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POVZETEK 

 

Zaradi razširjenosti informacijsko - komunikacijske tehnologije je znanje osnov računalništva 

med mladimi osvojeno ţe zelo zgodaj, zato se nekateri učitelji zavzemajo tudi za bolj 

zahtevne veščine računalništva, kot na primer programiranje. Ker je osvajanje programiranja 

za nekatere učence zelo zahtevno, učitelji uporabljajo vse več različnih pristopov poučevanja 

programiranja. Zaradi laţjega razumevanja delovanja programov je uporaba didaktičnih iger, 

zaradi laţje vizualizacije, vse večja. Ugotovili sva, da je didaktična igra tudi dobra motivacija 

pri pouku, ker pritegne učenčevo pozornost ter s tem spodbudi njihovo zanimanje. Na spletu 

najdemo veliko didaktičnih iger iz različnih področij izobraţevanja, kar pa ne velja za 

posamezne sklope programiranja, ki bi pripomogle k laţjemu razumevanju. Učitelji 

računalništva lahko uporabijo svoje znanje za izdelavo didaktične igre, ki jo lahko uporabijo 

pri pouku računalništva. Za realizacijo projekta izdelave didaktične igre je priporočljivo 

upoštevati razvojne faze, ki pripomorejo k laţji izpeljavi tega projekta.  

 

V sklopu diplomske naloge sva izdelali didaktično igro za laţje razumevanje podprogramov 

ter prenosa spremenljivk po vrednosti in referenci. Ustreznost igre sva preverjali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani s testiranjem med študenti računalništva.  

 

 

KLJUĈNE BESEDE: Programiranje, poučevanje programiranja, didaktična igra, 

podprogrami, prenos parametrov po vrednosti, prenos parametrov po referenci. 
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DIDACTIC GAMES FOR TEACHING PROGRAMMING 

 

ABSTRACT  

 

The expansion of information and communication field is a reason for young people to adopt 

basic knowledge of computer science in their early ages. Therefore some teachers strive for 

more complicated skills of computer science, such as computer programming. Adopting 

knowledge of programming is quite a difficult task for some students and therefore teachers 

use different approaches when teaching programming. For easier understanding how 

programs operate, usage of didactic games is increasing, as it offers better visualization for 

students.   

We ascertained that a didactic game is a good motivation for students, as it increases their 

interest. We can find a number of didactic games on the internet for different areas of 

education, but that is not the case for individual areas of programming. Computer 

programming teachers could use their knowledge to composite didactic game which they 

could use in their computer science classes. To realize this didactic game they should consider 

development stages to help them accomplish this project.  

 

In our diploma work we created a didactic game for easier understanding of subprograms and 

understanding of passing variables by reference and by value. We examined the suitability of 

the game at Pedagogical university of Ljubljana among the students of computer science.   
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subprograms, passing parameters by value, passing parameters by reference. 
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1. UVOD 

 

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Učenci, dijaki ter študentje znajo na področju računalništva in informatike uporabljati 

programsko opremo, malo pa je takih, ki jo znajo tudi načrtovati, analizirati ter napisati 

program. V osnovnih šolah je programiranja zelo malo, saj je poučevanje programiranja 

zahteven proces, ki zahteva veliko časa in seveda tudi interesa. Za dobro programiranje je 

potrebno tudi dobro poučevanje. V dobi informacijsko - komunikacijske tehnologije je v šolah 

in na fakultetah vedno več različnih pristopov k poučevanju predmetov. Da bi bilo poučevanje 

bolj zanimivo in da bi pritegnilo učence, dijake ter študente, uporabljajo učitelji oziroma 

profesorji poleg ostalih didaktičnih pripomočkov, tudi razne didaktične igre.  

 

V najini diplomski nalogi bova napisali nekaj o poučevanju programiranja in o didaktičnih 

igrah. Na koncu bova predstavili tudi igro, ki jo bova izdelali sami, in sicer na temo 

podprogrami.  

