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POVZETEK 

Igra pomeni zabavo, krajšanje časa. Je neka aktivnost, skozi katero se učimo in 

usvajamo nove spretnosti, jih poglabljamo in razširjamo svoje znanje. Didaktične igre 

morajo biti zelo dobro izdelane, saj je s tem povezan tudi napredek v znanju. 

Didaktična igra mora biti zastavljena tako, da nas motivira, pritegne in da se ob igranju 

zabavamo. Didaktične igre od igralca zahtevajo, da je aktiven, iznajdljiv, prav tako pa 

krepijo sodelovanje, medsebojno pomoč in odnose med udeleženci. Kljub povečanju 

raziskav na temo didaktičnih iger smo zasledili primanjkljaj tovrstnih iger v tretjem 

triletju osnovne šole.  

Zato smo se odločili, da bomo v okviru magistrskega dela izdelali tri kakovostne 

didaktične igre na temo svetloba in barve pri predmetu naravoslovje v 7. razredu in na 

temo svetloba pri predmetu fizika v 8. razredu. Izdelane didaktične igre so preizkusili 

učenci v dveh oddelkih 7. in dveh oddelkih 8. razreda. V raziskavi je sodelovalo skupno 

85 učenk in učencev 7. in 8. razreda. Iz analize podatkov smo izvzeli 8 učenk in 

učencev, ker so manjkali na vsaj eni dejavnosti. Podatke smo zbrali s preizkusi znanja, 

anketnimi vprašalniki in opazovalnimi formularji. Pred in po metodi didaktičnih iger so 

učenci izpolnili preizkuse znanja. S tem smo pridobili vpogled v njihovo znanje. Zadnje 

preverjanje znanja so pisali vsaj teden dni po izpeljavi pouka z didaktičnimi igrami in 

tako smo dobili vpogled v trajno usvojeno znanje. Pripravili smo tudi anketne 

vprašalnike, s katerimi smo zbrali mnenja o posamezni didaktični igri in morebitnih 

izboljšavah. Z vnaprej pripravljenimi opazovalnimi formularji smo opazovali potek iger 

in dobili vpogled v njihovo ustreznost. Namen preizkusov znanja, anketnih 

vprašalnikov in ocenjevalnih formularjev je bil oceniti in ovrednotiti izdelane didaktične 

igre in jih na osnovi izsledkov izpopolniti. 

Izsledki raziskave kažejo, da je metoda didaktičnih iger primerna za poučevanje tudi v 

tretjem triletju osnovne šole. Izdelane didaktične igre niso popolnoma izpolnile 

pričakovanega rezultata pri usvajanju nove učne snovi, a menimo, da so kljub temu 

primerne za poučevanje tematike o svetlobi. Kljub didaktičnim igram, za katere se je 

pri pouku na osnovi evalvacije izkazalo, da še potrebujejo optimizacijo, smo ugotovili, 

da je učencem tovrsten način usvajanja in utrjevanja učne snovi všeč in da gre za 

motivacijsko sredstvo, ki poveča situacijski interes za predmet. 

Izsledki magistrskega dela bodo pripomogli učiteljem pridobiti boljši vpogled v izdelavo 

in vpogled v bistvene elemente didaktične igre, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi 

didaktične igre 

KLJUČNE BESEDE: fizika in naravoslovje v osnovni šoli, svetloba, didaktična igra, 

barve, lom svetlobe, odboj svetlobe 
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ABSTRACT 

Game means having fun, passing the time; it is an activity through which we learn and 

acquire new skills, improve them, and expand our knowledge. Didactic games must be 

very well made in order to bring about advancement in knowledge. The didactic game 

must be set up in a way that it motivates us, attracts us, and that we have fun while 

playing. Didactic games require the player to be active and inventive; they also 

strengthen cooperation, mutual help, and relationships between participants. Despite 

the increase in research on the topic of didactic games, we found a deficit of such 

games in the third triennium of primary school. 

Therefore, we decided to create three quality didactic games on the topic of light and 

color in the subject of natural sciences in the 7th grade, and on the topic of light in the 

subject of physics in the 8th grade. The developed didactic games were tested in two 

sections of the 7th and two sections of the 8th grade. The study involved 85 7th-grade 

and 8th-grade students. We excluded 8 students from the data analysis because they 

had missed at least one activity. Data was collected through tests, questionnaires, and 

observation forms. Before and after implementing the method of didactic games, 

students took tests. This gave us an insight into their knowledge. The last test was 

taken one week after the lesson with didactic games, and so we got an insight into the 

permanently acquired knowledge. We also prepared questionnaires, which gathered 

opinions on individual didactic games and possible improvements. We observed the 

course of the games with pre-prepared observation forms and gained insight into the 

adequacy of didactic games. The purpose of the tests, questionnaires and assessment 

forms was to evaluate and assess the developed didactic games, and to improve them 

based on the results. 

The results of the research show that the method of didactic games is also suitable for 

teaching in the third triennium of primary school. The developed didactic games did 

not fully achieve the expected result in the acquisition of new learning content, but we 

believe that they are nevertheless suitable for teaching the topic of light. Despite the 

fact that the didactic games proved to need further optimization, we found that students 

like this way of learning and consolidating the content, and that it is a motivational tool 

that increases situational interest in the subject. 

The results of the master's thesis will help teachers gain a better insight into the making 

of didactic games and into their essential elements, which must be taken into account 

when creating a didactic game. 

Keywords: physics and science in primary school, light, didactic game, colors, 

refraction, light reflection  
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1 UVOD 

Igra je za otroka osnova za proces učenja, saj z njo pridobiva izkušnje (Pečjak, 2009). 

Igre so aktivnosti za obnavljanje in usvajanje novega znanja ter razvijanje miselnega 

procesa. Ravno zaradi tega postaja igra vedno bolj vključena v proces izobraževanja 

(Vankúš, 2013). Igre, ki jih uporabimo pri učenju, imenujemo didaktične igre (Mrak 

Merhar, Umek idr., 2013) in so lahko močno učno orodje, ki imajo točno določen namen 

(Kaszkowiak, 2017). Kakovostno izdelane igre didaktične igre omogočajo celostno 

učenje, kognitivni, afektivni in psihomotorični razvoj (Mrak Merhar, Umek idr., 2013), 

vendar je izdelava kakovostne didaktične igre zahtevna. Didaktične igre morajo 

pritegniti učenca, ga motivirati in učenec se mora ob igri tudi zabavati (Vankúš, 2013). 

Didaktične igre učenca aktivno vključijo v proces učenja (Mrak Merhar, Umek idr., 

2013). Prav naravoslovni predmeti bi morali biti osredotočeni na aktivno vlogo učenca 

(Planinšič, 2011) in ena od metod, ki učenca aktivno vključi v proces učenja, je 

zagotovo metoda didaktičnih iger (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Pri izbiri oziroma 

izdelavi take igre ima učitelj veliko vlogo (Kangas idr., 2016). 

Uporaba iger v izobraževalne namene se povečuje (Alaswad in Nadolny, 2015), a je 

kljub temu pri nas le malokrat uporabljena v tretjem triletju osnovne šole. Uporaba 

didaktičnih iger v osnovni šoli je pogostejša v prvem in drugem triletju osnovne šole. 

Tudi diplomska in magistrska dela so v veliko primerih raziskovala metodo didaktičnih 

iger na nižjih stopnjah osnovne šole. To so na primer magistrsko delo Pacek (2021), 

Pugelj (2018), Simončič (2017) in Šumrada (2019). V tem magistrskem delu 

predstavljamo didaktično igro kot enega od načinov spoznavanja, učenja in utrjevanja 

določene snovi. 

Namen magistrskega dela je bil izdelati tri kakovostne didaktične igre na temo svetloba 

v 8. razredu in na temo svetloba in barve v 7. razredu. Te didaktične igre smo preizkusili 

v 7. in 8. razredu, jih analizirali in izboljšali na osnovi komentarjev. Preverjali smo tudi, 

ali didaktične igre pripomorejo k situacijskemu interesu za delo pri pouku naravoslovja 

ali fizike. 

Magistrsko delo sestavljajo teoretična izhodišča (poglavje 2) in empirični del (poglavje 

3), razdeljeni na podpoglavja. Podrobneje so predstavljeni didaktična igra, pomen, 

izdelava in vpeljava v didaktične igre pouk, učiteljeva vloga pri didaktičnih igrah, 

predmet fizika, predmet naravoslovje in motivacija. Empirični del je sestavljen iz 

podpoglavij: opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave, cilji raziskave 

in raziskovalna vprašanja, metode dela, rezultati z interpretacijo, izboljšanje didaktičnih 

iger ter sinteze rezultatov z razpravo. V zadnjem podpoglavju so združene ugotovitve 

raziskave in teoretična izhodišča. Sledi zaključek magistrskega dela (poglavje 4), kjer 

smo strnili bistvo raziskave, težave, ki so nastale med raziskovanjem in smernice za 
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nadaljnje delo. Na koncu magistrskega dela so viri in literatura (poglavje 5) in priloge 

(poglavje 6). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem poglavju predstavljamo pomen igre in didaktične igre, pripravo, vpeljavo 

didaktične igre v pouk ter vlogo učitelja pri tem. Na kratko predstavljamo tudi predmet 

naravoslovje in predmet fizika. Teoretična izhodišča so razdeljena na poglavja: igra in 

didaktična igra, pouk naravoslovja in fizike ter motivacija. Poglavje igra in didaktična 

igra je razdeljeno na štiri podpoglavja: igra kot metoda – didaktična igra, priprava 

didaktične igre, učiteljeva vloga pri uri z didaktičnimi igrami ter pouk in vpeljava 

didaktičnih iger. Poglavje pouk naravoslovja in fizike je razdeljeno na dve podpoglavji: 

tematski sklop svetloba in barve (naravoslovje) ter tematski sklop svetloba (fizika). 

2.1 Igra in didaktična igra 

Beseda »igra« je imela v različnih nacionalnostih skozi zgodovino drugačen pomen 

(Vankúš, 2013). Njena vloga se je čez čas spreminjala in nastajale so različne vrste 

iger. 

Najstarejše igre so našli na Kitajskem. Ocenjujejo, da izhajajo iz leta 3000 pred našim 

štetjem. Narejene naj bi bile za namen poučevanja, prenašanja znanja iz generacije v 

generacijo in reprodukcije življenjskih dogodkov, preko katerih so se učili primernega 

življenja v družbi (Kaszkowiak, 2017). Pomen iger v izobraževanju so omenjali tudi 

stari Grki. Po Platonu (Platon, 1980, v Vankúš, 2013) je igra osrednji del učenja otrok, 

starih od tri do sedem let, preko katerih so se pripravljali na življenje. Rimljani so 

poučevali na podoben način kot stari Grki. Ko je Rimsko cesarstvo propadlo, je imela 

na izobraževanje otrok velik vpliv Cerkev. V šoli so jih učili ponižnosti in poslušnosti, 

zato v šoli ni bilo več prostora za uporabo iger (Vankúš, 2013). 

V času renesanse se je igra ponovno vpeljala v šole. Za igre se je zavzemal tudi 

Comenius (Comenius, 1957, v Vankúš, 2013), ki je menil, da so igre naravno sredstvo, 

s katerim spodbujamo otroka in krepimo njegov karakter. Locke (Locke, 1959, v 

Vankúš, 2013) je menil, da bi se moralo izobraževanje odvijati naravno, brez uporabe 

moči. S pomenom igre kot didaktičnega sredstva so se ukvarjali že številni pedagogi, 

psihologi in filozofi, kot so J. J. Rousseau, F. W. A. Fröbel, J. W. Goethe, F. Shiller, M. 

Montessori, J. Piaget, J. Dewey, R. Steiner in številni drugi. Vsi so bili mišljenja, da je 

igra nekaj, kar otroka navdušuje, preko katere se razvijajo njegova ustvarjalnost, 

socialne veščine, osebnost in se uči. Tudi danes se ideja združevanja iger in 

izobraževanja še nadaljuje (Vankúš, 2013). Strokovnjaki se ukvarjajo predvsem z 

vprašanjem, kako uporabiti računalniške igre v izobraževalne namene. Računalniškim 

igram posvečamo vedno več časa, in če bi imele neko poučno noto, bi se z njimi lahko 

veliko naučili (Umek idr., 2013).  

V današnji Evropi beseda »igra« zaznamuje raznolike aktivnosti tako otrok kot 

odraslih, ki niso vezane na trdo delo, ampak v človeku spodbudijo veselje in 
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zadovoljstvo (Vankúš, 2013). Igra je otrokova potreba, preko katere se zabava, raste, 

razvija in je resnično lahko svoboden (Bremec in Slokar Čevdek, 1999; Brvar, 2014). 

Igra je sproščujoča dejavnost, skozi katero otrok spoznava svet, se druži s sovrstniki, 

odraža svoje sanje, neformalno usvaja pravila, raziskuje različne možnosti in jih 

preizkuša (Brvar, 2014; Umek idr., 2013). Igra je za otroka osnova za proces učenja, 

saj z njo pridobiva izkušnje (Pečjak, 2009). Igra spodbuja telesni, umski, čustveni, 

psihomotorični, spoznavni in socialni napredek otroka (Otrin, 2008).  

Različni strokovnjaki, razvojni psihologi in pedagogi, se strinjajo, da je igra brezmejna 

dejavnost, ki se stalno spreminja. Na igro vpliva več stvari, kultura in ljudje, okoli katerih 

se posameznik giblje, ter medsebojni odnosi. Zaradi različnosti in kombinacij iger 

obstaja veliko različnih razvrstitev iger v različne kategorije. Skozi zgodovino so se 

oblikovale zbirke iger, ki so vsebovale igre tistega časa. Največkrat gre za razvrščanje 

iger glede na uporabljen material, vsebino igre, tip delovanja v igri, socialno obliko ipd. 

(Umek idr., 2013). Omenimo le dve klasifikaciji. 

Zagal idr. (2006) ločijo igre na tekmovalne (ang. competitive), sodelovalne (ang. 

cooperative) in skupinske (ang. collaborative). Tekmovalne igre zahtevajo od igralcev, 

da igrajo s strategijami, s katerimi se soočijo z nasprotniki. Sodelovalne igre pa so igre, 

ki zahtevajo od igralca, da na eni strani sodeluje z drugimi, na drugi strani pa z njimi 

tekmuje. Igralci imajo drugačne cilje. V skupinskih igrah imajo igralci skupen cilj in če 

zmaga skupina, zmagajo vsi. Izziv pri tej igri je sodelovanje z ostalimi igralci. Skupinska 

in tekmovalna igra sta nekako dve skrajnosti iger, medtem ko so sodelovalne igre vmes 

med skupinskimi in tekmovalnimi igrami.  

Slovensko Društvo Mladinski ceh, ki se veliko ukvarja s področjem iger, je zasnovalo 

Cehovo klasifikacijo iger. Igre s to klasifikacijo razvrstimo glede na namen in glede na 

način izvajanja igre. Ta klasifikacija pomaga pri izbiri iger za različne aktivnosti. Najprej 

se vprašamo, kaj želimo z igro doseči (namen igre), nato pa, na kakšen način želimo 

to doseči (način igre). Ti dve razvrstitvi se prepletata (Umek idr., 2013). Tabela 1 

prikazuje Cehovo klasifikacijo iger. 
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Tabela 1: Cehova klasifikacija iger 

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 
- (predpogoj - igre spoznavanja) 

- Komunikacija in oblikovanje 
skupine 

- Opazovanje in zaznavanje 
- Vživljanje in identifikacija 
- Agresija in reševanje sporov 

 Bansi 

Simulacijske igre  Miselne igre 

Igre zaupanja  Strateške igre 

Evalvacijske igre  Namizne igre 

Umek, L., Mrak Merhar, I., Mikac, M., & Marčeta, Ž. (2013). Zgodovina in razvoj pedagogike in 
andragogike igre (2. prenovljena izd.). Salve. 

2.1.1 Igra kot metoda – didaktična igra 

Na splošno vse igre spodbujajo ustvarjalnost, sodelovanje, nas učijo skupinskega dela 

(Stathakis, b. d.) in izboljšajo igralčevo obnašanje (Kapp, 2013). Igre, ki jih uporabimo 

z namenom poučevanja, imenujemo didaktične igre. Didaktična igra se imenuje po 

didaktiki (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Didaktika je veda o učenju in poučevanju in 

zajema tako teorijo kot prakso. Osrednji predmet proučevanja didaktike je didaktična 

dejavnost učencev in učiteljev (Jank in Meyer, 2006). Didaktične igre so lahko tudi 

metoda, ki jo uporabimo pri pouku (Vankúš, 2013). Metoda je neka oblika načrtne, 

premišljene dejavnosti, je orodje za doseganje zadanih ciljev (Mrak Merhar, Umek idr., 

2013). 

Definicij didaktičnih iger je veliko (Backlund in Hendrix 2013). Mrak Merhar, Umek idr. 

(2013) navajajo, da je didaktična igra neka igra, katere cilj je usvajanje ali utrjevanje 

izobraževalnih ciljev. Vankúš (2013) predstavi didaktično igro kot dejavnost z navodili, 

katerih povod je izpolnjevanje določenih ciljev. Pečjak (2009) didaktično igro razume 

kot učno metodo, ki jo uporabimo pri ponovitvi snovi, utrjevanju snovi ipd. Kaszkowiak 

(2017) in Stathakis (b. d.) poimenujeta didaktično igro kot močno učno orodje, ki ima 

točno določen namen. 
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Splošno rečeno je didaktična igra neka dejavnost, katere cilj je usvajanje določenih 

učnih ciljev na zabaven način. Je aktivnost, pri kateri sodelujejo učenci in učitelji z 

namenom, da učenci dosežejo določene učne cilje. Učenci po navadi niso seznanjeni 

z učnimi cilji (Vankúš, 2013). 

Pri razvoju otroka je zelo pomembna sprostitev in z didaktičnimi igrami lahko otrokom 

omogočimo rekreativne in sprostitvene dejavnosti (Bremec in Slokar Čevdek, 1999). 

Didaktična igra mora biti podobna spontani otroški igri, ki stremi k izpolnjevanju učnih 

ciljev. Didaktična igra ima določena pravila in po navadi poteka v šolskih prostorih. 

Učitelji imajo veliko vlogo pri didaktični igri. So glavni voditelji in opazovalci (Průcha, 

Walterová in Mareš, 1998, v Vankúš, 2013). 

Učenci lahko preko učenja z didaktično igro ustvarijo pozitivne izkušnje o učenju in 

didaktična igra učenca spodbudi, da uporabi večino čutnih zaznav. Konec koncev 

didaktična igra učenca aktivno vključi v proces učenja (Stathakis, b. d.). Didaktična igra 

vzpostavi namišljeno življenjsko situacijo, preko katere igralci razvijajo ustvarjalnost, 

sodelujejo in tekmujejo med seboj (Průcha, Walterová in Mareš, 1998, v Vankúš, 2013; 

Jakob, 2017). Učenca spodbudi, da se pri reševanju nekega problema bolj poglobi in 

s tem bolje razume ozadje problema (Coveyou, 2015). Tekmovalnost jih spodbudi, da 

uporabijo različna znanja in sposobnosti ter se s tem naučijo reševanja problemov v 

življenju z znanjem, ki ga imajo (Průcha, Walterová in Mareš, 1998, v Vankúš, 2013). 

