temeljne pojme v 

zvezi s pokrajinskimi 

značilnostmi okolice šole 

(zadaj, spredaj, levo, desno, 

zgoraj, spodaj), 

 spoznajo možnosti za 

orientacijo v okolju (glede na 

znane objekte), 

 spoznajo načine 

predstavljanja geografskega 

okolja (peskovnik, zemljevid, 

globus), 

 uporabijo temeljne pojme v 

zvezi s pokrajinskimi 

značilnostmi okolice šole 

(zadaj, spredaj, levo, desno, 

zgoraj, spodaj), 

 vedo, da so pokrajine po 

svetu in pri nas različne, 

spoznajo načine 

predstavljanja geografskega 

okolja (peskovnik, zemljevid, 

globus),  

 širijo spoznanja o drugačnih 

pokrajinah, znajo uporabiti 

različne vrste skic in 

zemljevidov,  

 poznajo glavne smeri neba 

(vzhod, zahod, sever, jug). 

Vsebine 

Orientacija v prostoru  

 

Osnovni geografski pojmi: hrib 

(hribovje), gora (gorovje), 

ravnina, dolina, reka, potok, 

morje, cesta, železnica, 

obdelovalne površine (polje, 

njiva, travnik, sadovnjak), gozd, 

puščava idr. 

Naselje (mesto, vas)  

Domača pokrajina, Slovenija, 

Evropa, svet, oceani, celine  

Smeri neba 

Tematski sklop: Čas 

Učenci: 

1. razred  2. razred 3. razred 

  znajo povezati navidezno 

gibanje Sonca in dnevni 

čas, 

 

Vsebine 

 Pot in navidezno gibanje Sonca Nebo in obzorje, glavne smeri 

neba 
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2.2.3 Teoretične osnove zasnovanih didaktičnih iger 

Orientacija v ožjem pomenu besede predstavlja sposobnost, da se znajdemo v 

neznanem okolju, lahko v gozdu, visokogorju, velemestu ali celo notranjosti 

orientacijsko zahtevnega objekta, na primer velike stavbe ali podzemne jame (Cankar 

idr., 2006).  

Orientacija zajema geografsko in topografsko orientacijo. Za našo raziskavo je 

pomembna predvsem geografska orientacija, ki obsega poznavanje ter hitro in pravilno 

določanje glavnih smeri neba (sever, jug, vzhod in zahod). Sever je smer, ki je v vsaki 

točki na površju Zemlje usmerjena proti severnemu polu. Jug leži nasproti severu, obe 

smeri pa sta pravokotni na vzhod in zahod, ki ležita nasprotno ena drugi. Pogosto smeri 

neba označujemo le z njihovimi začetnicami: S, J, Z in V, na različnih pripomočkih pa 

so te zapisane v angleščini in sicer: N (North – sever), S (South – jug), W (West – 

zahod) in E (East – vzhod). Položaj glavnih smeri neba lahko prikažemo z vetrovnico 

oziroma vetrovno rožo (Cankar idr., 2006). 

Poznavanje vetrovnice in oznak za smeri neba je ključno za uporabo vetrokaza. To je 

priprava za določanje smeri vetra, njegova smer je določena s smerjo, iz katere piha. 

Običajno so vetrokazi nameščeni na višjih zgradbah, z namenom preprečevanja 

motenj in lovljenja čistih vetrov. Ključni del vetrokaza je osrednja vrtljiva puščica 

oziroma kazalec. Ta je na enem koncu običajno zožen, da zagotovi ravnotežje in ujame 

celo lahek veter. Večji del kazalca pa deluje kot nekakšna zajemalka, ki lovi veter 

(Oblack, 2020). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bomo opredelili raziskovalni problem in cilje raziskave. Predstavili 

bomo raziskovalno metodo, raziskovalni pristop, vzorec, postopke zbiranja podatkov 

in inštrumente. Na koncu sledijo še rezultati z interpretacijo.  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pouk na daljavo je pred učitelje postavil prav posebne izzive. Oblike dela so se 

spremenile in temu se je bilo potrebno prilagoditi. Šole po vsem svetu so kot odgovor 

na krizo vzpostavile različne spletne metode za izvajanje pouka na daljavo – uporaba 

spletnih aplikacij, radia, televizije, iger, metod, za katere učenci ne potrebujejo spletne 

povezave itd. (Aliyyah idr., 2020). Pristopi poučevanja morajo biti raznoliki, da vsem 

učencem ponudimo možnost za nadzor lastnega učnega procesa in izboljšanje učnih 

izkušenj (Cai idr., 2020; Aga Khan Development Network, b. d.). Na spletu je dostopnih 

veliko kratkih igric in animacij, a nismo zasledili kompleksnejše didaktične igre v 

slovenskem jeziku na izbrano učno vsebino, ki bi bila primerna za izvedbo pouka na 

daljavo pri obravnavi tematike orientacije in smeri neba. Želimo primerjati in vrednotiti 

didaktično igro na daljavo z didaktično igro v razredu, zato smo se odločili, da 

pripravimo dve različni vrsti didaktičnih iger na isto tematiko. Ker nismo vedeli, ali bo 

obe didaktični igri možno izvesti v razredu, smo obe posredovali tudi učiteljem, da so 

podali svoje mnenje.  

3.2 CILJI RAZISKAVE OZIROMA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako učitelji vrednotijo didaktični igri z vizualnega, motivacijskega, 

zahtevnostnega in vsebinskega vidika?  

RV2: Kako učenci vrednotijo didaktični igri z vizualnega, motivacijskega, 

zahtevnostnega in vsebinskega vidika?  

RV3: Kakšen je napredek v znanju učencev pri igranju posamezne didaktične igre?  

RV4: Ali z oblikovanima didaktičnima igrama dosegamo zastavljene učne cilje?  

3.3 METODE DELA 

3.3.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili tehnike kvalitativnega in kvantitativnega pristopa.  
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3.3.2 Vzorec 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski. V raziskavi je sodelovalo 22 učencev1 

tretjega razreda izbrane vaške osnovne šole. Sodelovalo pa je tudi 5 učiteljic 

razrednega pouka. Učenci in učitelji v raziskavi niso imenovani, ampak označeni s 

številkami. Etična ustreznost je zagotovljena z izpolnjenimi kriteriji, ki so zapisani v 

Pravilniku o delovanju Komisije za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani v drugi polovici šolskega leta 2020/21. Pred začetkom raziskave 

sem ravnatelja in učiteljico, ki je sodelovala pri testiranju, obvestila o načrtu raziskave 

in se dogovorila za datum izvedbe. Ker sem del raziskave izvedla z učenci, sem 

pripravila soglasje za starše, da so bili seznanjeni s potekom raziskave. Podatke sem 

pri tem delu zbirala s pred- in potesti. Učenci so preizkus znanja (Poglavje 7.5) rešili 

pred igranjem didaktične igre in nato še enak preizkus po didaktični igri. Na tak način 

sem preverila napredek v znanju učencev. Evalvacija iger je potekala v dveh ločenih 

skupinah. Ker je pouk potekal v običajni obliki, sem obe didaktični igri izvedla v šoli – 

namizno didaktično igro v razredu in računalniško didaktično igro v računalniški učilnici. 

Po igranju didaktične igre in reševanju potesta sem z učenci, razdeljenimi v manjše 

skupine, izvedla še polstrukturirani intervju (Poglavje 7.6 in 7.7). 

Izbrane učiteljice razrednega pouka so rešile anketni vprašalnik (Poglavje 7.9). Pri 

raziskavi so bili zagotovljeni objektivnost, zanesljivost, občutljivost instrumentov in 

anonimnost učencev in učiteljev. 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Pred- in potesti ter anketni vprašalniki so v pisni obliki. Podatke, ki sem jih pridobila s 

pred- in potesti ter vprašanja zaprtega tipa anketnega vprašalnika, sem analizirala s 

programom Microsoft Office Excel. Odgovore, ki sem jih pridobila s polstrukturiranim 

intervjujem in z vprašanji odprtega tipa anketnega vprašalnika, sem analizirala po 

standardih kvalitativne raziskave (Vogrinc, 2008). 

G-faktor 

Normalizirani dosežek (g-faktor) je razmerje med prirastkom znanja, ki ga je učenec 

pridobil med učnim procesom, in še neizkazanim znanjem na predtestu. To predstavlja 

merilo in ni odvisno od prvotnega znanja. 

G-faktor izračunamo s spodnjo enačbo (Hake, 1998 v Suppapittayaporn, idr., 2010): 

𝐺 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡

100 %−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡
   Enačba 1 

                                                           
1 Zaradi lažje berljivosti je v magistrskem delu uporabljena le moška slovnična oblika. 
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Glede na vrednost lahko g-faktor razdelimo v tri skupine (Hake, 1998 v 

Suppapittayaporn, idr., 2010) 

 nizek napredek v znanju: 0–0,3, 

 srednji napredek v znanju: 0,3–0,7 in 

 visok napredek v znanju: 0,7–1,0.  
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3.4 OPIS INŠTRUMENTOV 

3.4.1 Opis preizkusa znanja (predtest in potest) 

Test je sestavljen iz petih nalog zaprtega tipa (Preglednica 3). Vsaka naloga je vredna 

4 točke. Prva naloga preverja poznavanje glavnih smeri neba in njihovih oznak. Učenci 

so morali v preglednico vpisati vse 4 glavne smeri neba, v levi stolpec pa pripadajoče 

oznake. Pravilno zapisane vse štiri glavne smeri neba so vredne 2 točki in pravilno 

zapisane oznake za smeri neba prav tako 2 točki. Kot pravilen odgovor pri tej nalogi 

smo šteli tudi mednarodni zapis smeri neba in pripadajočih oznak N, S, W in E (Cankar 

idr., 2006). Po Bloomovi taksonomiji naloga preverja znanje oziroma vedenje učencev.  

Druga naloga preverja orientacijo učencev na zemljevidu in določanje lege objektov. 

Učenci so morali dopolniti povedi pod zemljevidom. Pri tem so se morali orientirati na 

preprostem zemljevidu in uporabiti vetrovnico. Vsak pravilen odgovor je bil vreden eno 

točko. Upoštevala sem tudi odgovore, pri katerih se je pojavilo napačno sklanjanje (na 

primer v smeri proti vzhod, namesto v smeri proti vzhodu …). Po Bloomu je naloga 

preverjala poznavanje (oznak za smeri neba), razumevanje in uporabo (preprostega 

zemljevida in pa tudi vetrovnice).  

Pri tretji nalogi smo preverjali dopolnjevanje vetrovnice na podlagi trditev in s tem tudi 

orientacijo učencev na preprostem zemljevidu. Naloga učencev je bila, da si ogledajo 

zemljevid in preberejo trditve. Na podlagi teh dopolnijo vetrovnico z oznakami za smeri 

neba. Za vsako oznako, ki je bila zapisana na pravem mestu, je učenec dobil eno 

točko. Naloga je zahtevnejša, saj so trditve zastavljene tako, da smeri neba niso na 

običajnih mestih na vetrovnici (na primer sever ni zgoraj kot pri večini zemljevidov). 

Bloomova taksonomija nalogo uvršča med naloge, ki preverjajo uporabo.  

S četrto nalogo smo preverjali poznavanje vetrokaza in njegovega namena. Učenci so 

pri tej nalogi morali poimenovati pripravo, ki je na fotografiji in določiti, čemu je 

namenjena. Učenec je za pravilno poimenovanje dobil 2 točki in še 2 točki za pravilno 

določen namen priprave. Po Bloomovi taksonomiji je naloga preverjala znanje.  

Peta naloga je preverjala razumevanje uporabe vetrokaza. Učenci so izmed danih 

vetrokazov izbrali tistega, ki ustreza podani smeri, iz katere piha veter. V nalogi sta bila 

dva primera in vsak je bil točkovan z 2 točkama. Po Bloomovi taksonomiji naloga 

preverja uporabo. 
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Preglednica 3: Naloge na preizkusu znanja 

NALOGA VRSTA NALOGE CILJI TOČKE 

1. Dopolnjevanje preglednice: 

Naštej glavne smeri neba in 

njihove oznake. 

 

naloga 

dopolnjevanja 

Učenci naštejejo 

glavne smeri 

neba in njihove 

oznake. 

4 tč. 

2. Dopolnjevanje povedi:  

 Da Meta pride od doma do 

svetilnika, mora v smeri proti 

_______________________. 

 Če pa želi od svetilnika v gozd, 

mora v smeri proti 

_____________________. 

 Meta razlaga mami, kje leži 

vzpetina: »Vzpetina leži 

____________________ od 

jezera in 

_______________________ od 

gozda.« 

 

naloga 

dopolnjevanja 

Učenci se 

orientirajo na 

preprostem 

zemljevidu in 

določijo lego 

objektov. 

4 tč. 

3. Vetrovnica brez oznak za smeri 

neba. Na podlagi trditev učenec 

dopolni vetrovnico. 

Trditvi: 

 Park leži vzhodno od igrišča in 

zahodno od trgovine.  

 Če želimo priti od trgovine do 

gozda, moramo iti v smeri proti 

severu. 

naloga 

dopolnjevanja 

Učenci se 

orientirajo na 

preprostem 

zemljevidu in na 

podlagi trditev 

dopolnijo 

vetrovnico. 

4 tč. 

4. Učenci si ogledajo fotografijo in 

poimenujejo, kaj je na sliki. 

Na fotografiji je 

__________________________. 

Učenci določijo, čemu je priprava 

namenjena. 

To je priprava za določanje 

a) hitrosti vetra 

b) moči vetra 

c) smeri vetra 

      č)  hitrosti in smeri vetra 

naloga 

dopolnjevanja in 

izbirnega tipa 

Učenci 

poimenujejo 

vetrokaz in 

določijo, čemu 

je namenjen. 

4 tč. 

5. Obkroži tisto vetrovnico, pri 

kateri je puščica priprave (na 

fotografiji v 4. nalogi) usmerjena 

v ustrezno smer, če veter piha: 

- s severa, 

- z zahoda. 

naloga izbirnega 

tipa 

Učenci izkažejo 

pravilno 

uporabo 

vetrokaza. 

4 tč. 
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Glede na število možnih doseženih točk pri testu smo oblikovali kriterij za doseganje 

zastavljenih učnih ciljev (Preglednica 4). Učenec, ki pri testu doseže 9 točk ali manj, 

ne dosega učnih ciljev. Če učenec doseže od 10 do 15 točk, delno dosega učne cilje. 

Nad 16 točk pa učenec dosega učne cilje. Pri tem je možno, da učenec, ki glede na 

Preglednico 4 skupno dosega učne cilje, v celoti dosega le 3 ali 4 učne cilje, ostale pa 

ne dosega ali delno dosega. Lahko se zgodi, da učenec, ki naj bi glede na Preglednico 

4 delno dosegal učne cilje, nekaj ciljev v celoti dosega in nekaj ciljev ne dosega. Poleg 

tega je možno tudi, da učenec učnih ciljev skupno ne dosega, a delno dosega ali 

dosega posamezne učne cilje. 

Preglednica 4: Kriterij za doseganje učnih ciljev – skupno 

Za pregled doseganja ciljev posamezne naloge smo glede na število točk pri 

posamezni nalogi oblikovali še kriterij za doseganje zastavljenih učnih ciljev 

posamezne naloge (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Kriterij za doseganje učnih ciljev – posamezne naloge 

 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK DOSEGANJE UČNIH CILJEV 

0–9 tč. ne dosega 

10–15 tč. delno dosega 

16–20 tč. dosega 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK DOSEGANJE UČNIH CILJEV 

0–1 tč. ne dosega 

2–3 tč. delno dosega 

4 tč. dosega 
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3.4.2 Opis didaktičnih iger, uporabljenih pri raziskovanju 

Obe didaktični igri sta pokrivali iste učne cilje in sicer: 

 Učenci poznajo glavne smeri neba in njihove oznake. 

 Učenci se znajo orientirati na preprostem zemljevidu in določiti lego objektov.  

 Učenci se znajo orientirati na preprostem zemljevidu in na podlagi trditev 

dopolniti vetrovnico. 

 Učenci znajo poimenovati vetrokaz in določiti, čemu je namenjen. 

 Učenci vedo, kako uporabljati vetrokaz. 

 

3.4.2.1 Opis namizne didaktične igre Megleno mesto 

Megleno mesto je namizna didaktična igra, ki govori o prijateljih, ki živijo v Meglenem 

mestu. Celotna zgodba didaktične igre Megleno mesto je predstavljena v navodilih za 

igranje (Poglavje 7.1). Didaktična igra spodbuja strateško razmišljanje, saj učenci s 

strategijo hitreje pridejo do zmage. 

Pripomočki: škatla igre Megleno mesto (Slika 2), igralna plošča (Poglavje 7.3, Slika 

3), 4 igralne figure in 2 igralni kocki (Slika 4), igralne karte treh zahtevnosti (Poglavje 

7.11, Slika 3), rešitve igralnih kart (Poglavje 7.12), navodila za igranje (Poglavje 7.1). 

Navodila za učence 

Vsak učenec ima eno figuro, ki jo na začetku postavi na polje z napisom ZAČETEK. 

Eden v skupini začne in hkrati vrže dve igralni kocki. Na eni je zapisano, za koliko polj 

se premakne, na drugi pa, v kateri smeri se premakne. Premaknete se lahko le v 

primeru, da je to mogoče. Lahko se odločite, da se ne želite premakniti in ostanete na 

istem mestu. Če pridete na rjavo polje, vzamete eno igralno karto. Pri tem imate na 

voljo tri kupe kart. Na vsaki igralni karti je vprašanje. Vprašanja so različnih težavnosti 

(1 lažje, 2 srednje in 3 težje). Pravilni odgovori vas lahko popeljejo za 1, 2 ali 3 mesta 

v ustrezno smer. Poleg imate tudi knjigo, v kateri sošolec, ki je za vami, preveri 

odgovor. Zmagovalec igre je tisti, ki prvi v skupini pride do polja, v katerem je zapisano 

CILJ. 

Priporočila za učitelje 

Učitelj učencem predstavi zgodbo o Meglenem mestu in jim poda navodila za igranje 

didaktične igre. Pove tudi, da so navodila priložena igralni podlogi in si lahko učenci z 

njimi pomagajo kadarkoli med igro. Nato jih razdeli v skupine, od 2 do 4 učence.  

Klasifikacije didaktične igre: 

 po delitvi Ivana Toličiča (1961): dojemalna igra, 

 po delitvi Piageta (Bulgarelli in Bianquin, 2016) in Bognarja (1987): igra s pravili, 

 po Cehovi klasifikaciji (Mrak Merkar idr., 2013) glede na način: namizna igra, 

 po Kamenovu (1981): igra tipa »človek ne jezi se«. 
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Slika 2: Škatla didaktične igre Megleno mesto 

Slika 3: Vsi sestavni deli didaktične igre Megleno mesto 

Slika 4: Igralne figure in igralni kocki 
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3.4.2.2 Opis računalniške didaktične igre pot z otoka 

 

 

Didaktična igra pot z otoka govori o dečku, ki zaradi okvare letala pristane na 

nepoznanem otoku. Na poti ga čakajo različne naloge, ki jih mora učenec rešiti, da 

pomaga dečku najti pot z otoka (Slika 5, Slika 6). Didaktična igra je računalniška in je 

izdelana v programu Genially. Za igranje igre je potrebna le internetna povezava, 

pomembno pa je, da imajo učenci možnost, da slišijo tudi zvok. Če učenci igro igrajo 

doma, ni potrebno, da imajo slušalke, a pri delu v računalniški učilnici je to nujno, saj 

tako učence ne moti zvok drugih računalnikov. Podrobnejših navodil učenci ne 

potrebujejo, saj je didaktična igra zasnovana tako, da so učenci pri igri ves čas vodeni 

(z glasovnimi in pisnimi navodili). Program Genially omogoča, da učenci ne morejo 

preskakovati vprašanj, ampak morajo najti pravi odgovor oziroma pritisniti na ustrezno 

polje, da lahko nadaljujejo igro. 

Slika 5: Tine napiše sporočilo (RDI) 

Slika 6: Premikanje po zemljevidu otoka (RDI) 
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Povezava do računalniške didaktične igre: 

https://view.genial.ly/6026acf0c08f630d93007e18/presentation-orientacija-in-smeri-

neba  

Pripomočki: računalnik, slušalke. 

Navodila za učence 

Pri igri se boste premikali s klikom na puščice oziroma pri nekaterih nalogah s klikom 

na odgovore. V zgornjem desnem kotu je znak, na katerega lahko pritisnete kadarkoli 

med igro in pokazala se vam bodo možna polja, ki jih pri igri lahko izberete (Poglavje 

7.4). Dobro poslušajte zvočna navodila, ki jih boste slišali med igro. 

Priporočila za učitelje 

Pomembno je, da učence pred igranjem didaktične igre opozorimo, da morajo pri igri 

slišati zvočna navodila. Če jih ne, nas morajo poklicati, saj lahko tehnologija tudi zataji, 

brez zvočnih navodil pa didaktična igra ne bo dosegla svojega namena. Prav tako je 

pomembno, da učence opozorimo na pazljivo ravnanje s slušalkami. 

Klasifikacije didaktične igre: 

 po delitvi Brambla in Masona, M. D. Roblyera idr. (Gerlič, 2000): tradicionalne 

izobraževalne igre.  

https://view.genial.ly/6026acf0c08f630d93007e18/presentation-orientacija-in-smeri-neba
https://view.genial.ly/6026acf0c08f630d93007e18/presentation-orientacija-in-smeri-neba
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3.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju je zaradi lažje berljivosti v nekaterih delih besedila namizna didaktična 

igra okrajšana z NDI in računalniška didaktična igra z RDI. 

3.5.1 Analiza anketnih vprašalnikov učiteljic 

Naš namen je bil ugotoviti, kako didaktični igri vrednotijo učitelji/ce, zato smo oblikovali 

anketni vprašalnik, ki vključuje vprašanja za posamezni vidik didaktične igre – vizualni, 

motivacijski, zahtevnostni in vsebinski. Za posamezni vidik je v anketni vprašalnik 

najprej vključena lestvica stališč, nato pa še nekaj odprtih vprašanj. Ker nas je 

zanimala tudi primerjava med vrednotenjem namizne didaktične igre in vrednotenjem 

računalniške didaktične igre, oblikovana vprašanja pri obeh didaktičnih igrah preverjajo 

enake lastnosti. V naši raziskavi je sodelovalo pet učiteljic razrednega pouka, ki so 

rešile anketni vprašalnik in so v analizi imenovane kot u1, u2, u3, u4 in u5. 

3.5.1.1 Splošni vtis o didaktičnih igrah 

Zanimalo nas je, kaj je pri učiteljicah pustilo največji vtis, katere naloge so jim ostale 

najbolj sveže v spominu in kako na splošno ocenjujejo ustreznost in primernost 

uporabe zasnovanih didaktičnih iger za poučevanje tematike orientacije in smeri neba 

v 3. razredu.  

Učiteljica 1 in učiteljica 2 zelo podobno evalvirata didaktični igri. Menita, da sta 

didaktični igri zanimivi (u1, u2) in poučni (u1). Kot pozitivno izpostavita, da namizno 

didaktično igro hkrati igra več učencev (u1, u2), ki lahko med sabo tekmujejo ali 

sodelujejo (u1). Na učiteljice so pri namizni didaktični igri pustili največji vtis način 

reševanja in slikovni material (u4) ter barvitost, oblika, predalček s karticami in rešitve 

v obliki knjige (u5). Učiteljica 5 meni, da način, kako so kartice razporejene v predalčke,  

omogoča urejenost in učinkovito pospravljanje po končani igri. Naloga, ki je učiteljici 4 

najbolj ostala v spominu, je iskanje prijateljev. 

Pri računalniški didaktični igri učiteljica 1 in učiteljica 2 izpostavita, da so računalniške 

igre za učence zanimive in privlačne. Všeč so jima bile animacije (u1, u2), papiga (u1, 

u2) in ozadja (u2). Učiteljici 4 in 5 je pritegnilo glasovno vodenje, poleg tega pa 

učiteljica 5 omeni še barvitost, vodenje skozi igro, jasna in kratka navodila ter možnost 

branja navodil. Nalogi, ki sta ostali v njunem spominu najbolj sveži, sta reševanje treh 

ugank (u4) in razlaga smeri neba (u5). Učiteljica 5 pri tej dodaja, da je razumljiva, 

motivacijsko privlačna in tematsko večkrat razložena na različnih ustvarjalnih nalogah.  

Po mnenju več avtorjev (Stoffova, 2016; Hodnik Čadež, 2005; Kolbl in Moravec, 2015)  

je pomembno, da lahko igro uporabimo v različne namene. Kot takšno jo evalvirajo 

tudi učiteljice. Učiteljica 3 vidi uporabnost obeh didaktičnih iger za spoznavanje 

orientacije kot vajo za zbranost, upoštevanje navodil in razvijanje bralne (slušne) 

pismenosti. Učiteljica 4 evalvira didaktični igri kot ustrezni za uporabo pri uvodu, razlagi 
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in utrjevanju orientacije. Po mnenju učiteljice 5 so zamisel, tematika in potek obeh 

didaktičnih iger odlični. Smiselno se ji zdi igranje računalniške didaktične igre za 

usvajanje želenega cilja in nato igranje namizne didaktične igre kot utrjevanje in 

krepitev orientacije na papirju. Medtem ko učiteljice 3, 4 in 5 vrednotijo didaktični igri 

kot primerni za tretji razred, učiteljici 1 in 2 menita, da sta didaktični igri primernejši za 

četrti razred, saj bi bile lahko naloge za učence tretjega razreda prezahtevne. 