 

1.2. CILJI IN NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 

 

Cilj najine diplomske naloge je izdelati poučno igro, ki bo pripomogla k poučevanju 

programiranja na temo podprogrami. Z igro ţeliva ponazoriti podprograme in prenos 

spremenljivk po vrednosti ter referenci v realnem svetu. Cilj diplomske naloge pa je tudi 

ugotoviti ali je povezava programiranja z realnem svetom sploh smiselna ter raziskati čim več 

o didaktičnih igrah, ki pripomorejo k učenju programiranja. V teoretičnem delu ţeliva napisati 

nekaj o didaktičnih igrah, kot na primer, kako se lotiti izdelave takšne igre. Raziskati ţeliva 

tudi različne načine poučevanja programiranja, ki jih uporabljajo v osnovnih in srednjih šolah.  

 

Nekaj vprašanj, k jih bova raziskali v najini diplomski nalogi: 

 Kako se lotiti izdelave didaktične igre? 

 Na kaj moramo biti pozorni pri izdelavi didaktične igre? 

 Ali je dobro uporabiti didaktično igro za učenje programiranja? 

 Kateri pristop pri poučevanju programiranja je najbolj primeren? 

 Ali je povezava programiranja z realnim svetom smiselna? 
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 Ali bodo učenci z najino igro razumeli razliko med proceduro in funkcijo? 

 Ali bodo učenci z najino igro razumeli razliko med klic po vrednosti in referenci? 

 

1.3. RAZISKOVALNA METODA  

 

Za empirični del bova uporabili najino igrico, ki jo bova izdelali ter na koncu, s pomočjo 

anketnega vprašalnika, izvedeli povratne informacije. Raziskavo bova naredili na Pedagoški 

fakulteti s študenti drugih in četrtih letnikov, kjer bova raziskali ustreznost najine igre pri 

poučevanju programiranja. Zanimalo naju bo, če bi študenti, kot bodoči učitelji, igro uporabili 

pri svojih urah programiranja. 

 

Diplomsko delo bova izdelali Mateja Karo in Alma Cikotić kot tematska skupina. Prispevek 

Mateje Karo bo v diplomskem delu označeno z ♦, prispevek Alme Cikotić bo v diplomskem 

delu označeno z .  
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2. POUĈEVANJE PROGRAMIRANJA 
♦
 

 

2.1. POUČEVANJE 

 

 » Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapolnil. Vzbudi mi zanimanje in bom 

razumel. « 

Kitajski pregovor 

Učenje in poučevanje programiranja sta zahtevna procesa. Tako na učiteljevi, kot na učenčevi 

strani, terjata mnogo časa za priprave, potrebno je veliko potrpljenja in predvsem vztrajnosti. 

[Internetni vir 11] 

 

2.1.1. Uĉne oblike 

 

a) Individualna oblika dela 

Za to didaktično obliko je značilno individualno delo vsakega učenca posebej. Prednost te 

oblike je v tem, da je vsak posameznik v določenih delih procesa neposredno aktiven in tako 

cilje vzgojno-izobraţevalnega procesa dosega z lastno aktivnostjo. Posameznik pridobiva 

znanje, si razvija miselne in druge sposobnosti, osebnostne lastnosti in se navaja na 

samostojno delo. (Kramar, str. 86) 

Pri učenju programiranja je pomembno, da ima vsak učenec v razredu svoj računalnik. S tem 

je učencu omogočeno, da samostojno dela, poskuša in se uči iz svojih izkušenj. Individualna 

oblika dela vsakega učenca je zato pri programiranju zelo pomembna. 

b) Delo v skupinah 

Izobraţevalni proces je skupinski, kadar so učenci šolskega oddelka ali večje skupine 

razdeljeni na več manjših skupin, ki samostojno izvajajo del procesa. Učitelj vodi celoten 

potek procesa, vendar je z učenci v posrednem odnosu preko skupin. Kljub temu je učiteljeva 

vloga zelo pomembna, saj poleg vodenja dela skupin učencem v primerih, kjer je potrebno, 

tudi neposredno pomaga. (Kramar, str. 82) 