S tem od učenca zahteva večjo kognitivno stopnjo razmišljanja (po Bloomovi 

taksonomiji). Didaktična igra je torej aktivna metoda dela, saj v nasprotju s pasivno 

metodo od igralca zahteva aktivno vlogo pri reševanju problemov (Mrak Merhar, Umek 

idr., 2013).  

Didaktične igre spodbujajo učence, da se v proces učenja vključijo na ravni pogovora, 

opazovanja in tudi eksperimentiranja (Coveyou, 2015) in igralca postavljajo pred 

odločitve, vprašanja, dogovore in podobno. Edina statična stran igre je razlaga navodil 

igre, ki pa igri ne daje pasivne vloge (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). 

Didaktična igra v ospredje postavlja izobraževalne cilje, a pa so v ozadju skriti tudi 

vzgojni cilji oziroma kompetence. Vzgoja in izobraževanje sta prepletena in ju ne 

moremo ločiti (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Didaktične igre pripomorejo k učenju 

sodelovanja v skupini in zmanjšanju strahu pred interakcijo z drugimi (Coveyou, 2015), 

izboljšajo organiziranje časa in načrtovanje ter številnim drugim kompetencam, kot sta 

npr. kritično mišljenje in vztrajnost. Kritično mišljenje spodbuja iskanje različnosti in 

sprejemanje odločitev, vztrajnost pa pripomore k premagovanju problemov v življenju 

in k učenju novih stvari (Kaszkowiak, 2017; Alaswad in Nadolny, 2015). 

Didaktična igra je za večino otrok in odraslih privlačna (Vankúš, 2013). Preko 

didaktičnih iger spoznamo učno vsebino in se z njimi učimo (Mrak Merhar, Umek idr., 

2013). Didaktične igre postajajo vedno pogostejše v procesu učenja (Kaszkowiak, 
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2017; Backlund, in Hendrix 2013) in so primerne tudi za igralce z manj izkušnjami in 

znanjem, zato so zelo primerne za nehomogene skupine (Mrak Merhar, Umek idr., 

2013). 

Prednosti didaktičnih iger so, da učitelji bolje spoznajo karakter učencev in njihovo 

reakcijo pri novih izzivih in problemih, razvijajo pozitivni odnos do predmeta in učence 

postavijo v glavno vlogo učenja. Učitelj torej ni več osrednja oseba pri učenju 

(Kaszkowiak, 2017).  

Učitelj je tisti, ki pripravi oziroma izbere didaktično igro za poučevanje. Pomembno je, 

da prepozna in izboljša vse člene didaktične igre, ki lahko pripomorejo k boljšemu 

uspehu z metodo didaktične igre (Alaswad in Nadolny, 2015). V nadaljevanju sledi 

nekaj iztočnic, kako izdelati in vpeljati didaktično igro v pouk. 

2.1.2 Priprava didaktične igre 

Izdelava in priprava didaktičnih iger je zahtevna (Vankúš, 2013), a kakovostno izdelane 

didaktične igre z dobro izdelanimi navodili naredijo velik vtis na učečega in igralca 

pritegnejo v celoti (Kapp, 2013; Mrak Merhar, Umek idr. 2013). 

Vedno, ko izbiramo oziroma izdelujemo didaktično igro, moramo stremeti k idealni 

didaktični igri. To je didaktična igra, ki je primerna za usvajanje zadanih učnih ciljev in 

je zanimiva za izbrano ciljno skupino učencev. Navodila morajo biti preprosta, a tudi 

zanimiva in privlačna. Idealna didaktična igra poveča ustvarjalnost, znanje, 

sposobnosti in pozitivne lastnosti učencev ter krepi pozitivno naravnanost na učno 

vsebino (Vankúš, 2013). 

Pred uporabo ali izdelavo didaktične igre moramo razmisliti, katere učne cilje želimo z 

njo doseči. Premisliti moramo tudi o ustreznosti didaktične igre glede na ciljno skupino 

in o posameznikih – kakšna je njihova sodelovalna klima, kakšne so njihove izkušnje, 

o starosti ciljne skupine in interesih ciljne skupine (Vankúš, 2013; Mrak Merhar, Vidmar 

idr., 2013; Pădurean, 2013). Rožič (2018) opozarja, da je pri izbiri didaktičnih iger 

ključnega pomena težavnost igre, ki ne sme biti prevelika, po drugi strani pa ne 

prenizka, da učenec še vedno uvidi izziv. Če učencu postavimo prevelik izziv, to lahko 

negativno vpliva nanj in zmanjša motivacijo. Păuderon (2013) izpostavlja, da na 

motivacijo vpliva tudi dolžina igre. Didaktične igre ne smejo biti predolge, ker učencem 

upadeta zanimanje in motivacija.  

Za igre velja, da imajo lahko sodelovalno, tekmovalno ali pa skupinsko noto. Obstajajo 

igre, ki mamijo igralca, da bi tekmoval z drugimi, a na drugi strani igra zahteva 

sodelovanje z igralci (Zagal idr., 2006). Tudi na te usmeritve je treba paziti pri izdelavi 

didaktične igre. 
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Prav tako moramo biti pozorni pri izbiri pripomočkov za didaktično igro. Pomembno je, 

da ne pozabimo na varnost igralcev in privlačnost igre (Mrak Merhar, Vidmar idr., 

2013). 

Ko razmislimo o zgoraj navedenih vidikih igre, moramo sestaviti navodila igre. Z 

navodili določamo odprtost igre. Navodila lahko dopuščajo več možnosti ali obratno. 

Vsekakor pa se moramo držati nekaterih usmeritev o navodilih. Pravila morajo 

odgovarjati na vsa vprašanja, ki se pojavijo med igro. Biti morajo kratka, jasna in 

preprosta. Prilagojena morajo biti ciljni skupini igralcev. Spremembe pravil med igro 

morajo biti jasne vsem igralcem (Mrak Merhar, Vidmar idr., 2013). 

Po izdelavi osnutka igre in izdelavi navodil se lotimo izdelave didaktične igre. Sami jo 

prej tudi preizkusimo, preverimo navodila in naredimo popravke. Šele v tem koraku 

lahko igro podamo v razred in izvedemo metodo didaktične igre (Mrak Merhar, Vidmar 

idr., 2013). 

Mrak Merhar, Vidmar idr. (2013) podajajo nekaj iztočnic, na kaj moramo biti kot učitelji 

pozorni pred in pri izvajanju didaktičnih iger. Bistveno je, da udeležencem pokažemo 

motiviranost in zagnanost, da tudi njih aktivnost pritegne, razmislimo, ali je potrebna 

naša prisotnost ali ne in med izvedbo se moramo prilagajati skupini. Prav tako moramo 

razmisliti, kdaj bomo izvedli metodo didaktične igre. Razmisliti moramo o času, ki je 

potreben za igro, številu igralcev in njihovih izkušnjah.  

Bremec in Slokar Čevdek (1999) navajata, da so didaktične igre primerne za 

popestritev predmeta ter opozarjata, da ne smejo biti narejene na način, da bi učenci 

poleg igranja z didaktičnimi igrami reševali še učni list. Take didaktične igre učenci ne 

bodo sprejeli kot igro. 

Razmislek, katero in kako didaktično igro vpeljati v pouk, da bo zadoščala ciljem 

učnega načrta, je težek. Prav tako je potrebnega veliko dela, da učitelj naredi in vpelje 

neko didaktično igro v izobraževalni proces (Backlund in Hendrix 2013). V nadaljevanju 

predstavljamo učiteljevo vlogo pri uporabi metode didaktičnih iger pri pouku. 

2.1.3 Učiteljeva vloga pri uri z didaktičnimi igrami 

Kangas idr. (2016) so na osnovi obstoječih empiričnih raziskav raziskovali vlogo 

učitelja pri metodi didaktičnih iger. Ugotovili so, da je vloga učitelja pri metodi 

didaktičnih iger velika. Navajajo, da tako kot vse izobraževalne aktivnosti od učitelja 

zahtevajo pedagoški razmislek in odločitve, tudi metoda didaktičnih iger zahteva 

pedagoški razmislek in odločitve. Pri tem je pomembna tudi ustreznost didaktične igre. 

Čeprav so didaktične igre zelo dobro izdelane, je vloga učitelja v celotnem procesu 

metode didaktičnih iger še vedno pomembna. Učiteljeva vloga se začne z 

načrtovanjem aktivnosti (Kangas idr., 2016). Učitelj mora razmisliti o učnih ciljih in o 
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ustreznosti didaktične igre, prilagojena mora biti ciljni skupini (Vankúš, 2013), ne sme 

pa pozabiti na najpomembnejši vidik igre, ki je zabava (Krajnčan in Krajnčan, 2011). 

Nato mora učitelj razmisliti o kraju in času izvedbe metode didaktičnih iger (Mrak 

Merhar, Vidmar idr., 2013) ter, najpomembneje, upravičiti uporabo metode didaktičnih 

iger na osnovi kurikuluma (Kangas idr., 2016). Med metodo didaktičnih iger je učitelj 

lahko v več vlogah. Učitelj je voditelj, udeleženec, organizator in usmerjevalec poteka 

metode (Kangas idr., 2016). Učitelj mora biti pri metodi didaktičnih iger natančen, 

pošten in strikten oziroma dosleden – ne sme iti preko pravil, ki jih postavi (Pădurean, 

2013). Paziti mora tudi na uravnoteženost med zabavo in resnostjo igre, da učenci ne 

izgubijo motivacije (Krajnčan in Krajnčan, 2011). 

Učitelj je tisti, ki poveže didaktično igro in učenje. Po koncu igre pa je njegova naloga 

tudi, da ovrednoti metodo didaktične igre (Kangas idr., 2016; Umek idr., 2013). 

Če povzamemo, je učitelj tisti, ki je osrednji člen med učencem in znanjem. Je tisti, ki 

spodbuja, navdušuje, posreduje znanje in pomaga. Je ključna oseba, ki vpelje metodo 

didaktičnih iger v pouk. 

2.1.4 Pouk in vpeljava didaktičnih iger 

Šola je družbeni prostor, kjer se učenci srečujejo z vrstniki in odraslimi. Šola ima dve 

ključni vlogi; socialno in izobraževalno vlogo (Musek Lešnik, 2021).  

V šoli poteka pouk, ki je načrtna dejavnost interakcije med učiteljem in učencem. Ta 

interakcija je vpeta v institucionalni in dolgoročno usmerjen okvir in je namenjena tako 

poučevanju kot tudi vzgoji in posredovanju socialnih in osebnostnih kompetenc. 

Okolje, v katerem se odvija pouk, je pedagoško strukturirano in ga ustvarja tako 

znanstveno kvalificirano osebje kot tudi učenci (Jank in Meyer, 2006). Večina misli, da 

je šola prestop iz otroštva in igranja na bolj resno učenje. Ni pa nujno, da mora biti tako 

(Coveyou, 2015). Z vstopom v šolo otrok začuti razliko med namišljenim in realnim 

svetom, a ima še vedno potrebo po igri. Igra je pomembna za otrokov psihični in fizični 

razvoj, prav tako pa se otrok skozi igro uči. Zato je uporaba igre v šoli še toliko bolj 

utemeljena (Horvat, 1997). 

Ljudje se učimo na tri različne načine; na ukaz, z opazovanjem ali z aktivnim učenjem. 

Na ukaz pomeni, da je učeči pasiven v procesu učenja in le sprejema informacije. 

Učenje z opazovanjem je učenje, kjer učitelj prikazuje različne veščine, učeči pa se iz 

opazovanja hote ali nehote uči. Pri aktivnem učenju pa gre za aktivno vlogo učečega, 

kjer se spopade s problemom, ki ga še ni srečal, in s tem pridobi motivacijo za 

reševanje tega problema. V življenju se ti trije različni načini učenja prepletajo, zato je 

pri poučevanju v šoli pomembno poznavanje različnih metod dela, ki pouk popestrijo 

in učence na različne načine čim bolj aktivno vključijo v izobraževalni proces. Učenci 
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pri aktivnem učenju opazujejo, poslušajo, eksperimentirajo in s tem si lažje zapomnijo 

učno vsebino (Kolb, 2005; Mrak Merhar, Umek idr., 2013; Musek Lešnik, 2021).  

Pouk je za številne učence zahteven in naporen. Učenci morajo sedeti po pet do šest 

ur za šolsko klopjo in v večini pouk poteka frontalno (Bremec in Slokar Čevdek, 1999). 

Različne raziskave so pokazale, da pasiven način poučevanja ne pripomore k 

povezovanju in razumevanju ter ne razvija sposobnosti, ki jih potrebujejo za nadaljnje 

šolanje. To se najbolj opazi pri naravoslovnih predmetih. Zato pouk lahko oplemenitimo 

z metodami, ki spodbujajo aktivno učenje in razvoj razumevanja (Planinšič, 2012). 

Poučevanje, kjer učenca aktivno vključimo v proces učenja, poveča učenčevo 

motivacijo za predmet in učno snov naredi bolj zanimivo (Bertoncelj, 2016). 

Kot že omenjeno, je ena od aktivnih didaktičnih metod metoda didaktičnih iger (Mrak 

Merhar, Umek idr., 2013). Igranje iger v osnovni šoli pozitivno vpliva na samopodobo 

in socialno samopodobo ter ustvari okolje, kjer se samopodoba lažje razvije (Mehr idr., 

2011). Učinkovit in jasen prispevek k doživetju in učenju v skupini imajo prav igre, ki 

jih izberemo in namerno preoblikujemo za pedagoško delo (Krajnčan in Krajnčan, 

2011).  

Didaktične igre niso primerne le za prvo triletje osnovne šole, igre lahko vpeljemo tudi 

v drugi dve triletji, kjer uporabimo zahtevnejše didaktične igre. Priporočljivo je, da v 

drugem in tretjem triletju kombiniramo metode dela z metodo didaktičnih iger in s tem 

popestrimo pouk (Horvat, 1997). Vsako uvajanje aktivnih metod v poučevanje zahteva 

veliko strokovne in materialne podlage ter časa (Planinšič, 2012). Didaktično igro lahko 

uporabimo le, ko smo prepričani o koristnosti didaktične igre; torej, da bodo učenci 

usvojili zadane učne cilje (Vankúš, 2013). 

Didaktične igre spodbujajo učno okolje, ga bogatijo z zabavo, vzdušjem, humorjem, 

tveganjem in pozitivno komunikacijo (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Uporabimo jih 

lahko v različnih delih ure. Igre so lahko kot motivacija na začetku ure, kot neko 

utrjevanje na koncu ure ali pa kot usvajanje nove snovi (Horvat, 1997). 

Najpogostejši način vpeljevanja učencev v didaktično igro je razlaga navodil na 

začetku ure z didaktičnimi igrami. Navodila morajo biti jasno razložena, najboljše je, če 

prikažemo konkreten primer igre oziroma situacije v igri. Priporočljivo je, da najprej 

poskusno odigramo igro, da ugotovimo, ali so učenci razumeli navodila igre, ki jih 

predstavimo pred igro. Po aktivnosti z didaktičnimi igrami je učiteljeva vloga, da 

ovrednoti učno uro, delo učencev in svoje delo (Vankúš, 2013). Avtor izpostavlja tudi, 

da kljub večkratni uporabi didaktičnih iger ni treba uporabiti vedno drugačnega tipa 

didaktične igre. Tako prihranimo čas pri podajanju navodil. 
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2.2 Pouk naravoslovja in fizike 

V osnovni šoli si naravoslovni predmeti sledijo vse od 1. do 9. razreda. Najprej imajo 

učenci predmet spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu, nato naravoslovje in tehniko 

v 4. in 5. razredu. Nadaljuje se z naravoslovjem v 6. in 7. razredu in zaključi s fiziko v 

8. in 9. razredu (Predmetnik za osnovno šolo, 2014). Splošni cilji teh predmetov so 

predvsem urjenje spretnosti pri eksperimentalnem delu in zmožnost uporabe znanja 

za razumevanje ter razlago naravnih pojavov (Program osnovna šola spoznavanje 

okolja. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt, 

2011; Program osnovna šola naravoslovje. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola 

fizika. Učni načrt, 2011). 

Izobraževanje naravoslovnih predmetov bi moralo biti osredotočeno na razumevanje 

učne snovi in aktivnosti, povezane z razumevanjem učne snovi. Prav tako je pomen 

naravoslovnega pouka seznanjanje učencev z naravoslovnim načinom razmišljanja 

(Planinšič, 2011). Bertoncelj (2016) izpostavlja, da učenci svojega znanja, 

pridobljenega v fizikalni učilnici, ne znajo prenesti v življenje in ne opazijo povezav med 

učno snovjo in življenjskimi okoliščinami.  

Pri uporabi didaktične igre pri pouku gre za dinamično metodo, kar pomeni, da imajo 

igralci aktivno vlogo pri spoznavanju, raziskovanju problemov in iskanju rešitev. Gre 

za izkustveno učenje (Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Ravno izkustvo pa je pri 

naravoslovnih predmetih najpomembnejše in je ključno za usvajanje novih ciljev. Pri 

pouku tako naravoslovja kot fizike je pomemben učni načrt, ki opredeljuje učne cilje, ki 

jih je treba pri pouku izpolniti. Učni načrt za naravoslovje (Program osnovna šola 

naravoslovje. Učni načrt, 2011) in učni načrt za fiziko (Program osnovna šola fizika. 

Učni načrt, 2011) sta ključna pri izbiri ciljev in tematike didaktičnih iger. 

Didaktične igre, ki jih bomo uporabili pri raziskavi, bodo pokrivale tematski sklop 

svetloba in barve predmeta naravoslovje in tematski sklop svetloba predmeta fizika v 

osnovni šoli. V nadaljevanju bomo opisali omenjena tematska sklopa in podali učne 

cilje teh dveh sklopov. 

2.2.1 Tematski sklop svetloba in barve (naravoslovje) 

Učenci so se s temo svetloba srečali že 4. in 5. razredu osnovne šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Učenci v 7. razredu že znajo dokazati, da se mora svetloba 

od predmeta odbiti v naše oči, da ga vidimo, razumejo soodvisnost lege svetila, 

osvetljenega predmeta in velikost sence predmeta in prikazati, kako se širi svetloba. 

Prav tako učenci že vedo, da svetloba segreva snovi, kot so voda, tla in zrak s tem, ko 

vpijajo sončno svetlobo (Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt, 

2011). 
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V učnem načrtu za naravoslovje (Program osnovna šola naravoslovje. Učni načrt, 

2011) so predpisani temeljni operativni cilji in standardi znanja, ki jih učenci usvajajo 

med predmetom naravoslovje v 6. in 7. razredu. Potek obravnave učnih ciljev je 

prepuščen učitelju, prav tako obravnava nekaterih izbirnih vsebin. Pri naravoslovju je 

določen odstotek ur, ki temeljijo na učenčevi aktivnosti v razredu in na terenu.  