3.5.1.2 Vizualni vidik didaktičnih iger 

V petstopenjsko lestvico smo vključili dve trditvi in sicer: »Didaktična igra je vizualno 

privlačna.« in »Zemljevid je pregleden, zato se je na njem lahko znajti.«. Vseh pet 

učiteljic meni, da izjavi popolnoma držita. Tudi pri odgovorih na odprta vprašanja glede 

vizualnega vidika so odzivi pozitivni.  

NDI: Ko smo učiteljicam zastavili vprašanje, kakšna se jim zdi namizna didaktična igra 

na pogled, so najpogosteje podale odgovor privlačna (u1, u2, u3 in u5). Poleg tega so 

didaktično igro opisale tudi kot zanimivo, pregledno, barvito in lepo oziroma lično 

izdelano. Učiteljica 4 je dodala, da je igralna plošča primerno velika. Kot odgovor na 

vprašanje, kaj jih pritegne pri namizni didaktični igri, je več učiteljic navedlo 

razporeditev v škatli, knjižico z rešitvami in njen način izdelave ter kartice (u1, u2, u3, 

u5). Dve učiteljici sta tu izpostavili barve (u3, u4), eni izmed njiju so se te zdele tople 

(u4). Učiteljica 4 je kot odgovor navedla še nasmejane otroške obraze ter razgibane 

objekte. Učiteljica 5 je zapisala, da igra izraža pozitivne namige in željo po igranju, iz 

česar lahko sklepamo, da so namigi motivacijski. Ti so uporabljeni na karticah z 

vprašanji predvsem z različnimi slikami ali znotraj vprašanj. 

RDI: Računalniško didaktično igro so vrednotile kot na pogled privlačno (u1, u2) in 

animacijsko, slikovno ter glasovno zanimivo (u2, u3, u4, u5). Učiteljica 4 je izpostavila 

tudi barvit in zapolnjen ekran. Učiteljice so izpostavile različne animacije, ki so jih 

pritegnile po izgledu (u1, u2), kot so pomoč papige (u1), narava, voda, sporočilo v 

steklenici in premikanje likov (u4). Učiteljica 1 je navedla tudi enostaven pregled, iz 

česar lahko sklepamo, da pri didaktični igri ni odvečnih elementov, učiteljica 5 pa je 

zapisala, da jo pritegne postavitev elementov, ki so ključni za nadaljevanje igre. To je 

tudi ena izmed prednosti, ki jo omogoča program Genially, saj lahko didaktično igro 

oblikujemo tako, da učenci šele ob pritisku na pravi odgovor nadaljujejo igro. Poleg 

tega so navedle še barve (u2, u3), dinamiko (u3), ozadja (u2) in ustrezno velikost 

fotografij (u5). 

NDI in RDI: Izmed petih učiteljic je imela le ena predlog za spremembo izgleda 

namizne didaktične igre in sicer učiteljica 3, ki je predlagala, da bi lahko v didaktično 

igro vključili več ras otrok (temnopolti itd.), kar je dober in izvedljiv predlog. Predlogov 

za spremembo izgleda računalniške didaktične igre učiteljice niso imele. 
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3.5.1.3 Motivacijski vidik didaktičnih iger 

Učiteljice so na splošno podale pozitivna mnenja glede motivacijskega vidika 

didaktičnih iger. Vse učiteljice se strinjajo s trditvijo, da bi naloge didaktičnih iger 

učence motivirale, tako namizne kot računalniške didaktične igre. Višjo stopnjo 

strinjanja so izkazale učiteljice glede nalog računalniške didaktične igre, saj so tu vse 

učiteljice trditev ocenile z najvišjo oceno (Preglednica 6).  

NDI: Učiteljice menijo, da bi pri didaktični igri Megleno mesto učence motiviralo 

premikanje proti cilju (u1, u2, u5), tekmovalnost (u3) in vsi sestavni deli didaktične igre 

(u4) ter njihova oblika in barvitost (u5). Učiteljica 4 meni, da je preveč nalog »kam kaže 

prst«, ostale učiteljice pa niso nobene naloge izpostavile kot takšne, pri kateri bi se 

lahko učenci dolgočasili.  

RDI: Učenci so običajno za igranje računalniških iger motivirani (Lowe, 1988; Aleksič, 

Ivanovič, 2014), kar menijo tudi učiteljice. Pri didaktični igri pot z otoka so učiteljice kot 

motivacijo izpostavile že samo to, da je didaktična igra računalniška (u1, u2). 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije nam omogočajo, da vključujemo različne 

elemente, ki izboljšajo učenje (Bramble in Mason, 1985). Te specifike, ki jih 

računalniške igre omogočajo, učiteljice vrednotijo kot motivacijske. To so dinamika in 

gibanje figur (u3), klikanje (u4), glasovna motivacija in vodena pomoč (u5). Motivacijski 

se jim zdita tudi naloga oziroma pomoč Tinetu z otoka (u1, u2, u4, u5) in odpiranje 

pisem z ugankami (u4). Nobena izmed nalog se jim ne zdi takšna, da bi se učenci 

dolgočasili, predlog za spremembo glede motivacijskega vidika pa je podala le 

učiteljica 3, ki je predlagala, da bi bilo lahko pri didaktični igri manj ponujenih možnosti. 

NDI in RDI: Vse učiteljice se popolnoma strinjajo s trditvijo, da bi se pri igranju 

didaktičnih iger učenci zabavali. Torej sta obe didaktični igri kljub učnim ciljem zabavni, 

kar je ključen element didaktičnih iger (Rugelj, 2014). Pomemben element, ki ga lahko 

vpeljemo v didaktično igro in učence motivira, je tudi radovednost (Heckhausen, b. d., 

v Umek idr., 2013). Po mnenju učiteljic smo to dosegli, še posebej pri računalniški 

didaktični igri, ki so ji učiteljice namenile višjo oceno glede vzbujanja zanimanja in 

radovednosti kot namizni didaktični igri. Sklepamo, da to zato, ker učenci pri didaktični 

igri pot z otoka ne vedo, kaj jih pri igranju čaka, medtem ko pri didaktični igri Megleno 

mesto vidijo igralno ploščo in zato približno vedo, kako bo igra potekala. 

Didaktična igra Megleno mesto po mnenju učiteljic vzbuja pri učencih tekmovalnost, 

pri didaktični igri pot z otoka pa kar štiri učiteljice to pogrešajo. Sklepamo lahko, da se 

učiteljicam zdi smiselno vključevati tekmovanje v didaktične igre. 
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Preglednica 6: Petstopenjska lestvica glede motivacijskega vidika 

Trditev Didaktična 

igra 

Število učiteljev, ki je označilo določen 

odgovor. 

Sploh 

ne 

drži. 

Ne 

drži. 

Ne 

morem 

se 

odločit

i. 

Drži. Popoln

oma 

drži. 

Menim, da bi v 

didaktični igri 

zastavljene naloge 

učence motivirale. 

NDI 0 0 0 1 4 

RDI 0 0 0 0 5 

Menim, da bi se učenci 

pri igranju didaktične 

igre zabavali. 

NDI 0 0 0 0 5 

RDI 0 0 0 0 5 

Menim, da didaktična 

igra pri učencih vzbuja 

zanimanje in 

radovednost. 

NDI 0 0 0 2 3 

RDI 0 0 0 0 5 

Didaktična igra pri 

učencih vzbuja 

tekmovalnost. 

NDI 0 0 0 2 3 

Pri igri pogrešam 

možnost tekmovanja 

med učenci. 

RDI 0 0 1 2 2 
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3.5.1.4 Zahtevnostni vidik didaktičnih iger 

NDI in RDI: Mnenja učiteljic glede zahtevnosti nalog so bila različna. Učiteljice 3, 4 in 

5 menijo, da so naloge primerne zahtevnosti, medtem ko učiteljici 1 in 2 mislita, da bi 

bili didaktični igri primernejši za četrti ali peti razred. Učiteljica 1 ocenjuje didaktični igri 

ustrezni za zmožnejše v tretjem razredu, v četrtem razredu za vse učence in v petem 

ter nadaljnjih razredih za učence s težavami ali posebnimi potrebami. Obe učiteljici 

vidita kot zahtevnejše naloge z vetrokazom, prav tako tudi nalogo z manjkajočo 

vetrovnico. Učiteljici 3, pri kateri smo izvajali raziskavo tudi z učenci v razredu, se 

naloge namizne in računalniške didaktične igre niso zdele prezahtevne, pri 

računalniški didaktični igri bi bile lahko po njenem mnenju naloge premikanja po 

zemljevidu celo zahtevnejše. Učiteljica 4 meni, da zahtevnejše naloge didaktične igre 

Megleno mesto dajejo učencem možnost za razmišljanje in močne spodbude za 

reševanje. Kot zahtevnejše naloge pri didaktični igri pot z otoka pa izpostavi naloge z 

vetrokazom, a te po njenem mnenju spodbujajo k višji ravni razmišljanja, ker morajo 

uporabiti že pridobljeno znanje orientacije. To so naloge, ki jih morajo učenci rešiti, da 

pride kapitanka Mici od otoka Banan do otoka Ena pot. Da jim to uspe, morajo znati 

uporabiti vetrokaz in poznati razporeditev smeri neba na vetrovnici. Tako glede na 

smer, iz katere piha veter, določijo še ostale smeri neba in rešijo vse tri uganke (Slika 

7).  

Učiteljica 5 doda še primerjavo obeh didaktičnih iger, pri kateri se ji zdi računalniška 

zahtevnejša, saj učenci pri več nalogah določajo smeri neba glede na vetrovnico. 

Eno izmed naših vprašanj, ki smo jih zastavili učiteljicam, je bilo tudi, katera naloga se 

jim je vtisnila v spomin z vidika zahtevnosti. Pri didaktični igri Megleno mesto so bile to 

naloge z vetrokazom (u1, u2, u3) in naloge, povezane z orientiranjem na igralni plošči 

glede na osebe oziroma objekte (u4, u5). Pri računalniški didaktični igri so se 

učiteljicam z vidika zahtevnosti prav tako vtisnile v spomin naloge z vetrokazom 

oziroma vetrom (u2, u4). Poleg teh so navedle še naloge orientacije glede na vzhajanje 

Slika 7: Reševanje treh ugank (RDI) 
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sonca (u3), naloge z manjkajočo vetrovnico in vetrovnico, obrnjeno v drugo smer (u1) 

ter naloge, ki poleg vprašanja zahtevajo orientacijo na igralni plošči (u5). 

Boller in Kapp (2017) med ključne elemente igre vključujeta tudi stopnjevanost, ki 

omogoči igralcem prehajanje od lažjega k težjemu oziroma igralcem, ki imajo različne 

izkušnje, omogoči igranje iste igre. Iz odgovorov anketnega vprašalnika je razvidno, 

da vse učiteljice menijo, da so naloge obeh didaktičnih iger primerno stopnjevane in 

trditvi namenijo najvišjo oceno (Preglednica 7). Učiteljica 1 jasno povzame, da so 

naloge didaktične igre Megleno mesto razdeljene v tri zahtevnostne stopnje, vsak 

učenec pa lahko izbere sebi primerno. Pri didaktični igri pot z otoka pa so naloge na 

začetku igre lažje kot na koncu. Takšen je bil tudi naš cilj – obe didaktični igri 

stopnjevati na način, ki ustreza posamezni didaktični igri. Učiteljici 4 in 5 dodajata, da 

so pri didaktični igri Megleno mesto glede na tri stopnje primerno zasnovane tudi 

naloge. 

Zanimalo nas je tudi, kaj učiteljice menijo o zahtevnosti navodil. Ta so ključnega 

pomena za didaktično igro. Navodila morajo biti preprosta, jasna in kratka (Mrak 

Mehar, 2013). Vsem učiteljicam se zdijo navodila obeh didaktičnih iger razumljiva in 

jasna. Učiteljica 4 za Megleno mesto zapiše, da v njih ni odvečnih usmeritev. Učiteljica 

5 pa navodila didaktične igre pot z otoka evalvira kot računalniško lepo vodena. 

Dodaja, da je glas prijeten in govor razločen. 
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Preglednica 7: Petstopenjska lestvica glede zahtevnostnega vidika 

Trditev Didaktična 

igra 

Število učiteljev, ki je označilo določen 

odgovor. 

Sploh 

ne 

drži. 

Ne 

drži. 

Ne 

more

m se 

odloči

ti. 

Drži. Popol

noma 

drži. 

Naloge so primerno 

zahtevne za večino 

učencev. 

NDI 0 0 0 3 2 

RDI 0 0 0 4 1 

Navodila za igranje 

didaktične igre so 

razumljiva in povsem 

jasna. 

NDI 0 0 0 3 2 

RDI 0 0 0 2 3 

Učencem premikanje 

po zemljevidu ne bi 

povzročalo težav. 

NDI 0 0 0 3 2 

RDI 0 0 0 3 2 

Zahtevnost nalog je 

primerno stopnjevana. 

NDI 0 0 0 0 5 

RDI 0 0 0 0 5 
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3.5.1.5 Vsebinski vidik didaktičnih iger 

Didaktična igra naj bi imela neko temo oziroma ozadje didaktične igre ter zgodbo, ki 

se prepleta skozi celotno didaktično igro ali določa razlog, zakaj jo igramo (Boller in 

Kapp, 2017).  

NDI: Tema namizne didaktične igre je zgodba o Meglenem mestu, naloge na igralnih 

karticah pa predstavijo izzive in zaplete, ki jih megla prinese prebivalcem mesta. 

Učiteljice menijo, da bi učence vsebina didaktične igre pritegnila (Preglednica 8). 

Učiteljici 1 se zdi motiv megle zanimiv, a hkrati strašljiv. Vsebina didaktične igre 

Megleno mesto bi učence motivirala (u4, U5), poleg tega pa izraža tudi pozitivna čustva 

o pomoči (u5). 

RDI: Temo računalniške didaktične igre predstavlja iskanje poti z otoka, to pa 

predstavlja tudi razlog, zakaj didaktično igro igramo. Učiteljice navajajo, zakaj je 

računalniška didaktična igra vsebinsko privlačna in sicer, ker gre za zgodbo o otokih 

(u1, u5), kapitanih, gusarjih, kar vedno pritegne učence (u1). Poleg tega tudi zato, ker 

je akcijska (u3) in v učencih vzbuja radovednost, iskanje poti pa učence pritegne k 

igranju (u4). Učiteljica 3 doda še, da papiga in Mici igro dodatno popestrita. 

NDI in RDI: Naloge in vprašanja tako namizne kot tudi računalniške didaktične igre se 

zdijo učiteljicam razumljiva (Preglednica 8). 

Pri didaktičnih igrah smo podali učencem povratne informacije na različne načine – pri 

namizni didaktični igri v obliki knjige z rešitvami, oštevilčenimi tako kot igralne kartice 

(lažje iskanje) in pri računalniški didaktični igri v obliki sporočil oziroma polj, ki se 

pojavijo takoj ob pritisku na odgovor. Učiteljice so vrednotile povratno informacijo kot 

ustrezno pri obeh didaktičnih igrah (Preglednica 8), a povprečno nekoliko boljšo 

povratno informacijo računalniške didaktične igre. Kot dodatne možnosti, ki jih vidijo 

za podajanje povratnih informacij pri didaktični igri Megleno mesto, učiteljice navajajo 

zbiranje točk (u3) in razdelitev knjige in nalog na tri barve – za hitrejše iskanje rešitev 

(u4, u5). Pri didaktični igri pot z otoka bi po mnenju učiteljic prav tako lahko vključili 

zbiranje točk (u3) in glasovno povratno informacijo (u4). 

Glede vsebinskega vidika nas je zanimalo še, katere cilje didaktični igri najbolje 

uresničujeta. Posamezne učiteljice za obe didaktični igri navajajo cilje zelo podobno. 

Učiteljici 1 in 2 navajata cilj, da učenci poznajo glavne smeri neba, učiteljica 2 pa še 

dodaja, da se orientirajo. Učiteljica 3 navaja orientacijo s pomočjo kompasa za 

namizno didaktično igro in orientacijo glede na vzhajanje sonca s pomočjo kompasa 

za računalniško didaktično igro. Učiteljici 4 in 5 kot glavni cilj izpostavita orientacijo. 

Učiteljica 4 pri didaktični igri Megleno mesto cilj, ki ga didaktična igra najbolje 

uresničuje, razdela na orientacijo v prostoru, na listu in v naravi. Učiteljica 5 pa vidi kot 

glavni cilj didaktične igre pot z otoka orientacijo s poudarkom na vetrokazu. 
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Preglednica 8: Petstopenjska lestvica glede vsebinskega vidika 

Trditev Didaktična 

igra 

Število učiteljev, ki je označilo določen 

odgovor. 

Sploh 

ne 

drži. 

Ne 

drži. 

Ne 

more

m se 

odloči

ti. 

Drži. Popol

noma 

drži. 

Vsebina didaktične 

igre bi učence 

pritegnila. 

NDI 0 0 0 1 4 

RDI 0 0 0 1 4 

Naloge in vprašanja 

se mi zdijo razumljiva. 

NDI 0 0 0 2 3 

RDI 0 0 0 2 3 

Učenci po nalogah na 

ustrezen način dobijo 

povratno informacijo. 

NDI 0 0 0 1 4 

RDI 0 0 0 0 5 

Naloge didaktične igre 

so dobro povezane z 

učnimi cilji učnega 

načrta za spoznavanje 

okolja v 3. razredu. 

NDI 0 0 0 3 2 

RDI 0 0 0 3 2 
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3.5.2 Analiza intervjujev z učenci 

Po izvedbi didaktičnih iger sem z učenci, razdeljenimi v manjše skupine, izvedla 

skupinski polstrukturirani intervju, da bi ugotovila, kako vrednotijo didaktično igro, ki so 

jo igrali. Učenci, ki so igrali namizno didaktično igro, so bili pri intervjuju razdeljeni 

enako kot pri igranju igre. Učence, ki pa so individualno igrali računalniško didaktično 

igro, sem za intervju naključno razdelila v skupine. V Poglavju 7.6 in Poglavju 7.7 so 

zapisana okvirna vprašanja intervjuja. Ta se nanašajo na različne vidike didaktične igre 

in sicer na splošni vtis o igri, vizualni vidik, motivacijski vidik, zahtevnostni vidik in 

vsebinski vidik. Ker pa je bil moj namen tudi, da bralec magistrskega dela dobi nek 

okvirni vtis, kako vrednotijo didaktični igri učenci v primerjavi z učitelji, so vprašanja, ki 

smo jih zastavili učencem in učiteljem, podobna. 

3.5.2.1 Splošni vtis o didaktičnih igrah 

Na začetku vsakega intervjuja smo učencem zastavili nekaj splošnih vprašanj, da bi 

ugotovili, kaj so si učenci najbolj zapomnili pri posamezni didaktični igri.  

NDI: Pri namizni didaktični igri Megleno mesto je več učencev omenilo različne dele 

didaktične igre, kot so kocke, figure (U1), kartice (U5, U6, U10) in rešitve (U4). Učencu 

2 so se posebej vtisnile v spomin kartice z vetrokazi. Iz intervjujev lahko razberemo, 

da so si poleg sestavnih delov učenci zapomnili tudi to, da so hitro vedeli, po kateri poti 

morajo iti, torej so igrali strateško. Učenec 3 je povedal, da je ugotovil, katera pot je 

daljša in katera krajša ter nato šel po krajši. Tudi učenca prve skupine sta povedala, 

da sta takoj vedela, katera je najbližja pot, torej po kateri poti morata iti (U4, U10). 

Poleg izbire krajše poti lahko učenci igrajo strateško tudi z izbiro različnih kartic. 

Učenec 8, ki je bil zmagovalec igre, je povedal, da je na koncu za zmago potreboval 

premik za eno polje, zato je izbral kartico, vredno eno točko, ki ga je po pravilnem 

odgovoru pripeljala do zmage. Kljub temu, da je didaktična igra strateška in odločitve 

učencev vplivajo na razplet igre, pa ni vse odvisno le od učencev. To je v intervjuju 

izpostavil učenec 7, ki se je pošalil, »da mu kocke niso dajale sreče«. Učenci več 

skupin so navedli, da so si najbolj zapomnili, kaj so se naučili pri didaktični igri, na 

primer smeri neba (U8, U9). Učenec 3 se je naučil, da se priprava za določanje smeri 

vetra imenuje vetrokaz in ne vetromer. 

Pri vprašanju, kaj bi pri igri spremenili, so učenci dajali zanimive predloge. Več učencev 

je predlagalo dodatna polja. Ena izmed idej je bila polje zapor, na katerega prideš in 

moraš tam počakati – tako kot pri igri monopolyju (U10). Ideja Učenca 7 so »štalce«, 

ki jih lahko najdemo pri igri človek ne jezi se. Učenec 4 je predlagal še polja, na katera 

prideš in se moraš premakniti nekaj polj naprej, nazaj ali pa kar na start. Učenci prve 

skupine bi dodali več stavb, predlagali pa so tudi, da bi stavbe lahko obiskovali (Intervju 

1). Učenec 11 je predlagal še polje na kocki, pri katerem se lahko premakneš za 6 polj. 

Nekaj učencev je izrazilo željo, da bi bila igra daljša (U2, U8). Od teh je eden dodal, 

da bi bila lahko igra čez celo mizo (U2). Eden izmed predlogov je bilo tudi »požiranje« 

(U1, U3, U9). 
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RDI: Pri računalniški didaktični igri so kot tisto, kar so si učenci zapomnili, izpostavili 

različne naloge didaktične igre. Najpogostejši odgovor (U12, U13, U18, U19, U22) so 

bile ladjice oziroma uganke, ki so jih morali rešiti učenci, da je Mici prišla od otoka 

Banan do otoka Ena pot. Ostali deli didaktične igre, ki so jih učenci navedli, so še 

naloga s kompasom (U12, U14, U15), skrivanje ter nato iskanje papige (U20, U22), 

premikanje po zemljevidu (U21) in začetek didaktične igre, ko deček leti z letalom in 

pristane na otoku (U16). Poleg različnih nalog so navedli še dečka, letalo, piratsko 

ladjo, papigo (U15) in piratko (U15, U17). 

Ko smo vprašali učence, kaj bi spremenili, jih je le nekaj imelo predloge. Več bi jih 

želelo, da bi bila igra daljša oziroma bi imela več nalog (U14, U17, U20, U22). Učenec 

15 je predlagal več ugank in več zvoka ter da bi bila igra bolj napeta. Učenec 13 bi 

želel več namigov pri ugankah, a smo kasneje ugotovili, da tistih, ki so bili, sploh ni 

opazil. 

Mnenje o igranju didaktične igre v skupini (NDI) in individualno (RDI) 

NDI: Zanimalo nas je tudi, kako se je učencem zdelo igranje namizne didaktične igre 

v skupini. Učenci, ki so igrali namizno didaktično igro Megleno mesto, so v vseh 

skupinah to izpostavili kot zelo pozitivno, le v eni skupini so se pri tem pritožili nad 

goljufanjem enega učenca pri metanju kocke (Poglavje 7.8.1). Dva učenca sta še 

povedala, da jima je bilo všeč, da so igrali igro vsi naenkrat (U1) in da se v zadnjem 

času niso mogli veliko igrati zaradi epidemioloških razmer (U6).  

RDI: Računalniška didaktična igra pa je potekala individualno na računalniku, zato nas 

je zanimalo, kako to vrednotijo učenci. Kot so omenili že učitelji (Poglavje 3.5.1), lahko 

tudi iz odgovorov učencev razberemo, da so učenci za igranje računalniških iger 

motivirani. V vseh skupinah, ki so igrale računalniško didaktično igro, je bilo učencem 

všeč, da so igrali didaktično igro na računalniku. Nekateri učenci (U19, U22) so 

pokazali zanimanje nad računalniki in računalniškimi igrami na splošno, eden pa je 

izrazil željo, da bi računalniške igre igrali vsak dan (U22). Isti učenec je igro primerjal 

tudi z drugo računalniško igro, a ni navedel, katero. Pri vprašanju o tem, ali bi bilo 

učencem všeč, da bi lahko pri računalniški didaktični igri tekmovali med sabo, so izrazili 

različna mnenja. Nekaterim bi bilo všeč, da bi lahko tekmovali s sošolci (U13, U15, 

U19, U22), tako kot so tega nekateri vajeni že iz drugih računalniških iger (U13, U22). 

Kar nekaj učencem (U12, U14, U16, U18, U20, U21) pa je bolj všeč individualno igranje 

igre na računalniku. Razlogi so različni. Učenec 12 pojasni, da mu je bilo všeč 

individualno igranje igre zato, »ker ni bilo toliko hrupa, da si lahko delal«. Drugemu 

učencu je bilo to všeč, ker ne mara tekmovati (U18). Učenec 21 pojasni, da je bil on 

bolj med zadnjimi, ki so končali z igro, saj je bral oblačke, ki jih nekateri niso. 

3.5.2.2 Vizualni vidik 

NDI: Glede vizualnega vidika nas je zanimalo predvsem, kaj učence pritegne pri 

določeni didaktični igri in kako so se znašli na zemljevidu mesta (NDI) oziroma otoka 

(RDI). Pri namizni didaktični igri so učence pritegnile stavbe mesta (U10), kartice (U1, 

U8, U9) in »stričkoti« oziroma prijatelji, ki živijo v mestu (U6). Nasprotno se je dvema 
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učencema izgled prijateljev zdel strašljiv (U3, U7). Presenetilo nas je, da je pri tem 

vprašanju kar nekaj učencev izpostavilo igralni kocki (U2, U3, U11), ki sta bili učencem 

všeč. Učenci so se na zemljevidu mesta znašli in nihče ni rekel, da bi mu pri tem kaj 

povzročalo težave. Učenec 9 je povedal, da si je pri tem pomagal s karticami, na 

katerih so narisani prijatelji in njihove hiše, kar pa se povezuje z zemljevidom. 