Prednost takšnega dela je dodatna motivacija učencev za študij. Z delom v skupini učenec 

izgubi strah, da bo moral neko delo reševati sam, saj se vedno lahko zanese na preostale člane 
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skupina, prav tako pa prevzema odgovornost, da uspešno opravi svoj del naloge. [Internetni 

vir 11] 

Delo v skupinah se pri programiranju največkrat pojavi pri projektnih nalogah, kjer morajo 

učenci izpeljati kakšen projekt. Projekti so izbrani tako, da so za učence zanimivi in privlačni, 

hkrati pa dovolj enostavni, da jih učenci lahko izpeljejo do konca. 

c) Delo v dvojicah 

Ta oblika ima pred ostalimi vrsto prednosti: je organizacijsko preprosta, člani dvojic imajo 

več moţnosti za aktivnost kot v frontalni in skupinski obliki in niso sami kot v individualni 

obliki. Učenci se medsebojno spodbujajo, si pomagajo, lahko sproti eden drugega kontrolirajo 

in sproti s skupnimi napori premagujejo teţave ter odpravljajo moţne napake. (Kramar, st. 85) 

Kako uspešno je programiranje v parih, sta Krajnc in Mahnič raziskala v srednji šoli v 3. in 4. 

letniku tehniške gimnazije. Dijake sta razdelila v dve skupini, ena skupina je delala 

samostojno vsak na svojem računalniku, druga skupina pa s to novo metodo programiranje v 

paru. Na začetku sta jim predstavila pravila programiranja v paru po Fulghumu: 

 Vse moraš deliti. Oba programerja delata skupen izdelek, sta enakovredna.  

 Bodi pošten. Ena oseba tipka oz. piše, medtem, ko druga neprestano nadzira delo, 

opravlja analizo, načrtuje in pregleduje kodo. 

 Ne škodi svojemu sosedu. Oba partnerja sta zbrana, z misli pri skupnem delu. 

 Pospravi stvari na svoje mesto. Programerji z nezaupanjem, naj gledajo na 

programiranje v parih kot moţnost za izboljšanje svoje spretnosti z neprestanim 

nadzorom in povratno informacijo od partnerja. 

 Ne jemlji stvari preresno. Programerja si izmenjavata mnenja in sprejmeta svoje 

napake, ki jih opazi drugi. 

 Če nekoga prizadeneš, se mu opraviči. Programerji morajo biti sposobni sedeti drug 

ob drugem in programirati ter si deliti tipkovnico in miško. 

 Otresi se dvomov preden začneš. Mnogo programerjev, ko se prvič loti programiranja 

v paru, ne pričakuje koristi, prednosti ali zabave. 

 Malica je zdrava in koristna. Odmor naj se ponovi periodično, med odmorom se 

odklopimo od problema in ob ponovnem zagonu jima bo šlo laţje. 

 Živimo prijetno življenje. Programerji, ki so delali v paru, so bolj dovzetni za menjavo 

idej in učinkovit prenos informacij. 
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 Popoldan si privoščimo odmor. Mnogi so pri globoki koncentraciji,  razmišljanju, 

logičnemu razmišljanju, raje sami. 

 Ko gremo skupaj ven, pazimo na promet in se držimo skupaj. S programiranjem v paru 

postaneta dva programerja eno, med njima ne sme biti tekmovanj in očitanj za napake. 

 Pazimo se moči dvojnih možganov. Vsak prispeva svoj nabor znanj in izkušenj. 

Ugotovila sta, da so učenci, ki so programirali v paru, uspešnejše rešili zastavljene naloge, kot 

učenci, ki so delali samostojno. Večja razlika med skupinami je bila v 4. letniku. Tudi učenci, 

ki so delali v paru, so bili s svojim delom zadovoljni. 