Predmet naravoslovje je nadgradnja predmeta naravoslovje in tehnika. Učenci pri 

vsebinskem sklopu energija obravnavajo svetlobo in barve. Učenci se seznanijo z 

učinki svetlobne energije, informacijami, ki jih svetloba prenaša in spoznajo, zakaj 

vidimo telesa. Usvojijo pojme svetilo, svetlobni curek, senca, seznanijo se s pojmi lom 

svetlobe, odboj svetlobe na gladki in hrapavi površini. Spoznajo, zakaj vidimo neke 

predmete modre, rdeče ipd. in spoznajo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob 

mavričnih barv (Program osnovna šola naravoslovje. Učni načrt, 2011). 

Pri temi svetloba in barve morajo učenci doseči naslednje standarde znanja (Program 

osnovna šola naravoslovje. Učni načrt, 2011, str. 23–24): 

• pozna različne učinke svetlobne energije na snovi in navaja primere, 

• ve, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih barv, ki se od površine 

odbijajo ali pa jih ta absorbira, 

• ve, da svetloba posreduje sliko okolice in da z očmi zaznavamo tista telesa, 

ki oddajajo svetlobo ali se svetloba od njih odbija, 

• sklepa po barvi predmeta, kateri del svetlobnega spektra se od predmeta odbija 

in kateri absorbira, 

• razlikuje med odbojem in lomom svetlobe in razume, da se na meji dveh snovi 

svetloba deloma lomi in deloma odbije. 

Zapišimo še splošni standard znanja, ki smo ga med drugim želeli z didaktičnimi igrami 

doseči (Program osnovna šola naravoslovje. Učni načrt, 2011, str. 21): 

• »izvede poskuse po navodilih in pri tem poskrbi za lastno varnost (npr. 

uporaba zaščitnih sredstev) in varnost drugih.« 

Krepko označeni zgoraj našteti standardi znanja so minimalni standardi znanja. 

2.2.2 Tematski sklop svetloba (fizika) 

Fizika v osnovnih šolah je manj priljubljen predmet. To ni presenetljiv podatek, saj je 

pri fiziki treba uporabljati veliko enačb, reprezentacij in grafičnih ureditev. Da učenec 

razume in ponotranji vse te stvari, je potrebnega veliko dela in zbranosti. Pri fiziki je 

potrebno konceptualno razumevanje snovi na skoraj abstraktnem nivoju, česar številni 

učenci ne zmorejo oziroma potrebujejo veliko časa za razumevanje (Bertoncelj, 2016). 

Na priljubljenost predmetov vpliva veliko dejavnikov, kot so osebnost učitelja, uporaba 
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različnih metod, izbira učne snovi in matematična zahtevnost učne snovi. Prav tako je 

eden od vzrokov tudi, da učenci ne vidijo uporabnosti fizikalnega znanja in da jim 

tematike, ki se jih učijo, niso zanimive (Repnik, 2010). 

Učni cilji pouka fizike so določeni z učnim načrtom (Program osnovna šola fizika. Učni 

načrt, 2011), a so metode dela in potek posameznih ur v rokah učitelja. Učitelj sam 

določi, kako bo obravnaval določeno snov in učenje fizike (Bertoncelj, 2016). 

V učnem načrtu za fiziko (Program osnovna šola fizika. Učni načrt, 2011) so zapisani 

operativni učni cilji in standardi znanja za tematski sklop svetloba pri predmetu fizika v 

8. ali 9. razredu. Tematike, ki so opisane v učnem načrtu, učitelj lahko prosto kombinira 

in razdeli v 8. in 9. razred. 

Pri pouku fizike učenci spoznajo odboj svetlobe od teles, spoznajo razlago difuznega 

in zrcalnega odboja, raziščejo lom svetlobe na meji dveh snovi, ki sta različno optično 

gosti, usvojijo pojma gorišče in goriščna razdalja, spoznajo camero obscuro, delovanje 

zbiralne leče ter očesa. Priporočeno je, da vsaj nekatere od teh ciljev učenci usvojijo z 

eksperimentiranjem (Program osnovna šola fizika. Učni načrt, 2011). Pri tematskem 

sklopu svetloba je izbirna vsebina delovanje optičnih naprav, kot so lupa, projekcijski 

aparat in fotoaparat. 

Pri tematskem sklopu svetloba morajo učenci doseči naslednje standarde znanja 

(Program osnovna šola fizika. Učni načrt, 2011, str. 18): 

• ve:  

o kaj je odboj svetlobe in pozna odbojni zakon,  

o da se svetloba pri prehodu iz ene snovi v drugo lomi,  

o da obstajajo zbiralne in razpršilne leče,  

• različne leče razvrsti med zbiralne in razpršilne,  

• pozna definicijo gorišča leče in ve, da je ena izmed lastnosti leč goriščna razdalja,  

• nariše potek:  

o vpadnega in odbitega žarka pri ravnem zrcalu,  

o svetlobnega žarka pri prehodu iz ene snovi v drugo, 

o svetlobnih žarkov pri prehodu skozi zbiralno lečo ter določi gorišče leče in 

njeno goriščno razdaljo, 

• uporabi ravno zrcalo in zbiralno lečo pri izvajanju poskusov in pozna njuno 

praktično uporabo,  

• pozna vlogo zbiralne leče v očesu,  
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• razloži nastanek slike v očesu,  

• opiše camero obscuro. 

Krepko označeni zgoraj našteti standardi znanja so minimalni standardi znanja. 

2.3 Motivacija  

Motivacija je posledica nagonov in instinktov, je neka energija, ki jo sprostimo pri neki 

dejavnosti. Motivacija je pomembna pri ustvarjanju in usmerjanju dejavnosti (Berdajs, 

1994). Vedno je prisotna v učencu, a od posamezne aktivnosti in tudi vključenih oseb 

pri učenju je odvisno, ali motivacijo krepimo ali jo znižujemo. Motivacija ne vpliva toliko 

na šolske ocene kot pa na odnos učenca do učenja in njegovega prizadevanja za 

učenje. Pripomore k boljšemu pomnjenju za dolgoročni spomin in je ključna, ker brez 

nje ne pride do učenja (Juriševič, 2012). 

Učenčeva motivacija za predmet in snov se poveča pri poučevanju, kjer učenca aktivno 

vključimo v proces učenja (Bertoncelj, 2016). Omenili smo že, da je metoda didaktičnih 

iger taka, ki učenca postavi v aktivno vlogo pri učenju. Giannakos (2013) navaja, da z 

didaktičnimi igrami dosežemo boljši prenos znanja in večjo motivacijo za učenje. 

A učenci se ne bodo podali v didaktično igro, če ne bodo zainteresirani zanjo. Lahko 

je didaktična igra po videzu zelo privlačna, a to ni dovolj (Kapp, 2013). Motivacija za 

sodelovanje v igri je predvsem pozitivno občutje in zabava pri igranju (Vankúš, 2013), 

prav tako pa za učenje potrebujemo zanos oziroma zavzetost, ki jo pridobimo z 

dejavnostmi, ki nam predstavljajo izziv in so zahtevne (Musek Lešnik, 2021). 

Didaktična igra sama po sebi povečuje motivacijo in naredi učenje bolj zanimivo in 

privlačno (Jakob, 2017), a je pomembno tudi, da v šoli ustvarimo okolje, v katerem vsi 

vključeni doživljajo čim več pozitivnih občutkov in čustev. Odnosi v kolektivu učiteljev, 

odnosi med učitelji in učenci ter odnosi med učenci vplivajo na počutje učečega. Gre 

za več dejavnikov, ki sooblikujejo učno okolje in vplivajo na učno uspešnost (Musek 

Lešnik, 2021; Marentič Požarnik, 2016). Občutek kontrole in kompetentnosti je ključen 

pri uspešnem pedagoškem procesu (Berdajs, 1994). Zavedati se moramo, da 

čustvena stanja hitro prevzamemo od drugih. Prav zato je pomembno, da se kot učitelji 

tega zavedamo in pri pouku ustvarimo prijetno, veselo vzdušje, v katerem se bodo 

učenci lahko čim več naučili (Musek Lešnik, 2021). 

Motivacija za učenje je lahko zunanja, učenje zaradi posledic (pohvale, nagrade ipd.), 

ali pa notranja, kjer je cilj delovanja aktivnost sama in je že aktivnost sama po sebi vir 

zadovoljstva. Pri učenju se ti dve vrsti učne motivacije prepletata, a je notranja 

motivacija tista, ki je bistvena pri vztrajnosti. Tako učenje je kakovostnejše in ima boljši 

rezultat (Marentič Požarnik, 2016). Avtorica navaja vire notranje motivacije in eden od 

njih je tudi interes. 
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Interes delimo na osebni in situacijski interes (Marentič Požarnik, 2016; Juriševič, 

2012). Osebni interes je trajna pozitivna usmerjenost do posameznega področja. 

Situacijski interes je interes, ki ga vzbudi učitelj tudi pri tistih, ki ga do zdaj še niso imeli. 

To po navadi doseže s krajšo aktivnostjo, ki pritegne in predstavlja učencu izziv 

(Marentič Požarnik, 2016). Situacijski interes je torej nekaj, kar učenca pritegne »tukaj 

in zdaj«, a lahko vodi tudi v osebnostni interes (Silvia, 2006, v Juriševič, 2012). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V tem poglavju predstavljamo raziskovalni del magistrskega dela. Empirični del je 

razdeljen na šest poglavij: opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave, 

cilji raziskave in raziskovalna vprašanja, metode dela, rezultati z interpretacijo, 

izboljšanje didaktičnih iger in sinteza rezultatov z razpravo. Nekatera poglavja so 

razdeljena še na podpoglavja. 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave 

V osnovnih šolah se kot učitelji srečujemo z različnimi načini in metodami poučevanja 

(Mrak Merhar, Umek idr., 2013). Pri predmetih, kot sta fizika in naravoslovje, je 

pomembno, da učna snov, ki se jo učijo učenci, izhaja iz eksperimentov, ki jim snov 

približajo, jo osmislijo in uro naredijo bolj pestro. 

Pri izvajanju poskusov pa naj bi bili aktivno vključeni tudi učenci. Gre za aktivno 

poučevanje, kjer učenec aktivno sodeluje v procesu učenja (Mrak Merhar, Umek idr., 

2013). Poleg že omenjenega elementa pouka pouk lahko popestrimo tudi z 

didaktičnimi igrami (Bremec in Slokar Čevdek, 1999). S tem učence vključimo v aktivno 

raziskovanje, usvajanje novega znanja ali pa utrjevanje že usvojene učne snovi. 

Vedno več je raziskav na temo vključevanja iger v učenje, a je še vedno veliko 

neraziskanega pri tej temi (Giannakos, 2013; Kangas idr., 2016). Narejena je bila 

raziskava o utrjevanju znanja preko didaktične igre v srednjih šolah na Poljskem. 

Didaktične igre so služile kot sumativno preverjanje znanja. Ugotovili so, da so imeli v 

eksperimentalni skupini boljše rezultate kot v kontrolni skupini, kjer so znanje utrjevali 

na klasičen način. Dijakom se je način utrjevanja preko didaktične igre zdel boljši in 

interes za učenje se je povečal. Način utrjevanja znanja z didaktičnimi igrami bi lahko 

preizkusili tudi na drugih stopnjah šolanja, ne le na srednji šoli (Dziob, 2018). 

Backlund in Hendrix (2013) sta raziskovala učinkovitost učenja, ki temelji na didaktičnih 

igrah. V raziskavo sta vključila empirične analize s področja didaktičnih iger. Podatki 

kažejo, da je bila več kot polovica raziskav, 29 od 40 raziskav, na področju didaktičnih 

iger uspešna, sedem raziskav ni imelo bistvenih sprememb, dve raziskavi sta imeli 

negativne rezultate in dve nejasne rezultate. Prav tako rezultati raziskav kažejo, da so 

učenci pri metodi didaktičnih iger bolj motivirani za učenje (Backlund in Hendrix 2013). 

Giannakos (2013) je raziskoval uspešnost didaktičnih iger, katerih cilj je bil razviti 

matematične kompetence. Raziskava je bila narejena na eni izmed grških srednjih šol. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je izbrana didaktična igra pripomogla k izboljšanju 

matematičnih kompetenc. Prav tako so rezultati pokazali, da zabava pripomore k 

boljšemu rezultatu, medtem ko veselje in namera do uporabe didaktične igre nista 
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pripomogla k boljšemu rezultatu. Raziskava nakazuje, da bi se morali učitelji in šole 

posvetiti razvedrilnemu učinku didaktičnih iger (Giannakos, 2013). 

Mehr idr. (2011) so raziskovali povezavo med igranjem didaktičnih iger in samopodobo 

učenk v osnovni šoli. Ugotovili so, da didaktične igre pripomorejo k izboljšanju 

samospoštovanja, samoocene in pozitivnega odnosa do samega sebe (Mehr idr., 

2011). 

Na temo didaktičnih iger je bilo narejenih že nekaj raziskav v srednjih šolah (Dziob, 

2018) in v osnovni šoli ali vrtcu (Giannkos, 2013; Mehr idr., 2011; Pugelj, 2018; 

Šumrada, 2019). Večina najdenih raziskav je raziskovala medsebojne zveze med 

značilnostmi didaktičnih iger in usvojenim znanjem ali motivacijsko noto, nekatere pa 

so vključevale tudi izdelavo didaktičnih iger (Dziob, 2018; Pugelj, 2018; Šumrada, 

2019; Simončič, 2017). Ob pregledu literature lahko opazimo, da je velik del usmerjen 

na razredno stopnjo osnovne šole. Namen raziskovanja magistrskega dela v tem 

magistrskem delu je izdelati tri kakovostne didaktične igre za učence predmetne 

stopnje in jih tudi evalvirati. V magistrskem delu želimo raziskati, v kolikšni meri učenci 

7. razreda usvojijo zadano učno vsebino svetloba in barve in v kolikšni meri učenci 8. 

razreda osnovne šole osvojijo učno vsebino svetloba z didaktičnimi igrami. 

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave so: 

• izdelati kakovostne didaktične igre na temo svetloba in barve, 

• izdelane didaktične igre izboljšati in dopolniti na osnovi opazovanja in preizkusov 

znanja, 

• preveriti primernost didaktičnih iger za poučevanje teme svetloba v osnovni šoli, 

• ugotoviti, koliko izdelane didaktične igre pripomorejo k situacijskemu 

(trenutnemu) interesu za delo pri pouku naravoslovja ali fizike. 

Raziskovalna vprašanja so: 

RV 1: V kolikšni meri učenci 7. in 8. razreda usvojijo/poglobijo učno vsebino iz teme 

svetloba z didaktičnimi igrami? 

RV 2: V kolikšni meri izdelane didaktične igre pripomorejo k situacijskemu interesu 

za naravoslovje oziroma fiziko? 

RV 3: Kakšno je mnenje učencev glede izdelanih didaktičnih iger? 
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3.3 Metode dela 

V tem podpoglavju predstavljamo metode dela, vzorec, instrumente in postopke 

obdelave podatkov. Podpoglavje je razčlenjeno na krajša podpoglavja. 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

V raziskavi smo uporabili kombinirani raziskovalni pristop, kjer smo uporabili tehnike 

kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Pri analizi podatkov smo uporabili 

deskriptivno metodo (Vogrinc, 2008; Košmerl, 2021). 

3.3.2 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni. V raziskavo sta bila vključena dva oddelka 

7. razreda in dva oddelka 8. razreda iz izbrane osnovne šole in njihovi učitelji. Skupaj 

je sodelovalo 42 učencev 7. razreda, 43 učencev 8. razreda in dva učitelja. Iz analize 

smo izvzeli rezultate 8 učenk in učencev, ker so manjkali na vsaj eni dejavnosti. 

Analizirali smo preverjanja znanja in vprašalnike 77 učenk in učencev, ki so preizkusili 

vse igre, odpisali vse preizkuse znanja in oddali anketne vprašalnike. 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov  

Sredi septembra 2021 smo se z vodstvom šole in s sodelujočimi učiteljicami dogovorili 

o poteku raziskave. Predstavili smo jim načrt raziskave in instrumente. Dogovorili smo 

se za okvirni datum poteka raziskave. Pred izvedbo raziskave smo učencem razložili 

potek raziskave in zbrali soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi. 

Raziskavo smo izvedli konec septembra 2021 in v začetku oktobra 2021. Pred izvedbo 

metode didaktičnih iger so učenci pisali preverjanja znanja, s katerimi smo dobili 

vpogled v njihovo predznanje o svetlobi in barvah. 

Sledile so tri šolske ure, ki smo jih namenili učenju o svetlobi in barvah z didaktičnimi 

igrami. Učenci so najprej igrali didaktično igro Po mavrici do mavrice, s katero so se 

učili predvsem o barvah in na splošno o svetlobi. Nato so učenci z didaktično igro 

Svetlobna pot spoznavali zakone, ki veljajo pri svetlobi. Spoznali so odboj, lom 

svetlobe, nekaj optičnih elementov in nekaj preprostih optičnih priprav. Zadnja 

didaktična igra, Svetlobni kviz, je bila namenjena utrjevanju snovi, ki so jo spoznali 

preko prvih dveh didaktičnih iger. Pri poteku vsake igre smo izpolnjevali opazovalni 

formular, na katerem smo beležili dogajanje v razredu. Na koncu vsake od iger so 

učenci izpolnili vprašalnike o posamezni didaktični igri, preko katerih smo zbrali mnenje 

učencev o igrah. Za izvedbo posamezne igre smo potrebovali eno šolsko uro. 

Po zadnji didaktični igri so učenci ponovno rešili preizkus znanja, s katerim smo 

preverili, koliko so se naučili z didaktičnimi igrami. Po preteku enega tedna so učenci 
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ponovno pisali preverjanje znanja, s katerim smo dobili vpogled v trajnost usvojenega 

znanja preko didaktičnih iger. 

3.3.4 Opis instrumentov 

Izdelali smo tri didaktične igre, ki so prilagojene na tematske vsebine svetlobe tako pri 

predmetu naravoslovje kot pri predmetu fizika. Prvotne didaktične igre, ki smo jih 

preizkusili v 7. in 8. razredu, so dostopne na spletnem naslovu 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov/pdi, na strani PDI 

(Prvotne didaktične igre). Te didaktične igre smo na osnovi analiziranih podatkov, ki 

smo jih pridobili z vprašalniki, preizkusi znanja in opazovalnimi formularji, izpopolnili. 

Izboljšane didaktične igre so dostopne na spletnem naslovu 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov in v poglavju 6.3. Več o 

izboljšavi didaktičnih iger je zapisano v poglavju 3.5. 

Za potrebe raziskave smo uporabili tri tehnike zbiranja podatkov. Za preverjanje 

predznanja, znanja tik po učni uri z didaktičnimi igrami in znanja po enem tednu, smo 

uporabili tehniko preverjanja znanja. Preizkuse znanja smo sestavili na osnovi učnih 

ciljev iz Učnega načrta za naravoslovje (2011) in Učnega načrta za fiziko (2011). 

Preverjali smo učne cilje iz tematskega sklopa svetloba in barve pri naravoslovju in iz 

tematskega sklopa svetloba pri fiziki. Dodali smo tudi druge učne cilje, ki so zajemali 

tematiko didaktičnih iger. 

Izdelali smo vprašalnike za vsako od didaktičnih iger posebej. Pri zasnovi vprašalnika 

smo izhajali iz vprašalnikov magistrskih del Šumrade (2019) in Marjanović (2017). 