RDI: Tako kot za namizno didaktično igro nas je tudi za računalniško didaktično igro 

zanimalo, kaj učence pri igri pritegne na izgled. Nekateri so povedali, da so jih pritegnili 

liki didaktične igre, kot so Tine (U14), Mici (U20) in papiga (U17). Učenca 19 pa je 

pritegnilo kar vse. Učenci so se znašli na zemljevidu in tako kot pri namizni didaktični 

igri s tem niso imeli težav. 

3.5.2.3 Motivacijski vidik 

NDI: Med igranjem namizne didaktične igre je bilo opaziti, da so učenci motivirani. Kot 

lahko razberemo iz intervjujev, je bila motivacija za igranje tako notranja kot zunanja. 

Nekateri učenci so bili zelo tekmovalni, kar lahko povežemo z zunanjo motivacijo. 

Izkazovali so situacijski interes, saj so očitno pokazali, da so jih pritegnile naloge, ki so 

bile po njihovem mnenju ustrezne zahtevnosti. 

Odzivi učencev so bili zelo pozitivni. Vse skupine so se pri igranju didaktične igre 

zabavale, kar smo opazili že v razredu. Učencem druge skupine je bilo posebej všeč 

to, da so se igrali skupaj (U1, U6, U9) in vsi naenkrat (U1). Kot lahko razberemo, se 

zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa v šoli niso mogli toliko igrati, zato jim je bilo 

to še posebej všeč (U6). Zabavne so se jim zdele tudi kocke, premikanje s figuricami, 

kartice in slike na karticah (U1). V prvi skupini so kot zabavno izpostavili premikanje, 

ko so si popestrili igro tako, da so igralne figure premaknili na določene stavbe 

(Poglavje 7.8.1).  

V tretji skupini smo že med samo igro opazili izrazito tekmovalnost. To se je pokazalo 

tudi pri odgovorih intervjuja. Ko smo vprašali učence, kaj jim je bilo zabavno, je 

zmagovalec igre povedal, da to, da je zmagal (U8), nek drug učenec pa je zmago tega 

učenca izpostavil na začetku intervjuja kot stvar, ki si jo je pri igri najbolj zapomnil 

(U11). Prav tako je bilo zanimivo, da so si učenci skupine zapomnili prav vsako 

podrobnost igranja, na primer kdaj in za koliko polj je kdo koga prehitel, kdo je 

največkrat dobil kartico ter največkrat bral rešitve in katere kartice so učenci izbrali 

(Intervju 3). Glede na pred- in potest (Preglednica 9) sta v tej skupini dva učenca 

naredila največji napredek v znanju izmed vseh, ki so igrali namizno didaktično igro – 

učenec 3 (0,67) in učenec 7 (0,71). To lahko povežemo s tem, da je bila skupina 

tekmovalna in za igranje zelo motivirana. Kljub tekmovalnosti so se učenci zelo 

zabavali. Povedali so tudi, da so se veliko smejali (U7). 

Pri igranju namizne didaktične igre se večina učencev ni dolgočasila, nekaj pa jih je 

povedalo, da so se dolgočasili, ko niso mogli naprej (torej zavalili kocko in dobili smer, 

kamor se niso mogli premakniti) (U2), pri vprašanjih za 1 točko (U10) in med branjem 

rešitev (U11). Glede radovednosti sta dva učenca druge skupine povedala, da ju je 
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zanimalo predvsem, katero kartico bosta dvignila, enega učenca pa, kaj bo pokazala 

kocka (Poglavje 7.8.2). Vprašani učenci so izrazili željo, da bi didaktično igro igrali 

ponovno ali še kdaj v prihodnje (Poglavje 7.8.1, Poglavje 7.8.3).  

RDI: Tudi ob igranju računalniške didaktične smo zaznali, da so bili učenci motivirani. 

Pri tej didaktični igri so učenci izrazili predvsem situacijski interes, ki so ga vzbudile 

sama tema in naloge računalniške didaktične igre. V primerjavi z namizno didaktično 

igro ni bilo tekmovanja ali zaznanih drugih zunanjih pokazateljev motiviranosti 

učencev, zato lahko trdimo, da je bila pri tej didaktični igri motivacija predvsem 

notranja.  

Učenci so povedali tudi, da so se pri igranju zabavali in navedli nekaj stvari, ki so se 

jim zdele zabavne. Nekaj učencev je povedalo, da je bilo zabavno vse (U13, U17, U19, 

U22). Zanimivo se nam zdi, da je več učencev omenilo premikanje po zemljevidu otoka 

(U13, U15, U16, U18, U21). Poleg tega so bili kot zabavni omenjeni še papiga (U14, 

U17), branje sporočil (U21), namigi pri igranju (U12), naloga s kompasom (U12) in 

imena otokov (U20). Enemu izmed učencev šeste skupine (U17) je bilo všeč, da se je 

otok Banan imenoval po sadju, glede imena otoka Ena pot pa je eden izmed učencev 

povedal, da se mu zdi ime čudno (U20). 

Učenec 12 in učenec 21 sta se strinjala, da je bila igra tako zabavna, da je bilo prehitro 

konec, medtem ko se je zdela učencu 18 ravno prav dolga. Več učencev bi želelo igro 

nadaljevati oziroma igrati ponovno (U12, U13, U15, U16, U21). Nihče izmed vprašanih 

pa se med igro ni dolgočasil. 

3.5.2.4 Zahtevnostni vidik 

Pri zahtevnostnem vidiku nas je zanimalo, kako učenci vrednotijo zahtevnost nalog, 

navodil, premikanja po zemljevidu in stopnjevanost težavnosti. 

NDI: Naloge na karticah so se zdele nekaterim učencem kar zahtevne (U2, U10), 

medtem ko drugim reševanje teh ni predstavljalo težav (U3, U6, U7, U8, U11). Pri tem 

sta učenec 1 in učenec 6 povedala, da so se jima naloge testa zdele kar zahtevne v 

primerjavi z nalogami na karticah. Glede na rezultate pred- in potestov so vsi učenci, 

ki so povedali, da jim naloge niso predstavljale težav, izkazali napredek v znanju. Poleg 

tega so bili vsi ti učenci učno povprečni ali pa učno zmožnejši. Učenci različnih 

zmožnosti so navedli naloge, ki so se jim zdele zahtevnejše. Kot težje naloge so učenci 

izpostavili naloge z vetrokazom (U2, U4, U11) in vprašanja, vredna tri točke (U10). 

Učenci kot lažja vrednotijo vprašanja, vredna eno točko (U1, U9). Sklepamo lahko, da 

je bila stopnjevanost vprašanj na treh zahtevnostnih stopnjah ustrezna, saj so vsi 

vprašani učenci (U1, U2, U4, U6, U9, U10) izrazili mnenje, da so naloge vredne eno 

točko najlažje, najtežje pa so naloge, vredne tri točke. Premikanje po zemljevidu 

Meglenega mesta se je učencem zdelo lahko (U3, U6, U7, U8, U11), prav tako tudi 

razumljivost navodil (U1, U2, U3, U6, U7, U8, U9, U10). Glede teh je učenec 11 

povedal, da mu ta na začetku niso bila jasna, ko so začeli igrati, pa mu je šlo. 
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RDI: Učenci so imeli glede zahtevnosti nalog podobna mnenja. Glede na zmožnosti 

so učenci različnih skupin povedali, da se jim naloge na splošno niso zdele zahtevne 

(U13, U17, U19, U20, U21, U22). Učenec 12 je kot težjo navedel nalogo z raztrgano 

vetrovnico in učenec 14 premikanje po zemljevidu. Največ učencev je kot težje  

izpostavilo reševanje ugank na poti z otoka Banan do otoka Ena pot (U13, U16, U17, 

U20), pri katerih sta bili nekaterim zahtevnejši druga in tretja ladjica (U13, U16, U21). 

Učenec 21 je pojasnil, da to zato, ker si niso mogli pomagati s kompasom. Tudi pri teh 

ugankah je bil naš namen stopnjevati težavnost, kar nam je glede na odgovore 

učencev uspelo. Toda na splošno didaktično igro glede stopnjevanosti vrednotijo 

različno. Nekateri so povedali, da so se jim zdele naloge na začetku lažje kot na koncu 

(U12, U13, U15, U18, U21), medtem ko so se drugim zdele vse naloge podobno 

zahtevne (U14, U16, U17, U19, U20, U22). Ko smo učence vprašali, če bi raje videli, 

da bi lahko sami izbirali zahtevnost vprašanj, je bil predlog nekaterim všeč (U15, U16, 

U22), nekaterim pa ne, saj menijo, da bi potem izbirali lažja vprašanja, zaradi česar bi 

bila igra »bedna« (U13), nezanimiva (U21) in nepoučna (U12). Premikanje po 

zemljevidu otoka je bilo vsem učencem razumljivo, nekateri so ga navedli celo kot 

najlažji del igre (U12, U13, U15, U17, U19, U22). Pri tem je učenec 21 dodal, da če se 

je moral premakniti proti vzhodu, je le pogledal, kje je V in si tako pomagal z vetrovnico. 

Poleg premikanja so se zdele učencem lažje še nekatere naloge in sicer naloga, pri 

kateri poberejo papirček, ki ga prinese papiga (U13, U15, U16), naloga, pri kateri se 

papiga skrije Tinetu (U18), uganke oziroma ladjice (U14), naloga s kompasom (U14) 

in naloga na koncu, ko morajo izbrati pot, ki vodi do ladje (U12, U21). Iz pogovora smo 

razbrali, da so pri tej zadnji nalogi učenci izbrali rešitev bolj na podlagi tega, kje je ladja 

kot danih navodil za premikanje. Glede razumljivosti navodil vsi učenci menijo, da so 

razumljiva. Učenec 21 je še dodal, da če glasovnega navodila ni razumel, je nato 

navodilo prebral.  

3.5.2.5 Vsebinski vidik 

Namizna didaktična igra 

NDI: Pri vprašanju, ali učence pritegne zgodba igre, so bila mnenja različna. Dva 

učenca menita, da je zgodba zanimiva (U10) in dobra (U4), medtem ko je učenec 3 

povedal, da mu na splošno zgodbe niso več tako zanimive, čeprav pri tem ni konkretno 

omenil zgodbe didaktične igre Megleno mesto. Kot stvar, ki je bila učencem pri vsebini 

igre všeč, so izpostavili povezanost vseh sestavnih delov igre. Učenec 4 je povedal, 

da se mu je zdelo dobro, da je imel vsak lik igre svojo hišo in je moral gledati, kje živi, 

učenec 10 pa dodal, da se je to povezovalo tudi z igralnimi karticami. Zato je bilo treba 

dobro prebrati navodila, kar je po mnenju učencev naredilo igro še zanimivejšo (U10). 

Povezanost vseh delov – stavb, likov in igralnih kartic – je izpostavil tudi učenec 9. 

Povzamemo lahko, da je zgodba didaktične igre Megleno mesto povezana in privlačna 

tudi z vsebinskega vidika. 

Da je didaktična igra kakovostna, mora vključevati tudi ustrezno povratno informacijo 

(Kolbl, 2014). Glede te je učenec 7 podal predlog, da bi namesto branja rešitev o 

pravilnem odgovoru morali razmisliti soigralci. 
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Pri vprašanju o razumljivosti nalog in vprašanj nihče izmed vprašanih učencev ni 

izpostavil, da bi bilo kaj nejasnega ali da bi imel pri tem kakšne težave.  

Učenci so navedli, da so se z igro naučili nekaj novega in sicer so navedli pravila igre 

(U4), oznake za smeri neba (U6, U9), vetrokaz (U2, U3, U6, U9, U10) in smeri neba 

(U8, U10). Nekateri učenci so smeri neba poznali že prej, a so v intervjuju povedali, da 

jih zdaj še bolj (U1, U9). 

RDI: Učenci so pri vsebinskem vidiku računalniške didaktične igre izpostavili kar nekaj 

stvari, ki so jim bile všeč. Navedli so like, kot sta Mici in papiga (U21), različne naloge, 

na primer ladjice (U17), pobiranje papirčka (U15, U16), iskanje papige (U13) in dela 

zgodbe, ko Tine vrže steklenico Mici (U21) ter ko vsi skupaj odplujejo (U12).  

Zanimalo nas je tudi, kako vrednotijo povratno informacijo in namige, ki jih lahko 

uporabijo pri igranju. Vsem vprašanim učencem je bilo všeč, da so takoj ob pritisku na 

nek odgovor izvedeli, ali so odgovorili pravilno ali ne. Dva učenca sta dodala, da je bilo 

dobro da si ob napačnem odgovoru le pritisnil na križec in odgovarjal ponovno (U16, 

21), česar običajno pri računalniških igrah ni in v tem primeru izgubiš (U16).  

Ena izmed prednosti računalniških iger je, da te nudijo postopnost z namigi, sporočili 

in delnimi rešitvami (FAS, 2006). Tudi mi smo kot pomoč pri reševanju v didaktično 

igro vključili namige. Nekateri učenci so povedali, da namigov sploh niso opazili (U13, 

U20, U21, U22), drugi so jih opazili, a jih niso uporabili (U16, U17, U19), nekaj učencev 

pa jih je opazilo in so jim ti pomagali (U14, U15). 

Ko smo učence vprašali, kaj so se naučili novega, so najpogosteje navedli vetrokaz 

(U13, U18, U21, U22) in vetrovnico (U14, U17, U20, U22). Učenec 16 je omenil še 

kompas. 
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3.5.4 Dosežki učencev na preizkusih znanja in doseganje učnih ciljev 

V nadaljevanju bomo predstavili izsledke preizkusov znanja pred in po igranju 

posamezne didaktične igre. Zanimalo nas je, kolikšen je napredek v znanju učencev 

pri igranju posamezne didaktične igre ter v kolikšni meri z oblikovanima didaktičnima 

igrama dosegamo zastavljene učne cilje. V Preglednici 9 in Preglednici 10 

predstavljamo točke, ki so jih dosegli posamezni učenci pri vseh petih nalogah in 

skupne točke na preizkusih znanja. Pri tem so zeleno obarvane naloge, pri katerih so 

učenci dosegli napredek v znanju in rdeče naloge, pri katerih so nazadovali. Prav tako 

so zeleno obarvane tiste skupne točke učenca, ki je dosegel napredek v znanju in 

rdeče tiste, pri katerih je učenec nazadoval. Učenci so zaradi etične ustreznosti 

označeni s številkami. 

 

 

Preglednica 9: Točkovanje nalog po igranju namizne didaktične igre 

 
Število točk, doseženih na predtestu pri 

posameznih nalogah 
Število točk, doseženih na potestu pri posameznih 

nalogah 

oznaka 
učenca 1.  2. 3. 4. 5. skupaj 1. 2. 3. 4. 5. skupaj 

1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 

2 0 4 0 2 0 6 4 4 0 4 0 12 

3 4 4 0 0 0 8 4 4 0 4 4 16 

4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

5 0 3 0 2 0 5 0 3 0 2 0 5 

6 2 1 0 0 0 3 2 3 2 0 0 7 

7 4 0 0 2 0 6 4 4 0 4 4 16 

8 0 0 1 2 0 3 0 3 2 2 0 7 

9 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

10 0 3 0 0 0 3 0 3 0 2 0 5 

11 4 4 0 2 0 10 4 4 0 2 2 12 

Preglednica 10: Točkovanje nalog po igranju računalniške didaktične igre 

 
Število točk, doseženih na predtestu pri 

posameznih nalogah 
Število točk, doseženih na potestu pri posameznih 

nalogah 

oznaka 
učenca 1. 2. 3. 4. 5. skupaj 1. 2. 3. 4. 5. skupaj 

12 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 

13 2 3 0 0 0 5 2 4 0 0 0 6 

14 2 4 2 0 0 8 2 4 2 2 0 10 

15 4 4 0 2 0 10 4 3 0 2 0 9 

16 0 1 4 0 0 5 0 1 4 2 0 7 

17 4 4 4 2 4 18 4 4 4 2 4 18 

18 2 0 0 2 0 4 4 2 0 4 2 12 

19 4 3 0 2 0 9 4 4 0 2 4 14 

20 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 4 8 

21 0 4 0 2 0 6 4 4 0 4 0 12 

22 2 4 0 2 0 8 4 4 4 4 0 16 
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Pred igranjem didaktičnih iger smo učence razdelili v dve enakovredni skupini glede 

na ocene pri spoznavanju okolja, tako da je bilo v vsaki skupini približno enako število 

učno šibkejših, povprečnih in učno zmožnejših: 

 Med učno zmožnejše spadajo učenci z oznakami: 2, 3, 11, 13, 14, 15, 22. 

 Med učno povprečne spadajo učenci z oznakami: 5, 6, 7, 8, 17, 19, 21. 

 Med učno šibkejše spadajo učenci z oznakami: 1, 4, 9, 10, 12, 16, 18, 20. 

Vsi učenci so rešili enak preizkus znanja (predtest). Nato je prva skupina igrala 

namizno didaktično igro Megleno mesto in druga skupina računalniško didaktično igro 

pot z otoka. Takoj po igranju posamezne igre je sledil še enak preizkus znanja (potest). 

Preizkus znanja sestavlja pet nalog, ki so predstavljene v Preglednici 3.  

Iz rezultatov predtesta je razvidno, da so učenci nekatere vsebine že poznali. V 

pogovoru z mentorico sem ugotovila, da so vsebine, povezane s smermi neba, omenili 

že pri slovenščini, kar se kaže tudi pri rezultatih reševanja predtesta. Učenci obeh 

skupin so dosegli dobre rezultate pri prvi in drugi nalogi, ki sta neposredno povezani z 

glavnimi smermi neba. Slabše pa so reševali tretjo, četrto in peto nalogo, kar pomeni, 

da predznanja, razen nekaterih izjem, pri teh nalogah niso imeli. Tudi tretja naloga je 

bila povezana s smermi neba, a je bila zahtevnejša, učenci pa pri slovenščini smeri 

neba niso podrobneje obravnavali. Pri rezultatih četrte in pete naloge predtesta se je 

izkazalo, da so imeli učenci manj predznanja o vetrokazu – učenci prve skupine (NDI) 

so pri četrti nalogi dosegli povprečno 27,3 % in pri peti nalogi 0 % vseh možnih točk. 

Učenci druge skupine (RDI) pa so pri četrti nalogi dosegli povprečno 27,3 % in pri peti 

nalogi 9,1 % vseh možnih točk. Glede na rezultate četrte in pete naloge so učenci 

izkazali boljše predznanje pri reševanju četrte naloge in sicer pri drugem delu naloge, 

kjer so učenci lahko s pomočjo slike sklepali, čemu je namenjen vetrokaz. 

Napredek v znanju učencev sem izračunala po Enačbi 1 (Poglavje 3.3.4) za normiran 

prirastek oziroma faktor g. Kljub moji razdelitvi učencev v dve enakovredni skupini se 

je izkazalo, da so učenci, ki so igrali računalniško didaktično igro, na predtestu dosegli 

boljše rezultate pri večini nalog. Kot je razvidno iz Preglednice 11, so učenci prve 

skupine (NDI) pri prvi nalogi dosegli povprečno 36,4 % vseh možnih točk, medtem ko 

so učenci druge skupine pri tej nalogi povprečno dosegli 50,0 % vseh možnih točk. Pri 

drugi nalogi so učenci prve skupine (NDI) od vseh možnih točk dosegli 45,5 %, medtem 

ko so učenci druge skupine (RDI) dosegli 75,0 % vseh možnih točk. Večje povprečno 

število točk je dosegla druga skupina (RDI) tudi pri tretji nalogi. Pri tej je prva skupina 

(NDI) dosegla 2,3 % vseh možnih točk, druga skupina (RDI) pa 22,7 % vseh možnih 

točk. Pri četrti nalogi sta skupini dosegli povprečno enako število točk in sicer 27,3 % 

vseh možnih točk. Pri peti nalogi je prva skupina (NDI) dosegla povprečno 0 %, druga 

skupina (RDI) pa 9,1 % vseh možnih točk. 

Poleg napredka v znanju je bil naš namen ugotoviti tudi, katere učne cilje dosegamo s 

posameznima didaktičnima igrama. Zaradi večje preglednosti predstavljamo analizo 

napredka v znanju in doseganje učnih ciljev skupaj, po posameznih nalogah. 
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Preglednica 11: Deleži dosežkov učencev na pred- in potestu  

Naloga NDI/RDI Povprečni 
delež točk 
na predtestu 

% 

Povprečni 
delež točk na 

potestu % 

Povprečni g-
faktor 

1. naloga 1. skupina (NDI) 36,36 50,00 0,21 

2. skupina (RDI) 50,00 68,18 0,36 

2. naloga 1. skupina (NDI) 45,45 68,18 0,42 

2. skupina (RDI) 75,00 81,82 0,27 

3. naloga 1. skupina (NDI) 2,23 9,09 0,07 

2. skupina (RDI) 22,73 31,82 0,12 

4. naloga 1. skupina (NDI) 27,27 50,00 0,31 

2. skupina (RDI) 27,27 50,00 0,31 

5. naloga 1. skupina (NDI) 0  22,73 0,23 

2. skupina (RDI) 9,09 31,82 0,25 

Povprečje 29,54 46,36 0,26 
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Graf 1: Doseganje učnih ciljev pri posameznih nalogah 
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Preglednica 12: Napredek v znanju učno zmožnejših učencev 

Skupina Učenec Napredek v znanju 

1. skupina (NDI) U2 0,43 

U3 0,67 

U11 0,20 

Povprečje 0,43 

2. skupina (RDI) U13 0,07 

U14 0,17 

U15 –0,10 

U22 0,67 

Povprečje 0,20 

 

Preglednica 13: Napredek v znanju učno povprečnih učencev 

Skupina Učenec Napredek v znanju 

1. skupina (NDI) U5 0 

U6 0,24 

U7 0,71 

U8 0,24 

Povprečje 0,30 

2. skupina (RDI) U17 0 

U19 0,45 

U21 0,43 

Povprečje 0,29 
 

Preglednica 14: Napredek v znanju učno šibkejših učencev 

Skupina Učenec Napredek v znanju 

1. skupina (NDI) U1 0,16 

U4 0 

U9 0 

U10 0,12 

Povprečje 0,07 

2. skupina (RDI) U12 0 

U16 0,13 

U18 0,50 

U20 0,25 

Povprečje 0,22 
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3.5.4.1 Analiza prve naloge 

Napredek v znanju učencev pri prvi nalogi 

Pri prvi nalogi so morali učenci našteti smeri neba in pripadajoče oznake (Slika 8). 

Izkazalo se je, da so nekateri te poznali že prej, saj je 27,3 % vseh učencev na 

predtestu doseglo vse 4 točke, medtem ko je pravilno zapisalo smeri neba brez oznak 

31,8 % učencev in tako doseglo 2 točki. 

NDI: Kot je razvidno iz Preglednice 15, so pri prvi nalogi predtesta učenci prve skupine 

(NDI) dosegli povprečno 1,45 točke. Pri tem je šest od enajstih učencev (54,5 %) 

pustilo nalogo prazno, dva učenca (18,2 %) sta pravilno rešila pol naloge in sicer 

naštela glavne smeri neba ter trije učenci (27,3 %) so v celoti rešilo celotno nalogo. Na 

potestu so nalogo pustili prazno še trije učenci (27,3 %), trije učenci (27,3 %) so 

pravilno zapisali smeri neba, a zopet brez oznak, en učenec (9,1 %) je zapisal oznake 

na mesto, kjer bi moral zapisati smeri neba in štirje učenci (36,4 %) so pri nalogi dosegli 

vse točke. Po igranju namizne didaktične igre so učenci povprečno dosegli 2 točki, kar 

pomeni, da povprečni napredek v znanju po Hakeovi kategorizaciji znaša 0,21 

(Preglednica 11), kar predstavlja nizek napredek v znanju.  

RDI: Učenci 2. skupine so na predtestu dosegli povprečno 2 točki (Preglednica 15). 

Nalogo so pustili prazno trije učenci (27,3 %), pet učencev (45,5 %) je ustrezno 

zapisalo le smeri neba in ne tudi oznak in trije učenci (27,3 %) so nalogo v celoti rešili 

pravilno. Po igranju računalniške didaktične igre je bilo povprečno število točk na 

potestu 2,73, kar pomeni, da napredek v znanju predstavlja 0,36 (Preglednica 11), kar 

po Hakeovi kategorizaciji predstavlja srednji napredek v znanju. Nalogo je na potestu 

pustil prazno le še en učenec (9,1 %), trije učenci (27,3 %) so zapisali le smeri neba, 

en učenec (9,1 %) je v stolpec za smeri neba zapisal le oznake za smeri neba in kar 

šest učencev (54,5 %) je doseglo vse točke.  

Slika 8: Prva naloga preizkusa znanja 
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Vidimo lahko, da so pri prvi nalogi učenci, ki so igrali računalniško didaktično igro, 

izkazali večji napredek v znanju kot učenci, ki so igrali namizno didaktično igro. 

Sklepamo, da je to zato, ker je v računalniško didaktično igro vključene več razlage o 

smereh neba in oznakah, medtem ko pri namizni didaktični igri učenci o teh izvedo 

preko navodil didaktične igre. Presenetilo nas je, da nekateri učenci niso zapisali 

glavnih smeri neba in oznak v preglednico, a so pri drugi nalogi, ki naj bi bila 

zahtevnejša, te smiselno umestili v besedilo. 

