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„Menil sem, da je najhujša reč, ki se lahko zgodi človeku, da ostane sam. Pa ni. Najhujše je biti v 
družbi ljudi, zaradi katerih se počutiš povsem samega.“     R. Williams



Zakaj igra?

• Ob njej se otroci sprostijo.

• Igra je koristno orodje pri razvoju in učenju.

• Povezovalni element med otroki  
• pri večini iger lahko sodelujejo otroci, ki ne govorijo enak jezik;

• spodbuja soudeležbo in poslušanje, prilagajanje ter opazovanje z udeležbo, 

• otroci se učijo, kaj je potrpljenje, 

• učijo se vedenja v neprijetnih situacijah.

• Spodbuja razvoj na zaznavno-gibalnem, čustvenem, socialnem in 
spoznavnem področju.

• Povečuje otrokovo motivacijo, razmišljanje in znanje. 



• Ob igri je bolj sproščeno reševanje problemov in zasledovanje ciljev 
ob upoštevanju vnaprej določenih pravil.

• Spodbuja kreativnost.

• Krepi samozavest.

• Lastnosti večine iger (presenečenja, taktiziranje, faktor sreče, 
tekmovalnost, kratek čas igranja  …) zagotavljajo potrebno dinamiko.

• Vzgojiteljem pomaga, da bolje spoznajo značajske lastnosti in 
vedenjske posebnosti posameznika. 

• UČENJE JEZIKA!!!



Za koga so primerne igralne dejavnosti?

• 0-99 let;

• Upoštevamo kognitivne in jezikovne zmožnost;

• Če otrok ima možnost interakcije v jeziku v katerem poteka igra.

„Novejši pogledi na usvajanje drugega jezika poudarjajo, da bo 
posameznik šele takrat uspešno usvojil drugi jezik, ko njegova temeljna 
naloga ne bo učenje jezikovnih pravil, temveč razvijanje 
sporazumevalnih zmožnosti o zanimivih temah v drugem jeziku.“ (dr. 
Barbara Baloh, Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje 
otrok priseljencev, ISA institut, Ljubljana, 2015)



Učna gradiva za 
učenje slovenščine 
kot tujega jezika

… za mlajše učence/otroke



• 80 iger za vse jezikovne stopnje (od A1 
do C2). 

• Razdeljene so glede na dinamiko, ki jo 
ustvarjajo v skupini, jezikovne 
elemente, ki jih otroci utrjujejo, in 
jezikovne spretnosti, ki jih razvijajo.

• Natančna navodila (čas poteka, potrebni 
pripomočki, potek igre …)

• Igra se zaključi z drobno anekdoto iz 
resničnega življenja ali z nekaj 
zanimivostmi iz sveta znanosti.

• Primerno za poučevanje otrok in 
odraslih.



Sproščeno učenje besedišča in jezikovnih vzorcev (14 tematskih sklopov), 
utrjevanje že usvojenega jezikovnega znanja, igra (razvijanje receptivne in 

produktivne jezikovne zmožnosti) …



Razvijanje bralne in pisalne zmožnosti, utrjevanje besedišča …



Razvijanje slušnega in vidnega zaznavanja, zaznavanje podrobnosti in njihove 
zapomnitve ter razvijanje poimenovalne in besedoslovne zmožnosti, razvijanje 

sporazumevalnih spretnosti …



Prvi glas

NasprotjaBivališča

Predlogi                      



Moj dom



Moj dom



Zabavno in igrivo spoznavanje okolja!



Zabavno in igrivo spoznavanje živali!





Razvijanje govornih sposobnosti, spodbujanje domišljije …



Širjenje besedišča, koncentracija, 
osredotočenost, učenje (različne teme), 
razvijanje kognitivnih sposobnosti …







Razgibana ura





Hrana in pijača



Hrana in pijača



Didaktična igra UCHI TACHI 



Didaktični pripomoček UCHI TACHI

• Primeren za igro in učenje (več predmetna povezava) 

• Vodena uporaba - vzgojitelj, učitelj ali starš igro/učenje z UCHI TACHI-
jem prilagodi starosti otrok, ciljem in namenu ure, interesu, ter 
sposobnostmi otrok, 

• Lahko sodeluje eden ali več otrok, 

• Lahko se kombinira tudi z drugimi pripomočki (sveže sadje in 
zelenjava, igrače živali, predmeti iz narave, slike ….), 

• Učitelj lahko izmišlja igre in jih prilagaja potrebam. 

• Učenje tujih jezikov, učenje slovenščine za priseljence.





Didaktična igra 
UCHI TACHI – 3D





Več možnosti uporabe, dopolnjevanje, kombiniranje…
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Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.
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