Namen vsakega od vprašalnikov je bil ugotoviti, kakšno je njihovo mnenje o izdelanih 

didaktičnih igrah in delu z izdelanimi didaktičnimi igrami. 

Za vpogled v dogajanje in igranje z didaktičnimi igrami smo uporabili opazovalno 

tehniko. Z opazovalnimi formularji smo beležili razumevanje navodil, morebitna 

nerazumevanja, konflikte, sodelovanje med učenci in motiviranost učencev pri delu z 

didaktičnimi igrami. 

3.3.4.1 Preizkusi znanja 

Namen tehnike preverjanja znanja je bil ugotoviti, ali se je znanje po metodi didaktičnih 

iger spremenilo in ali so učenci trajno usvojili zadane učne cilje. Preizkusa znanja 1 in 

3 sta bila identična, medtem ko je imel preizkus znanja 2 naloge razvrščene v 

drugačnem vrstnem redu in nekaj trditev oziroma vprašanj je bilo spremenjenih. 

Tematika in tip naloge sta ostala enaka. 

Preizkusi znanja so bili sestavljeni iz desetih nalog. Tri naloge so bile zaprtega tipa, 

pet nalog odprtega tipa in dve nalogi kombiniranega tipa. Preizkusi znanja so med 

prilogami v poglavju 6.1. 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov/pdi
https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov
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Učenci so morali ustrezno povezati pojme, narisati odboj svetlobe, konstruirati senco 

za predmetom, zapisati vlogo mišic v očesu, med trditvami o svetlobi poiskati napačne 

in jih popraviti ipd. Več o posamezni nalogi in rezultatih smo zapisali v poglavju 3.4.1. 

3.3.4.2 Vprašalniki o didaktičnih igrah 

Po vsaki didaktični igri so učenci izpolnili vprašalnik, ki se je nanašal na preizkušeno 

didaktično igro. Cilj vprašalnikov je bil ugotoviti, v kolikšni meri so bile didaktične igre 

zanimive in v kolikšni meri so bili učenci zadovoljni z igro.  

Vprašalnika o didaktičnih igrah Po mavrici do mavrice in Svetlobna pot sta bila 

sestavljena iz dveh vprašanj odprtega tipa in sedmih trditev, ki so jih učenci ocenili na 

5-stopenjski lestvici. Vprašalnik o didaktični igri Svetlobni kviz je vseboval tri vprašanja 

odprtega tipa in devet trditev, ki so jih učenci ocenili na 5-stopenjski lestvici. Nekaj 

trditev pri zadnjem vprašalniku se je nanašalo tudi na splošno mnenje o didaktičnih 

igrah in njihovem mnenju o metodi didaktičnih iger. 

3.3.4.3 Opazovalni formularji 

Za lažje spremljanje klime in dogajanja v razredu med metodo didaktičnih iger smo 

vnaprej pripravili opazovalni formular za vsako od didaktičnih iger posebej. Na njem 

smo beležili razumevanje navodil didaktične igre in morebitne težave, ki so jih imeli 

učenci pri didaktični igri. Prav tako smo opazovali aktivno sodelovanje celotne skupine, 

vzdušje med učenci, ali je bilo dovolj pripomočkov ipd. Opazovalni formularji so med 

prilogami v poglavju 6.2. 

3.3.5 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke, ki smo jih pridobili s preverjanji znanja, smo zbrali in uredili v 

programu Excel. Pri vprašanjih odprtega tipa smo večkrat omenjene stvari zakodirali. 

Rezultate smo prikazali grafično in tabelarično. Za opisne podatke smo uporabili 

deskriptivno statistiko (Vogrinc, 2008). 

Izračunali smo aritmetično sredino doseženih točk na preizkusih znanja. Aritmetična 

sredina oziroma povprečje (M) je količnik med vsoto vseh meritev in številom vseh 

meritev (The Editors od Encyclopeadia Britannica, 2016). Namen izračuna aritmetične 

sredine je bil ugotoviti delež povprečnega števila doseženih točk pri posamezni nalogi. 

Prav tako smo aritmetično sredino računali pri analizi rezultatov anketnih vprašalnikov, 

ki smo jih pridobili na osnovi 5-stopenjske lestvice. S 5-stopenjsko lestvico smo 

ugotavljali, v kolikšni meri se v povprečju učenci strinjajo s posamezno trditvijo na         

5-stopenjski deskriptivni lestvici. 

Izračunali smo tudi standardni odklon oziroma standardno deviacijo (SD), ki prikazuje 

razpršenost podatkov okoli aritmetične sredine. Višji kot je standardni odklon, bolj so 
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podatki razpršeni in nižji kot je standardni odklon, manj razpršeni so podatki (Moretti, 

b. d.). Za prikaz rezultatov usvojenega znanja z didaktičnimi igrami smo uporabili g-

faktor. G-faktor oziroma normalizirani dosežek je količnik med razliko povprečnih 

dosežkov učencev na dveh preverjanjih znanja in maksimalnim možnim napredkom 

učencev (Coletta in Steiner, 2020; Bao, 2006). Izračunamo ga po obrazcu: 

𝑔 =
𝑑2%−𝑑1%

100−𝑑1%
 , 

kjer 𝑑2 prestavlja povprečni dosežek učencev na preverjanju znanja 2 oziroma 3 in 𝑑1 

povprečni dosežek učencev na preverjanju znanja 1. Vrednost g-faktorja nam pove 

raven pridobljenega znanja. Če je g-faktor med 0 in 0,3, gre za nizek napredek v 

znanju, če je g-faktor med 0,3 in 0,7, gre za srednji napredek v znanju in če je g-faktor 

med 0,7 in 1,0, gre za visok napredek v znanju (Pacek, 2021). G-faktor meri napredek, 

ki je neodvisen od učenčevih predhodnih znanj. Torej prikazuje, koliko so se učenci z 

metodo didaktičnih iger naučili (Coletta in Steiner, 2020; Mehle, 2015). 

3.4 Rezultati z interpretacijo 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati učencev na preverjanjih znanja za učno 

vsebino svetloba in barve pri naravoslovju in učno vsebino svetloba pri fiziki. Na koncu 

so predstavljeni tudi rezultati vprašalnikov o posamezni didaktični igri in podatki, 

pridobljeni z opazovalnimi formularji. 

3.4.1 PREIZKUSI ZNANJA 

Preizkusi znanja so bili za učence 7. in 8. razreda enaki, saj so vsi obravnavali isto 

tematiko in preizkusili iste didaktične igre. Na preizkusih znanja je bilo deset nalog, ki 

so bile enako zasnovane. Razvrščene so bile v različnem vrstnem redu, zato jih bomo 

pri interpretaciji rezultatov številčili po preizkusu znanja 1. Nekaj učencev ni rešilo 

nekaterih preizkusov znanja ali pa niso preizkusili vseh iger. Zato so bili njihovi rezultati 

izvzeti iz obdelave podatkov. Analizirali smo preizkuse znanja 77 učencev.  

Primerjajmo povprečno število točk, ki so jih dosegli učenci na posameznem preizkusu 

znanja. Graf 1 prikazuje delež povprečnega števila točk, ki so jih učenci dosegli na 

vsakem od preizkusov znanja. Na preizkusu znanja je bilo možnih 23,5 točke. Opazimo 

lahko, da so učenci 8. razreda v povprečju dosegli več točk na vseh preizkusih znanja 

kot učenci 7. razreda. Predvidevamo, da zato, ker so že govorili in se učili o tej temi v 

7. razredu pri naravoslovju. Delež povprečnega števila točk na preverjanju znanja 2 je 

pri obeh razredih višji kot na preverjanju znanja 1. Pri učencih 7. razreda je delež 

povprečnih točk narasel za 16,7 %, medtem ko je pri 8. razredu delež doseženih točk 

višji le za 9,8 %. Pri primerjavi rezultatov učencev 8. razreda na preizkusih znanja 2 in 

3 opazimo, da se je število točk povečalo za 5,3 %. To je lahko posledica različnosti 

preizkusa znanja ali pa uvodne obravnave o svetlobi pri pouku fizike. Pri učencih 7. 
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razreda je pri primerjavi dosežkov na preizkusih znanja 2 in 3 opaziti zmanjšanje 

deleža povprečnih točk za 2,8 %. 

 

Graf 1: Delež povprečnega števila doseženih točk učencev na vseh preizkusih znanja 

 

3.4.1.1 Analiza posameznih nalog preizkusa znanja 

V nadaljevanju sledi analiza nalog na preizkusih znanja. Naloge smo razvrstili tako, kot 

so po vrsti na preizkusu znanja 1 (poglavje 6.1.1). 
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PRVA NALOGA 

Prva naloga je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so morali učenci izmed 9 

podanih predmetov obkrožiti tiste, za katere menijo, da svetijo. Pri didaktični igri 

Svetlobna pot so učenci naredili poskus, ki je prikazoval, da odsevnik ni svetilo. Prav 

tako so bile v didaktični igri Svetlobna pot in v didaktični igri Po mavrici do mavrice 

podane trditve in vprašanja o svetilih in osvetljenih telesih. Pri prvi nalogi je bilo možno 

doseči 5 točk. Pričakovali smo, da učenci ne bodo imeli težav z določanjem svetil, a 

so jih nekateri imeli. Opazili smo, da so učenci predvsem Luno, odsevni jopič in 

odsevnik uvrstili med svetila. Prav tako je veliko učencev napačno poimenovalo 

predmete, ki svetijo, ali pa ni nič zapisalo. V povprečju je bila prva naloga dobro 

reševana, saj so učenci v povprečju dosegli najmanj 80,0 % vseh točk na vsakem 

preverjanju znanja.  

 

Graf 2: Delež povprečnega števila doseženih točk pri prvi nalogi 
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DRUGA NALOGA 

Pri drugi nalogi so morali učenci izmed treh različnih odgovorov izbrati enega, ki 

prikazuje, kako se svetloba širi v prostoru. To tematiko so učenci obravnavali pri 

didaktični igri Po mavrici do mavrice. Naloga je bila vredna 0,5 točke. To vprašanje je 

učencem 7. razreda predstavljalo nekaj težav na preverjanju znanja 1. Učencem 8. 

razreda ta naloga na prvem preverjanju znanja ni delala težav. Podatki so zbrani na 

grafu 3. 

 

Graf 3: Delež povprečnega števila doseženih točk pri drugi nalogi 

 

Kot lahko razberemo z grafa 3, so v povprečju učenci 7. razreda dosegli več točk na 

preverjanju znanja 2 in 3 v primerjavi s preverjanjem znanja 1. Nasprotno pa so učenci 

8. razreda v povprečju dosegli manjše število točk na preverjanju znanja 2 in 3 v 

primerjavi s preverjanjem znanja 1. Predvidevamo, da so bili površni pri reševanju 

preizkusov ali pa je didaktična igra podala napačno predstavo o širjenju svetlobe, saj 

je bila večina napačnih odgovorov enaka.  
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TRETJA NALOGA 

Pri tretji nalogi je bilo šest trditev. Učenci so morali prepoznati, ali so trditve pravilne ali 

ne. Če je bila trditev pravilna, so obkrožili črko pred to trditvijo, če pa je bila trditev 

napačna, so jo morali popraviti. Pri tej nalogi je bilo možnih 6 točk, za vsako trditev po 

1 točka. Če je bila trditev pravilna in so obkrožili črko pred to trditvijo, so dobili 1 točko. 

Če je bila trditev napačna in je niso obkrožili, so dobili 0,5 točke in 0,5 točke za pravilno 

popravljeno trditev. 

Trditve so se nanašale na sestavo bele svetlobe, lom svetlobe, polsence, sončevo 

svetlobo, sence prozornih teles in nastanek barvne sence. O sencah in barvnih sencah 

so se učenci učili preko poskusov pri didaktični igri Po mavrici do mavrice. Pri didaktični 

igri Svetlobna pot so učenci spoznali, da se svetloba na meji med dvema plastema 

lomi in kako je sestavljena bela svetloba. 

Na grafu 4 je prikazan delež povprečnega števila točk, ki so jih dosegli učenci na 

posameznem preizkusu znanja. Opozoriti moramo na to, da so bile te trditve pri 

preizkusu znanja 2 nekoliko drugače zapisane kot na preizkusih znanja 1 in 3, ki sta 

bila popolnoma enaka. Predvidevamo, da so nekateri učenci pri tej nalogi izgubljali 

točke zaradi površnega branja. Pri primerjavi deleža povprečnega števila doseženih 

točk pri 7. razredu opazimo, da so si učenci dolgoročno zapomnili manj kot 

kratkoročno. Pri učencih 8. razreda je delež povprečnega števila točk na preizkusu 3 

večji kot na preizkusu znanja 2. Predvidevamo, da je to posledica začetne obravnave 

svetlobe pri pouku fizike. 

 

Graf 4: Delež povprečnega števila doseženih točk pri tretji nalogi 
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ČETRTA NALOGA 

Četrta naloga je preverjala, koliko učenci vedo o sencah. Narisati so morali senco 

nekega predmeta, ki stoji pred svetilko. Prav tako so odgovarjali na naslednje 

vprašanje: Kam bi moral prestaviti predmet, bližje ali dlje od zaslona, da bi bila senca 

večja? To vprašanje smo spremenili pri preverjanju znanja 2 in povprašali po premiku 

predmeta, da bo senca manjša. Pri tej nalogi je bila možna 1 točka (0,5 točke za 

pravilno narisano senco in 0,5 točke za pravilni odgovor na vprašanje). To tematiko so 

učenci spoznavali z didaktično igro Po mavrici do mavrice preko dveh poskusov in 

preko trditve. 

Kot kaže graf 5, se je delež povprečnega števila doseženih točk učencev 7. in 8. 

razreda, ki so jih usvojili pri preverjanju znanja 2 in 3, malenkost povečal v primerjavi 

z doseženimi točkami na preverjanju znanja 1. Opazili smo, da so imeli učenci največje 

težave pri konstrukciji sence predmeta.  

 

Graf 5: Delež povprečnega števila doseženih točk pri četrti nalogi 
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PETA NALOGA 

Peta naloga je od učenca zahtevala, da pojasni, zakaj lahko vidimo papriko rdečo 

(preverjanje znanja 1 in 3) oziroma blazino modro (preverjanje znanja 2). To tematiko 

je pokrivala trditev pri didaktični igri Po mavrici do mavrice. Učenci so pri tej nalogi 

lahko zbrali 2 točki. Iz grafa 6 je razvidno, da je delež povprečnega števila doseženih 

točk, ki so jih učenci 7. in 8. razreda zbrali, višji na preverjanjih znanja 2 in 3 v primerjavi 

z deležem povprečnega števila doseženih točk na preverjanju znanja 1.  

 

Graf 6: Delež povprečnega števila doseženih točk pri peti nalogi 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

preverjanje znanja 1 preverjanje znanja 2 preverjanje znanja 3

7. razred 8. razred



 
 

 

28 
 
 

ŠESTA NALOGA 

Šesta naloga je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so morali učenci zapisati, 

kaj se zgodi s svetlobo, ki vpada pod nekim kotom na ravno, neprozorno površino. V 

drugem delu so morali narisati potek žarkov pri odboju na ravni površini. Naloga je bila 

na vseh preverjanjih znanja enaka in je nismo spreminjali. Vsak del naloge je bil 

točkovan z 0,5 točke, torej je bila naloga ovrednotena z 1 točko. To tematiko je preko 

trditev pokrivala didaktična igra Svetlobna pot. Graf 7 prikazuje delež povprečnega 

števila doseženih točk pri šesti nalogi. 

 

Graf 7: Delež povprečnega števila doseženih točk pri šesti nalogi 

 

Največje težave je učencem povzročal drugi del naloge, kjer so morali narisati, kako 

se svetloba odbija od ravne površine. Ob pregledu rezultatov opazimo, da se je delež 

povprečnega števila doseženih točk na preverjanju znanja 1 in 2 nekoliko povečal pri 

7. razredu, medtem ko je pri 8. razredu povprečno število doseženih točk nekoliko 

upadlo. Pri primerjavi rezultatov iz preverjanja znanja 2 in 3 opazimo, da se je pri obeh 

razredih delež povprečnega števila točk povečal. Opozoriti moramo, da je povprečno 

število točk učencev 8. razreda lahko naraslo za 30,3 % tudi zaradi začetka obravnave 

te učne snovi pri rednem pouku. 
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SEDMA NALOGA 

S sedmo nalogo smo preverjali učenčevo predvidevanje, kako vidimo določene 

predmete skozi rdeč filter. Naloga je bila vredna 3 točke, po 0,5 točke za pravilno 

sklepanje barve predmeta, ki ga vidimo skozi filter, in 1 točka za pojasnitev, zakaj 

vidimo nekatere predmete temne oziroma črne skozi rdeč filter. To tematiko so učenci 

spoznavali s poskusi. Pri poskusih je bila zapisana tudi razlaga, zakaj je tako. 

Na grafu 8 je prikazano povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri sedmi nalogi. 

Največ težav so imeli učenci pri razlagi pojava. Veliko jih sploh ni poskušalo zapisati 

razlage pojava.  

 

Graf 8: Delež povprečnega števila doseženih točk pri sedmi nalogi 

 

Povprečno število doseženih točk učencev 7. in 8. razreda je na preverjanju znanja 2 

višje v primerjavi z doseženim številom povprečnih točk na preverjanju znanja 1. Pri 7. 

razredu je delež povprečnega števila točk pri preverjanju znanja 2 v primerjavi z 

deležem povprečnega števila doseženih točk na preizkusu znanja 1 za 8,5 % višji, pri 

8. razredu pa za 7,5 % višji. 
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OSMA NALOGA 

Pri osmi nalogi so morali učenci povezati tri optične elemente z besednim zapisom 

tega elementa. Podanih je bilo več besednih zapisov različnih optičnih elementov, kot 

pa je bilo slik optičnih elementov. To tematiko so učenci spoznavali pri didaktičnih igrah 

Po mavrici do mavrice in Svetloba pot preko različnih poskusov, trditev in vprašanj. 

Naloga je bila ovrednotena z 1,5 točke. Pri tem vprašanju so se pojavljale težave pri 

vrednotenju, saj so učenci z enim optičnim elementom povezali več besed. Tu smo 

šteli le odgovore, kjer je bil element povezan le z eno besedo in je bila povezava 

pravilna. Na grafu 9 je prikazan delež povprečnega števila doseženih točk na 

preverjanjih znanja pri 8. nalogi po razredih. 

 

 Graf 9: Delež povprečnega števila doseženih točk pri osmi nalogi 

 

Delež povprečnega števila doseženih točk se je na preverjanju znanja 2 v primerjavi s 

preverjanjem znanja 1 zelo povečal pri obeh razredih. Učenci so se torej preko 

didaktične igre naučili poimenovati optične elemente. Primerjajmo še rezultate, ki so 

jih učenci dosegli na preverjanju znanja 2 in 3. Opazimo, da se je povprečno število 

točk zmanjšalo. Opozarjamo, da je to lahko tudi rezultat napačnega reševanja te 

naloge, saj so nekateri učenci povezali sliko z več besednimi zapisi. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

preverjanje znanja 1 preverjanje znanja 2 preverjanje znanja 3

7. razred 8. razred



 
 

 

31 
 
 

DEVETA NALOGA 

Deveta naloga je bila podobna osmi nalogi, le da so morali učenci povezati barve z 

ustreznimi besednimi zapisi. Besednih zapisov imen barv je bilo več kot pa podanih 

barv. Podobno kot pri osmi nalogi je bila ta naloga vrednotena z 1,5 točke.  