Preglednica 15: Delež pravilnih odgovorov na pred- in potestu s povprečnim g-

faktorjem pri prvi nalogi 

 Povprečno 

število točk 

na 

predtestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

predtestu 

% 

Povprečno 

število točk 

na potestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

potestu % 

g-faktor  

NDI  1,45 36,36  2,00 50,00  0,21  

RDI 2,00 50,00 2,73 68,18  0,36  

 

Doseganje učnih ciljev prve naloge 

Učni cilj: Učenci naštejejo glavne smeri neba in njihove oznake. 

NDI: Glede na kriterije za doseganje zastavljenih učnih ciljev pri posameznih nalogah 

(Poglavje 3.4.1) lahko povzamemo, da šest učencev (54,5 %) na predtestu ni doseglo 

predvidenega učnega cilja, delno sta ga dosegla dva učenca (18,2 %), trije učenci 

(27,3 %) pa so dosegli učni cilj. Po igranju namizne didaktične igre na potestu štirje 

učenci (36,4 %) še vedno niso dosegli zastavljenega učnega cilja, delno so učni cilj 

dosegli trije učenci (27,3 %) in v celoti so učni cilj dosegli štirje učenci (36,4 %), kar 

lahko vidimo na Grafu 1.  

RDI: V drugi skupini (RDI) na predtestu trije učenci (27,3 %) niso dosegli učnega cilja, 

pet učencev (45,5 %) je učni cilj delno doseglo in trije učenci (27,3 %) so dosegli učni 

cilj. Rezultati potesta pa so pokazali, da po igranju računalniške didaktične igre učnega 

cilja nista dosegla še dva učenca (18,2 %), delno so učni cilj dosegli trije učenci (27,3 

%) in kar šest učencev (54,5 %) je doseglo učni cilj. 
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3.5.4.2 Analiza druge naloge 

Napredek v znanju učencev pri drugi nalogi 

Pri drugi nalogi (Slika 9) so učenci morali že poznati smeri neba in njihove oznake, da 

so lahko nalogo rešili, zato vrednotimo drugo nalogo kot zahtevnejšo od prve. Kljub 

temu se je izkazalo, da temu ni tako. Pri drugi nalogi so učenci v primerjavi s prvo na 

predtestu izkazali več predznanja v obeh skupinah. 

Povprečno so učenci prve skupine (NDI) pri drugi nalogi na predtestu dosegli 1,82 

točke. Po igranju namizne didaktične igre pa so povprečno dosegli 2,73 točke 

(Preglednica 16). Vrednost g-faktorja je torej 0,42, kar je po Hakeu srednji napredek v 

znanju. Učenci druge skupine (RDI) pa so pri drugi nalogi na predtestu dosegli 3 točke 

in po igranju didaktične igre na potestu 3,27 točke. Napredek v znanju pri igranju 

računalniške didaktične igre predstavlja 0,27, torej nizek napredek v znanju, a blizu 

meje srednjega napredka. Iz rezultatov je razvidno, da so učenci naredili večji 

napredek v znanju pri namizni didaktični igri. Pri tem lahko izpostavimo, da je namizna 

didaktična igra zasnovana tako, da se učenci ves čas igranja, torej pri premikanju po 

zemljevidu in odgovarjanju na vprašanja kartic, orientirajo na zemljevidu (z izjemo 

nekaterih igralnih kartic), kar je ključno za reševanje druge naloge. 

Slika 9: Druga naloga preizkusa znanja 
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Preglednica 16: Delež pravilnih odgovorov na pred- in potestu s povprečnim g-

faktorjem pri drugi nalogi 

 Povprečno 

število točk 

na 

predtestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

predtestu 

% 

Povprečno 

število točk 

na potestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

potestu % 

g-faktor  

NDI  1,82 45,45 2,73 68,18 0,42  

RDI 3,00 75,00 3,27 81,82 0,27 

Doseganje učnih ciljev druge naloge 

Učni cilj: Učenci se orientirajo na preprostem zemljevidu in določijo lego objektov. 

Opazimo lahko, da je kar nekaj učencev učni cilj delno ali v celoti dosegalo že pred 

igranjem didaktičnih iger. V 1. skupini (NDI) na predtestu pet učencev (45,5 %) ni 

doseglo zastavljenega učnega cilja, delno so ga dosegli trije učenci (27,3 %) in v celoti 

so učni cilj dosegli trije učenci (27,3 %). Po igranju namizne didaktične igre učnega 

cilja še vedno nista dosegla dva učenca (18,2 %), delno ga je doseglo pet učencev 

(45,5 %), štirje učenci (36,4 %) pa so dosegli učni cilj. 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je na predtestu učni cilj druge naloge doseglo več učencev 

2. skupine (RDI) kot 1. skupine (NDI). Dva učenca (18,2 %) učnega cilja nista dosegla, 

delno so ga dosegli trije učenci (27,3 %), učni cilj pa je doseglo šest učencev (54,5 %). 

Na potestu učnega cilja ni dosegal le še en učenec (9,1 %), delno so ga dosegli trije 

učenci (27,3 %) in kar sedem učencev (63,6 %) je učni cilj doseglo. 

Opazimo lahko, da je visok odstotek učencev učni cilj doseglo že pred igranjem 

didaktičnih iger – skupno kar devet učencev (40,9 %). Po igranju didaktičnih iger pa je 

učni cilj v celoti doseglo enajst učencev (50,0 %). 
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3.5.4.3 Analiza tretje naloge 

Napredek v znanju učencev pri 3. nalogi 

Tako kot smo predvidevali, se je tretja naloga (Slika 10) izkazala za zahtevnejšo. V 1. 

skupini (NDI) na predtestu ni nihče izmed učencev dosegel več kot eno točko. Le en 

učenec (9,1 %) je dosegel 1 točko, saj je na ustrezno mesto v vetrovnici vpisal oznako 

za sever. Torej je bilo povprečno število doseženih točk prve skupine na predtestu pri 

tej nalogi 0,09 točke (Preglednica 17). Pri reševanju naloge so štirje učenci (36,4 %) 

pustili nalogo prazno, štirje učenci (36,4 %) so oznake za smeri neba zapisali tako, kot 

so zapisane na večini zemljevidov – torej, da je sever zgoraj in ne glede na trditve. Dva 

učenca (18,2 %) pa sta oznake za smeri neba zapisala na napačna mesta v vetrovnici 

– eden je ustrezno razporedil smeri neba na vetrovnico, a se ta ni ujemala s trditvami, 

drugi pa je oznake popolnoma neustrezno razporedil v vetrovnico. Po igranju namizne 

didaktične igre so učenci na potestu povprečno dosegli 0,36 točke, kar pomeni, da je 

napredek v znanju po Hakeu nizek in sicer 0,07. Napredek v znanju sta izkazala dva 

učenca (18,2 %), izmed katerih je bil eden tisti, k je že na predtestu dosegel 1 točko. 

Na potestu je nalogo pustilo prazno pet učencev (45,5 %), dva učenca (18,2 %) sta 

oznake za smeri neba zapisala tako, kot so razporejene pri večini zemljevidov (sever 

zgoraj), dva učenca (18,2 %) sta zapisala ustrezno razporeditev vetrovnice, a se ta ni 

ujemala s trditvami naloge in dva učenca (18,2 %) sta pri nalogi dosegla 2 točki, saj 

sta na ustrezna mesta zapisala oznaki za sever in jug, na napačni mesti pa sta zapisala 

oznaki za zahod in vzhod. 

Pri 2. skupini (RDI) je bilo povprečno število točk na predtestu višje kot pri 1. skupini 

(NDI), in sicer 0,91 točke. V drugi skupini so nalogo na predtestu pustili prazno štirje 

Slika 10: Tretja naloga na preizkusu znanja 
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učenci (36,4 %), dva učenca (18,2 %) sta oznake za smeri neba zapisala z oznako za 

sever zgoraj, en učenec (9,1 %) je na ustrezni mesti zapisal le oznaki za sever in jug 

ter dva učenca (18,2 %) sta oznake pravilno razporedila v vetrovnici, a se niso ujemale 

s trditvami. Kar dva učenca (18,2 %) pa sta nalogo v celoti pravilno rešila že na 

predtestu. Po igranju računalniške didaktične igre so učenci dosegli povprečno 1,27 

točke, kar pomeni, da so po Hakeu napredovali v znanju 0,12. Napredek v znanju je 

tako kot pri namizni didaktični igri nizek. Na potestu se je izkazalo, da so nalogo tako 

kot na predtestu pustili prazno trije učenci (27,3 %), le en učenec (9,1 %) je na ustrezna 

mesta zapisal oznaki za sever in jug, kar štirje učenci (36,4 %) so oznake razporedili 

tako, da je bil sever zapisan zgoraj, trije učenci (27,3 %) so na ustrezna mesta zapisali 

vse štiri oznake za smeri neba in tako dosegli vse 4 možne točke. 

Ugotovili smo, da je bila naloga prezahtevna, saj so učenci prve in druge skupine 

izkazali zelo nizek napredek v znanju. Pri tem so napredovali le trije učenci, med temi 

dva učno povprečna (U6, U8) in en učno zmožnejši (U22). Morda je bilo zavajajoče 

to, da smo zapisali dve trditvi, medtem ko bi bila dovolj že ena. Prav tako je možno, 

da jih je zmedlo to, da sever ni bil zgoraj, kot je to običajno pri večini zemljevidov. 

Preglednica 17: Delež pravilnih odgovorov na pred- in potestu s povprečnim g-

faktorjem pri tretji nalogi 

 Povprečno 

število točk 

na 

predtestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

predtestu 

% 

Povprečno 

število točk 

na potestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

potestu % 

g-faktor  

NDI  0,09 

 

2,27  0,36 

 

9,09 0,07  

RDI 0,91 22,73 1,27 

 

31,82 0,12 

Doseganje ciljev tretje naloge 

Učni cilj: Učenci se orientirajo na preprostem zemljevidu in na podlagi trditev dopolnijo 

vetrovnico. 

Iz Grafa 1 je razvidno, da v prvi skupini (NDI) na predtestu učnega cilja delno ali v celoti 

ni dosegel nihče izmed učencev. Po igranju namizne didaktične igre učnega cilja še 

vedno ni doseglo devet učencev (81,8 %), delno pa sta učni cilj dosegla dva učenca 

(18,2 %). 
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V drugi skupini (RDI) na predtestu učnega cilja ni dosegalo osem učencev (72,7 %), 

delno ga je dosegal en učenec (9,1 %), dosegala pa sta ga dva učenca (18,2 %). Po 

igranju računalniške didaktične igre se je izkazalo, da učnega cilja še vedno ni doseglo 

sedem učencev (63,6 %), delno je učni cilj dosegel en učenec – isti učenec kot na 

predtestu – in učni cilj so v celoti dosegli trije učenci (27,3 %). 
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3.5.4.4 Analiza četrte naloge 

Napredek v znanju učencev pri četrti nalogi 

Četrta naloga je sestavljena iz dveh delov, ki se navezujeta na fotografijo vetrokaza 

(Slika 11). V prvem delu naloge učenci poimenujejo pripravo na fotografiji ter v drugem 

delu določijo, čemu je priprava namenjena. Pri tej nalogi so učenci obeh skupin dosegli 

enako povprečno število točk, doseženih na predtestu – 1,09 točke (Preglednica 18), 

razlikovali so se njihovi odgovori. V prvi skupini so na predtestu prvi del naloge, torej 

poimenovanje priprave, pustili prazno štirje učenci (36,4 %), napačne odgovore je 

podalo sedem učencev (63,6 %) in nihče ni zapisal ustreznega poimenovanja naprave. 

Med napačnimi odgovori so se pojavile besede in besedne zveze, kot so vetrovnica, 

vetromer, vetrnica, smerokaz in merilec vetra. Pri drugem delu naloge en učenec (9,1 

%) tega dela naloge ni rešil, štirje učenci (36,4 %) so obkrožili trditev č, ki ni bila 

ustrezna, saj priprava ni namenjena določanju smeri in hitrosti vetra, in kar šest 

učencev (54,5 %) je obkrožilo črko pred ustrezno trditvijo, torej da je priprava na 

fotografiji namenjena določanju smeri vetra. Na potestu sta v prvi skupini pri prvem 

delu naloge pustila prazno le še dva učenca (18,2 %), napačno je odgovorilo šest 

učencev (54,5 %), pravilno poimenovanje naprave so zapisali trije učenci (27,3 %). 

Napačni odgovori, ki so se pojavili, so bili vetrolejka, puščica, smerokaz in vetrovnik. 

Drugi del naloge je na potestu pustil prazno le še en učenec (9,1 %), dva učenca (18,2 

%) sta zopet izbrala odgovor č in osem učencev (72,7 %) je izbralo pravilen odgovor 

c. Po igranju namizne didaktične igre so učenci dosegli povprečno 2 točki, kar pomeni, 

da je bil napredek v znanju po Hakeu pri igranju namizne didaktične igre 0,31 in sicer 

srednji napredek v znanju. 

Tudi analiza reševanja četrte naloge v drugi skupini nam prinese podobne rezultate. 

Kot je bilo že omenjeno, so učenci obeh skupin na predtestu dosegli povprečno 1,09 

Slika 11: Četrta naloga na preizkusu znanja 
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točke. Pri prvem delu naloge je pet učencev (45,5 %) pustilo ta del prazen, šest 

učencev (54,5 %) je odgovorilo napačno in nihče ni zapisal besede vetrokaz. Napačni 

odgovori, ki so jih podali učenci, so bili na primer vetrnica in kazalo smeri vetra. Pri 

drugem delu naloge dva učenca (18,2 %) nista obkrožila nobenega odgovora, trije 

učenci (27,3 %) so izbrali odgovor č, kar šest učencev (54,5 %) pa je izbralo pravilen 

odgovor c. Na potestu je prvi del naloge pustil prazen le en učenec (9,1 %), napačne 

odgovore je zapisalo sedem učencev (63,6 %) in pravilno so poimenovali vetrokaz trije 

učenci (27,3 %). Napačni odgovori so bili vetrovnica, smeri vetra itd. Pri drugem delu 

naloge je le en učenec (9,1 %) pustil del naloge prazen, dva učenca (18,2 %) sta 

napačno izbrala odgovor č in osem učencev (72,7 %) je izbralo pravilen odgovor. 

Rezultati potesta so pokazali enako povprečno število doseženih točk kot v prvi skupini 

in sicer točno 2 točki. Ker so učenci prve in druge skupine na predtestu dosegli 

povprečno enako število točk ter enako povprečno število točk tudi na potestu, je 

napredek v znanju po Hakeu obeh skupin enak 0,31. 

Preglednica 18: Delež pravilnih odgovorov na pred- in potestu s povprečnim g-

faktorjem pri četrti nalogi 

 Povprečno 

število točk 

na 

predtestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

predtestu 

% 

Povprečno 

število točk 

na potestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

potestu % 

g-faktor  

NDI  1,09 27,27 2,00 

 

50,00 0,31  

RDI 1,09 27,27 2,00 

 

50,00 0,31 

 

Doseganje ciljev četrte naloge 

Učni cilj: Učenci poimenujejo vetrokaz in določijo, čemu je namenjen. 

V obeh skupinah smo glede točk in doseganja ciljev dobili popolnoma enake rezultate 

– na predtestu pet učencev (45,5 %) ni doseglo učnega cilja, delno ga je doseglo šest 

učencev (54,5 %) in nihče učnega cilja ni dosegel v celoti. Po igranju posamezne 

didaktične igre v skupinah učnega cilja še vedno niso dosegli trije učenci (27,3 %), 

delno ga je doseglo pet učencev (45,5 %), trije učenci (27,3 %) pa so učni cilj dosegli. 
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Opazimo lahko, da so na potestu v vsaki skupini le trije učenci (27,3 %) znali 

poimenovati vetrokaz, medtem ko je drugi del naloge kar osem učencev (72,8 %) rešilo 

pravilno.  

3.5.4.5 Analiza pete naloge 

Napredek v znanju učencev pri peti nalogi 

Slika 12: Peta naloga na preizkusu znanja 

Pri peti nalogi (Slika 12) je bilo treba izbrati ustrezen vetrokaz glede na zapisano smer, 

iz katere piha veter. V prvi skupini (NDI) je bilo povprečno število točk na predtestu 0 

(Preglednica 19), kar nam pove, da nihče izmed učencev prve skupine ni imel 

predznanja o uporabi vetrokaza. Trije učenci (27,3 %) niso obkrožili ničesar in osem 

učencev (72,7 %) je nalogo rešilo narobe. Med učenci, ki so nalogo rešili narobe, se je 

pogosto pojavila napaka, da so obkrožili vetrokaz, ki je bil usmerjen v smer, v katero 

piha veter, in ne v smer, iz katere piha veter. Po igranju namizne didaktične igre sta 

nalogo pustila prazno še dva učenca (18,2 %), narobe jo je rešilo šest učencev (54,5 

%), delno pravilno en učenec (9,1 %) in v celoti sta jo pravilno rešila dva učenca (18,2 

%). Tako je bilo povprečno število točk na potestu v prvi skupini (NDI) 0,91 točke in 

posledično napredek v znanju po Hakeu 0,23, kar je nizek napredek v znanju. 

V skupini, ki je igrala računalniško didaktično igro, je le en učenec (9,1 %) izkazal 

predznanje na predtestu, saj je vse rešil pravilno. Tako je bilo povprečno število točk v 
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skupini 0,36 točke. Nalogo so pustili prazno trije učenci (27,3 %), sedem učencev (63,6 

%) je nalogo rešilo narobe in en učenec (9,1 %) jo je v celoti rešil pravilno. Tako kot v 

prvi skupini je tudi v drugi kar nekaj učencev obkrožilo vetrokaz, usmerjen v smer, v 

katero piha veter, namesto smer, iz katere piha veter. Po igranju didaktične igre je 

nalogo pustil prazno le še en učenec (9,1 %), narobe jo je rešilo šest učencev (54,5 

%), delno pravilno jo je rešil en učenec (9,1 %) in trije učenci (27,3 %) so nalogo rešili 

pravilno v celoti. Povprečno število točk na potestu je bilo tako 1,27 točke, kar pomeni, 

da predstavlja napredek v znanju po Hakeovi kategorizaciji 0,25, kar je prav tako nizek 

napredek v znanju.  

Povzamem lahko, da je napredek v znanju za le nekaj odstotkov večji v skupini, ki je 

igrala računalniško didaktično igro. 

Preglednica 19: Delež pravilnih odgovorov na pred- in potestu s povprečnim g-

faktorjem pri peti nalogi 

 Povprečno 

število točk 

na predtestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

predtestu % 

Povprečno 

število točk 

na potestu  

Delež 

doseženih 

točk na 

potestu % 

g-faktor  

NDI  0 0  0,91 

 

22,73 0,23  

RDI 0,36 9,09 1,27  31,82 0,25  

 

Doseganje ciljev pete naloge 

Učni cilj: Učenci izkažejo pravilno uporabo vetrokaza. 

V prvi skupini (NDI) na predtestu učnega cilja ni doseglo vseh enajst učencev (100,0 

%). Po igranju namizne didaktične igre učnega cilja ni doseglo še osem učencev (72,7 

%), delno je učni cilj dosegel en učenec (9,1 %) in dva učenca (18,2 %) sta učni cilj v 

celoti dosegla (Graf 1). 

Tudi druga skupina na predtestu ni izkazala predznanja o poznavanju rabe vetrokaza, 

saj je le en učenec (9,1 %) v celoti dosegel učni cilj, vsi ostali pa učnega cilja niso 

dosegli. Po igranju računalniške didaktične igre učnega cilja še vedno ni doseglo 

sedem učencev (63,6 %), delno je učni cilj dosegel en učenec (9,1%), v celoti pa so 

ga dosegli trije učenci (27,3 %). 
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4 SINTEZA REZULTATOV IN DISKUSIJA 

V tem poglavju bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja magistrskega dela. 

Odgovore bomo oblikovali na podlagi analize rezultatov in teoretičnega dela 

magistrskega dela. 

RV1: Kako učitelji vrednotijo didaktični igri z vizualnega, motivacijskega, 

vsebinskega  in zahtevnostnega vidika?  

Glede na vse elemente, ki naj bi jih vsebovale didaktične igre, smo oblikovali štiri 

vidike, po katerih so učiteljice vrednotile didaktični igri. Odzivi na vizualni vidik obeh 

didaktičnih iger so bili zelo pozitivni. Namizno didaktično igro Megleno mesto so 

učiteljice na izgled ocenile kot privlačno, zanimivo, pregledno in barvito. Poleg tega, 

da mora biti didaktična igra estetska kot celota, je pomemben tudi izgled posameznih 

sestavnih delov igre (Boller in Kapp, 2017). Te v didaktični igri Megleno mesto učiteljice 

pritegnejo, še dodatno pa so kot pozitivno omenile njihovo razporeditev tako v škatli 

kot razporeditev igralnih kartic in rešitev. Poleg vizualnega vidika učiteljice sestavne 

dele didaktične igre izpostavijo tudi kot motivacijske. Računalniško didaktično igro pot 

z otoka so najpogosteje opisale kot zanimivo in privlačno. Pritegnili so jih predvsem 

razni vizualizacijski elementi, kot so slike, zvočni posnetki in animacije. Ti morajo biti 

skrbno načrtovani, podrejeni razvojni stopnji otroka in ciljem, ki jih z njimi želimo doseči 

(Moravec, 2014). Glede na odzive učiteljic lahko povzamemo, da so bili ti elementi 

ustrezno izbrani in umeščeni v didaktično igro, saj so prav ti učiteljice pritegnili tako z 

vizualnega kot z ostalih treh vidikov. 

Klodič (2015) in Iglič (2016) ugotavljata, da uporaba didaktičnih iger popestri pouk in 

poveča motivacijo učencev, kar lahko potrdimo. Tudi pri igranju zasnovanih didaktičnih 

iger so bili učenci zelo motivirani. Ker pa didaktični igri potekata različno, so bili razlogi 

za motivacijo drugačni. Učiteljice pri namizni didaktični igri najpogosteje navedejo, da 

je motivacijsko premikanje proti cilju, ob tem pa uspešno odgovarjanje na vprašanja, s 

katerimi lahko učenci hitreje pridejo do zmage. Dobro se jim zdi to, da didaktično igro 

igra hkrati več učencev, ki med seboj tekmujejo. Pri računalniški didaktični igri pa 

učiteljice menijo, da bi učence motiviralo že samo to, da je didaktična igra računalniška, 

saj so te otrokom privlačne in zanimive.  

Glede vizualnega in motivacijskega vidika so imele učiteljice podobna mnenja, le pri 

vprašanjih o zahtevnostnem vidiku so se ta nekoliko razlikovala. Dve učiteljici menita, 

da sta obe didaktični igri za tretji razred nekoliko prezahtevni, a bi ju lahko izvedli v 

četrtem razredu. Tako bi ju uporabili v tretjem razredu za zmožnejše, v četrtem razredu 

za vse ter v petem in nadaljnjih razredih za učence s težavami in učence s posebnimi 

potrebami. Nasprotno ostale tri učiteljice vrednotijo, da sta didaktični igri primerni za 

tretji razred. Menijo, da ne le da didaktični igri omogočata različne stopnje izkazovanja 

znanja, ampak prav te zahtevnejše naloge spodbujajo mišljenje učencev. Pomemben 

element, ki smo ga načrtovali v didaktičnih igrah, je tudi stopnjevanost. Uresničujemo 

jo lahko na dva načina in sicer tako, da je igra organizirana v stopnjah, da omogoči 
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igralcem prehajanje od lažjega k težjemu ali da igra omogoči igralcem z različnimi 

izkušnjami igranje iste igre (Boller in Kapp, 2017). Namizna didaktična igra je 

zasnovana tako, da lahko učenci izberejo tisto nalogo, za katero mislijo, da so jo že 

zmožni uspešno rešiti. Tako omogočimo igralcem z manj predznanja igranje didaktične 

igre s tistimi, ki ga imajo več. Pri računalniški didaktični igri težavnost stopnjujemo tako, 

da prehajamo od lažjih k težjim nalogam. Po mnenju učiteljic sta načina stopnjevanosti 

zasnovanih didaktičnih iger ustrezna. Glede zahtevnosti navodil vse učiteljice menijo, 

da so ta primerna, razumljiva in jasna. Glede zahtevnosti premikanja po igralni plošči 

izpostavijo, da lahko učenci večkrat mečejo kocko in se ne morejo premakniti ali ne 

vedo, kaj storiti, če v določeni smeri ni dovolj polj. Pri tem moramo dodati, da s tem 

učenci niso imeli nobenih težav in so takoj razumeli, kako se morajo pri didaktični igri 

premikati. 

Po Boller in Kapp (2017) sta pomembna elementa igre tudi zgodba igre in tema 

oziroma ozadje zgodbe. Kljub temu da sta temi obeh didaktičnih iger različni, podobno 

vrednotita privlačnost za učence. Vsebina obeh didaktičnih iger je zanimiva in 

motivacijska. Učiteljice posebej izpostavijo tematiko računalniške didaktične igre, saj 

menijo, da so zgodbe o kapitanih, otokih, gusarjih in iskanju neznane poti za učence 

zanimive. Kot ustrezno vrednotijo tudi povratne informacije didaktičnih iger. Kljub temu 

imajo nekaj idej, na kakšen način bi učencem še lahko podali povratno informacijo – 

pri obeh didaktičnih igrah je to zbiranje točk, pri namizni didaktični igri je to razdelitev 

knjižice na tri dele, tako kot so razdeljene po stopnjah in pri računalniški didaktični igri 

glasovna povratna informacija. Pri tem moramo dodati, da so predlogi zanimivi, a vsaj 

glede računalniške didaktične igre težje izvedljivi, saj nam program ne omogoča vseh 

teh funkcij. Navsezadnje nas je zanimalo tudi, katere učne cilje po mnenju učiteljev 

didaktični igri najbolje uresničujeta. Odgovori učiteljic so bili povezani predvsem s 

poznavanjem orientacije in smeri neba. Zelo nas je presenetilo, da je le ena izmed 

učiteljic pri tem vprašanju omenila vetrokaz in sicer pri računalniški didaktični igri, iz 

česar lahko sklepamo, da učiteljice vidijo didaktični igri primernejši za uresničevanje 

učnih ciljev, povezanih z orientacijo. 

RV2: Kako učenci vrednotijo didaktični igri z vizualnega, motivacijskega, 

zahtevnostnega in vsebinskega vidika? 

Kot splošni vtis, ki smo ga dobili iz odgovorov učencev, lahko za vsako didaktično igro 

izpostavimo prednosti in slabosti. Pri igranju namizne didaktične igre smo že v razredu 

začutili prijetno vzdušje, saj so se učenci pogovarjali in zabavali. Tudi učenci so 

povedali, da jim je bilo najbolj všeč prav to, da so igrali skupaj. Pri igranju namiznih 

iger v skupinah je v ospredju pristna komunikacija med igralci, ki je pomembna tudi za 

reševanje problemov ali nesoglasij (Pavlin in Susman, 2015). Tako so problem, ki je 

nastal zaradi goljufanja enega izmed učencev, uspešno rešili tudi v eni izmed skupin. 

Posledično lahko z namiznimi didaktičnimi igrami poleg izobraževalnih ciljev 

uresničujemo tudi vzgojne cilje. 
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Računalniško didaktično igro so učenci igrali individualno, kar je nekaterim ustrezalo, 

saj je lahko vsak delal v svojem tempu in v okolju brez hrupa. Drugi so izrazili željo, da 

bi lahko tudi računalniško didaktično igro igrali s sošolci. Kot slabost računalniških iger 

lahko izpostavimo to, da tehnologija včasih zataji. Pri enem izmed učencev se je med 

igranjem didaktične igre zaustavil zvok, zato je moral učenec didaktično igro igrati od 

začetka na drugem računalniku. 

Pri namizni didaktični igri smo načrtovali strateško mišljenje učencev tako z izbiro kartic 

kot tudi izbiro krajše poti. Iz odgovorov učencev sklepamo, da nam je to tudi uspelo. 

Strategija, ki jo vključimo v didaktično igro, igralce prisili, da premislijo različne 

možnosti reševanja in da učencem več kontrole nad izidom igre (Boller in Kapp, 2017). 

Kljub temu da imajo igralci možnost vplivati na razplet igre, je pri namizni didaktični igri 

ta odvisno tudi od sreče, tako kot je to izpostavil eden izmed učencev. To ni nujno 

slabo, saj igre, pri katerih je razplet odvisen od sreče, omogočajo tudi manj sposobnim 

učencem doživetje uspeha in zmage (Bognar, 1987). 

Glede vizualnega vidika didaktičnih iger učenci izražajo pozitivna mnenja, in sicer pri 

namizni didaktični igri nad nekaterimi sestavnimi deli igre, kot so kocke, kartice, igralna 

plošča s stavbami ter prijatelji, ki živijo v mestu, in pri računalniški didaktični igri nad 

liki, ki nastopajo pri iskanju prave poti z otoka. 

Pirih (2012) kot sklep svojega magistrskega dela navaja, da se z računalniškimi 

didaktičnimi igrami na zabaven način učimo neke resne učne vsebine. Tako lahko tudi 

v naši raziskavi opazimo, da so se učenci ob učenju o orientaciji in smereh zabavali. 

Učenci obe didaktični igri največkrat vrednotijo kot zabavni. Pri tem je bilo pri namizni 

didaktični igri v ospredju igranje igre s sošolci. Nekateri so se zabavali zato, ker so 

igrali skupaj, drugi so si didaktično igro dodatno popestrili s premikanjem figur na 

stavbe in tretji so bili pri igri zelo tekmovalni. V skupini, kjer je bila tekmovalnost očitna, 

so učenci povprečno dosegli največji napredek v znanju. Sklepamo lahko, da 

tekmovalnost pri didaktični igri pozitivno vpliva na usvajanje novega znanja. Tudi 

računalniško didaktično igro so učenci vrednotili kot zabavno, ampak iz drugih 

razlogov. Izmed vseh stvari, ki so učence pri računalniški didaktični igri zabavale, je 

izstopalo premikanje po zemljevidu otoka, kar nas je presenetilo. Poleg tega so učenci 

našteli še kar nekaj drugih zabavnih delov igre, kot so branje sporočil, imena otokov, 

naloga s kompasom itd. Učenci so pri obeh didaktičnih igrah pokazali interes, da bi 

didaktični igri igrali ponovno oziroma bi igranje nadaljevali. 

Pri zahtevnostnem vidiku lahko povzamemo, da pri obeh didaktičnih igrah večinoma 

naloge učencem niso predstavljale težav, vendar so po njihovem mnenju nekatere 

zahtevnejše. Učenci pri namizni didaktični igri izpostavijo naloge, vredne tri točke in 

naloge, povezane z vetrokazom. Pri računalniški didaktični igri pa so to uganke, ki so 

prav tako vezane na poznavanje uporabe vetrokaza. Kljub temu moramo poudariti, da 

je učencem všeč, da so nekatere naloge zahtevnejše. Tako kot zapišejo Umek idr. 

(2013) je pomembno, da cilja igre igralci ne dosežejo prehitro oziroma da igra ni 

prelahka, saj potem igralcem ne bo zanimiva. Nekaj učencev je pri računalniški 
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didaktični igri izrazilo mnenje, da nekatere naloge morajo biti zahtevnejše, da je igranje 

zanimivo in poučno. Eden izmed učencev, ki je igral namizno didaktično igro, pa je 

povedal, da mu je bilo všeč, da »si mogu logiko uporabljat, da si imel kartice prav«, kar 

nam pove, da zahtevnost nalog učencem predstavlja izziv. Glede na odgovore 

učencev je stopnjevanost zahtevnosti razvidnejša pri namizni didaktični igri kot pri 

računalniški didaktični igri. Pri namizni didaktični igri učenci delijo mnenje, da je 

stopnjevanost na karticah ustrezna glede na točke, medtem ko pri računalniški 

didaktični igri nekateri naloge na začetku vrednotijo kot podobno zahtevne nalogam na 

koncu.  

Didaktični igri učenci pozitivno vrednotijo tudi z vsebinskega vidika. Pri namizni 

didaktični igri izpostavijo vsebinsko povezanost stavb, likov in nalog na igralnih 

karticah, kar je učencem všeč, medtem ko pri računalniški didaktični igri pogosteje 

navedejo različne naloge in like didaktične igre. Vsaka didaktična igra je učencem 

podala povratno informacijo na drugačen način. Kugonič (2019) je v svojem 

magistrskem delu ugotovila, da je učencem všeč, da dobijo takojšnjo povratno 

informacijo, kar lahko potrdimo tudi mi. Učenci so bili posebej navdušeni nad povratno 

informacijo računalniške didaktične igre pot z otoka, saj so imeli ob napačnem 

odgovoru možnost ponovno odgovoriti na vprašanje in niso izgubili, kot je to običajno 

pri nekaterih računalniških igrah.  

RV3: Kakšen je napredek v znanju učencev pri igranju posamezne didaktične 
igre?  

Večina učencev je pri igranju obeh didaktičnih iger napredovala v znanju. 

To lahko trdimo glede na izračunan napredek v znanju posameznih učencev. V 

Preglednici 9 in Preglednici 10 je zapisano število točk, ki so jih posamezni učenci 

dosegli na pred- in potestu, ter izračunan g-faktor. Tako pri namizni kot pri računalniški 

didaktični igri je v znanju napredovalo 8 učencev od 11, kar pomeni, da je skupno v 

znanju napredovalo 16 od 22 učencev oziroma 72,7 %.  

Opazimo lahko, da so učenci nekaj predznanja že imeli, kar je še posebej razvidno na 

predtestu pri prvi in drugi nalogi (Preglednica 18), torej nalogah, povezanih s smermi 

neba in orientacijo na zemljevidu. Težko je pričakovati, da na tem področju učenci ne 

bodo imeli predznanja, saj je tema orientacije vpeta v vsakdanje življenje in aktualna 

tudi pri raznih izvenšolskih dejavnostih – taborniki, skavti itd. Poleg tega visok 

povprečen delež točk na predtestu pripisujemo tudi temu, da so se učenci s smermi 

neba že srečali pri slovenščini. Zavedati se moramo, da tudi predznanje vpliva na 

napredek v znanju in doseganje učnih ciljev. Tako lahko izpostavimo primer učenca 

17, ki je tako na predtestu kot na potestu dosegel 90,0 % vseh možnih točk. Ker je že 

na predtestu dosegel tako visoko število točk, bi v primeru, da bi na potestu dosegel 

še dve točki in tako zbral vse možne točke, predstavljal njegov napredek v znanju 1,00. 

Zato menimo, da je pri tako visokem napredku v znanju težko beležiti napredek, saj je 

razpon točk, ki jih učenec še lahko doseže, majhen. 
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Glede na izračunane napredke v znanju posameznih učencev (Preglednica 12, 

Preglednica 13, Preglednica 14) smo izračunali tudi povprečni napredek v znanju 

skupin, oblikovanih glede na zmožnosti učencev. Opazimo lahko, da so najvišji 

napredek povprečno dosegli učno zmožnejši učenci 1. skupine (NDI). Pri teh je g-faktor 

znašal 0,43, kar po Hakeovi kategorizaciji predstavlja srednji napredek v znanju. Če 

primerjamo povprečni napredek učno zmožnejših v 1. (NDI) in v 2. skupini (RDI), lahko 

vidimo, da so učenci 1. skupine (NDI) povprečno izkazali kar precej večji napredek v 

znanju kot učenci 2. skupine (RDI), pri katerih je ta znašal 0,20, kar po Hakeovi 

kategorizaciji predstavlja nizek napredek v znanju.  

Kar precejšnjo razliko lahko opazimo med napredkom učno šibkejših učencev 1. (NDI) 

in 2. skupine (RDI). Pri tem so učenci 2. skupine (RDI) naredili večji napredek v znanju 

in sicer 0,22 kot učenci 1. skupine (NDI), pri katerih je napredek v znanju predstavljal 

le 0,07. Večji napredek učno šibkejših v 2. skupini (RDI) pripisujemo temu, da je v 

didaktično igro vključene več razlage ter individualizacija, ki omogoča učencem igranje 

v svojem tempu.  

Glede na posamezne naloge so učenci 1. skupine (NDI) naredili večji napredek pri 

drugi nalogi, ki je vezana na premikanje po zemljevidu, medtem ko so bili učenci 2. 

skupine (RDI) uspešnejši pri prvi nalogi, kjer je bilo potrebno našteti smeri neba in 

njihove oznake. Glede na poznavanje in uporabo vetrokaza med skupinama ni bilo 

velikih razlik glede napredka v znanju. 

RV4: Ali z oblikovanima didaktičnima igrama dosegamo zastavljene učne cilje?  

Z oblikovanima didaktičnima igrama v večini dosegamo učne cilje, nekaj pa je učencev, 
ki posameznih učnih ciljev ne dosegajo. 

Učenci po večini učne cilje dosegajo, nekateri delno in nekateri v celoti. Nekaj pa je 

tudi učencev, ki učnih ciljev ne dosegajo. Učiteljice (Poglavje 3.5.1) vidijo uporabnost 

obeh didaktičnih iger predvsem za uresničevanje ciljev, povezanih z orientacijo, čemur 

se pridružujemo tudi mi. Kot je razvidno, z didaktičnima igrama v večini delno ali v 

celoti dosegamo učna cilja prve in druge naloge. Iz rezultatov testov smo ugotovili, da 

je bila tretja naloga za učence prezahtevna, zato je ni smiselno upoštevati pri analizi 

doseganja ciljev. Kljub temu, da so učenci v odgovorih intervjuja kot nekaj, kar so se 

naučili pri didaktičnih igrah pogosto omenili vetrokaz, prvi del četrte naloge niso prav 

dobro reševali. Za razliko od prvega dela so uspešneje reševali drugi del in sicer 72,7 

% učencev je del naloge rešilo pravilno. Če bi učni cilj »učenci poimenujejo vetrokaz 

in določijo, čemu je namenjen« razčlenili na dva dela, bi lahko trdili, da večina učencev 

»zna določiti, čemu je vetrokaz namenjen«. Tudi učiteljice in učenci vrednotijo naloge 

z vetrokazom kot zahtevnejše, kar je lahko razlog za nižje doseganje ciljev povezanih, 

z vetrokazom, kot je bilo pričakovano. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Didaktične igre so nepogrešljive pri usvajanju novega znanja. Ne le da se učenci z 

njimi učijo, ampak so s skrbnim načrtovanjem in premišljeno pripravo tudi odlično 

motivacijsko sredstvo. Tako učenje poteka na bolj sproščen in zabaven način. Ker je 

v zadnjem času pouk potekal na daljavo, so se mnogi učitelji trudili, da bi ga prilagodili 

na način, ki bi vzbudil zanimanje učencev tudi preko računalniških ekranov.  

Magistrsko delo raziskuje vrednotenje učiteljev in učencev dveh različnih didaktičnih 

iger – namizne in računalniške didaktične igre – ter napredek v znanju in doseganje 

učnih ciljev pri igranju posamezne. Glede na elemente didaktičnih iger (Poglavje 

2.1.3.2) smo oblikovali štiri vidike in znotraj teh zasnovali vprašanja, ki se nanašajo na 

te elemente. Petim učiteljicam smo zastavili vprašanja v obliki anketnega vprašalnika 

in dvaindvajsetim učencem znotraj polstrukturiranega intervjuja. Poleg tega smo 

oblikovali tudi preizkus znanja, s katerim smo preverjali napredek v znanju in 

doseganje zastavljenih učnih ciljev pri igranju posamezne didaktične igre. Za namen 

raziskave smo oblikovali dve didaktični igri, namizno didaktično igro in računalniško 

didaktično igro s temo orientacije in smeri neba. Trudili smo se, da sta didaktični igri 

podobno zahtevni in z njima dosegamo iste učne cilje. Učence smo razdelili v dve 

približno enakovredni skupini glede na ocene pri spoznavanju okolja. Najprej so učenci 

rešili predtest in po igranju določene didaktične igre še potest. Pri tem je bilo dobro, da 

nam je izbrana šola omogočila delo v računalniški učilnici, da smo lažje nadzorovali 

igranje računalniške didaktične igre. Za tem smo z učenci, razdeljenimi v manjše 

skupine, izvedli še polstrukturirani intervju. Podobna vprašanja smo zastavili 

učiteljicam razrednega pouka treh različnih šol v anketnih vprašalnikih. 

V okviru raziskave smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

 Obe didaktični igri sta po mnenju učiteljev in učencev privlačni z vizualnega 

vidika. Pri namizni didaktični igri izstopa povezanost vseh delov didaktične igre 

in estetskost, medtem ko so pri računalniški didaktični igri v ospredju razni 

vizualizacijski elementi.  

 Vsi učitelji in učenci vrednotijo didaktični igri kot zabavni. Pri didaktičnih igrah je 

tekmovanje pri igranju s strani učiteljev in učencev zaželeno. Pozitivno 

vrednotijo tudi individualizacijo, ki jo omogoča računalniška didaktična igra. 

 Obe didaktični igri sta po mnenju dveh od petih učiteljic za 3. razred nekoliko 

prezahtevni, nasprotno pa ju ostale tri učiteljice in učenci vrednotijo kot primerno 

zahtevni. Iz odgovorov učencev je razvidno, da so jim nekatere naloge 

zahtevnejše, a jim te predstavljajo izziv. 

 Vsebina obeh didaktičnih iger se zdi učiteljem in učencem zanimiva, še posebej 

tematika računalniške didaktične igre (gusarji, otoki itd.) 

 Pri namizni didaktični igri učiteljice in učenci kot pozitivno navajajo še 

strateškost in jasno stopnjevanost nalog, pri računalniški didaktični igri pa učno 
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razlago, prepleteno z zgodbo didaktične igre ter možnost, da poleg glasovnih 

navodil lahko navodila tudi preberemo. 

 Učenci so potest reševali uspešneje kot predtest in tako naredili napredek v 

znanju. Ta je za vsako didaktično igro zapisan po posameznih nalogah v 

Preglednici 11. 

 Glede napredka v znanju namizno didaktično igro vrednotimo kot primernejšo 

za učno zmožnejše učence, računalniško didaktično igro pa učno povprečne 

učence. 

 Obe zasnovani didaktični igri sta primernejši za uresničevanje učnih ciljev, 

povezanih neposredno z orientacijo in smermi neba kot ciljev, povezanih z 

vetrokazom. 

Rezultatov zaradi premajhnega števila učencev ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, ampak le na vzorec. Če bi bile razmere drugačne, bi lahko izvedli didaktični 

igri še v 3. skupini, ki bi najprej igrala računalniško didaktično igro in nato še namizno 

didaktično igro. Menimo, da bi bilo smiselno najprej uporabiti računalniško didaktično 

igro, saj lahko pri tej didaktični igri posredujemo neko vsebino z zvokom in animacijami, 

kar je za učence motivacijsko. Tako, kot smo v didaktični igri pot z otoka v obliki zgodbe 

predstavili vetrovnico, smeri neba in oznake za smeri neba. Nato pa kasneje v igri še 

namen in uporabo vetrokaza. Potem pa bi učenci igrali še namizno didaktično igro. 

Tako je razmišljala tudi ena izmed učiteljic, ki meni, da lahko učenci v računalniški 

didaktični igri sami usvojijo želeni cilj, v namizni didaktični igri pa nadaljujejo z 

utrjevanjem in hkrati krepijo orientacijo na papirju. Zanimivo bi bilo videti rezultate 

napredka v znanju učencev po igranju obeh didaktičnih iger v omenjenem zaporedju, 

ker menimo, da bi se lahko didaktični igri lepo dopolnjevali. 

Spoznali smo, da je kakovostna priprava didaktične igre zelo pomembna. Pri tem 

moramo biti pozorni na vse podrobnosti, če želimo, da didaktična igra doseže svoj 

namen. Upoštevati moramo vsakega učenca posebej in tudi razred kot celoto. Kot smo 

opazili, se pri namizni didaktični igri učenci dogovarjajo, pogovarjajo in rešujejo 

konflikte, zaradi česar se uresničujejo tudi vzgojni cilji, medtem ko so računalniško 

didaktično igro učenci igrali individualno. Tako je lahko vsak učenec didaktično igro 

igral v svojem tempu in si pomagal z raznimi namigi ali ponovnim branjem navodil. 

Tako nam IKT omogoča veliko možnosti, a ima hkrati tudi nekatere omejitve. Ko smo 

prvič preizkušali pripravo računalniške didaktične igre v računalniški učilnici, nam 

zaradi nastavitev računalnikov teh ni uspelo povezati s slušalkami. S pomočjo učiteljice 

računalništva smo to uspešno rešili. Želimo izpostaviti, da je lahko uporaba in priprava 

računalniških didaktičnih iger zapletenejša kot pri klasičnih didaktičnih igrah. Poleg 

tega moramo imeti nekaj znanja o programu, v katerem želimo didaktično igro ustvariti, 

in na splošno o računalnikih. Tudi nam je to predstavljalo izziv, saj prej nismo poznali 

veliko programov, kjer bi lahko izdelali didaktične igre. Ob izdelovanju smo pridobili 

pomembne veščine, ki nam bodo zagotovo koristile še v prihodnje. 
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7 PRILOGE 

7.1 Navodila za igranje didaktične igre Megleno mesto 

MEGLENO MESTO 

Znašli ste se v „Meglenem mestu“. Tako se imenuje zato, ker je 
tu vedno megleno. Prijatelji, ki živijo v mestu, se zelo radi 
družijo, a pogosto zaradi megle ne najdejo poti drug do 
drugega in do ostalih delov mesta. Imajo kompas, a se še ne 
znajo orientirati, zato vas prosijo za pomoč. S svojim znanjem 
jih boste lahko na poti usmerjali, da bodo dosegli cilj. Saj jim 
boste pomagali, kajne?  
 

Kako se boste premikali po Meglenem mestu? 

Po igralni plošči se boste premikali s pomočjo smeri neba. 

Poznamo 4 glavne smeri neba: sever, jug, vzhod in zahod. 

Razporeditev smeri neba nam prikazuje vetrovnica.  

 

                                              

 

 

 

 

SEVER 

JUG 

ZAHOD VZHOD 

 

Pri tem si lahko 

pomagate tako, da si 

zapomnite, da je oznaka 

za smer neba prva črka 

smeri neba. Na primer: 

oznaka za sever je S, jug 

J, vzhod V in zahod Z. 

Ko pa veter prežene meglo, s 

prijatelji opazujemo vetrokaz. 

To je priprava za določanje 

smeri vetra. Puščica 

vetrokaza se vedno obrne v 

smer, iz katere piha veter. 
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Navodila za igranje 

Vsak učenec ima eno figuro, ki jo na začetku postavi na polje z 

napisom ZAČETEK. Eden v skupini začne in hkrati vrže dve 

igralni kocki. Na eni je zapisano, za koliko polj se premakne, na 

drugi pa v kateri smeri se premakne. Premaknete se lahko le v 

primeru, da je to mogoče. Lahko se odločite, da se ne želite 

premakniti in ostanete na istem mestu. Če pridete na rjavo 

polje, vzamete eno igralno karto. Pri tem imate na voljo tri 

kupe kart. Na vsaki igralni karti je vprašanje. Vprašanja so 

različnih težavnosti (1 lažje, 2 srednje in 3 težje). Pravilni 

odgovori vas lahko popeljejo za 1, 2 ali 3 mesta v ustrezno 

smer. Poleg imate tudi knjigo, v kateri sošolec, ki je za vami, 

preveri odgovor. Zmagovalec igre je tisti, ki prvi v skupini pride 

do polja, v katerem je zapisano CILJ. 
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IGRALNI KOCKI  



77 
 

7.2 Slika za vrhnjo stran škatle 
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7.3 Igralna plošča 
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7.4 Potek igranja računalniške didaktične igre pot z otoka 

Na prvi strani je v zgornjem desnem kotu puščica, ki nam kaže na polje, na katerega 

lahko učenec pritisne kadarkoli med igro, da se mu pokažejo vsa možna polja, ki jih 

lahko izbere pri igri. 

 

Ko učenec pritisne na puščico v spodnjem desnem kotu, mu glasovno predstavim 

zgodbo. Ta govori o dečku Tinetu, ki zaradi okvare letala s padalom pristane na 

nepoznanem otoku.  

 

Tine napiše sporočilo in ga vrže v morje, v upanju, da ga kdo reši z otoka. Do takrat 

pa se odpravi raziskovat otok. 
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Pri igri ga spremlja papiga, ki jo spozna na začetku poti in mu na poti po otoku daje 

različne namige, da lažje najde pot. 

 

 

Papiga Tinetu pojasni, zakaj se otok imenuje Ena pot. Pove mu tudi, da mora dobro 

poslušati, kako se bo v nadaljevanju orientiral na otoku – vedeti mora, da sonce vzhaja 

na vzhodu in zahaja na zahodu, poznati mora razporeditev smeri neba na vetrovnici in 
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oznake za smeri neba. Učenec razlage ne more preskočiti in jo mora poslušati do 

konca, saj se puščica za nadaljevanje prikaže šele po končani razlagi. 

 

 

Nato mora Tine nadaljevati pot in sicer za 2 polji v smeri proti severu. V tem delu še ni 

razpotja, a je na voljo le ena možna pot, da učenec spozna, kako se bo v nadaljevanju 

premikal po otoku in se težavnost postopoma stopnjuje. 
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Ko pa se igra nadaljuje, imajo učenci na voljo 2 poti, a le ena je prava. Tako Tine potuje 

po otoku.  

 

Po tem, ko učenec izbere določeno pot, dobi povratno informacijo – ali je izbral pravilno 

ali ne, oziroma zakaj njegova izbira ni bila ustrezna. V primeru, da je odgovor napačen, 

se učenec vrne na nalogo, da poskusi še enkrat. 
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Po poti pa mora rešiti še nekaj nalog, da lahko nadaljuje. Ena izmed teh je naloga s 

kompasom. Učenec najprej izve, kako se orientirati s kompasom, nato pa se mora še 

sam orientirati s pomočjo kompasa.  

 

S pravilnimi odgovori učenec dobi namig, kako nadaljevati pot. V tem primeru se mora 

Tine premakniti v smer, ki jo kaže rdeči del magnetne igle kompasa. 

 

Naslednja naloga je povezana s papigo, ki jo je Tine srečal že na začetku. Ta se mu 

skrije za eno izmed dreves in mu tako namigne, v katero smer mora nadaljevati pot. 
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Ko Tine potuje po otoku, na otok Banan priplavi njegovo sporočilo v steklenici. Tega 

najde kapitanka Mici, ki se odloči, da bo Tinetu priskočila na pomoč. Da ga lahko reši 

z otoka, mora Tine rešiti tri uganke in jo tako usmeriti do otoka Ena pot. Uganke so 

povezane z vetrokazom, zato mu Mici v sporočilu razloži, kako ga uporabljamo. Učenci 

morajo v tem delu novo pridobljeno znanje pri reševanju ugank povezati s tem, kar so 

se naučili že prej. Pri vsaki uganki imajo na voljo tudi polje, na katerega lahko pritisnejo, 

da dobijo namig. 
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Ko učenec reši vse tri uganke, Mici pripluje do otoka Ena pot. 

 

 

Pri zadnji nalogi je učenčeva naloga, da dopolni strgano vetrovnico z ustreznim drugim 

delom. 
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Ko učenec opravi še to nalogo, ga čaka še zadnje razpotje. To je zahtevnejše, saj mora 

iti v dveh smereh – štiri polja v smeri proti vzhodu in tri polja v smeri proti jugu. 