Graf 10 prikazuje delež povprečnega števila doseženih točk na posameznih 

preverjanjih znanja. Opozoriti pa moramo na težavo, ki se je pojavila pri izpolnjevanju 

preizkusov znanja. Nekateri učenci so podano barvo povezali z več besednimi zapisi. 

Upoštevali smo le povezave, kjer je bila ena barva povezana z eno povezavo in 

povezava je morala biti pravilna. Učenci 8. razreda so poimenovanja podanih barv že 

poznali pred metodo didaktičnih iger, kar je jasno prikazano na grafu 10. Ob analizi 

grafa 10 ugotovimo, da se znanje o barvah pri učencih 8. razreda ni bistveno 

spremenilo. Pri učencih 7. razreda se napredek v znanju stopnjuje iz preverjanja 

znanja 1 do preverjanja znanja 3.  

 

 Graf 10: Delež povprečnega števila doseženih točk pri deveti nalogi 
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DESETA NALOGA 

Pi deseti nalogi so morali učenci zapisati, katera lastnost leče se spreminja s pomočjo 

mišic in zakaj je njihovo delovanje pomembno, da ostro vidimo predmete, ki so različno 

oddaljeni. To tematiko je pokrivala didaktična igra Svetlobna pot. Didaktična igra je 

vsebovala trditev na temo naloge mišic v očesu. 

Ta naloga je bila v primerjavi z ostalimi zelo slabo rešena. Na grafu 11 je prikazan 

delež povprečnega števila doseženih točk pri tej nalogi. 

 

Graf 11: Delež povprečnega števila doseženih točk pri deseti nalogi 

 

Pri tej nalogi sta bili možni 2 točki. Na preverjanju znanja 1 noben učenec ni pravilno 

rešil naloge. Na preverjanjih znanja 2 in 3 je le nekaj učencev doseglo 1 točko, ker so 

podali nepopoln odgovor. Nihče od učencev ni podal popolnega odgovora pri tej nalogi.  
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3.4.1.2 Napredek učencev v znanju po uporabi didaktičnih iger 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri učenci usvojijo oziroma poglobijo znanje z didaktičnimi 

igrami. V ta namen smo uporabili g-faktor (normalizirani dosežek) in ga določili za 

vsako nalogo posebej. 

Tabela 2 prikazuje povprečne vrednosti točk, ki so jih učenci 8. razreda zbrali pri 

posamezni nalogi oziroma delu naloge. Čim višja je vrednost g-faktorja, tem večji je 

napredek učencev pri posamezni nalogi. 

Učenci 8. razreda so pri večini nalog dosegli napredek, a je ta nizek. Pri šesti nalogi je 

g-faktor negativen, kar pomeni, da so učenci dosegli nižji rezultat na preverjanju znanja 

2 v primerjavi z rezultatom na preverjanju znanja 1. Visok napredek v znanju na 

preverjanju znanja 2 v primerjavi s preverjanjem znanja 1 so učenci 8. razreda dosegli 

pri osmi nalogi (g = 0,72). Pri prvi nalogi so učenci izkazali srednji napredek (g = 0,31), 

pri ostalih nalogah pa gre za nizek napredek. Če pogledamo nekatere naloge, ki imajo 

nizek napredek in izračunamo g-faktorje za posamezne dele naloge, pa g-faktor 

ponekod kaže srednji napredek.  

Vrednosti g-faktorja na preverjanju znanja 1 in 3 so nekoliko višje v primerjavi z g-

faktorjem na preverjanju znanja 1 in 2. To je lahko posledica različnosti preizkusov 

znanja. Preizkusa znanja 1 in 2 se malenkost razlikujeta. To bi bil lahko vzrok za boljše 

rezultate pri preizkusu znanja 3, ki pa je enak preizkusu znanja 1. Učenci 8. razreda 

so že začeli z obravnavo svetlobe pri pouku fizike, preden so odpisali vsa preverjanja 

znanja. Tudi to je lahko razlog za boljše rezultate. 
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Tabela 2: Napredek učencev 8. razreda po nalogah. 

Naloga 
Preverjanje 
znanja 1  
(f %) 

Preverjanje 
znanja 2 
(f %) 

Vrednost 
g-faktorja 
(1 in 2) 

Preverjanje 
znanja 3 
(f %) 

Vrednost 
g-faktorja 
(1 in 3) 

PRVA 
NALOGA 

a 92,7 94,7 0,28 97,1 0,60 

b 73,7 84,2 0,40 92,1 0,70 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

90,8 93,7 0,31 96,6 0,63 

DRUGA NALOGA 100,0 86,8 / 94,7 / 

TRETJA 
NALOGA 

a 56,6 44,7 -0,27 89,5 0,76 

b 34,2 78,9 0,68 48,7 0,22 

c 59,2 75,0 0,39 94,7 0,87 

d 50,0 59,2 0,18 59,2 0,18 

e 40,8 55,3 0,24 42,1 0,02 

f 53,9 39,5 -0,31 53,9 0,00 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

49,1 58,8 0,19 64,7 0,31 

ČETRTA 
NALOGA 

a 10,5 35,5 0,28 36,8 0,29 

b 65,8 63,2 -0,08 65,8 0,00 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

38,2 49,3 0,18 51,3 0,21 

PETA NALOGA 17,1 40,8 0,29 59,2 0,51 

ŠESTA 
NALOGA 

a 71,1 65,8 -0,18 84,2 0,45 

b 17,1 21,1 0,05 63,2 0,56 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

44,1 43,4 -0,01 73,7 0,53 

SEDMA 
NALOGA 

a 30,3 38,8 0,12 53,3 0,33 

b 2,6 7,9 0,05 14,5 0,12 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

21,1 28,5 0,09 40,4 0,24 

OSMA NALOGA 35,1 81,6 0,72 57,0 0,34 

DEVETA NALOGA 72,8 75,4 0,10 80,7 0,29 

DESETA NALOGA 0,0 5,3 0,05 0,0 0,00 

celoten preizkus 48,5 58,3 0,19 63,6 0,29 

*Zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih. 

Tabela 3 prikazuje napredek učencev 7. razreda na preizkusih znanja. Učenci 7. 

razreda so v povprečju pokazali nizek napredek v znanju tako na preizkusu znanja 2 

(g = 0,27) kot na preizkusu znanja 3 (g = 0,22). Na preizkusu znanja 2 je pri prvi nalogi 

napredek v znanju visok (g = 0,78), pri drugi (g = 0,56), tretji (g = 0,38) in osmi nalogi 
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(g = 0,68) je napredek v znanju srednji in pri ostalih nalogah nizek. Na preizkusu znanja 

3 je napredek znanja pri prvi nalogi visok (g = 0,77), pri osmi in deveti nalogi je 

napredek srednji (g = 0,36; g = 0,52) in pri ostalih nalogah je napredek nizek. 

Tabela 3: Napredek učencev 7. razreda po nalogah. 

Naloga 
Preverjanje 
znanja 1 
(f %) 

Preverjanje 
znanja 2 
(f %) 

Vrednost 
faktorja (1 
in 2) 

Preverjanje 
znanja 3 (f 
%) 

Vrednost 
g-faktorja 
(1 in 3) 

PRVA 
NALOGA 

a 84,9 96,9 0,79 96,3 0,75 

b 33,3 84,6 0,77 87,2 0,81 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

79,7 95,6 0,78 95,4 0,77 

DRUGA NALOGA 76,9 89,7 0,56 87,2 0,44 

TRETJA 
NALOGA 

a 33,3 50,0 0,25 66,7 0,50 

b 16,7 84,6 0,82 28,2 0,14 

c 82,1 82,1 0,00 75,6 -0,36 

d 21,8 41,0 0,25 37,2 0,20 

e 41,0 61,5 0,35 37,2 -0,07 

f 38,5 55,1 0,37 56,4 0,09 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

38,9 62,4 0,38 50,2 0,19 

ČETRTA 
NALOGA 

a 7,7 21,8 0,15 23,1 0,17 

b 66,7 56,4 -0,31 61,5 -0,15 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

38,5 39,1 0,01 42,3 0,06 

PETA NALOGA 0,0 14,1 0,14 20,5 0,21 

ŠESTA 
NALOGA 

a 48,7 43,6 -0,10 66,7 0,35 

b 7,7 15,4 0,08 25,6 0,19 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

28,2 29,5 0,02 46,2 0,25 

SEDMA 
NALOGA 

a 33,3 44,9 0,17 42,9 0,14 

b 2,6 5,1 0,03 2,6 0,00 

povprečna 
vrednost g-faktorja 

23,1 31,6 0,11 29,5 0,08 

OSMA NALOGA 14,5 72,6 0,68 45,3 0,36 

DEVETA NALOGA 47,0 59,0 0,23 74,4 0,52 

DESETA NALOGA 0,0 1,3 0,01 2,6 0,03 

celoten preizkus 38,2 54,9 0,27 52,1 0,22 

* Zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih. 
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3.4.2 VPRAŠALNIKI 

Po vsaki odigrani didaktični igri je sledilo izpolnjevanje vprašalnika o dotični didaktični 

igri, ki so jo igrali. Vprašalniki so spraševali po razumljivosti navodil iger, preprostosti 

poskusov, njihovi koncentraciji med igro in njihovem zanimanju za učenje tem preko 

didaktičnih iger. 

Namen vprašalnikov je bil ugotoviti, ali je bila didaktična igra učencem zanimiva, ali je 

primerna za poučevanje v 7. in 8. razredu osnovne šole in ali didaktična igra pripomore 

k situacijskemu interesu za delo pri pouku fizike oziroma naravoslovja. Vprašalniki so 

bili sestavljeni iz vsaj dveh odprtih tipov vprašanj in iz več trditev, ki so jih učenci 

ovrednotili z ocenjevalno lestvico. Učenci so morali na 5-stopenjski lestvici označiti, v 

kolikšni meri se strinjajo z določenimi trditvami.  

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o mnenju učencev in idejah za izboljšave 

didaktičnih igrah, ki smo jih zbrali z vprašalniki. 

3.4.2.1 Mnenje učencev o izdelani didaktični igri Po mavrici do mavrice 

Kaj ti je bilo pri didaktični igri PO MAVRICI DO MAVRICE najbolj všeč? (videz, 

navodila, poskusi, vprašanja …) 

Na to vprašanje dva učenca nista odgovorila, drugi učenci so pri tem vprašanju navedli 

po eno ali več stvari, ki so jim bile všeč pri didaktični igri Po mavrici do mavrice. 

Graf 12 prikazuje, da je bilo 36 učencem pri didaktični igri Po mavrici do mavrice najbolj 

všeč eksperimentiranje in 35 učencem podoba didaktične igre. Sledijo vprašanja, 

navodila in drugo. Pod kategorijo drugo smo zajeli najmanj pogoste odgovore. Učenci 

so zapisali, da so jim bile všeč trditve, barve, da jim je bilo vse všeč ipd.  
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Graf 12: Kaj ti je bilo pri didaktični igri Po mavrici do mavrice najbolj všeč? 

 

Kaj bi pri didaktični igri Po mavrici do mavrice spremenil/a oziroma izboljšal/a? 

Kako bi to naredil/a? 

Na to vprašanje so odgovorili vsi učenci. Nekateri so poudarili več stvari, ki so jih 

zmotile in bi jih popravili pri didaktični igri. Kot prikazuje graf 13, kar 47 učencev pri tej 

didaktični igri ne bi ničesar spreminjalo. 10 učencev je zapisalo, da bi spremenili 

vprašanja, trditve ali poskuse na način, da bi bili lažji ali pa bolj zanimivi. Kar 8 učencev 

je omenilo, da bi dodali več polj. Pod kategorijo drugo smo zbrali najmanj pogosto 

zapisane stvari, ki bi jih učenci spremenili. Med njimi lahko najdemo mnenje o času; 

nekateri učenci menijo, da je bilo premalo časa za igranje didaktične igre. Nekateri 

učenci bi zmanjšali število nalog, rajši metali kocko ipd.  
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Graf 13: Kaj bi spremenil/a pri didaktični igri Po mavrici do mavrice? 

 

Mnenje o didaktični igri Po mavrici do mavrice z ocenjevalno lestvico 

Namen trditev s 5-stopenjsko lestvico na vprašalniku je bil ugotoviti njihovo mnenje o 

navodilih didaktične igre, o vprašanjih, poskusih in če jim je bil način učenja z 

didaktično igro Po mavrici do mavrice zanimiv. Tabela 4 prikazuje rezultate, ki smo jih 

pridobili z ocenjevalno lestvico. Števila od 1 do 5 predstavljajo strinjanje in nestrinjanje 

učencev s trditvijo (1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 

4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam).  

Tabela 4 prikazuje naslednje rezultate: 

• Pravila didaktične igre so bila enostavna in jasna. S to trditvijo se popolnoma 

strinja 40,8 % učencev, 44,7 % učencev se s to trditvijo strinja. 

• Vprašanja in poskusi so bili zanimivi. S to trditvijo se popolnoma strinja 48,1 % 

učencev, 39,0 % učencev pa se s to trditvijo strinja. 

• Veselil/a sem se naslednjih vprašanj in poskusov. Večina učencev se s to trditvijo 

strinja (44,2 %) oziroma popolnoma strinja (29,9 %). 

• Poskusi so bili preprosti. Več kot polovica učencev se s to trditvijo popolnoma 

strinja (41,6 %) oziroma strinja (40,3 %). 

• Poskuse sem izvedel z zanimanjem. Več kot polovica učencev je odgovorila, da 

se s to trditvijo strinja (40,3 %) oziroma popolnoma strinja (39,0 %). 
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• Med igro mi je upadla koncentracija. Največ učencev se s to trditvijo ne strinja 

(36,4 %), sledijo učenci, ki se s to trditvijo sploh ne strinjajo (24,7 %). Kar 14,3 % 

učencev se s to trditvijo popolnoma strinja. 

• Učenje svetlobe z namizno didaktično igro mi je bilo zelo zanimivo. Več kot 

polovica učencev se s to trditvijo popolnoma strinja (59,7 %). 27,3 % učencev se 

s to trditvijo strinja. 

Tabela 4: Mnenje učencev o didaktični igri Po mavrici do mavrice 

 

št. 
učencev 
in delež 

v % 

1 2 3 4 5 SKUPAJ  M SD 

Pravila igre so bila 
enostavna in jasna. 

f 0 2 9 34 31 76 4,2 0,8 

f % 0,0 2,6 11,8 44,7 40,8 100     

Vprašanja in poskusi 
so bili zanimivi. 

f 0 2 8 30 37 77 4,3 0,8 

f % 0,0 2,6 10,4 39,0 48,1 100     

Veselil/a sem se 
naslednjih vprašanj 
in poskusov. 

f 0 2 18 34 23 77 4,0 0,8 

f % 0,0 2,6 23,4 44,2 29,9 100     

Poskusi so bili 
preprosti. 

f 1 0 13 31 32 77 4,2 0,8 

f % 1,3 0,0 16,9 40,3 41,6 100     

Poskuse sem 
izvedel z 
zanimanjem. 

f 1 2 13 31 30 77 4,1 0,9 

f % 1,3 2,6 16,9 40,3 39,0 100     

Med igro mi je 
upadla 
koncentracija. 

f 19 28 10 9 11 77 2,5 1,4 

f % 24,7 36,4 13,0 11,7 14,3 100     

Učenje svetlobe z 
namizno igro mi je 
bilo zelo zanimivo. 

f 0 1 9 21 46 77 4,5 0,7 

f % 0,0 1,3 11,7 27,3 59,7 100     

* Zaradi zaokroževanja na eno decimalno mesto lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih. 
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3.4.2.2 Mnenje učencev o izdelani didaktični igri Svetlobna pot 

Kaj ti je bilo pri didaktični igri Svetlobna pot najbolj všeč? (videz, navodila, 

poskusi, vprašanja …) 

Eden od učencev ni odgovoril na to vprašanje. Graf 14 prikazuje, da je največ učencev 

najbolj pritegnila podoba didaktične igre (42 učencev), poskusi (27 učencev), nato 

sledijo vprašanja in trditve (9 učencev). 

Graf 14: Kaj ti je bilo najbolj všeč pri didaktični igri Svetlobna pot? 

 

Kaj bi pri didaktični igri Svetlobna pot spremenil/a oziroma izboljšal/a? Kako bi 

to naredil/a? 

Na to vprašanje ni odgovoril en učenec. Nekateri učenci so poudarili več stvari, ki bi jih 

spremenili, nekateri pa le eno stvar. Graf 16 prikazuje, kako so odgovarjali učenci.  

Kar 49 učencev ne bi nič spremenilo pri tej didaktični igri. Drugi učenci so navajali, da 

bi v didaktično igro vključili več poskusov, več vprašanj in manj trditev (12 učencev) in 

da bi dovolili izbijanje soigralcev (6 učencev). Med kategorijo drugo smo zbrali najmanj 

pogoste odgovore. Učenci so zapisali, da bi povečali število igralnih polj, da bi bila na 

vsakem polju vprašanja, vprašanja in trditve bi naredili bolj zanimive, podaljšali bi čas 

igranja, uporabili bi kocko s pikami od 1 do 6 ipd. 
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Graf 15: Kaj bi spremenil/a pri didaktični igri Svetlobna pot? 

 

Mnenje o didaktični igri Svetlobna pot z ocenjevalno lestvico 

Namen trditev na vprašalniku je bil ugotoviti njihovo mnenje o navodilih didaktične igre, 

o vprašanjih, poskusih in če jim je bil način učenja z didaktično igro Svetlobna pot 

zanimiv. Mnenje učencev smo zbrali s trditvami, ki so jih učenci ovrednotili na 5-

stopenjski lestvici. Nekateri odgovori pri posameznih trditvah so bili neveljavni (učenec 

je obkljukal dve števili) ali neizpolnjeni, zato je število vseh odgovorov pri različnih 

trditvah različno. Tabela 5 prikazuje rezultate, ki smo jih pridobili z ocenjevalno lestvico. 

Števila od 1 do 5 predstavljajo strinjanje in nestrinjanje učencev s trditvijo (1 – se sploh 

ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam).  

Poudarimo le najbolj izstopajoče rezultate: 

• Pravila didaktične igre so bila enostavna in jasna. S to trditvijo se popolnoma 

strinja 47,7 % učencev, ki so odgovarjali na to vprašanje. 40,8 % učencev se s to 

trditvijo strinja.  

• Vprašanja in poskusi so bili zanimivi. S to trditvijo se popolnoma strinja 44,2 % 

učencev in 39,0 % učencev se s to trditvijo strinja. 

• Veselil/a sem se naslednjih vprašanj in poskusov. S to trditvijo se popolnoma 

strinja 39,0 % učencev, 36,4 % učencev se strinja s to trditvijo in 19,5 % se delno 

strinja s to trditvijo. 
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• Poskusi so bili preprosti. Večina učencev se popolnoma strinja (41,6 %) oziroma 

strinja (41,6 %) s to trditvijo. 