 

Ko učenec pripelje Tineta do konca, ga na pomolu pričaka Mici in odpelje z otoka. 

Učencu je nato ponujeno, da igro igra znova ali jo konča. 
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7.5 Preizkus znanja 

ORIENTACIJA IN SMERI NEBA   

Ime in priimek: ________    

1. Naštej glavne smeri neba in njihove oznake. 

smer neba oznaka 

  

  

  

  

 

2. Oglej si spodnji zemljevid in dopolni povedi. 

 

Da Meta pride od doma do svetilnika, mora v smeri proti _______________________. 

Če pa želi od svetilnika v gozd, mora v smeri proti _____________________. 

Meta razlaga mami, kje leži vzpetina: »Vzpetina leži ____________________ od jezera in 

_______________________ od gozda.« 
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3. Na osnovi spodnjih trditev vpiši oznake za smeri neba na ustrezna mesta v vetrovnici. 

Park leži vzhodno od igrišča in zahodno od trgovine.  

Če želimo priti od trgovine do gozda, moramo iti v smeri proti severu. 

 

4. Dopolni poved in obkroži pravilno trditev. 

Na fotografiji je _____________________________. 

To je priprava za določanje 

a) hitrosti vetra 

b) moči vetra 

c) smeri vetra 

č)        hitrosti in smeri vetra 
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5. Obkroži tisto vetrovnico, pri kateri je puščica priprave (na fotografiji v 4. nalogi) 

usmerjena v ustrezno smer, če veter piha: 

 

 s severa                                                         

 

 z zahoda 
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7.6 Polstrukturirani intervju – namizna didaktična igra 

 Kaj se vam je pri igri vtisnilo v spomin? 

 Katero nalogo ste si najbolj zapomnili? 

 Kaj bi pri igri spremenili oziroma bi se vam zdelo bolj primerno, da bi bilo drugače? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste igro igrali s sošolci? 

 

 Kaj vas je ob pogledu na igro pritegnilo? 

 Kaj vam je bilo všeč pri izgledu igre? 

 Ali ste se znašli na zemljevidu mesta? Ali je bil zemljevid mesta pregleden? 

 

 Ali ste med igro naleteli na mesto, kjer bi najraje kar zaključili? Pri katerih nalogah ste 

se dolgočasili? 

 Ali ste se pri igri zabavali? Pri katerih nalogah ste se zabavali oziroma kaj vam je bilo 

zabavno? 

 Ali ste želel igro še nadaljevati? 

 Ali ste bili pri igri radovedni, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste tekmovali s soigralci? 

 

 Ali so se vam zdele naloge zahtevne? Ali ste potrebovali veliko časa za razmislek? 

Katere naloge so se vam zdele zahtevne? 

 Katere naloge so se vam zdele lahke in ste jih takoj rešili? 

 Ali ste dobro razumeli navodila igre? Kaj ni bilo razumljivo? 

 Ali ste takoj razumeli, kako se morate premikati po mestu? 

Kaj vam je pri tem povzročalo težave? 
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 Ali so se vam zdela vprašanja vredna 1 točko lažja od vprašanj vrednih 2 in 3 točke? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste lahko izbirali med karticami različne zahtevnosti? 

 

 Ali vas je zgodba igre pritegnila? 

Kaj vas je pri zgodbi pritegnilo? 

 Ali ste razumeli, kaj od vas želijo naloge in vprašanja? 

Kaj ni bilo razumljivo? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste pravilnost odgovorov s soigralci preverili v knjigi? 

 Ali ste se pri igri naučil kaj novega o orientaciji in smereh neba? 

Kaj ste se pri igri naučili novega? 
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7.7 Polstrukturirani intervju – računalniška didaktična igra 

 Kaj se vam je pri igri vtisnilo v spomin? 

 Katero nalogo ste si najbolj zapomnili? 

 Kaj bi pri igri spremenili oziroma bi se vam zdelo bolj primerno, da bi bilo drugače? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste igro igrali na računalniku? 

 

 Kaj vas je ob pogledu na igro pritegnilo? 

 Kaj vam je bilo všeč pri izgledu igre? 

 Ali ste se znašli na zemljevidu otoka? Ali je bil zemljevid otoka pregleden? 

 

 Ali ste med igro naleteli na mesto, kjer bi najraje kar zaključili? Pri katerih nalogah ste 

se dolgočasili? 

 Ali ste se pri igri zabavali? Pri katerih nalogah ste se zabavali oziroma kaj vam je bilo 

zabavno? 

 Ali ste želel igro še nadaljevati? 

 Ali ste bili pri igri radovedni, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju? 

 Ali ste pri igri pogrešali tekmovanje s soigralci? 

 

 Ali so se vam zdele naloge zahtevne? Ali ste potrebovali veliko časa za razmislek? 

Katere naloge so se vam zdele zahtevne? 

 Katere naloge so se vam zdele lahke in ste jih takoj rešili? 

 Ali ste dobro razumeli navodila igre? Kaj ni bilo razumljivo? 

 Ali ste takoj razumeli, kako se morate premikati po otoku? 

Kaj vam je pri tem povzročalo težave? 
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 Ali so se vam zdele naloge na začetku igre lažje kot na koncu? 

 Ali bi raje videli, da bi lahko sami izbirali težavnost vprašanj? 

 

 Ali vas je zgodba igre pritegnila? 

Kaj vas je pri zgodbi pritegnilo? 

 Ali ste razumeli, kaj od vas želijo naloge in vprašanja? 

Kaj ni bilo razumljivo? 

 Ali vam je bilo všeč, da ste takoj, ko ste pritisnili na nek odgovor, izvedeli, ali ste 

odgovorili pravilno ali ne? 

Ali ste uporabili namig, če ste prvič odgovorili napačno? Ali so se vam zdeli namigi 

koristni? 

 Ali ste se pri igri naučil kaj novega o orientaciji in smereh neba? 

Kaj ste se pri igri naučili novega? 
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7.8 Prepis intervjujev 
 

7.8.1 Prepis intervjuja s prvo skupino (namizna didaktična igra)  

JAZ: Kaj se vam je pri igri vtisnilo v spomin? 

U4: Da sem se lahko premikal v katerikoli smeri, če sem tako zavalil kocko. 

U10: Kdo je zmagal. 

U2: Da sem lahko izbral, v katero smer bom šel, če sem tako zavalil kocko. 

U5: Kartice. 

JAZ: Ali se vam je katera izmed nalog posebej vtisnila v spomin? 

U4: Am, meni se je gledanje rešitev. 

U10: Meni pa bolj gledanje kartic. 

U2: Meni pa kartice z vetrokazi. 

JAZ: Ali bi pri igri kaj spremenili? 

U10: Dal bi lahko šel v zapor. 

JAZ: Kako to misliš? 

U10: Da če prideš na neko polje, moraš v zapor in tam počakat. Tako je pri 

monopolyju. 

U2: Dober bi blo, da bi lahko obiskali šolo, gore. 

U4: (smeh) To smo se med igro tud igral, smo se hecali pa šli u gore, če smo prišli na 

eno polje. 

JAZ: Na katero polje pa? 

U5: Na tisto, ki je pri gorah. 

JAZ: Aja tako. Želi kdo še kaj dodati? 

U2: Jaz bi pa mev še kmetijo al pa še kej bi dodav. 

U4: Jaz bi pa dal še kakšno polje. 

JAZ: Kakšno polje bi pa dodal? 

U4: Da če prideš gor, greš naprej ali pa nazaj. Lahko pa kar na start. 

JAZ: Torej, tako, da bi bila še dodatna polja, na primer, polje, na katerem bi pisalo 

premakni se dve polji naprej. 

U4: Ja to ja. 

JAZ:  Kaj pa ostali, bi vam bilo to všeč? 

U10: Ja to bi bilo fino. 

U2: Jaz bi pa tko, da bi bilo več polj. Da bi bila igra čez celo mizo. 
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JAZ: Aha, tako. Ali vam je bilo všeč, da ste igro igrali s sošolci? 

U4: Ja meni je blo ful dober. Zabaven. 

U10: Meni tud. 

U2: Ja, samo če ne bi U5 goljufal. 

U4: Ja tam, ko smo metal kocko. 

U10: Takrat ja. 

JAZ: Aha, tudi goljufanje je bilo pri igri. Kako ste pa po tem to rešili? 

U4: Pol smo se zmenil. 

JAZ:  Ali ste po koncu igre želeli še igrati? 

U4: Ja, jaz bi takoj (navdušeno). 

U10, U2, U5: Ja. 

JAZ:  Ali ste se kdaj med igro dolgočasili? 

U4: Ne, bolj ne. 

U2: Razen takrat, ko nisem mogel naprej. 

JAZ:  Kako to misliš? 

U2: Ja če sem recimo zavalil severno, pa nisem mogu it. 

JAZ:  Kaj pa ostali? 

U10: Pri vprašanjih za eno točko. 

JAZ:  Ali so se vam zdela vprašanja vredna 1 točko lažja od vprašanj vrednih 2 in 3 

točke? 

U10: O ja, to pa. 

U2: Ja, za eno točko so bla najlažja. 

U4: Ja, čist. 

JAZ:  Ali vam je bilo všeč, da ste lahko izbirali med karticami za 1, 2 in 3 točke? 

U10: Ja. 

JAZ:  Kaj vas je pa pritegnilo pri izgledu igre? 

U2: Amm … Da lahko grem v katerokoli smer ali pa na kocki od 1 do 5. 

U10: Mene pa te hiške pa banka pa trgovina pa to, v bistvu vse. 

JAZ: Ali ste se znašli na zemljevidu mesta?  

U4: Jaz sem se takoj znajdu. 

U10: Takoj smo vedeli, kje je najbližja pot.  

U4: Ja, pa tam, kjer sta bili dve poti sem hitro vedel, kam je treba iti. 

JAZ: Aha, torej s tem niste imeli težav. Zanima me še, ali so se vam zdele naloge na 

karticah zahtevne? 
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U2: U ja, to se je pa meni zdelo kar težko. 

U10: Ja, je kar trajalo, da smo rešili. 

JAZ: Ste si mogoče zapolnili katero izmed nalog, ki je bila težja? 

U4: Hmm, ja tisti vetrokazi so bili kar. 

U10: O ja, te ja. Tisti za 3 točke pa sploh. 

JAZ: Ja, še katera? 

U2: Am, ne. 

JAZ: Ali ste dobro razumeli navodila igre?  

U4: Ja to je bilo lahko. 

U10: Ja, men tud ja. 

JAZ: Je bilo kaj nerazumljivega? 

U4, U10, U2: Ne. 

U4: Čeprav, am te vprašanja na karticah, pa jaz nisem enih čisto razumel. 

JAZ: Se mogoče spomniš katera? 

U4: Hm, ne. 

JAZ: Aha, kaj pa ostali? 

U2: Ja meni tudi ne čisto. Recimo vem ena je bla z vetrokazi. Težka. 

JAZ: Aha, ja še kaj? 

(tišina) 

JAZ: Kakšna se vam je pa zdela zgodba igre? 

U10: Hm, zgodba … 

JAZ: Mislim zgodbo o Meglenem mestu in prijateljih. 

U10: Uh, ja to je bilo pa kar zanimivo. 

U4: Ja, to je bilo dobro. 

U2: Tudi meni. Sploh te stavbe pa ker se lahko s figurico premikaš okrog. 

U4: Ja pa ker je vsak imel svojo hišo, si pol moral gledat, kje živi.  

U10: Ja, pa še na karticah je to pisalo in si moral dobro prebrati navodila (smeh). 

JAZ: Aha, ali se vam je zdela zaradi tega igra kaj bolj težka? 

U10: Ne, bolj zanimiva. 

JAZ: No super. Kaj pa ste se pa naučili pri igri? 

U10: Am, smeri neba. 

U4: Pravila igre. 

U2: Ja to pa itak. 

JAZ: Ja, kaj pa recimo o vetrokazu? 
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U2: Ja, jaz tega prej nisem vedel. 

U10: Tudi jaz ne. 

 

7.8.2 Prepis intervjuja z drugo skupino (namizna didaktična igra) 

JAZ: Kaj se vam je pri igri vtisnilo v spomin? 

U9: Meni smer sever, pa jug. 

U1: Meni pa kocke in pa da smo se premikali s figurami. 

U6: Hm, kartice. 

JAZ: Ja, še kaj? 

U9: Po mojem ne. 

JAZ: Ali imate kakšno zamisel, kaj bi pri igri spremenili? 

U9: U, požiranje. 

U1: Ja to bi bilo dobro. 

U6: Meni pa ne. 

U9: To ne bi bilo tok dobro. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste igro igrale s sošolkami? 

U9: Ja, meni je bilo to zelo všeč. 

U1: Meni tudi. Pa to, da smo jo igrali vsi naenkrat. 

U6: Pa fino se je igrat igre, zadnje čase se jih ne moremo toliko. 

JAZ: Zakaj pa ne? 

U6: Zarad korone. 

JAZ: Aja tako, po tem vam je bilo všeč, da ste se lahko igrale? 

U9: Men je blo ful dober.  

U1: Tud men ja. 

JAZ: Ali ste med sabo kaj tekmovale? 

U1: Ja, smo ja. Tako smo se šle, da smo najprej morale vse vzeti kartico za 1 točko, 

po tem za 2 točki, potem pa še za 3 točke. 

JAZ: A to ste si izmislile novo pravilo? 

U9: Ja. 

JAZ: Kakšna se vam je pa zdela igra na izgled? 

U6: Lepa, men so bili všeč stričkoti, ki so bili v igri. 

U9: Pa kartončki. 

U1: Ja meni tudi. 
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JAZ: Ali ste se znašle na zemljevidu mesta? 

U9: Ja, jaz sem si pomagala s kartončki. 

JAZ: Kako? 

U9: Ja na kartončku je bila sličica s stričkotom pa hišo, pa si si lahko tako pomagal. 

JAZ:  Aha, razumem. Kaj pa ostale, ste se znašle? 

U1: Ja, ni bilo težko. 

U6: Ja. 

JAZ: Ali ste se med igro kdaj dolgočasile? 

U9, U1, U6: Ne. 

JAZ:  Ali ste se med igro zabavale? 

U9: Ja zelo smo se zabavale. Fino je bilo, ker smo se igrale skupaj.  

U6: Ja zabavno je bilo. 

JAZ: Kaj vam je bilo pa zabavno? 

U9: Najbolj to, da smo se igrale skupaj. 

U1: Pa te kocke. 

JAZ: Ja, še kaj? 

U1: Premikanje s figuricami. No pa tudi te kartice so bile zabavne in te slike na 

karticah. 

JAZ: Ste bile pri igri radovedne, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju? 

U1, U6, U9: Ja. 

JAZ: Kdaj pa? 

U9: Meni, ko sem zavalila kocko, pa me je zanimalo, kaj bom zavalila. 

U1: Meni pa, kaj bom dobila na kartici. 

U6: Ja tudi mene je zanimala kartica.  

JAZ: Ali so se vam zdele naloge zahtevne?  

U6: Ja kar ja, ampak ko smo pisal drugič, je bilo že lažje. 

JAZ: Mislim te naloge v igri – na karticah, premikanje … 

U6: Aja ne, to pa ni bilo. 

JAZ: Torej se vam je zdel test kar zahteven? 

U1: Ja to pa, to je blo težje. 

JAZ: Katere naloge pa so se vam zdele lahke? 

U9: Kartice za 1 točko. 

U1: Hm, to ja. 

JAZ: Kaj pa navodila, so bila razumljiva? 
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U1, U6, U9: Ja. 

JAZ: Ali so se vam zdela vprašanja vredna 1 točko lažja od vprašanj vrednih 2 in 3 

točke? 

U1, U6, U9: Ja. 

JAZ: Kakšna pa se vam je zdela zgodba igre? To o prijateljih, ki živijo v mestu. 

U9: Meni so bila všeč imena stričkotov. 

U1: Ja, mi smo se igrale tako, da smo določile, katera je kater stričko in po tem smo 

se igrale. 

U6: Ja (smeh). 

U9: Pa vse se je povezovalo. 

JAZ:  Kaj se je povezovalo? 

U9: Ja hiške pa stričkoti pa pol še te kartice. 

JAZ: Kaj ste se naučile novega o orientaciji in smereh neba? 

U6: Jaz o vetrokazu. Pa še oznake za smeri neba. 

U9: Ja tudi ja. 

U1: Hm, nič takega. 

JAZ: Torej ste smeri neba že prej poznale? 

U9: Ja, ampak jaz jih zdaj še bolj. 

U1: Tud jaz. 

 

7.8.3 Prepis intervjuja s tretjo skupino (namizna didaktična igra) 

JAZ: Zanima me, kaj se vam je pri igri, ki ste jo igrali, vtisnilo v spomin? 

U11: Jaz sem si nekaj. To, da je U8 zmagal. 

JAZ: Ja, še kaj? 

U3: To, da sem ugotovil, kje je daljša pot in kje je bližja. 

JAZ: Ja, misliš tako, da si izbral krajšo pot. 

U3: Ja. 

U7: (smeh) Da mi kocke niso dajale sreče. 

U3: Jaa, ves čas je samo jug, tudi na začetku. 

JAZ: Torej pri igri nisi mel sreče? 

U7: Ja. 

U8: Jaz sem zmagal pa na začetku nisem šel skoraj nič naprej. 

JAZ: Kaj si si pa ti najbolj zapomnil, U8? 
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U7: To da je zmagal (smeh). 

U8: Amm … Da je bila igra o smereh neba. 

U3: Jaz sem se zapomnil, da ni vetromer, ampak vetrokaz. 

JAZ: Aha, super. Torej tega prej nisi vedel. 

U8: Jaz sem si pa zapomnil, da mi je U11 kazal kartico direkt v oči. 

JAZ: Ali ste pri igri izbirali bolj kartice za 1, 2 ali 3 točke? 

U3: Jaz sem bolj za 3, no za 1 ali pa 3. 

U8: Jaz sem na koncu za 1, pa sem zmagal. 

JAZ: Aha. Ali si to namenoma? 

U8: Ja, lih eno sem rabu. 

JAZ: Ali ste pri igri kaj izbirali, katero kartico boste izbrali, glede na to, koliko polj ste 

želeli iti naprej?  

U3: Jaz sem eno enko izbral, nato pa dve trojki. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste lahko tako izbirali? 

U11: Ja, kar dobro ja. 

U7: Drgač je bla dobra igra. 

JAZ: Kaj pa bi pri igri spremenili? 

U7: Nič. 

U11: Uuuu, jaz bi spremenil številke. Da bi bila lahko še šestka. Edino to. 

U3: Jaz bi pa spremenil to, da bi se lahko tudi požirali. 

U8: Jaz bi pa, da bi bila večja proga. 

U7: Ja, pa da bi bile štalce. 

U3: Ja, to bi bilo tud fino. Tako kot človek ne jezi se. 

JAZ: Zanimive predloge imate. Kaj vas je pa ob pogledu na igro pritegnilo? 

U7: Te človečki so bili malo grozni. 

U3: Une oči so ble tko. 

U11: Kocke. 

U3: Ja kocka mi je bila najbolj všeč. Una s smermi neba. 

U7: Oči. 

U8: Te kartice za smerokaz. Da smo se še naučili. 

U7: Pa da si mogu logiko uporabljat, da si imel kartice prav. 

JAZ: Ali ste se znašli na zemljevidu mesta?  

U3, U8, U11: Ja. 

U7: Ja zato, ker je vse pisalo. 
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JAZ: Ali ste pri igri vedeli, kako se premikati po poljih? 

U3, U8, U7: Ja. 

U11: Ja to je bilo lahko. 

JAZ: Ali ste med igro naleteli na mesto, kjer ste želeli zaključiti? 

U3, U8, U7: Ne. 

U11: Jaz sem. 

JAZ: Kdaj? 

U3: Kdaj? 

U11: Takrat, ko me je U3, potem U8 in U7 bili spredaj. U3 je bil 4 polja, U7 3 polja in 

U8: 6 polj. 

JAZ: Te je jezilo, da so te prehiteli? 

U11: Ja zelo. 

U7: Ja kaj, sej si ti pol mene. 

JAZ: Ste se med igro kdaj dolgočasili? 

U11: Jaz sem se takrat, ko sem jaz bral. 

U7: Kva? 

JAZ: Ali takrat, ko si moral odgovoriti na vprašanje, ali ko si bral rešitve? 

U11: Ko sem rešitve bral. 

U7: Kva, meni je bilo pa to najboljše. 

U3: Ja, men tud. 

JAZ: Ali je bilo ostalim všeč, ko ste brali rešitve? 

U8: Ja, drugače ja. Jaz sem še največkrat bral, ker je U11 največkrat dobil kartico. 

U7: Meni se zdi, da je U3 največkrat bral, ne. 

U11: Ne. U8 je štirikrat, U7 je dvakrat, jaz trikrat, U3 pa tudi trikrat. 

JAZ:  Ali ste se pri igri tudi kaj zabavali? 

U3, U8, U7, U11: Ja (navdušeno). 

U3: Fino je bilo, zelo fino. 

JAZ: Vam je bilo všeč, da ste igro igrali skupaj? 

U3, U8, U7, U11: Ja (navdušeno). 

JAZ: Bi želeli igro še igrati? 

U3: Ja, seveda. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste tekmovali med sabo? 

U3, U8, U7, U11: Ja. 

JAZ: Sem opazila, da ste bili pri igri zelo tekmovalni. 
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U3: Ja, to je bilo zelo fino. 

U7: Ja pa ker smo se ves čas smejali. 

JAZ: Torej to pomeni, da ste se zabavali? 

U11: Ja zelo, U7 se je najbolj (smeh). Po tem na koncu smo se pa mi najbolj. 

JAZ: Kaj vam je bilo pa pri igri zabavno? 

U11: Jaz če bi lahko kaj spremenil bi to, da bi se lahko tudi požirali. 

U7: To je že eden rekel. 

JAZ: Aha, tudi ti bi to spremenil. Kaj pa vam je bilo zabavno? 

U3: Hm, ne vem. 

U8: Uuu, jaz sem se zato, ker sem zmagal (smeh). 

U3: Ja to je pa logično, to bi se pa še jaz zabaval (smeh). 

JAZ:  Ali so se vam zdele katere naloge zahtevne, težke? 

U3, U8, U7, U11: Ne. 

U8: Na koncu pa najlažje. 

U3: Ja U8, zate. 

U8: (smeh) 

U8: Zadnja, ko sem po tem zmagal. 

U7: Ja saj ker si na zemljevidu vse videl pa tako ane, si si lahko z vetrovnico 

pomagal. 

JAZ: Kje si je pomagal? 

U8: Ja, ker je bila tam pri kraj vetrovnica. 

JAZ: Ja saj to ste si vsi lahko. 

U8: Ja saj vem. 

JAZ: Ali ste razumeli navodila igre? 

U3, U8, U7: Ja. 

U11: Ja, jaz malo na začetku nisem znal, čisto na začetku. 

U3: Meni je bilo pa jasno. 

U7: Meni je bilo tudi. 

U3: Aja, meni tudi na začetku ne čisto. Enako kot U11. Na začetku, ko smo dali ven, 

jaz še nisem nič razumel. 

JAZ:  Kaj pa potem, ko ste se začeli igrati? 

U3: Ja, ja, takrat je bilo pa jasno. 

JAZ: Kaj pa premikanje po zemljevidu? Ste to razumeli? 

U3. U8, U11: Ja. 
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U7: Premikat se je bilo čisto lahko. 

JAZ: Vam je pri tem kaj povzročalo težave? 

U11: Meni je edino to, ko sem ene štirikrat vrgu jug. 

JAZ: In potem nisi mogel naprej? 

U11: Ja (smeh). 

U8: Tudi jaz. 

JAZ: Kaj pa zgodba o prijateljih, vam je bila všeč? 

U3: Pač tko tko, zgodbe so zgodbe. Meni niso več tako zelo zanimive. 

JAZ: Kakšne so se vam pa zdele kartice? 

U3: Fajne, te kartice so bile zanimive. 

JAZ:  Ali so vam bila vprašanja na teh razumljiva? 

U7: Ja to je bila pa čist lahka igra. Edino razmišljat si mogu pri karticah. 

U11: Meni ni bila tako lahka dvojka, nekaj o vetru. 

JAZ:  Kaj ste se pa novega naučili o orientaciji in smereh neba? 

U3: O vetrokazu, drugače pa ne. 

U8: Jaz malo ja, malo ne. Kje je jug, kje pa sever. 

U7: Nič. 

U11: Ne vem. 

JAZ:  Ali vam je bilo všeč, da ste pravilnost odgovorov preverili v knjižici? 

U11: Am, ne. 

U7: Ne to bi morali soigralci razmišljati. 

U8: Drugače je bilo zelo veliko vprašanj. 

JAZ: Ja, 84. 

U3: Kaj? A 84 jih je? Ooo. Se pravi, da sem jaz dobil zadnjo, super. 

JAZ: Sta vam testa šla? 

U7: Ja. Rajši poglej drugega. 

U3: Meni je drug boljše šel, ker sem že več stvari vedel. Pri prvemu sem namesto 

vetrokaz napisal vetrnica. 

 

7.8.4 Prepis intervjuja s četrto skupino (računalniška didaktična igra) 

JAZ: Kaj se ti je pri igri najbolj vtisnilo v spomin? 

U21: Tisto, ko se moraš premakniti, recimo 4 polja proti jugu. 

JAZ: Ja, U12, kaj pa ti? 
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U12: Ko si moral ladjice pritiskat. Pa kompas. 

JAZ: U18, ti? 

U18: Tiste ladjice. 

JAZ: Ali bi pri igri kaj spremenili? 

U21: Ne, nič. Meni je bila všeč takšna kot je. 

U12, U18: Meni tudi. 

JAZ: V redu. Če pa ima kdo kakšno idejo, pa naj kar pove. 

U12: Ne nič. 

JAZ: Kako pa se vam je zdelo to, da ste igro igrali na računalniku? 

U21: Meni bi bilo sicer oboje všeč. 

U12: Meni pa na računalniku, ker ni bilo toliko hrupa, da si lahko delal. 

U18: Meni je bilo tudi bolje tko. 

JAZ: Ali bi vam bilo všeč, da bi lahko to računalniško igro igralo več učencev 

naenkrat in bi lahko vi tekmovali med sabo? 

U21: Ne, zaradi tega, ker jaz sem bila bolj med zadnjimi. Mogoče so bili eni tako hitri, 

ker niso brali oblačkov, jaz pa sem jih pa pač brala. Meni je boljše, da je vsak sam. 

U12: Meni tudi boljše, da je vsak sam. 

U18: Jaz ne maram tekmovati. 

JAZ: Kaj vam je bilo pa všeč pri izgledu igre? 

U21: Meni so bile vse stvari ful všeč. Tudi tisto, ker ni bilo treba vse prebrat, ampak je 

tudi povedal. 

JAZ: Aha, torej, da si še slišal navodila, ne le prebral?. 

U21: To ja. 

U12: Da si imel slušalke, da ni bilo hrupno in si lahko poslušal in zraven tudi kaj 

prebral. 

U18: Meni je bilo všeč, ker smo se premikali. 

JAZ: Aha. Ali vam je premikanje šlo? Ste se znašli? 

U21: Ja je, ker sem vetrovnico pogledala, mi je bilo lažje. 

U12: To mi je šlo. 

U18: Meni tudi. 

JAZ: Ali ste se kdaj med igro dolgočasili? 

U21, U12, U18: Ne. 

JAZ: Se vam je zdelo pri igri kaj zabavno? 
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U21: Ja, meni je bila najbolj zabavna tista stvar, ko si mogu po poljih hodit, pa ko si 

bral sporočila pa to. 

U12: Meni pa, ko si mogel ugibati, kateri kompas pa te namigi, da prideš naprej. 

U18: Premikati po zemljevidu. 

JAZ: Bi želeli igro po koncu še nadaljevati? 

U21: Ja ker je bila tok zabavna men, da je bilo prehitro konec. 

U12: Tudi meni ja. 

U18: Jaz pa ne, je bila ravno v redu. 

JAZ: Ali ste bili radovedni, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju? 

U21, U12, U18: Ja. 

JAZ: Ali so se vam zdele naloge težke? 

U21: Ne, lahke. Meni je bila drugače najtežja, ko sem na tisto roza ladjico pritisnila je 

bilo še lahko, ko sem pa na tiste naslednje, ko ni bilo kompasa, je bilo pa težje. 

JAZ: Aha, ja. Kaj pa U12? Kaj je bilo tebi najtežje? 

U12: Ko so bili tam 3 kompasi, ko si mogel sestaviti slikico. 

JAZ: Misliš tisto z raztrgano vetrovnico? 

U12: Ta ja, ta je bila težka. 

JAZ: U18 kaj pa tebi? 

U18: Hmm … nič. 

U21: Jaz sem imela tudi kakšno narobe pa sem križec pritisnila pa poskusila še 

enkrat, po tem pa mi je uspelo. 

JAZ: Hitro lahko naredimo kakšno napako. Katere naloge pa so vam bile najlažje? 

U21: Tisto, ko si šel po zemljevidu recimo vzhod, sem samo pogledala kje je V. 

U12: Meni pa, ko si mogel hoditi gor pa levo, da si prišel do ladje. 

U18: Tisto, da se je papagaj skril. 

U21: Meni je bila tudi tista lahka, čisto na koncu si samo pogledal, kje je ladja pa si 

tja kliknu. 

JAZ: Torej si se znašel malo drugače (smeh). Ali so se vam naloge na začetku zdele 

lažje od nalog na koncu? 

U12: Na začetku so bile lažje. 

U18: Ja, lažje so bile na začetku. 

U21: Ja lažje na začetku. 

JAZ: Ali bi vam bilo všeč, da bi lahko med igro izbirali zahtevnost vprašanj? 
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U21: Ne, zaradi tega ker bi potem samo pritisnil na najlažje in po tem ne bi bilo tako 

zanimivo, ker bi bila ful lahka. Če bi hotel težje pritisnit, pa sploh ne bi mogel rešit. 

Meni je bilo boljše, da si ti izbirala igre. 

JAZ: Aha tako, kaj pa ti U12? 

U12: Meni so bolj težje, ker lahko misleš, pa se kaj od tega naučiš. 

JAZ: Ja, res je. U18, kaj pa ti misliš? 

U18: Ja, tudi tko. 

JAZ: Ali ste razumeli navodila igre? 

U21, U12, U18: Ja.  

U21: Ja pri kakšni težji nalogi, pa sem se tam samo malo zadržala pa premislila, pa 

mi je uspelo. 

U18: Nič takega ni bilo. 

U21: Ko si povedala kakšno stvar, pa nisem dobro razumela, po tem pa sem morala 

še brati. 

JAZ: Ali vam je premikanje po otoku šlo? 

U21, U12, U18: Ja. 

JAZ: Kakšna pa se vam je zdela zgodba igre? To, da ste iskali pot z otoka. 

U21: Meni je bilo všeč, da je ta Tine vrgel steklenico piratinji. Tista piratinja mi je bila 

tudi ful všeč. 

JAZ: Mici? 

U21: Ja, pa tudi papiga mi je bila ful všeč (smeh). 

U12: Meni pa na koncu, ko sta odplula. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste takoj, ko ste pritisnili na nek odgovor, izvedeli ali ste 

odgovorili pravilno ali ne? 

U12: Ja. 

U21: Am, ja. Tudi zaradi tega, ker če si kaj narobe, si samo križec pritisnil in si probal 

še enkrat. 

U18: Ja, tudi. 

JAZ: Ali ste uporabili namig, če ste najprej odgovorili narobe? 

U21: Am ne, sploh nisem vidla. Sploh nisem opazila. 

JAZ: Kaj pa se vam zdi, da ste se novega naučili pri igri? 

U18: Naučila sem se o vetrokazu. 

U21: Ja jaz sem se tudi od tega naučila. Ko smo prvič tisti list reševali, nisem vedela 

kaj je to, sem spustila. Ko sem pa drugič sem pa potem vedela. 
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7.8.5 Prepis intervjuja s peto skupino (računalniška didaktična igra) 

JAZ: Zastavila vam bom nekaj vprašanj o tem, kakšna se vam je zdela igra. 

U13: Dobra. 

JAZ: Ali vam je bila všeč? 

U15: Ja, super, super, super. 

JAZ: Pa lahko začnemo pri tebi U16. Kaj se ti je pri igri najbolj vtisnilo v spomin? 

U16: Aha a, tisto na začetku. 

JAZ: Aha, na začetku. Katera stvar? 

U16: Ko je un letel z avionom, po tem je pa padel v ena kraj. 

JAZ: Ja, U15? 

U15: Deček, letalo, piratska ladja, papiga pa una piratka pa še kaj stvari. 

JAZ: Ja, kaj pa U13? 

U13: Tisto ko smo po tem šli za tri uganke.  

U16: Ja tista je bla res dobra. 

JAZ: A tista z ladjicami? 

U16: Ja. A to si vse sama naredila? 

JAZ: Ja. V takšnem posebnem programu, v katerem lahko delaš igre. 

U13: Zanimivo. 

U16: Uu pa kako. 

U13: Ja ti je takrat nagajalo, je pravila učiteljica. 

JAZ: Ja, slušalk nisem mogla povezati z računalnikom. 

U16: Ja, tudi meni. Dokler ni una piratka prišla, po tem pa nisem več slišal. 

JAZ: Ja zato sem ti pa igro po tem pripravila na drugem računalniku. Ne vem točno, 

kaj je šlo narobe. Povedali ste mi že, kaj se vam je vtisnilo v spomin – naloge z 

ladjicami, začetek … 

U15: Jaz pa, veliko sem si jih zapomnil. 

U13: Saj jaz tudi drugače. 

U15: Tisto s kompasom k je najdu pa to. 

U13: (smeh) Tisto se pa jaz nič nisem zapomnil, šele zdaj ko je U15 rekel. Mi je pa 

kar naenkrat puf. (smeh). 

JAZ: Ja (smeh). Ali bi pri igri kaj spremenili? 

U13: Nič.  
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JAZ: Mogoče kaj bi lahko spremenili, da bi se vam igra zdela še boljša. 

U13: Da bi mogoče povedal, kako ugotoviti? 

JAZ: A da bi dala več namigov? 

U13: Pač, da bi rekel, kako se da ugotoviti ubistvu. Recimo tiste uganke, ane. Da bi 

povedal, kako se ugotovi. Da oni rečejo, kako se sploh ugotovi. 

JAZ: Aha, tako. Kaj pa ti U15? 

U15: Da bi bilo malo več zvoka in malo več ugank. 

JAZ: Ja, kaj pa ti U16? 

U16: Jaz bi pa, da bi se fant in piratka zamenjala. 

JAZ: A da bi se dalo da bi že na začetku izbral ali boš fant ali punca? 

U16: Tko nekak.  

U15: Pa da bi bilo tudi malo bolj napeto pa to. 

U16: Aja, ja. Pa da ne bi bile tako lahke naloge. 

JAZ: A naloge so se vam zdele lahke? 

U13, U15, U16: Ja. 

U15: Kakšne so bile že bolj težke, kakšne pa ne. 

JAZ: Ali ste kdaj uporabili znak, ki ste ga imeli v zgornjem desnem kotu, da ste videli 

na katera polja lahko pritisneš? 

U15: Malo, če nisem vedu, če je kje puščica, sem potem probal. 

U13: Jaz nisem. 

U16: Jaz sem na gumb zgoraj, po tem sem pa na puščico pa je šlo kar naprej. 

U16: Sej je več možnosti za igrice. 

JAZ: Ja na nekih delih je bilo več možnih polj. A vam je bilo všeč, da ste igrali igro na 

računalniku? 

U13, U15, U16: Ja. 

JAZ: A bi raje videli, da bi lahko tekmovali med sabo? 

U15: Ne. 

U16: Ne. 

U13: Ja, mogoče.  

U15: Ja lahko bi. Da bi skupaj igrali. 

U13: Ja tako kot pri eni igrici, kjer se je treba v bistvu po angleško pogovarjati. Tisto 

jaz igram. Ja lahko kodo pošlješ in tisti to kodo vtipka in se vidita. Tako smo se že 

videli z mojim bratrancem. 
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JAZ: Aha, tako bi vam bilo všeč. Da bi lahko tekmovali med sabo. Vas je kaj pri 

izgledu igre pritegnilo? 

U15: Hm. 

U16, U13: Ne. 

JAZ: Ali ste se znašli na zemljevidu otoka? 

U13, U15, U16: Ja. 

JAZ: Ste med igro kdaj želeli igro zaključiti? 

U13: Ne. 

U16: Bolj ne. 

U15: Že bolj na koncu. 

JAZ: Ste se pri kateri izmed nalog dolgočasili? 

U13, U15, U16: Ne. 

U16: Meni je bila ena izi. 

U15: Saj so bile vse izi, no ne ravno vse. 

JAZ: Ali ste se pri igri zabavali? 

U13, U15, U16: (veselo) Ja. 

JAZ: Kaj pa se vam je zdelo zabavno? 

U15: Meni je bilo všeč, ko si ga prestavljal. 

U16: (glasno) Ja meni tudi je bilo všeč, ko si ga prestavljal. 

U13: Meni tudi ja. Meni je bilo vse zabavno. 

U16: Ja, super. 

JAZ: Bi želeli igro še nadaljevati?  

U13, U15, U16: Ja. 

JAZ: Tako da bi bila še kakšna dodatna naloga? 

U13: Ja, samo ne preveč lahka. Če ne lahko samo ck narediš, pa greš naprej. 

JAZ: Kaj pa naloge? Ali so se vam zdele lahke? 

U13, U16: Ja. 

U16: Kakšne ja, kakšne pa ne. 

U13: Tista, ko smo se morali po zemljevidu premikati. 

U15: Ja, to tudi meni. 

U16: Meni je bila pa ena taka, kjer je izgubil papirček za kompas, po tem sem pa 

samo kliknil na enega pa je bilo pravilno. 

U15: Ali pa tisto, ko si moral papirček pobrati je bilo zelo izi. 

U13, U15, U16: (glasen smeh) 
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U13: Tisto, ko si moral papirček pobrati je bilo najboljše pa tudi najlažje. (smeh) 

JAZ: Katera naloga pa vam je bila najtežja? 

U13: Tiste tri uganke. 

U16: Ja, uganke so pa dosti težke. Tam kjer si moral izbrati pravo rešitev, kam naj 

gre ladja, je bilo vse kar dosti težko. 

JAZ: Katera izmed teh treh ladjic vam je bila pa najtežja? 

U13: Mogoče zelena, ne ne plava bolj. Ta druga. 

U16: Meni je bila tretja. 

U15: Jaz se pa ne spomnim. 

JAZ: Ali so vam bila navodila igre razumljiva? 

U13, U15, U16: Ja. 

JAZ: Tudi premikanje? 

U13: To je bilo najlažje. 

JAZ: Ali so se vam zdele naloge na začetku igre lažje kot na koncu? 

U13,U15: Ja. 

U16: Ja, nekako. Pa tudi na začetku so bile malo težke pa tudi na koncu so bile malo 

težke. Na začetku je bilo lahko premakniti, ker je bila samo ena pot. 

U13: Meni je najbolj lahko, ko sta bili dve poti pa si moral iti. 

U16: Naslov je bil res čuden. 

JAZ: Ali misliš, ko je na začetku pisalo Orientacija in smeri neba? 

U13: Ne. Mislim naslov Poti … 

JAZ: Misliš ime otoka Ena pot? 

U16: Ja. 

U13: Otok ena pot. 

JAZ: A to vam je bilo čudno? 

U16: Ja (smeh). Čuden naslov. 

U13: Meni se je prav zdelo, da se otok imenuje tako, ker z otoka vodi le ena pot. 

U16: Ampak je bilo več poti! 

JAZ: Razpotij je bilo več, samo ena pot je bila pa prava. 

U16: (glasno) Aja, zato je bila Ena pot. Škoda, da ne moreš izgubiti v tej igri. 

JAZ: Ja, lahko bi bilo tudi tako. Ampak po tem bi moral iti na začetek in bi kar dolgo 

trajalo, da bi vsi odigrali. 

U13: Ja (smeh). 
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JAZ: Ali bi vam bilo všeč, da bi lahko sami izbrali težavnost vprašanj, na primer 

lahko, srednje težko ali težko? 

U15: Hm, ja. 

U16: Ja, to bi bilo pa boljše. 

U13: Ne vem, drugače če bi dal lahko že takoj lažja bi bilo zame bolj bedno. 

JAZ: Kaj vam je bilo pri zgodbi igre všeč in kaj ne? 

U13: Meni všeč tisto, ko sem moral papigo iskat. Ko se je je čisto malo videlo. 

U16: Meni pa ko sem pobral papirček. 

U15: Da je bilo zanimivo. 

JAZ: Kako se vam je pa zdelo to, da ste takoj ko ste na nekaj pritisnili izvedeli, ali je 

odgovor pravilen ali ne? 

U16: Ja, to je bilo pa dobro. V igricah po navadi to ni, pol pa zgubiš. Po tem bi pa več 

moral pritiskati. 

JAZ: Ja, ali ste opazili, da je nekje v igri spodaj pisalo namig? 

U13: Hm … 

JAZ: Ja, ste kdaj pritisnili? 

U15: Ja, jaz sem, pa mi je pomagal. Samo sem ga takrat ko sem v prvo narobe 

odgovoru. 

U16: Jaz ne. 

U13: Ga sploh nisem opazu. 

U16: Jaz pa sploh nisem pritisnil. 

JAZ: Aha nisi nič pritisnil. In še zadnja stvar – ali se vam zdi, da ste se kaj novega 

naučili oziroma kaj ste se novega naučili? 

U15: Po moje, ne vem glih. 

U16: O kompasu. 

U13: Vetrokaz, drugega pa nič. 

JAZ: Ima kdo še kaj za dodati, karkoli o igri? 

U13: Ja vprašanje. 

JAZ: Ja? 

U13: Da bi bilo še malo bolj težko. 

JAZ: Aha, ja še kaj? 

U13, U15, U16: Ne. 

 



113 
 

7.8.6 Prepis intervjuja s šesto skupino (računalniška didaktična igra) 

JAZ: Najprej imam za vas nekaj splošnih vprašanj. Kaj se vam je pri igri najbolj 

vtisnilo v spomin? 

U14: Kompasi. 

U17: Meni pa tista gusarica. 

U20: Meni pa, ko se je tista papiga skrivala. 

JAZ: Kaj bi pa pri igri spremenili? 

U14: Da bi bilo več ladjic. 

JAZ: Ja, kaj pa ti U17? 

U17: Jaz bi, da bi bilo ful več ugank. 

JAZ: Ali misliš pri ladjicah? 

U17: Ja, pa tudi pri vsem drugim. 

U20: Jaz pa da bi bila daljša igrica, ne tako kratka. 

JAZ: Torej se ti je zdela igra kratka? 

U20: Ja, kar ja. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste igro igrali na računalniku? 

U14, U17, U20: Ja (navdušeno). 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da je vsak igral na svojem računalniku?  

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Ali bi vam bilo bolj všeč, da bi lahko tekmovali med sabo s sošolci? 

U20: Ne. 

U17: Hm, Mogoče. 

U14: Ne, ne bi. 

JAZ: Ali vas je kaj ob pogledu na igro pritegnilo? 

U14: Meni je bil stričko všeč. 

U20: Meni pa tista piratka Mici. 

U17: Meni je bila ful papiga všeč. Taka zabavna. 

JAZ: Ja, kaj se vam je pa pri igri še zdelo zabavno? 

U20: Meni, ko je rekla Mici neki otok Banan al karkoli je že tist (smeh). 

JAZ: Torej ime otoka. Še kaj? 

U20: Pa otok Ena. 

JAZ: Aha, misliš otok Ena pot? 

U20: Ja (smeh). 



114 
 

U17: Meni je bilo pa vse. 

U14: Meni je bila pa una papiga. 

JAZ: Ali so vam bile drugače naloge zahtevne? 

U17: Ne, meni so bile ful dobre. 

U20: Niti ne. 

JAZ: Katera naloga vam je bila pa najlažja? 

U14: Meni je bila tista k si mogu ker ugotovit kompas dela. 

U17: Meni pa ko si se unih poljih premikat. 

U14: Meni pa ladnjice. 

JAZ: Aha, kaj pa recimo najtežja naloga? 

U17: Ladjice. 

U20: Tudi ladnjice. 

U14: Meni pa za premikat. 

U20: A po poljih? Meni je bilo pa to najlažje. 

JAZ: Vsakemu kaj drugega. Ali ste razumeli navodila igre? 

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Ali ste takoj razumeli, kako se premikati po zemljevidu? 

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Ali so se vam zdele naloge na začetku lažje od tistih na koncu? 

U20: Oboje je blo isto. Tko težje, malo lahko. 

JAZ: Torej tako, tako. Kaj pa ti U17? 

U17: Meni je vse tako podobno. 

JAZ: Tudi podobno. Kaj pa U14? 

U14: Tko tko. 

JAZ: Torej se vam ne zdi, da so na začetku lažje naloge. Kaj pa zgodba igre, vas je 

pritegnila? 

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč kaj pri zgodbi igre? 

U17: Une ladjice. 

JAZ: Ali vam je bilo všeč, da ste takoj, ko ste pritisnili na nek odgovor izvedeli, ali ste 

odgovorili pravilno? 

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Kaj pa namigi? Ali so vam namigi pomagali? 

U14: Ja. 
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U17: Jaz sem sama brez namigov. 

U20: Jaz sploh nisem vedla da so. 

JAZ: Aja jih sploh nisi videla. Pri nalogah z ladjicami je bil v spodnjem delu znak za 

namig in si lahko nanj pritisnil, da si dobil namig za lažje reševanje. Kaj bi pa rekli, da 

ste se novega naučili pri igri? 

U14: Od vetrovnice. 

U17: Jaz tud to ja. 

U20: Vsi trije isto. 

U14: Pa vetrokaz. 

JAZ: Zdaj pa me zanima le še, če imate še kaj za povedati o igri? 

U20: Ful je bla zabavna … Pa smešna (smeh). 

JAZ: Kaj vam je bilo pa smešno? 

U20: Tista imena kaj so že, otok Banan. 

JAZ: Kaj pa U14 in U17, bi želela še kaj povedati o igri? 

U17: Meni je bilo všeč, ker je bil otok Banan po sadju ime. 

JAZ: Ali si opazil, da so bile na drevesih na otoku banane? 

U17: Ja, pa tudi ene so bile na tleh. 

U14: Meni so bile tudi banane všeč. 

JAZ: Kaj pa ime otoka Ena pot? 

U20: Tko čudn. Smešen ime. 

JAZ: Ali ste razumeli, zakaj se otok tako imenuje? 

U14, U17, U20: Ja. 

JAZ: Ali bi želeli igrati še namizno igro? 

U14: Ta je bla bolš, računalniška. 

U20: Jaz sem miselna da bo težko, pa je blo ful dober. Tko kdaj lahko, kdaj težko. 

U17 Zabaven je blo. 

7.8.7 Prepis intervjuja s sedmo skupino (računalniška didaktična igra) 

JAZ: Za vaju imam nekaj vprašanj o igri, ki sta jo igrala. Kaj se vama je najbolj vtisnilo 

v spomin? 

U19: K si na une ladjice klikov, pa si une uganke rešu, ko je rekla Mici bravo, uspele 

so ti vse tri uganke. 

JAZ: Aha, torej ta vprašanja pri ladjicah, ja še kaj? 

U22: Jaz isto uganke pa tisto k je papiga nahecala fanta, ne vem kako mu je že ime. 
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JAZ: Takrat ko se je Tinetu skrila? 

U22: Ja. 

JAZ: Kaj pa bi pri igri spremenila? 

U22: Več nalog bi lahko, ker jaz sem bil kar hiter. 

U19: Hm ... 

JAZ: Še kaj? 

(tišina) 

JAZ: Torej drugega ne bi nič spremenila. Kako bi se vama pa zdelo, da bi igro lahko 

igrala s sošolci, da bi vas več tekmovalo med sabo? 

U19, U22: Ja (navdušeno)! 

U22: Tako kot je bilo na Minecraft na surverju, k maš friends kokr internetno pa med 

sabo igraš. 

JAZ: To bi vama bilo obema všeč? 

U19, U22: Ja. 

JAZ: Ali vama je bilo všeč, da sta igrala igro na računalniku? 

U19: Ja. 

U22: Ja to je blo ful dober. 

U19: Računalniki so ful dobri, Jaz ga igram vsak dan, no vsak teden. 

U22: To bi mogel vsak dan v šoli igrat. 

JAZ: Kaj vaju je pa pritegnilo ob pogledu na igro? 

U19: Vse. 

U22. Men je ta igra tko kokr neki d se učiš sam nekej podobn je pa kšna računalniška 

igra z namigi, take stvari. 

JAZ: Ali sta se znašla na zemljevidu otoka? 

U22: Ja, seveda. 

U19: Ja. To je blo izi. 

JAZ: Ali sta med igro naletela na mesto, kjer sta igro želela zaključiti? 

U19: Am ne. 

JAZ: Ali se vama je kakšna naloga zdela dolgočasna? 

U19: Ne, vse so ble dobre. 

U22: Ne. 

JAZ: V redu, ali sta se pri igri zabavala? 

U19: Ja. 
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U22: Aja, pa neki bi povedu. Če bi jaz programiral igro, če bi znal, tako učno, bi pa 

naredu tko, kokr pr free-ju, da je več iger skupej. 

JAZ: Kaj pa je free? 

U19: To je spletna stran, kot youtube, gor je veliko igric. 

JAZ: In potem lahko izbereš katero boš igral? 

U22: Ja tko ja. 

JAZ: Kaj vama je bilo pa pri igri zabavno? 

U19: Vse. 

U22: Ja, men tud vse.  

JAZ: Katera naloga vama je bila še posebej zabavna ali pa katero bi želela še enkrat 

igrati? 

U19: Vse, jaz bi vse še enkrat igral, z veseljem. 

U22: Men so tud vse dobre. 

JAZ: Aha, bi želela, da bi bila igra daljša? 

U22: Ja, seveda. 

U19: Mhm. 

JAZ: Vaju je pri igri zanimalo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju? 

U19: Mmm, ne tko, mal. 

U22: Am, ne. 

JAZ: Aha, torej to ne najbolj. Ali so se vama zdele naloge težke? 

U19: Ne, niti ne tok. 

U22: Niti ne. 

JAZ: Ali sta potrebovala veliko časa, da sta premislila pri določeni nalogi? 

U19, U22: Ne. 

JAZ: Katera naloga se vama je zdela najtežja? 

U19: Am, ne vem. 

U22: Ja vse so ble podobno. 

JAZ: Katera je bila pa najlažja? 

U22: Najlažja je bila tista k si se po poljih premikal. 

U19: To je blo pa res izi.  

JAZ: Aha, premikanje vama je bilo lahko. Ali sta razumela navodila igre? 

U22: Seveda. 

U19: Ja. 

JAZ: Je bilo kaj nerazumljivega? 
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U19: Ni blo take stvari, je blo vse razumljiv. 

JAZ: Ja, ali so se vama zdele naloge na začetku lažje od tistih na koncu? 