• Poskuse sem izvedel z zanimanjem. S to trditvijo se 39,0 % učencev strinja in 

37,7 % učencev se s trditvijo popolnoma strinja. 

• Med igro mi je upadla koncentracija. 31,2 % učencev se s to trditvijo sploh ne 

strinja, 29,9 % se s to trditvijo ne strinja. Kar 14,3 % učencev se s to trditvijo 

popolnoma strinja. 

• Učenje svetlobe z namizno didaktično igro mi je bilo zelo zanimivo. 44,2 % 

učencev se s to trditvijo popolnoma strinja, 37,7 % učencev pa se s to trditvijo 

strinja. 

Tabela 5: Mnenje o didaktični igri Svetlobna pot 

 

št. 
učencev 
in delež 

v % 

1 2 3 4 5 SKUPAJ  M SD 

Pravila igre so bila 
enostavna in jasna. 

f 1 0 8 31 36 76 4,3 0,8 

f % 1,3 0,0 10,5 40,8 47,4 100,0     

Vprašanja in poskusi 
so bili zanimivi. 

f 1 1 11 30 34 77 4,2 0,8 

f % 1,3 1,3 14,3 39,0 44,2 100,0     

Veselil/a sem se 
naslednjih vprašanj 
in poskusov. 

f 1 3 15 28 30 77 4,1 0,9 

f % 1,3 3,9 19,5 36,4 39,0 100,0     

Poskusi so bili 
preprosti. 

f 1 1 8 32 32 74 4,3 0,8 

f % 1,3 1,3 10,4 41,6 41,6 96,1     

Poskuse sem 
izvedel z 
zanimanjem. 

f 1 3 13 30 29 76 4,1 0,9 

f % 1,3 3,9 16,9 39,0 37,7 98,7     

Med igro mi je 
upadla 
koncentracija. 

f 24 23 10 8 11 76 2,5 1,4 

f % 31,2 29,9 13,0 10,4 14,3 98,7     

Učenje svetlobe z 
namizno igro mi je 
bilo zelo zanimivo. 

f 2 0 11 29 34 76 4,2 0,9 

f % 2,6 0,0 14,3 37,7 44,2 98,7     
* Zaradi zaokroževanja na eno decimalno mesto lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih. 
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3.4.2.3 Mnenje učencev o izdelani didaktični igri Svetlobni kviz 

Kaj ti je bilo pri didaktični igri Svetlobni kviz najbolj všeč? (videz, navodila, 

poskusi, vprašanja …) 

Na to vprašanje je odgovorilo 76 učencev, en učenec ni odgovoril na vprašanje. Pri 

vprašanju so učenci zapisali po eno ali več stvari, ki so jim bile všeč pri tej didaktični 

igri. Med odgovori smo našli tudi odgovore, ki so se nanašali na poskuse. Pri tej 

didaktični igri ni bilo poskusov, zato smo take odgovore izvzeli iz analize. 

Graf 16 prikazuje, kaj je bilo učencem najbolj všeč pri didaktični igri Svetlobni kviz. Kar 

38 učencev je zapisalo, da so jim bila pri didaktični igri všeč vprašanja. 7 učencev je 

zapisalo, da jim je bilo pri tej didaktični igri vse všeč. 15 učencev je pritegnila podoba 

didaktične igre, sledijo navodila (7 učencev) in zmaga (5 učencev). V kategorijo drugo 

smo zajeli odgovore, kot so zabava, tekmovanje v paru in zbiranje točk. 

Graf 16: Kaj ti je bilo všeč pri didaktični igri Svetlobni kviz? 

 

Kaj bi pri didaktični igri Svetlobni kviz spremenil/a oziroma izboljšal/a? Kako bi 

to naredil/a? 

Graf 17 prikazuje, katere spremembe didaktičnih iger bi morali po mnenju učencev 

narediti. 49 učencev je zapisalo, da ne bi ničesar spreminjali pri tej didaktični igri. Drugi 

učenci so zapisali, da bi naredili lažja vprašanja oziroma vprašanj ne bi ponavljali (11 

učencev), spremenili bi točke na kartah (4 učenci) in dodali bi več slik (3 učenci). 3 

7

38

15

7
5

7

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

vse vprašanja podoba navodila zmaga drugo ni
odgovora

Š
te

v
ilo

 u
č
e

n
c
e

v



 
 

 

44 
 
 

učenci so izpostavili, da bi podaljšali čas igranja in navodila. Med odgovori, ki smo jih 

zabeležili v kategorijo drugo, se pojavljajo najmanjkrat zapisani odgovori (zamenjava 

soigralca, dodajanje izzivov, zmanjšanje možnosti goljufanja ipd.). 

Graf 17: Kaj bi spremenili pri didaktični igri Svetlobni kviz? 

 

Mnenje o didaktični igri Svetlobni kviz z ocenjevalno lestvico 

Tabela 6 prikazuje dokaj razpršene podatke, ki smo jih pridobili s trditvami na 

vprašalniku. Števila od 1 do 5 predstavljajo strinjanje in nestrinjanje učencev s trditvijo 

(1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 

– se popolnoma strinjam). Učenci so morali s 5-stopenjsko lestvico zabeležiti, v kolikšni 

meri se strinjajo s katero od trditev. Izpostavimo le najbolj izstopajoče rezultate: 

• Pravila didaktične igre so bila enostavna in jasna. S tem se popolnoma strinja kar 

58,4 % učencev, 29,9 % pa se jih s tem strinja. Nekaj učencev se s tem delno 

strinja (9,1%). 

• Vprašanja so bila zanimiva. Večina učencev se s to trditvijo popolnoma strinja 

(36,4 %) oziroma strinja (36,4 %). 19,5 % učencev je odgovorilo, da se s to 

trditvijo delno strinja. 

• Veselil/a sem se naslednjih vprašanj. Več kot polovica učencev se s to trditvijo 

popolnoma strinja (35,1 %) oziroma strinja (35,1 %). 23,4 % učencev je 

odgovorilo, da se s to trditvijo delno strinja. 
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• Med didaktično igro mi je upadla koncentracija. 37,7 % učencev je odgovorilo, da 

se s to trditvijo sploh ne strinja, 31,2 % učencev se s to trditvijo ne strinja. 7,8 % 

učencev je zapisalo, da se to trditvijo popolnoma strinja. 

• Tak način utrjevanja znanja mi je všeč. Večina učencev je odgovorila, da se 

popolnoma strinjajo (50,6 %) oziroma se strinjajo s to trditvijo (36,4 %).  

• Želim si, da bi se večkrat učili naravoslovje oziroma fiziko z didaktičnimi igrami. 

Več kot polovica učencev se s to trditvijo popolnoma strinja (68,8 %) oziroma se 

strinja s trditvijo (23,4 %). 

Tabela 6: Mnenje o didaktični igri Svetlobni kviz 

 

št. 
učencev 
in delež 

v % 

1 2 3 4 5 SKUPAJ  M SD 

Pravila igre so bila 
enostavna in jasna. 

f 0 2 7 23 45 77 4,4 0,8 

f% 0,0 2,6 9,1 29,9 58,4 100     

Vprašanja so bila 
zanimiva. 

f 1 5 15 28 28 77 4,0 1,0 

f% 1,3 6,5 19,5 36,4 36,4 100     

Veselil sem se 
naslednjih vprašanj. 

f 0 5 18 27 27 77 4,0 0,9 

f% 0,0 6,5 23,4 35,1 35,1 100     

Med igro mi je 
upadla koncentracija 

f 29 24 10 8 6 77 2,2 1,3 

f% 37,7 31,2 13,0 10,4 7,8 100     

Tak način utrjevanja 
znanja mi je všeč. 

f 0 3 7 28 39 77 4,3 0,8 

f% 0,0 3,9 9,1 36,4 50,6 100     

Želim si, da bi se 
večkrat učili 
naravoslovje 
oziroma fiziko z 
igrami. 

f 1 2 3 18 53 77 4,6 0,8 

f% 1,3 2,6 3,9 23,4 68,8 100     

* Zaradi zaokroževanja na eno decimalno mesto lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih 

Splošno mnenje o didaktičnih igrah 

Zanimalo nas je še mnenje učencev o njihovem pridobljenem znanju preko didaktičnih 

iger in njihovo zanimanje za fiziko. Učenci so na 5-stopenjski lestvici ocenili, v kolikšni 

meri se strinjajo z navedenimi trditvami. Tabela 7 prikazuje naslednje rezultate: 
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• Učenja preko iger sem se razveselil/a. Večina učencev je odgovorila, da se 

popolnoma strinja (45,5 %) oziroma se strinja (40,3 %) s to trditvijo. 

• Menim, da sem se veliko naučil/a o svetlobi in barvah. 40,3 % učencev se 

popolnoma strinja s to trditvijo. Nekaj manj, 33,8 % učencev, se strinja in 22,1 % 

učencev se s trditvijo delno strinja. 

• Predmet naravoslovje oziroma fizika mi je všeč. Največ učencev (36,4 %) je 

odgovorilo, da se delno strinja s to trditvijo. Sledijo učenci, ki se popolnoma 

strinjajo s to trditvijo (31,2 %) in učenci, ki se strinjajo s to trditvijo (24,7 %). 

Tabela 7: Splošno mnenje o didaktičnih igrah in tej metodi 

 

št. 
učencev 
in delež 

v % 

1 2 3 4 5 SKUPAJ  M SD 

Učenja preko iger 
sem se razveselil/a. 

f 0 1 10 31 35 77 4,3 0,7 

f% 0,0 1,3 13,0 40,3 45,5 100,0     

Menim, da sem se 
veliko naučil/a o 
svetlobi in barvah. 

f 0 3 17 26 31 77 4,1 0,9 

f% 0,0 3,9 22,1 33,8 40,3 100,0     

Predmet 
naravoslovje 
oziroma fizika mi je 
všeč. 

f 1 5 28 19 24 77 3,8 1,0 

f% 1,3 6,5 36,4 24,7 31,2 100,0     

* Zaradi zaokroževanja na eno decimalno mesto lahko pride do manjših odstopanj pri podanih deležih. 

Na koncu zadnjega vprašalnika so učenci odgovarjali še na vprašanje, katera 

didaktična igra jim je bila najbolj všeč. Na to vprašanje je odgovorilo 63 učencev, 14 

učencev na to vprašanje ni odgovorilo. Odgovori so prikazani na grafu 18. 36 učencev 

je odgovorilo, da jim je bila najbolj všeč didaktična igra Svetlobni kviz. Sledi didaktična 

igra Po mavrici do mavrice, za katero se je odločilo 13 učencev, 4 učenci pa so zapisali, 

da so jim bile vse didaktične igre všeč. 
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Graf 18: Katera didaktična igra ti je bila najbolj všeč? 

 

3.4.3 OPAZOVALNI FORMULARJI 

Z opazovalnimi formularji smo zabeležili dogajanje v učilnici med didaktičnimi igrami. 

Sledi opis najbolj izstopajočih stvari, ki smo jih zaznali pri vsaki od iger. Strnili smo 

zapise opazovanj iste didaktične igre.  

3.4.3.1 Opazovalni formular za didaktično igro Po mavrici do mavrice 

Pri uri z didaktično igro Po mavrici do mavrice smo zaznali pomembnost razločne 

razlage navodil igre. Igra sama po sebi ni zapletena, a je treba dobro razložiti navodila. 

Učenci so pri eni od ur napačno prestavljali figurice. Figurico je treba najprej prestaviti 

in šele potem vzeti igralno karto. Na to smo jih morali potem še posebej opozoriti. Pri 

enem od razredov smo skupine določili naključno in ugotovili, da zaradi sestave 

skupine nekateri niso želeli sodelovati pri didaktični igri in so se dolgočasili. Pri 

nekaterih skupinah so učenci zelo dobro sodelovali in so bili vsi aktivno vključeni v igro. 

Veliko skupin je med seboj dobro sodelovalo in so se učenci zabavali ob igranju. 

Opazili smo, da bi morali napisati natančnejša navodila glede pripomočkov in izvedbe 

poskusov, saj je moral učitelj velikokrat priskočiti na pomoč pri izvedbi poskusov. 

Učenci so si med seboj pomagali in niso bili tekmovalni. Opazili smo, da je bila pri 

didaktični igri največja pomanjkljivost čas. Didaktična igra Po mavrici do mavrice je 

časovno zahtevna in jo učenci igrajo od 30 do 35 minut. Nekatere skupine so 

potrebovale nekaj minut več, medtem ko so druge skupine igro odigrale v krajšem 

času, kot smo ga predvideli. Opazili smo tudi, da je učencem zadnji poskus, ki ga 

naredijo po sestavljenih navodilih, težko izvesti brez pomoči učitelja. Težko je ujeti 

pravi vpadni kot, da se prikaže mavrica.  
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3.4.3.2 Opazovalni formular za didaktično igro Svetlobna pot 

Pri uri z didaktično igro Svetlobna pot je prihajalo do težav v razumevanju navodil, saj 

so navodila didaktične igre Svetlobna pot nekoliko kompleksnejša. Učenci so imeli 

težave predvsem pri razumevanju prestopanja rdečega polja. To je moral učitelj 

večkrat razložiti in nekatere skupine vmes še opozoriti na ta pravila. Poskuse so učenci 

izvedli z zanimanjem. Opozorimo še, da ko je bila na vrsti karta s trditvijo, nekateri v 

skupini niso bili toliko pozorni na prebrano trditev in so jo preslišali. Nekateri učenci so 

zelo hitro zaključili z igro, drugi pa so porabili celo šolsko uro. 

3.4.3.3 Opazovalni formular za didaktično igro Svetlobni kviz 

Pri didaktični igri Svetlobni kviz so učenci z veseljem igrali in tekmovali proti 

nasprotnemu paru. Večina učencev je z zanimanjem sodelovala in tekmovala med 

seboj. Opazili smo, da je prihajalo do sporov pri veljavnosti odgovorov. Na karticah je 

pisal le en odgovor in če učenec ni povedal z enakimi besedami, kot je pisalo, so 

nasprotniki to smatrali kot napačen odgovor. Prav tako je prihajalo do sporov pri 

polovičnih odgovorih, kjer se je potem vključil učitelj in spor rešil. V nekem razredu so 

bili v skupini trije učenci. Takrat niso vsi učenci ves čas sodelovali. Opazili smo tudi, 

da je nujno treba razmisliti o parih, ki tekmujejo med seboj. Nekateri pari so imeli po 

desetih minutah igranja le eno karto, nasprotniki pa precej več. Ugotovili smo, da so 

bila nekatera vprašanja pretežka in učenci nanje niso znali odgovoriti.  

3.5 Izboljšanje didaktičnih iger 

Didaktične igre smo na osnovi ugotovitev anketnih vprašalnikov, preverjanj znanja in 

opazovalnih formularjev izpopolnili. Prvotne didaktične igre, ki smo jih uporabili pri 

raziskavi, so objavljene na spletnem naslovu 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov/pdi. V nadaljevanju 

bomo na kratko opisali, kakšne spremembe smo naredili pri didaktičnih igrah. 

Po mavrici do mavrice 

Didaktična igra Po mavrici do mavrice je privlačna igra, pri kateri smo skozi raziskavo 

ugotovili, da ima nekaj pomanjkljivosti. Vseh pomanjkljivosti ne moremo izboljšati, ker 

bi drugače nastala nova igra, česar pa ne želimo. Želimo le izpopolniti že narejeno 

didaktično igro.  

Pri didaktični igri Po mavrici do mavrice smo spremenili navodila didaktične igre za 

učence. Menimo, da so zdaj navodila bolj razumljiva in pregledna. Dodali smo tudi 

spremembo pri premiku figur, saj je bilo veliko napak glede premikanja figuric. Zaradi 

sprememb premikanja figur smo spremenili tudi nekatere igralne karte, ki se nanašajo 

na premik figur. Didaktična igra je namenjena sedmim igralcem, a se igro lahko igra 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov/pdi
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tudi manjše število igralcev. Z opazovanjem igre smo opazili, da učenci niso dobro 

razumeli, kaj storiti, če nimajo dovolj igralcev. Navodila za tako situacijo smo izpopolnili 

in dodali opis tudi k navodilom za učence. Preko vprašalnikov so učenci izpostavili, da 

bi si želeli več poskusov in vprašanj ter manj trditev. To smo poskušali spremeniti in 

smo nekaj trditev spremenili v vprašanja oziroma poskuse. Prav tako smo na nekaterih 

igralnih kartah izpopolnili navodila za poskuse. Pri tem smo morali biti pozorni na 

časovno noto, saj več kot je poskusov v igri, dlje časa bodo učenci igrali to didaktično 

igro. 

Svetlobna pot 

Didaktična igra Svetlobna pot je učencem na videz privlačna in najbolj so jim bili všeč 

poskusi. Tudi pri tej didaktični igri bi učenci vpeljali več poskusov, vprašanj in manj 

trditev, nekateri pa so izrazili tudi, da bi dovolili izbijanje soigralcev. Poskušali smo 

upoštevati tako njihovo mnenje kot tudi podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem. 

Igralnih kart nismo spreminjali veliko, nismo dodajali poskusov, ker bi to le podaljšalo 

čas igranja didaktične igre. S podaljšanjem časa pa igra ne bi bila primerna za eno 

šolsko uro oziroma bi učenci že prej izgubili koncentracijo. Pri izpopolnjeni didaktični 

igri nismo vključili možnosti izbijanja soigralcev, ker bi to podaljšalo čas didaktične igre. 

Čeprav so bila navodila po mnenju učencev razumljiva, smo jih malenkost spremenili 

in s tem želeli bolj jasno poudariti potek igre pri rdečem polju. Prav pri rdečem polju je 

prihajalo do nerazumevanj, zato smo nekoliko spremenili potek igre pri tem polju. 

Svetlobni kviz 

Didaktična igra Svetlobni kviz je učence najbolj navdušila ravno zaradi tekmovalne 

naravnanosti igre. Učenci so izpostavili, da so bila vprašanja težka in da so se nekatera 

vprašanja ponavljala. Prav tako smo pri opazovanju poteka igre opazili, da so imeli 

učenci težave pri določanju pravilnega odgovora in nekateri pari oziroma skupine po 

nekem času niso imele še nobene točke. 

Pri navodilih didaktične igre Svetlobni kviz nismo veliko spreminjali in prav tako nismo 

spreminjali poteka igre. Smo pa dodali opozorilo pri priporočilih učitelja, da učence 

razdeli tako, da sta v paru slabši in boljši učenec in da so si pari enakovredni. Posvetili 

smo se vprašanjem in nekatera poenostavili oziroma podali namige ali jih celo izločili. 

Nekaj vprašanj smo pustili tudi težjih. Menimo, da se učenci s prvima dvema igrama 

morda niso naučili vsega o svetlobi in so jim bila nekatera vprašanja težja. 

Izpopolnjene didaktične igre so objavljene na spletnem naslovu 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov in priložene v prilogah 

(poglavje 6.3). 

https://sites.google.com/view/didakticneigre-svetloba/domov
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3.6 Sinteza rezultatov z razpravo 

V poglavju 3.5 Rezultati z interpretacijo smo predstavili rezultate preizkusov znanja za 

učni vsebini svetloba in barve v 7. in 8. razredu osnovne šole. Predstavili smo tudi 

rezultate vprašalnikov o didaktičnih igrah, ki so jih učenci izpolnjevali po vsaki odigrani 

didaktični igri. 