U22: Am, tko tko. 

U19: Men tud, vse enak. 

JAZ: Kako bi se vama pa zdelo to, da bi lahko sam izbiral zahtevnost vprašanj, na 

primer lažja, srednje zahtevna in težja? 

U22: Ja to bi blo dobr, na primer tko, da bi že na začetku igre imel tri gumbe – zelen 

bi bil lahko, rumen težje in rdeč najtežje. 

JAZ: Zanimiva ideja. Aha, tako bi ti naredil. 

U22: Mhm. 

JAZ: Ali vama je bila zgodba igre všeč, to da si iskal pot z otoka? 

U19: Ja. 

U22: Ja to je blo dobr. 

JAZ: Ali vama je bilo všeč, da sta takoj ko sta pritisnila na nek odgovor izvedela, ali je 

odgovor pravilen ali ne? 

U19, U22: Ja. 

JAZ: Ali sta uporabila namige? 

U19: Jaz ne. 

U22: Jaz sploh nisem opazu. 

JAZ: To je bilo pri ladjicah, v spodnjem delu ekrana. Tudi nekateri sošolci pred vama 

so tudi rekli, da niso opazil. 

U22: Zamaskiran je blo. 

JAZ: Kaj se vama pa zdi, da sta se novega naučila o orientaciji in smereh neba? 

U22: Da se tisto imenuje vetrokaz. 

JAZ: Kaj pa smeri neba? 

U19: Ne to ne. 

JAZ: Sta to že prej poznala? 

U22: Ja. 

JAZ: Kaj pa vetrovnica? 

U22: Jaz nisem vedu, da se tisto reče vetrovnica. 

JAZ: Hvala, zanima me le še, če imata še kaj na splošno povedati o igri? 

U22: Ja na primer tko k je U19 reku, da bi lohk si začasno bazo zgradil, da si šotor 

zgradiš.  
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7.9 Anketni vprašalnik 

Spoštovani,  

sem Tamara Gartner, študentka drugostopenjskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

smer Poučevanje na razredni stopnji. Pod mentorstvom dr. Katarine Susman pripravljam 

magistrsko delo z naslovom Računalniška in namizna didaktična igra pri poučevanju 

orientacije in smeri neba v 3. razredu osnovne šole. V okviru raziskave želim ugotoviti, kako 

didaktični igri vrednotite učitelji/ce, ki obravnavano učno snov tudi poučujete. Vaše 

sodelovanje v anketi mi veliko pomeni, saj bom le z vašimi odzivi lahko didaktični igri ustrezno 

evalvirala. 

Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

Za vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.  

Tamara Gartner 

 

1. Kaj bi zapisali kot splošen komentar na didaktični igri in kako bi ju na kratko primerjali 

(Računalniška didaktična igra »pot z otoka« in namizna didaktična igra »Megleno 

mesto«)? 

 Kaj pri posamezni didaktični igri je na vas pustilo največji vtis in zakaj? 

 Katere naloge so ostale v vašem spominu najbolj sveže?  

 Kako v splošnem ocenjujete ustreznost in primernost uporabe zasnovanih dveh 

didaktičnih iger za poučevanje tematike orientacije in smeri neba v 3. razredu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Na petstopenjski lestvici ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami glede vizualnega 

vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

  

Trditev Sploh ne 

drži. 

Ne drži. Ne morem 

se odločiti. 

Drži. Popolnoma 

drži. 

Didaktična igra je vizualno 
privlačna. 
 

     

Zemljevid je pregleden, za to se je 
na njem lahko znajti. 

 

     

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Didaktična igra je vizualno 
privlačna. 
 

     

Zemljevid je pregleden, za to se je 
na njem lahko znajti. 
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3. Odgovorite na vprašanja glede vizualnega vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

Kakšna se vam zdi didaktična igra na izgled?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj vas pritegne pri izgledu didaktične igre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj bi pri izgledu didaktične igre spremenili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

Kakšna se vam zdi didaktična igra na izgled?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj vas pritegne pri izgledu didaktične igre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj bi pri izgledu didaktične igre spremenili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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4. Na petstopenjski lestvici ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami glede motivacijskega 

vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

 

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Menim, da bi v didaktični igri 
zastavljene naloge učence 
motivirale. 
 

     

Menim, da bi se učenci pri igranju 
didaktične igre zabavali. 
 

     

Menim, da didaktična igra pri 
učencih vzbuja zanimanje in 
radovednost. 

     

Pri didaktični igri pogrešam 
možnost tekmovanja med učenci. 

     

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Menim, da bi v didaktični igri 
zastavljene naloge učence 
motivirale. 
 

     

Menim, da bi se učenci pri igranju 
didaktične igre zabavali. 
 

     

Menim, da didaktična igra pri 
učencih vzbuja zanimanje in 
radovednost. 

     

Didaktična igra pri učencih vzbuja 
tekmovalnost. 
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5. Odgovorite na vprašanja glede motivacijskega vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

Kaj menite, da bi učence pri didaktični igri motiviralo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere naloge se vam zdijo takšne, da bi se učenci pri njih lahko dolgočasili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj bi iz vidika motivacije pri didaktični igri spremenili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

Kaj menite, da bi učence pri didaktični igri motiviralo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere naloge se vam zdijo takšne, da bi se učenci pri njih lahko dolgočasili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj bi iz vidika motivacije pri didaktični igri spremenili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



124 
 

6. Na petstopenjski lestvici ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami glede zahtevnostnega 

vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

 

 

 

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Naloge so primerno zahtevne za 
večino učencev. 

     

Navodila za igranje didaktične igre 
so razumljiva in povsem jasna. 

     

Učencem premikanje po 
zemljevidu ne bi povzročalo težav.
  

     

Zahtevnost nalog je primerno 
stopnjevana (z igralnimi karticami). 

     

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Naloge so primerno zahtevne za 
večino učencev. 

     

Navodila za igranje didaktične igre 
so razumljiva in povsem jasna. 

     

Učencem premikanje po 
zemljevidu ne bi povzročalo težav.
  

     

Zahtevnost nalog je primerno 
stopnjevana (od lažje naloge k 
težji). 
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7. Odgovorite na vprašanja glede zahtevnostnega vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

Kaj menite o zahtevnosti nalog? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ali se vam katera izmed nalog zdi premalo zahtevna ali prezahtevna? Katera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kako ocenjujete možnosti uporabe didaktične igre za učno zmožnejše, šibkejše učence, 

učence s specifičnimi učnimi težavami in učence s posebnimi potrebami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj menite o zahtevnosti navodil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kje vidite morebitne težave učencev pri premikanju po igralnih podlagah? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere naloge so se vam najbolj vtisnile v spomin z vidika zahtevnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Kako ocenjujete stopnjevanje zahtevnosti nalog? Jo je mogoče opaziti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

Kaj menite o zahtevnosti nalog? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ali se vam katera izmed nalog zdi premalo zahtevna ali prezahtevna? Katera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kako ocenjujete možnosti uporabe didaktične igre za učno zmožnejše, šibkejše učence, 

učence s specifičnimi učnimi težavami in učence s posebnimi potrebami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj menite o zahtevnosti navodil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kje vidite morebitne težave učencev pri premikanju po igralnih podlagah? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Katere naloge so se vam najbolj vtisnile v spomin z vidika zahtevnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kako ocenjujete stopnjevanje zahtevnosti nalog? Jo je opaziti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Na petstopenjski lestvici ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami glede vsebinskega 

vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Vsebina didaktične igre bi učence 
pritegnila. 

     

Naloge in vprašanja se mi zdijo 
razumljiva. 

     

Učenci po nalogah na ustrezen 
način dobijo povratno informacijo. 

     

Naloge didaktične igre so dobro 
povezane z učnimi cilji učnega 
načrta za spoznavanje okolja v 3. 
razredu. 

     

 

 

Trditev Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Ne morem 
se odločiti. 

Drži. Popolnoma 
drži. 

Vsebina didaktične igre bi učence 
pritegnila. 

     

Naloge in vprašanja se mi zdijo 
razumljiva. 

     

Učenci po nalogah na ustrezen 
način dobijo povratno informacijo. 

     

Naloge didaktične igre so dobro 
povezane z učnimi cilji učnega 
načrta za spoznavanje okolja v 3. 
razredu. 
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9. Odgovorite na vprašanja glede vsebinskega vidika didaktičnih iger. 

Namizna didaktična igra Megleno mesto 

Ali menite, da bi bila zgodba o prijateljih, ki živijo v mestu, za učence zanimiva? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj menite o razumljivosti nalog in vprašanj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kakšne/katere možnosti za podajanje povratnih informacij učencem še vidite in bi jih lahko 

vključili v didaktično igro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere učne cilje po vašem mnenju didaktična igra najbolje uresničuje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Računalniška didaktična igra pot z otoka 

Ali menite, da bi bila zgodba o iskanju poti z otoka za učence zanimiva? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Kaj menite o razumljivosti nalog in vprašanj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kakšne/katere možnosti za podajanje povratnih informacij učencem še vidite in bi jih lahko 

vključili v didaktično igro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere učne cilje po vašem mnenju didaktična igra najbolje uresničuje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7.10 Odgovori učiteljic v anketnih vprašalnikih 

SPLOŠNI VTIS 

Učiteljica Odgovor učiteljice 

u1 Obe igri se mi zdita zanimivi in zelo poučni. Mogoče sta za 3. razred kar zahtevni, pa 

nič hudega, se ju lahko porabi za boljše učence. Igra Megleno mesto je zanimiva, ker 

se jo lahko igra več učencev, ki med seboj tekmujejo ali sodelujejo. Med igro dobro 

utrdijo strani neba. Igra pot z otoka je prav tako zanimiva. Računalniške igre so zelo 

privlačne za otroke. Všeč so mi bile animacije in papiga. Najbolj sveže v spominu so 

mi ostale naloge z vetrokazom, ker sem najprej sklepala, da puščica kaže tako kot 

vetrna vreča. 

u2 Obe igri sta zanimivi, vsaka po svoje. Namizno jih lahko igra več hkrati, kar je 

zanimivo in fino, računalniške igrice pa so otrokom zanimive. Všeč mi je bila 

animacija, papiga, ozadja … 

Obe igri se mi zdita bolj primerni za 4. in 5. razred, kot za 3. (bi bile naloge lahko 

pretežke). 

u3 Primerna za učence 3. razreda pri SPO, spoznavanju orientacije, pri vaji za zbranost, 

upoštevanju navodil, razvijanju bralne (slušne) pismenosti. Pri poučevanju TJA bi 

lahko uglasila v angleščino. 

u4 
1. Pri namizni didaktični igri se mi je najbolj vtisnil v spomin način reševanja in 

slikovni material. Pri računalniški didaktični igri pa mi je najbolj všeč glasovno 

vodenje. 

2. Pri namizni didaktični igri iskanje prijateljev, pri računalniški didaktični igri 

reševanje treh ugank. 

3. Obe igri sta ustrezni za uvod, razlago in utrjevanje orientacije. 

u5 
1. Namizna didaktična igra – barvitost, oblika, predalček s karticami in rešitve v 

obliki knjige (urejenost in možnost za učinkovito pospravljanje po končani igri). 
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Računalniška didaktična igra: glas – komunikacija, barvitost, vodenje skozi 

igro, jasna in kratka navodila, možnost branja navodil. 

1. Razlaga strani neba v računalniški igri – razumljiva, motivacijsko privlačna in 

tematsko večkrat razložena na različnih ustvarjalnih nalogah. 

2. Zamisel, tematika, potek iger je odličen. Učenci v računalniški igri lahko sami 

usvojijo zaželeni cilj, v didaktični igri pa nadaljujejo z utrjevanjem in hkrati 

krepijo orientacijo na papirju. 
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VIZUALNI VIDIK  

1. Kakšna se vam zdi didaktična igra na pogled? 
2. Kaj vas pritegne pri izgledu didaktične igre? 
3. Kaj bi pri izgledu didaktične igre spremenili? 

 

Učiteljica Odgovor učiteljice glede didaktične igre: 

Megleno mesto pot z otoka 

u1 1. Igra je na pogled privlačna, lično 

izdelana in pregledna. 

2. Pritegne me razporeditev v škatli in 

način izdelave knjižice in razporeditev 

kartic. 

3. Nič. 

1. Igra je privlačna za starost otrok, ki jim je 

namenjena. 

2. Pritegne me pomoč papige, animacija in 

enostaven pregled. 

3. Nič. 

u2 1. Privlačna, zanimiva, lepo izdelana. 

2. Knjižica z rešitvami, kartice.  

3. / 

1. Zanimiva, te pritegne. 

2. Animacije, barve, različna ozadja. 

3. / 

u3 1. Privlačna, zanimiva. 

2. Barve, razporejenost. 

3. Mogoče dodala več ras otrok 

(temnopolti …). 

1. Motivacijska, zanimiva. 

2. Dinamika, barve. 

3. / 

u4 1. Zelo barvita, motivacijska, dovolj 

veliko igralno polje. 

2. Tople barve, nasmejani otroški obrazi 

in razgibani objekti. 

3. Nič. 

1. Barvit in zapolnjen ekran, zanimiva 

animacija. 

2. Narava, voda, sporočilo v steklenici in 

premikanje likov. 

3. Nič. 

u5 1. Motivacijsko zelo privlačna. 

2. Igralna plošča, zbirka nalog in rešitve 

v obliki knjige. Igra izraža pozitivne 

namige in željo po igranju. 

3. Nič – je popolna. 

1. Zanimiva – glasovno in slikovno. 

2. Dovolj velike fotografije in postavitev 

pomembnih elementov za nadaljevanje 

igre. 

3. Nič – je popolna. 
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MOTIVACIJSKI VIDIK  

1. Kaj menite, da bi učence pri didaktični igri motiviralo? 

2. Katere naloge se vam zdijo takšne, da bi se učenci pri njih lahko dolgočasili? 

3. Kaj bi iz vidika motivacije pri didaktični igri spremenili? 

 

Učiteljica Odgovor učiteljice glede didaktične igre: 

Megleno mesto pot z otoka 

u1 1. Menim, da bi jih motiviralo, da bi čim prej 

prišli do cilja, podobno kot pri človek ne jezi 

se. 

2. Nobena naloga se mi ne zdi taka, da bi 

se lahko dolgočasili. 

3. Nič. 

1. Priti čim prej z otoka s pomočjo znanja in 

dejstvo, da je igrica računalniška. 

2. Nobene. 

3. Nič. 

u2 1. Uspešnost pri odgovorih, pomikanje 

naprej proti cilju in zmagi. 

2. Nobena.  

3. Ničesar. 

1. Že samo to, da je računalniška igrica. 

Naloga: Pomoč Tinetu pri tem, da odide z 

otoka. 

2. Jih ni. 

3. / 

u3 1. Tekmovalnost. 

2. / 

3. / 

1. Tekmovalnost, dinamika, gibanje figur. 

2. / 

3. Mogoče manj ponujenih možnosti (izbira 

med 2 ne bi bila ponujena, izbira sam). 

u4 1. Igralne figure, dve kocki, kartice in 

knjiga z rešitvami. 

2. Preveč nalog »kam kaže prst?«. 

3. / 

1. Klikanje, reševanje z otoka, odpiranje 

pisem z ugankami. 

2. / 

3. / 

u5 1. Oblika, barvitost, igralna plošča, 

premiki polj na igralni plošči povezani s 

karticami od 1 do 3 težavnostne 

stopnje. 

2. / 

3. / 

1. Glasovna motivacija, vodena pomoč, 

potovanje v neznano in želja po 

potovanju. 

2. / 

3. / 
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ZAHTEVNOSTNI VIDIK  

1. Kaj menite o zahtevnosti nalog? 

2. Ali se vam katera izmed nalog zdi premalo zahtevna ali prezahtevna? Katera? 

3. Kako ocenjujete možnosti uporabe didaktične igre za učno zmožnejše, šibkejše 

učence, učence s specifičnimi učnimi težavami in učence s posebnimi potrebami? 

4. Kaj menite o zahtevnosti navodil? 

5. Kje vidite morebitne težave učencev pri premikanju po igralnih podlagah?  

6. Katere naloge so se vam najbolj vtisnile v spomin z vidika zahtevnosti? 

7. Kako ocenjujete stopnjevanje zahtevnosti nalog? Jo je mogoče opaziti?  

Učiteljica Odgovor učiteljice glede didaktične igre: 

Megleno mesto pot z otoka 

u1 1. Menim, da so nekatere naloge bolj 

primerne za 4. razred kot za 3. 

2. Za zahtevnejše naloge, predvsem 

za tiste z vetrokazom in manjkajočim 

delom vetrovnice, menim, da so bolj 

primerne za 4. razred. 

3. V 3. razredu za zmožnejše, v 4. 

razredu za vse, v 5. in nadaljnjih 

razredih pa za učence s težavami in 

učence s posebnimi potrebami. Za njih 

bi bila zelo dobrodošla, saj bi se skozi 

igro lahko naučili vsebine. 

4. Navodila so razumljiva in primerno 

zahtevna. 

5. Med igranjem namizne igre nekateri 

učenci niso vedeli, kaj storiti, če v 

določeni smeri ni dovolj polj za 

premikanje. 

6. Naloge z vetrokazom. 

7. Naloge so lepo razdeljene v tri 

zahtevnostne stopnje, da lahko vsak 

izbere sebi primerno. 

1. Enako kot za Megleno mesto. 

2. Enako kot za Megleno mesto. 

3. Enako kot za Megleno mesto. 

4. Navodila so dobro razumljiva. 

5. Jih ne vidim. 

6. Naloge z manjkajočo vetrovnico in 

vetrovnico obrnjeno v drugo smer. 

7. Stopnjevanje zahtevnosti se opazi. 

Na začetku so naloge lažje, proti 

koncu pa težje. 

u2 1. Za 4., 5. razred so čisto primerne. 

2.  

1. V redu. 
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3. Se da, mogoče s kakšnimi 

dodatnimi namigi. Namizno igro lahko 

igrajo tudi v parih. 

4. V redu. 

5. Če dobro preberejo navodila, je vse 

OK. 

6. / 

7. V redu (kartice), da. 

2. Za 3. razred prezahtevna z 

vetrokazom. 

3. Mislim, da bi ravno tako lahko igrali 

(mogoče kakšni dodatni namigi). 

4. V redu. 

5. / 

6. Vetrokaz. 

7. OK. 

u3 1. Ni prezahtevna. 

2. / 

3. Lahko se vključijo. 

4. So razumljiva. 

5. / 

6. Vetrokaz. 

7. Da. 

1. Ni prezahtevna, saj omogoča 

različne stopnje izkazovanja znanja, 

spretnosti. 

2. Nekatere bi bile lahko zahtevnejše – 

brez ponujenih možnosti poti. 

3. Pri individualizaciji, upoštevanju 

omogočenih olajšavah (čas, branje 

navodil) zmorejo. 

4. So primerna. 

5. / 

6. Orientacija glede na vzhajanje 

sonca. 

7. Jo je opaziti. 

u4 1. Naloge so primerno zasnovane 

glede na ravni. 

2. Glede na to, da jo lahko igrajo 

tudi učenci s težavami ne, 

zahtevnejše naloge dajejo 

učencem možnost za 

razmišljanje in močne 

spodbude za reševanje. 

3. Igro lahko rešujejo s pomočjo. 

Sam potek se lahko prilagodi. 

4. Navodila so kratka in 

razumljiva. Ni odvečnih 

usmeritev. 

5. Zaradi kocke, ki kaže smeri, 

lahko učenci velikokrat vržejo, a 

se ne morejo premakniti. 

6. Naloge, pri katerih se morajo 

učenci orientirati na igralni 

podlagi glede na objekte in 

osebe. 

7. Stopnjevanje ravni se jasno 

opazi. Naloge so primerno 

1. Tudi v računalniški igri je 

zahtevnost nalog ustrezno 

stopnjevana. Morda je opaziti 

več razlage. 

2. Naloge povezane z vetrokazom 

so precej zahtevne. Naloge 

spodbujajo k višji ravni 

razmišljanja v povezavi 

pridobljenega znanja o 

orientaciji. 

3. Učno zmožnejši lahko igro 

igrajo individualno in 

samostojno. Učenci z učnimi 

težavami bi verjetno igro 

nadaljevali z ugibanjem in jo 

rešili s pomočjo. 

4. Naloge so primerno zahtevne 

glede na sposobnosti učencev. 

5. Mislim, da ne bi bilo težav. 

6. Naloge o vetru. 
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zasnovane za posamezno 

raven. 

7. Da. Na začetku je razlaga, ki je 

povezana z reševanjem, ki 

sledi. 

u5 1. Zahtevnost nalog je 

zagotovljena v treh ravneh, kar 

je pozitivno za spodbujanje k 

mišljenju in hkrati k 

tekmovalnosti. 

2. Glede zahtevnosti so naloge 

razporejene v tri ravni, mogoče 

se naloge »s prsti« pojavljajo 

prepogosto. 

3. Učno zmožnejši bi naloge lahko 

reševali samostojno, ker jim 

knjiga rešitev omogoča 

povratno informacijo. Šibkejši 

učenci bi potrebovali vodeno 

pomoč. Učencem s specifičnimi 

učnimi težavami pa bi lahko 

izbrali le najnižjo raven nalog. 

4. Navodila so jasna in razumljiva. 

5. Zdi se mi premalo rjavih polj z 

nalogami. 

6. Naloge, ki so povezane s 
slikami na igralni plošči. 

7. Absolutno. 

 

1. Po razlagi osnovnim pojmov 

sledi zahtevnost po ravneh z 

odlično motivacijo. 

2. Glede na zahtevnost ravni ne. 

Če nalogo ocenjujemo v celoti, 

je zahtevnejša od namizne, ker 

pri večih nalogah določajo 

smeri neba glede na vetrovnico. 

3. Menim, da glede na 

individualno reševanje bi jo 

lahko reševali zmožnejši 

učenci. Učenci s specifičnimi 

težavami in šibkejši učenci bi ob 

igri prepoznavali pojme, do 

rešitev pa bi prišli bolj z 

ugibanjem. 

4. Navodila so jasna in 

računalniško lepo vodena. Tudi 

glas je prijeten in govor 

razločen. 

5. Računalniških igric so učenci 

vešči, zato menim, da težav ne 

bi bilo. 

6. Naloge, ki poleg vprašanja 
zahtevajo orientacijo na igralni 
plošči. 

7. Stopnjevanje je dobro in hitro 

opazno. Več ravni ne bi bilo 

potrebnih. 
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VSEBINSKI VIDIK  

1. Ali menite, da bi bila zgodba o prijateljih, ki živijo v mestu/o iskanju poti z otoka, za 

učence zanimiva? Zakaj? 

2. Kaj menite o razumljivosti nalog in vprašanj? 

3. Kakšne/katere možnosti za podajanje povratnih informacij učencem še vidite in bi 

jih lahko vključili v didaktično igro?  

4. Katere učne cilje po vašem mnenju didaktična igra najbolje uresničuje? 

Učiteljica Odgovor učiteljice glede didaktične igre: 

Megleno mesto pot z otoka 

u1 1. Zgodba bi bila zanimiva, ker je 

zanimivo, včasih pa strašljivo, če se 

znajdeš v megli in ne veš, kje je prava 

pot. Zato je kompas odlična rešitev. 

2. Naloge in vprašanja so razumljiva. 

3.  / 

4. Poznajo glavne smeri neba. 

1. Zgodba bi bila zanimiva, saj zgodbe 

o otokih, kapitanih, gusarjih vedno 

pritegnejo učence. Enako tudi 

računalniške igre in animacije. 

2. Vprašanja in naloge so razumljiva. 

3. / 

4. Poznajo glavne smeri neba. 

u2 1. Da. 

2. V redu. 

3. / 

4. Pozna glavne smeri neba. V učnem 

načrtu je zapisano le »pozna smeri 

neba, se orientira …« 

1. Da, animacije, računalniška igrica … 

2. V redu. 

3. / 

4. Pozna glavne smeri neba. Se 

orientira, V učnem načrtu je zapisano 

le »pozna smeri neba, se orientira …« 

u3 1. Da. 

2. Razumljiva. 

3. Zbiranje točk. 

4. Orientiranje s pomočjo kompasa. 

1. Akcijska igra, papiga in mornarka 

Mici popestrita. 

2. Razumljiva. 

3. Zbiranje točk. 

4. Se orientira glede na vzhajanje 

sonca, si pomaga s kompasom. 

u4 1. Da. Zgodba motivacijsko pritegne. 

2. Naloge in vprašanja so popolnoma 

razumljiva. 

3. Zaradi hitrejšega iskanja rešitev bi 

lahko knjigo in naloge razdelili na 

tri barve. 

4. Orientacija v prostoru, na listu in v 

naravi. 

1. Seveda. Radovednost in iskanje 

neznane poti bi učence 

pritegnila k igranju. 

2. Naloge in vprašanja so 

popolnoma razumljiva. 

3. Mogoče bi vključila tudi 

glasovno povratno informacijo. 

4. Orientacija. 
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u5 1. Je motivacijska in izraža pozitivna 

čustva o pomoči. 

2. Naloge za glede na ravni 

razumljiva. Vprašanja so smiselna. 

3. Tudi knjigo z rešitvami bi razdelila 

na tri ravni. 

4. Orientacijo. 

 

1. Da. Otok in voda predstavljata 

izziv. 

2. Naloge so razumljive, vprašanja 

so kratka in učence spodbujajo 

k mišljenju. 

3. Da z igro nadaljuje, se mi zdi 

edina smiselna pot. 

4. Orientacija s poudarkom na 

vetrokazu. 
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7.11 Igralne karte za didaktično igro Megleno mesto 
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7.12 Rešitve igralnih kart 
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