V tem poglavju bomo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in odgovore 

podprli s teorijo, ki je predstavljena v tem magistrskem delu in z rezultati raziskave, ki 

so prestavljeni v poglavju 3.4. 

 

RV 1: V kolikšni meri učenci 7. in 8. razreda usvojijo/poglobijo učno vsebino iz 

teme svetloba z didaktičnimi igrami? 

O 1: Učenci so z didaktičnimi igrami usvojili del učne vsebine iz teme svetloba, 

a je bil napredek v znanju nizek.  

Učenci 7. in 8. razreda so po metodi didaktičnih iger napredovali v znanju iz celotne 

učne vsebine svetloba in barve, a napredek ni tako velik, kot smo pričakovali. Poudariti 

moramo, da preizkusa znanja 1 in 2 nista bila povsem enaka in tudi to je lahko vzrok 

nizkega napredka.  

Rezultati kažejo, da so učenci v povprečju sicer dosegli napredek v znanju, a je ta 

nizek. Na preverjanju znanja 1 so učenci 8. razreda v povprečju dosegli 48,5 %, na 

preverjanju znanja 2 pa 58,3 %. To je za 9,8 % bolje kot na preverjanju znanja 1. 

Izračunali smo napredek znanja z g-faktorjem in ugotovili, da je napredek v znanju na 

preverjanju znanja 2 v primerjavi s preverjanjem znanja 1 nizek (g = 0,19). To je lahko 

posledica različnosti preizkusov znanj 1 in 2 ali pa posledica slabšega usvajanja 

dotičnega vsebinskega dela z didaktično igro. Izračunali smo g-faktorje za posamezne 

naloge in ugotovili, da je pri vseh nalogah zaznati napredek v znanju, a je pri nekaterih 

nalogah zelo nizek. 

Učenci 8. razreda so na preverjanju znanja 3 v povprečju dosegli 63,6 %, kar je za 

15,1 % več kot na preverjanju znanja 1. Ta dva preizkusa znanja sta bila enaka, a 

rezultati niso nujno povezani samo z uspešnostjo didaktičnih iger. Učenci 8. razreda 

so pred pisanjem preverjanja znanja 3 že obravnavali svetlobo pri pouku fizike, tako 

da podatki niso zanesljivi in jih ne bomo podrobno analizirali. Prav zaradi navedenega 

razloga nezanesljivosti preizkusa znanja 3 pri 8. razredu ne bomo primerjali rezultatov 

na preverjanjih znanja 2 in 3. 

Na preverjanju znanja 1 so učenci 7. razreda v povprečju dosegli 38,2 %, na 

preverjanju znanja 2 pa 54,9 %. To je za 16,7 % bolje kot na preverjanju znanja 1. 
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Izračunali smo napredek znanja z g-faktorjem in ugotovili, da je napredek nizek (g = 

0,27). To je lahko posledica različnosti nalog na preizkusih znanja 1 in 2 ali pa 

posledica slabšega spoznavanja vsebinskega dela z didaktično igro. Izračunali smo  

g-faktorje za posamezne naloge in ugotovili, da je pri vseh nalogah zaznati napredek 

v znanju, le da je pri nekaterih nalogah zelo nizek. 

Učenci 7. razreda so na preverjanju znanja 3 v povprečju dosegli 52,1 %, kar je za 

13,9 % več kot na preverjanju znanja 1. Ta dva preizkusa znanja sta bila enaka. 

Podatki torej potrjujejo, da so učenci napredovali v znanju svetlobe in barv z 

didaktičnimi igrami. Napredek v znanju je bil nižji (g = 0,22), kot smo pričakovali. 

Uspešnost nalog na preverjanju znanja 3 je bila pri večini nalog višja kot na preverjanju 

znanja 1. Napredek znanja smo izračunali z g-faktorjem.  

Ob primerjavi povprečnega dosežka učencev na preverjanju znanja 2 (54,9 %) in 3 

(52,1 %) je razvidno, da je znanje po enem tednu nekoliko upadlo. Menimo, da je to 

posledica pozabljanja in morda tudi različnosti nalog na preizkusih znanja 2 in 3. Pri 

nekaterih nalogah pa je povprečni dosežek učencev večji kot na preverjanju znanja 2. 

Menimo, da so učenci 7. razreda del snovi, ki so jo obravnavali preko didaktičnih iger, 

za dlje časa usvojili. 

Pugelj (2018) in Šumrada (2019) sta prav tako ugotovila, da je didaktična igra dobro 

vplivala na učence ter da so z didaktično igro usvojili nekaj novega znanja. Didaktična 

igra je torej drugačen način obravnave in usvajanja novega znanja (Mrak Merhar, 

Umek idr., 2013) in če je kakovostno narejena, se učenci lahko veliko naučijo preko 

nje. 

 

RV 2: V kolikšni meri izdelane didaktične igre pripomorejo k situacijskemu 

interesu za naravoslovje oziroma fiziko? 

O 2: Izdelane didaktične igre pripomorejo k situacijskemu interesu za 

naravoslovje oziroma fiziko.  

Preko vprašalnikov na 5-stopenjski lestvici smo ugotavljali njihovo mnenje in interes 

za izvedene didaktične igre. Pri vprašalnikih o didaktični igri Po mavrici do mavrice so 

učenci v večini izpostavili, da so bila vprašanja in tudi poskusi zanimivi, da so poskuse 

izvedli z zanimanjem in večina se ne strinja s trditvijo, da jim je upadla koncentracija 

med igro. Ti rezultati nakazujejo na to, da so bili učenci med igranjem situacijsko 

motivirani za sodelovanje pri fiziki oziroma naravoslovju. 

Rezultati, ki smo jih dobili z vprašalniki o didaktični igri Svetlobna pot, kažejo, da so se 

učenci veselili naslednjih vprašanj in poskusov. S tem se popolnoma strinja 39,0 % 

vprašanih učencev in 36,4 % se strinja s tem. 39,0 % učencev se strinja in kar 37,7 % 

se popolnoma strinja, da so poskuse izvedli z zanimanjem. Prav tako so v veliki meri 



 
 

 

52 
 
 

izrazili, da se popolnoma strinjajo, da jim je bilo učenje z didaktično igro zelo zanimivo 

(44,2 %). Izpostavimo pa še ugotovitev, da je nekaj učencev zapisalo, da jim je med 

igro upadla koncentracija. Menimo, da je to posledica trajanja igre, saj je igra trajala 

kar 30 minut ali več, odvisno od zagnanosti igralcev. Na to nakazujejo tudi opažanja, 

ki smo jih beležili med didaktično igro. Didaktične igre ne smejo biti predolge, da 

učencem ne upadeta zanimanje in motivacija (Pădurean, 2013). Eden od razlogov za 

upad koncentracije je lahko tudi število igralcev, ki jih je pri didaktičnih igrah Po mavrici 

do mavrice in Svetlobna pot morda preveč. 

Preko vprašalnika o mnenju o didaktični igri Svetlobni kviz smo pridobili podobne 

podatke kot pri prvih dveh igrah. Učencem so bila vprašanja zanimiva, veselili so se 

naslednjih vprašanj in želijo si, da bi se večkrat učili z didaktičnimi igrami. Pri tej igri 

smo tudi z opazovanjem ugotovili, da je ta igra učence zelo pritegnila, saj so lahko 

tekmovali s sošolci. Opažanja potrjujejo rezultate, ki smo jih dobili z vprašalniki. Na 

zadnjem vprašalniku so učenci določevali tudi najbolj všečno didaktično igro. Nekaj 

učencev na to vprašanje ni odgovorilo, velika večina, kar 36 vprašanih učencev, je 

izrazila, da jim je bila najbolj všeč didaktična igra Svetlobni kviz.  

Motivacija je vedno prisotna v učencu, a je od izpeljane aktivnosti odvisno, ali 

motivacijo krepimo ali jo znižujemo (Juriševič, 2012). Dobro izdelane didaktične igre 

krepijo pozitivno naravnanost na učno vsebino predmeta (Vankúš, 2013). Iz rezultatov 

naše raziskave je razvidno, da so bili učenci večinoma situacijsko motivirani za 

naravoslovje oziroma fiziko.  

 

RV 3: Kakšno je mnenje učencev glede izdelanih didaktičnih iger? 

O 3: Učencem je bilo učenje z didaktičnimi igrami všeč. Navodila didaktičnih iger 

so bila jasna, preprosta in učencem so bile didaktične igre zanimive in privlačne. 

Didaktična igra je dejavnost, skozi katero učenci na zanimiv in zabaven način usvajajo 

učne cilje (Vankúš, 2013), prav tako pa morajo biti navodila didaktične igre jasna, 

kratka in prilagojena ciljni skupini (Mrak Merhar, Umek idr., 2013).  

Večina učencev 7. in 8. razreda je pri didaktični igri Po mavrici do mavrice izrazila, da 

jim je bil tak način učenja zelo zanimiv (59,7 %) ali zanimiv (21,0 %). Učenci se strinjajo, 

da so bila pravila didaktične igre jasna (44,7 %) oziroma zelo jasna (40,8 %). Učenci 

se v večini strinjajo, da so bili poskusi preprosti in so jih izvedli z zanimanjem. Učenci 

so se veselili naslednjih vprašanj in poskusov. Rezultati, ki smo jih izpostavili, 

potrjujejo, da so bila navodila dovolj jasna in preprosta ter da je didaktična igra za 

učence zanimiva in privlačna. Prav tako smo z opazovanjem igre ugotovili podobno. 

Navodila igre so bila večini učencev jasna, le ena od skupin je imela težave pri 

razumevanju navodil in jim je moral učitelj ponovno razložiti pravila. 
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Večina učencev meni, da so bila navodila didaktične igre Svetlobna pot jasna in 

preprosta, a opažanja ne potrjujejo njihovih zapisov na vprašalnikih. Opazili smo, da 

je imelo nekaj skupin težave pri razumevanju navodil. Pojavile so se pri razumevanju 

prestopa rdečega polja. Poskusi bili večini učencev preprosti in so jih izvedli z 

zanimanjem. Učenje z didaktično igro Svetlobna pot jim je bilo zanimivo. 

Veliko učencev je omenilo, da so jim bili pri didaktični igri Po mavrici do mavrice najbolj 

všeč poskusi (36 učencev) in podoba didaktične igre (35 učencev). Na osnovi 

rezultatov iz vprašalnikov lahko trdimo, da je bila didaktična igra vizualno privlačna in 

da so navodila razumljiva. Prav tako smo z opazovanjem učencev med igro ugotovili, 

da je bil večini način obravnave snovi všeč in da so se pri tem zabavali.  

Učenci so pri didaktični igri Svetlobni kviz izrazili, da je bila igra preprosta in jasna. S 

to trditvijo se popolnoma strinja 58,4 % učencev in 29,9 % učencev se trditvijo strinja. 

Učenci so se veselili naslednjih vprašanj in koncentracija je le redkim upadla med igro. 

Utrjevanje z didaktično igro Svetlobni kviz jim je bil všeč. Tudi opažanja potrjujejo, da 

so učenci z zanimanjem in tekmovalnostjo pristopili k tej didaktični igri. 

Podobne rezultate je ugotovil tudi Šumrada (2019), ki je raziskal mnenje učitelja in 

učencev o svojih didaktičnih igrah. Kakovostno izdelane didaktične igre z dobro 

izdelanimi navodili naredijo velik vtis na učečega in igralca pritegnejo v celoti (Kapp, 

2013; Mrak Merhar, Umek idr. 2013). 

Ugotovili smo, da didaktične igre lahko uporabimo pri obravnavi učne snovi, a da je 

bila učna snov, ki smo jo želeli zaobjeti z didaktičnimi igrami, preobsežna. Prav tako 

smo ugotovili nekaj pomanjkljivosti pri navodilih in vprašanjih didaktičnih iger ter jih 

poskušali v čim večji meri odpraviti. 
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4 ZAKLJUČEK 

Didaktična igra je eden od možnih načinov usvajanja ali utrjevanja učne snovi v 

osnovni šoli. Pri uporabi tovrstne metode dela pa moramo biti pozorni na primernost 

didaktične igre za ciljno skupino. Izdelava kakovostne didaktične igre je težka in od 

učitelja zahteva veliko časa, kreativnosti in dober razmislek o ključnih elementih igre 

(zabava, motivacija, čas, ki ga namenimo igri, vpeljava igre v pouk in aktivnost vseh 

udeležencev).  

Namen magistrskega dela je bil izdelati tri kakovostne didaktične igre za 7. razred in 

8. razred osnovne šole, jih analizirati, izpopolniti in ugotoviti, ali izdelane didaktične 

igre pripomorejo k poglabljanju znanja in situacijskemu interesu za delo. Izvedena je 

bila raziskava, v katero smo vključili 77 učencev in učenk 7. in 8. razreda osnovne šole. 

Izdelali in izvedli smo tri didaktične igre, dve za usvajanje znanja in eno za utrjevanje 

znanja. Na osnovi analize preverjanj znanja, anket in opazovanj smo posredno in 

neposredno dobili vpogled v kakovost izdelanih didaktičnih iger in jih izboljšali. 

Naštejmo glavne ugotovitve raziskave: 

• Učenci so bolje rešili preverjanje znanja 2 v primerjavi s preverjanjem znanja 1, 

kar smo ugotovili z izračunom vrednosti g-faktorja. A napredek v znanju pri 

učencih 7. razreda je nizek (g = 0,27) in prav tako tudi pri učencih 8. razreda (g 

= 0,19) (tabeli 2 in 3). Didaktične igre niso toliko pripomogle k usvajanju učnih 

ciljev, kot smo predvidevali, da bodo. 

• Izdelane didaktične igre so vizualno privlačne, učence motivirajo in pripomorejo 

k situacijskemu interesu za predmet (poglavji 3.4.2 in 3.4.3). 

• Učenci so izpostavili, da so jim didaktične igre všeč, da so navodila razumljiva, 

najbolj pa so jih pritegnili poskusi. Najbolj jih je pritegnila didaktična igra Svetlobni 

kviz (poglavje 3.4.2.3). 

Rezultati raziskave nakazujejo, da moramo biti pri izdelavi didaktičnih iger pozorni na 

čas, ki ga bomo namenili didaktični igri, igre prilagoditi ciljni skupini, razmisliti o 

motivacijski noti in o natančnih, jasnih navodilih didaktične igre.  

Med magistrskim delom smo se spopadali z nekaj težavami pri izbiri in izvedbi 

poskusov, ki smo jih vključili v didaktične igre. Največ težav so delali poskusi z barvnimi 

filtri in barvnimi svetilkami. Ti filtri morajo biti iz pravega materiala, da lahko naredimo 

barvne svetilke in da filter ne prepušča svetlobe druge barve. Omenili bi tudi, da smo 

si nekaj pripomočkov (kompleti leč in prizem, luči z režami) izposodili, da smo lahko 

izpeljali nekaj poskusov. Prav tako smo si zadali prevelik zalogaj pri tematski 

vsebovanosti didaktične igre. V didaktične igre smo želeli vključiti celotna sklopa 

svetloba (pri predmetu fizika) ter svetloba in barve (pri naravoslovju). Na koncu smo 

spoznali, da ta odločitev ni bila dobra. S tem smo si le otežili izdelavo iger in zmanjšali 
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možnost boljšega napredka učencev v znanju. Pri nadaljnjem delu, torej izdelavi 

didaktičnih iger, bi se zagotovo osredinili na manjše število vsebinskih ciljev, ki bi jih 

igra pokrivala.  

S tem magistrskim delom smo dobili boljši vpogled v pripravo in izdelavo didaktičnih 

iger. Prav tako smo potrdili, da morajo biti didaktične igre kakovostno izdelane, drugače 

ni pričakovanega učinka oziroma napredka znanja. Didaktične igre so pri nas v 

osnovnih šolah bolj prisotne v prvem in drugem triletju osnovne šole. Upamo, da se bo 

didaktična igra bolj razvila tudi v tretjem triletju osnovne šole. Metoda didaktičnih iger 

zahteva od učitelja veliko volje, časa in truda, a s kakovostno didaktično igro lahko 

učence motiviramo za predmet in jih aktiviramo za učenje. To je zelo pomembno 

predvsem pri naravoslovnih predmetih, kot sta naravoslovje in fizika.  

Magistrsko delo je lahko izhodišče za nadaljnje raziskovanje na področju didaktičnih 

iger na predmetni stopnji. Predvsem je lahko v pomoč pri idejah za izdelavo novih 

didaktičnih iger ali le preoblikovanje teh. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali bi izdelane 

didaktične igre, ki bi bile tematsko manj obsežne, pripomogle k boljšemu usvajanju 

znanja v primerjavi z izdelanimi didaktičnimi igrami v tem magistrskem delu. 
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6 PRILOGE 

6.1 PREIZKUSI ZNANJA 

6.1.1 Priloga 1: Preizkusa znanja 1 in 3 
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6.1.2 Priloga 2: Preizkus znanja 2 
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6.2 OPAZOVALNI FORMULARJI 

6.2.1 Priloga 3: Opazovalni formular – Po mavrici do mavrice 
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6.2.2 Priloga 4: Opazovalni formularb– Svetlobna pot 
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6.2.3 Priloga 5: Opazovalni formular – Svetlobni kviz 
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6.3 DIDAKTIČNE IGRE 

6.3.1 Priloga 6: Didaktična igra Po mavrici do mavrice 

OPIS DIDAKTIČNE IGRE:  

Didaktična igra Po mavrici do mavrice je namenjena učencem v 7. in 8. razredu 

osnovne šole. Preko didaktične igre učenci spoznavajo in se učijo o lastnostih 

svetlobe, barvah, sencah, polsencah in barvnih sencah. Na sliki 1 je prikazana 

didaktična igra Po mavrici do mavrice s potrebnimi pripomočki. 

 

Slika 1: Didaktična igra Po mavrici do mavrice s pripomočki 

Didaktična igra pokriva naslednje učne cilje: 

• znajo razlikovati med svetili in telesi, ki so osvetljena, 

• znajo razlikovati naravna in umetna svetila, 

• znajo narisati, kako se svetloba širi skozi prostor, 

• znajo razložiti, kako nastanejo barvne sence, 

• vedo, katero barvo dobimo, če posvetimo z dvema elementarnima barvnima 

svetlobama, 
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• vedo, da mešanje barvnih svetlob in barv ni enako – ne dobimo enakega 

rezultata, 

• znajo razložiti, zakaj nekatera telesa vidimo npr. rdeča, 

• znajo razložiti, kako delujejo barvni filtri (kako vidimo predmete skozi zelen filter), 

• znajo razložiti, kdaj nastanejo polsence, 

• znajo pojasniti, zakaj imajo tudi prozorne snovi senco, 

• znajo dokazati, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih svetlob, 

• znajo po vrsti našteti barve v mavrici. 

PRIPOMOČKI ZA DIDAKTIČNO IGRO: 

• barvni žele bomboni (zeleni in rdeči), 

• vrtavke: rdeče-modra, zeleno-rdeča, modro-zelena, 

• papir z barvnimi liki, 

• figura oblak, 

• figurica, 

• svetilke: rdeča, zelena, modra, bela, 

• zaslon – pokrov od škatle, 

• prozorne folije (5-krat), 

• barvni filtri: zelen, rdeč, moder, 

• rdeča lego kocka, 

• papir z barvnimi madeži, 

• igralne karte z vprašanji, trditvami in poskusi, 

• karte »P« za poskus (koščki navodil), 

• igralna plošča, 

• 7 igralnih figuric. 

Pripomočki, ki so v razredu: rdeč laser, svetilka z režo in steklena prizma. 

PRAVILA DIDAKTIČNE IGRE:  

Začetno polje je »oblak«. Vsak od igralcev si izbere eno od barv mavrice, ki določa 

pot, po kateri bo potoval. Cilj didaktične igre je, da vsi s skupnimi močmi pridejo do 
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polja s črko na koncu njihove barve. Do takrat zbirajo koščke navodil za poskus »naredi 

mavrico«. 

Prvi začne igralec, ki je izbral rdečo barvo. Igralec prebere navodilo/vprašanje: 

• Če igralec pravilno odgovori na vprašanje, se pomakne za eno polje naprej po 

svojem barvnem pasu. Karto položi zraven kupa kart. 

• Če igralec ne odgovori pravilno, se odgovor prebere in karta se vrne pod kup kart. 

Nadaljuje igralec z oranžno barvo in tako naprej. 

Vsakič, ko kdo od igralcev prestopi črno črto, dobi eno igralno karto »P«, ki je košček 

navodil za končni poskus. Ko vsi igralci prispejo na zadnje polje, imajo vse koščke 

navodil, ki jih potrebujejo za navodila. 

Igralci se posvetujejo, koščke navodil smiselno razvrstijo in s tem pridobijo navodila za 

poskus, ki ga na koncu tudi skupaj izvedejo.  

ČAS TRAJANJA: od 25 do 30 minut 

ŠTEVILO IGRALCEV: 7 igralcev (igro igrajo najmanj štirje igralci) 

OPOMBA: Če je igralcev manj, igrajo enako, kot če bi jih bilo sedem. Ko vsi igralci 

prispejo na njihova zadnja polja, skupaj odgovarjajo na vprašanja, ki so jim ostala. Pri 

tem premikajo neuporabljeno figuro po barvnem polju, ki je ostalo. Igralci morajo 

odgovoriti na vsa vprašanja in s premikom figure do zadnjega polja pridobijo še 

manjkajoče karte »P«. Nato sestavijo navodila za poskus in poskus izvedejo. 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE: 

Pred začetkom didaktične igre naj učitelj pripravi dovolj prostora za vsako skupino in 

natančno razloži navodila didaktične igre in opozori na rokovanje z laserjem. Učitelj naj 

učence razdeli v skupine po 7. Pazi naj na razporeditev učencev, da bo v vsaki skupini 

en boljši in en slabši učenec. Učencem naj razdeli igralne škatle s pripomočki in naj bo 

ves čas na razpolago za vprašanja in pomoč. Učitelj naj bo pozoren, kako bodo učenci 

uporabljali laser in naj jih spremlja pri delu z laserjem. 

Ko učenci zberejo vse koščke navodil in jih sestavijo, poiščejo pripomočke v razredu. 

Učitelj naj preveri, ali so navodila pravilno sestavili. Učenci naj sami poiščejo 

pripomočke v razredu in izvedejo poskus. Če ima kakšna skupina težave, naj jim učitelj 

pomaga. 
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6.3.1.1 Navodila za učence 

 



 
 

 

72 
 
 

 

  



 
 

 

73 
 
 

6.3.1.2 Igralna plošča za didaktično igro Po mavrici do mavrice 
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6.3.1.3 Igralne karte za didaktično igro Po mavrici do mavrice 
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Viri slik, ki so uporabljene v igralnih kartah: 

[1] Tree With Brunch and Green Leaves during Sunset, pod licenco CC0 1.0 

[2] Painting of Red Planet, pod licenco CC0 1.0 

[3] Light Bulb, pod licenco CC0 1.0 

[4] Fire Wallpaper, pod licenco CC0 1.0 

[5] Photo of Brown Bare Tree on Brown Surface during Daytime, pod licenco 
CC0 1.0 

[6] Rainbow After Sunset, pod licenco CC0 1.0 

Druge slike: lasten vir 

 

https://www.pexels.com/photo/tree-with-brunch-and-green-leaves-during-sunset-70365/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/sun-fire-hot-research-87611/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/bright-bulb-close-up-conceptual-269318/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/fire-wallpaper-207353/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-brown-bare-tree-on-brown-surface-during-daytime-60013/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/rainbow-after-sunset-237250/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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6.3.1.4 Igralne karte za poskus (karte »P«) 
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6.3.2 Priloga 7: Didaktična igra Svetlobna pot 

OPIS DIDAKTIČNE IGRE:  

Didaktična igra Svetlobna pot je namenjena učencem 7. in 8. razreda osnovne šole. 

Preko didaktične igre učenci spoznavajo vse o svetlobi, njenem širjenju v prostoru, 

spoznajo preproste optične naprave in njihovo delovanje. Namenjena je spoznavanju 

učne snovi. Slika 2 prikazuje celotno didaktično igro s pripomočki. 

Cilj didaktične igre je, da igralec pridobi naziv »svetlobni ekspert«. Igralec mora 

prehoditi celotno pot laserskega curka do zadnjega polja. Med potjo se uči o svetlobi 

in izvaja poskuse. Ko prispe na zadnje polje in uspešno naredi zadnji poskus, pridobi 

naziv »svetlobni ekspert«.  

 

Slika 2: Didaktična igra Svetlobna pot s pripomočki 

Didaktična igra je sestavljena iz igralne plošče, igralnih figur, igralnih kart treh barv, 

igralnih kart za rdeča polja, igralne kocke s števili tri, štiri in pet ter iz pripomočkov za 

poskuse. 

Igralna plošča prikazuje pot laserskega curka, ki pri potovanju naleti na ovire (zrcala), 

se od njih odbije in potuje skozi različne optične elemente, kot so planparalelna plošča, 

optični vodnik, periskop, steklena prizma in stekleni polkrog. 

Didaktična igra pokriva naslednje učne cilje: 

• vedo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv, 
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• znajo po vrsti našteti barve v mavrici, 

• vedo, da svetloba prenaša energijo in da svetlobna energija povzroča segrevanje 

snovi, spremembo agregatnega stanja snovi, 

• vedo, kaj so svetila in razdelijo svetila med naravna in umetna, 

• vedo, da se svetloba razširja po celotnem prostoru ali le delu prostora, 

• pojasnijo, kdaj vidimo predmet, 

• znajo curek svetlobe upodobiti z žarkom, 

• ločijo med odbojem in lomom svetlobe, 

• vedo, da se svetloba odbija pod enakim kotom, kot vpada na površino, 

• razlikujejo med zbiralno in razpršilno lečo in opišejo, kaj se zgodi s svetlobo pri 

prehodu skozi vsako od leč, 

• znajo narisati simbola za zbiralno in razpršilno lečo, 

• vedo, kaj je gorišče in kaj goriščna razdalja, 

• vedo, kdaj nastane difuzni odboj, 

• ločijo med konkavnim, konveksnim zrcalom, 

• znajo uporabljati laser in ga previdno uporabljajo, 

• opišejo slike predmetov (prava/navidezna, obrnjena/pokončna, 

povečana/pomanjšana), 

• znajo razložiti, kaj pomeni, da je slika navidezna ali prava/obrnjena ali 

pokončna/povečana ali pomanjšana, 

• znajo pojasniti, kaj pomeni daljnovidnost/kratkovidnost, 

• znajo pojasniti, katera leča je v povečevalnem steklu, 

• vedo, kaj je vloga leče v očesu in kako jo prilagajamo. 

Učni cilji so izbrani na osnovi učnega načrta za fiziko (2011) in učnega načrta za 

naravoslovje (2011). Dodali smo še druge učne cilje oziroma učne cilje iz teh dveh 

učnih načrtov razčlenili. 

PRIPOMOČKI ZA DIDAKTIČNO IGRO: 

• zgoščenka, 

• črna škatla z eno luknjo, 

• odsevnik, 
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• kozarec, 

• slamica, 

• ravno zrcalo, 

• žlica, 

• povečevalno steklo, 

• svetilka, 

• zaslon – pokrov od škatle, 

• igralna plošča karte z vprašanji, poskusi in trditvami, 

• karte – POSKUS, 

• 6 figuric, 

• igralna kocka (3, 4, 5), 

• igralna kocka (1–6). 

Pripomočki, ko si v razredu: komplet leč, svetilka s tremi režami. 

PRAVILA DIDAKTIČNE IGRE:  

Didaktično igro lahko igra od 5 do 6 igralcev. Didaktična igra je razdeljena na tri 

vsebinske sklope (na splošno, lom in odboj ter optične naprave). 

Igralci mečejo kocko od 1 do 6 in tisti, ki vrže največ pik, začne prvi. Vrže kocko s števili 

3, 4 in 5 ter se premakne za toliko mest naprej, kolikor pokaže kocka. 

Če igralec prispe na rumeno polje, ne vzame nobene karte (prazno polje). Če igralec 

pride na zeleno, oranžno ali modro polje, pa mora vzeti karto ustrezne barve in 

odgovoriti na vprašanje, narediti poskus ali na glas prebrati trditev. Če igralec pravilno 

odgovori ali naredi poskus, ostane na tem polju, drugače se vrne na polje, na katerem 

je bil prej.  

Nadaljuje naslednji igralec. Igralci se zvrstijo v smeri urinega kazalca. Če igralec prispe 

na polje, kjer je že eden od igralcev, si polje delita. 

Ko prvi igralec doseže rdeče polje, se mora na tem polju ustaviti tudi, če je vrgel več 

pik, kot pa ima polj do rdečega polja. Igralec vzame karto tega sklopa in odgovarja 

nanjo. Če ne odgovori pravilno ali naredi poskus, se pomakne za pet polj nazaj. Če 

igralec pravilno naredi poskus ali odgovori na vprašanje, ostane na tem polju. Igralci 

se ustavljajo na tem polju toliko časa, da zmanjka kart tega tematskega sklopa 

(oranžne, zelene oziroma modre karte). Nato naslednji igralec naredi poskus, opisan 
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na rdeči karti POSKUS z ustrezno številko polja (npr. P1). Če ga izvede pravilno, se 

lahko igralci nato pomikajo naprej po drugem sklopu.  

Zmaga igralec, ki prvi pride na polje »svetlobni ekspert« in uspešno naredi poskus. S 

tem pridobi tudi naziv »svetlobni ekspert«. 

ČAS TRAJANJA: od 35 do 40 minut 

ŠTEVILO IGRALCEV: od 5 do 6 igralcev 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE: 

Pred začetkom ure je treba najprej urediti prostor za delo po skupinah. Predlagamo, 

da se to naredi že med odmorom. Učitelj naj učence razdeli v skupine od 5 do 6 

učencev. Pazi naj, da je v vsaki skupini po en šibkejši in en boljši učenec. Pred 

začetkom didaktične igre naj učitelj posveti nekaj časa za razlago uporabe laserja in 

natančno razloži navodila didaktične igre. Pozoren naj bo, kako učenci razumejo 

navodila za rdeče polje in po potrebi tudi prikaže pravilo na primeru. Učitelj naj bo ves 

čas prisoten v razredu za morebitna vprašanja in dileme. 
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6.3.2.1 Navodila za učence 
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6.3.2.2 Igralna plošča za didaktično igro Svetlobna pot 
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6.3.2.3 Igralne karte za didaktično igro Svetlobna pot 

IGRALNE KARTE ZA SKLOP – SPLOŠNO 
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IGRALNE KARTE ZA SKLOP LOM IN ODBOJ 
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IGRALNE KARTE ZA SKLOP OPTIČNE NAPRAVE 
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Viri slik, ki so uporabljeni pri igralnih kartah: 

[1] Painting of Red Planet, pod licenco CC0 1.0 

[2] Light Bulb, pod licenco CC0 1.0 

[3] Fire Wallpaper, pod licenco CC0 1.0 

[4] Rainbow After Sunset, pod licenco CC0 1.0 

[5] Slice of Orange and Ice Blocks, pod licenco CC0 1.0 

[6] Closeup Photo of Human Eye, pod licenco CC0 1.0 

[7] Boy Standing Near Bookshelf, pod licenco CC0 1.0 

[8] An elderly woman, pod licenco CC0 1.0 

[9] Person Holding Magnifying Glass Pointing on Book, pod licenco CC0 1.0 

[10] Black Binocular on Round Device, pod licenco CC0 1.0 

Druge slike: lasten vir 

  

https://www.pexels.com/photo/sun-fire-hot-research-87611/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/bright-bulb-close-up-conceptual-269318/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/fire-wallpaper-207353/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/rainbow-after-sunset-237250/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/citrus-cold-food-fresh-266943/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/closeup-photo-of-human-eye-862122/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/adorable-blur-bookcase-books-261895/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/an-elderly-woman-509236/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/antique-book-hand-knowledge-207681/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/photo/black-binocular-on-round-device-63901/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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6.3.2.4 Igralne karte za rdeča polja 

 

Vir slik: lasten vir 
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6.3.3 Priloga 8: Didaktična igra Svetlobni kviz 

OPIS DIDAKTIČNE IGRE:  

Didaktična igra SVETLOBNI KVIZ je namenjena učencem 7. in 8. razreda osnovne 

šole. Preko didaktične igre učenci utrjujejo znanje o svetlobi, svetilih, barvah, mešanju 

barv, sencah, polsencah, barvnih sencah in optičnih napravah. Na sliki 3 so prikazani 

pripomočki, ki jih potrebujemo za didaktično igro Svetlobni kviz. 

Opomba: Didaktična igra ima veliko vprašanj. Nekatere lahko izključimo in utrjujemo 

le določeno snov. 

 

Slika 3: Didaktična igra Svetlobni kviz in kompleti  

Učni cilji, ki jih učenci utrjujejo: 

• znajo razlikovati med svetili in telesi, ki so osvetljena, 

• znajo razlikovati naravna in umetna svetila, 

• znajo narisati, kako se svetloba širi skozi prostor, 

• znajo razložiti, kako nastanejo barvne sence, 

• vedo, katero barvo dobimo, če posvetimo z dvema elementarnima barvnima 

svetlobama, 

• vedo, da mešanje barvnih svetlob in barv ni enako – ne dobimo enakega 

rezultata, 

• znajo razložiti, kako delujejo barvni filtri (kako vidimo predmete skozi zelen filter), 

• znajo razložiti, kdaj nastanejo polsence, 

• znajo razložiti, zakaj imajo tudi prozorne snovi senco, 

• znajo po vrsti našteti barve v mavrici, 



 
 

 

98 
 
 

• vedo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv, 

• vedo, da svetloba prenaša energijo in da svetlobna energija povzroča segrevanje 

snovi, spremembo agregatnega stanja snovi in da s sončno energijo proizvajamo 

elektriko, 

• znajo pojasniti, zakaj vidimo predmete določenih barv, 

• vedo, da se svetloba razširja po celotnem prostoru ali le delu prostora, 

• znajo curek svetlobe upodobiti z žarkom, 

• vedo, kdaj nastane difuzni odboj, 

• ločijo med odbojem in lomom svetlobe, 

• vedo, da se svetloba odbija pod enakim kotom, kot vpada na površino, 

• opišejo slike predmetov (prava/navidezna, obrnjena/pokončna, povečana/ 

pomanjšana), 

• znajo razložiti, kaj pomeni, da je slika navidezna ali prava/obrnjena ali 

pokončna/povečana ali pomanjšana, 

• razlikujejo med zbiralno in razpršilno leči in opišejo, kaj se zgodi s svetlobo pri 

prehodu skozi vsako od leč, 

• znajo narisati simbola za zbiralno in razpršilno lečo, 

• vedo, kaj je gorišče in kaj goriščna razdalja, 

• znajo razložiti, kako deluje oko (nastanek slike, ki jo vidimo), 

• znajo pojasniti, kaj pomeni daljnovidnost/kratkovidnost, 

• znajo pojasniti, katera leča je v povečevalnem steklu, 

• znajo našteti nekatere optične naprave. 

PRIPOMOČKI ZA DIDAKTIČNO IGRO: 

• igralne karte z vprašanji (karte 3, 4 in 5), 

• igralna kocka 3, 4, 5, 

• list papirja, pisalo in geotrikotnik. 

PRAVILA DIDAKTIČNE IGRE: 

Didaktično igro igrata dva ali trije pari oziroma skupine. Pari oziroma skupine tekmujejo 

med seboj in zmaga tisti par/skupina, ki doseže največ točk. 
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Karte so razvrščene na tri kupe, karte s številom tri, številom štiri in številom pet. Ta 

števila povedo, koliko točk bo par pridobil, če pravilno odgovori na vprašanje. 

Začne par, ki vrže največje število pik na kocki. Eden iz para vrže kocko. Število na 

kocki pove, iz katerega kupa bo vzel karto. Igralec zastavi vprašanje soigralcu iz para.  

Če soigralec odgovori pravilno, karto obdržita in pridobita toliko točk, kot je vredna 

karta. 

Če pa igralec ne odgovori pravilno na vprašanje, pa se karta vrne pod kup igralnih kart 

brez branja odgovora. Nadaljuje drugi par. 

Didaktična igra se konča, ko zmanjka kart na vseh treh kupih oziroma po 30 minutah 

igre. Vsak par igralcev sešteje število točk na kartah, ki jih je osvojil (zbral). Zmaga par, 

ki ima največ zbranih točk. 

Opombe:  

Na kartah je zapisano vprašanje/uganka in tudi pravilni odgovor. Zaradi napisane 

rešitve na karti igralcu vprašanje prebere soigralec iz para. 

ČAS TRAJANJA: do 30 minut 

ŠTEVILO IGRALCEV: od 4 do 6 igralcev 

Opomba: V primeru, da didaktično igro igra pet igralcev, si skupina s tremi učenci 

vprašanja enakovredno razdeli. 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE: 

Učitelj naj učence razdeli v skupine od 4 do 6 učencev in v posamezne skupine 

oziroma pare. Pri tem naj bo pozoren na to, da sta v paru en šibkejši in en boljši učenec. 

Tudi pari oziroma skupine, ki med seboj tekmujejo, naj bodo čim bolj enakovredni po 

znanju. Pred igranjem naj jim jasno razloži pravila igre in poda pripomočke. Učitelj naj 

bo med didaktično igro prisoten v razredu za morebitna vprašanja, dileme ali konflikte. 

Pozoren naj bo na morebitne pravilne odgovore parov, ki niso zapisani na igralnih 

kartah. 
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6.3.3.1 Navodila za učence 
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6.3.3.2 Igralne karte za didaktično igro Svetlobni kviz 
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Vir slik: lasten vir  
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6.4 VPRAŠALNIKI 

6.4.1 Vprašalnik o didaktični igri Po mavrici do mavrice 
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6.4.2 Vprašalnik o didaktični igri Svetlobna pot 
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6.4.3 Vprašalnik o didaktični igri Svetlobni kviz in na splošno 

 