Tudi Nančovska Šerbec in Kaučič sta v poučevanje vpeljala programiranje v parih, in sicer pri 

predmetu Računalniški praktikum in Programiranje, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Svoje 

ugotovitve sta predstavila na SIRIKT 2008. Oba sta ugotovila, da je metoda programiranja v 

parih uspešna, saj se je znanje učencev izboljšalo in jo bosta uporabljal še v prihodnosti. 

 

2.1.2. Uĉne metode 

 

Ločimo tri glavne metode poučevanja: 

a) Metoda razlage 

Razlaga je govorna metoda, za katero je značilna enosmerna govorna komunikacija, 

najpogosteje je to učiteljevo govorno sporočanje učencem. Primerna je za uporabo teoretičnih 

vsebin in snovi, ki jih učenci brez učiteljevega sistematičnega vodenja, samo z lastno miselno 

in čustveno zaznavno aktivnostjo, ne bi mogli uspešno usvojiti. (Kramar, str. 50) 

b) Metoda demonstracije 

Temelji na spoznanjih o pomenu čutnega zaznavanja v procesih učenja in izkustvenega 

učenja. Tu se v smiselno celoto povezujeta učiteljevo prikazovanje in učenčevo opazovanje, 

ki prihaja v zaznavanje, sprejemanje in nadaljnje faze miselne aktivnosti. (Kramar, str. 66) 

c) Metoda razgovora 

Tu je govorna komunikacija dvosmerna, saj imajo učenci neposredno dejavno vlogo. 

Razgovor je primerna metoda za obravnavo nove snovi takrat, kadar imajo učenci neko 

predznanje, jim je problematika razgovora blizu in jih pritegne. (Kramar, str. 57) 

Pri poučevanju programiranja so pomembne vse tri učne metode, ki pa se morajo med sabo 

prepletati. Učitelj snov razlaga, prikazuje in ima neposreden stik z učenci, ki mu sledijo, in če 
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česa ne razumejo, takoj vprašajo. Pri programiranju je zelo pomembno, da učenci snov 

osvajajo postopoma, sproti. Programiranja se ne da osvojiti s kampanjskim učenjem 

neposredno pred izpitom, saj mora učenec snov in določena znanja, spretnosti  osvojiti 

postopoma. 

 

2.1.3. Uĉenje z ustvarjanjem 

 

Da so učenci med učenjem aktivni in s tem ustvarjalni, jih morajo učitelji spodbujati k 

praktičnim dejavnostim. Učitelj mora učencem pomagati, da se naučijo oblikovati, ustvarjati 

in odkrivati stvari.  

Zakaj ustvarjanje pri programiranju? 

 Ustvarjalni projekti spodbujajo otroke k aktivnemu sodelovanju, kar jim daje občutek 

večjega nadzora in odgovornosti za učni proces. 

 Ustvarjalni projekti spodbujajo k ustvarjalnemu reševanju problemov. 

 Ustvarjalni projekti so pogosto interdisciplinirani in povezujejo ideje iz umetnosti, 

tehnologije, matematike in znanosti. 

 Ustvarjalni projekti pomagajo otrokom, da se naučijo vţiveti v druge, saj morajo 

razmišljati o tem, kako bodo drugi uporabili stvari, ki jih ustvarijo. 

 Ustvarjalni projekti ponujajo priloţnosti za razmišljanje in sodelovanje. 

 Ustvarjalni projekti ustvarjajo krog učenja s pozitivnimi povratnimi informacijami. Ko 

otroci ustvarjajo stvari, dobijo nove ideje, kar jih vodi k ustvarjanju novih stvari, pri 

katerih dobijo še več idej, kar jih spet vodi k ustvarjanju še več stvari in tako naprej.  

(Lajovic, 2011, str. 176 ) 

K učenju z ustvarjanjem navdihujeta dve teoriji učenja in izobraţevanja. Konstruktivistična 

teorija učenja vidi učenje kot zelo aktiven proces, v katerem ljudje neposredno konstruirajo 

novo znanje iz svojih izkušenj v svetu. Po tej teoriji ljudje ne dobijo idej, temveč jih ustvarijo. 

Konstrukcionistični pristop k izobraţevanju, pa temelji na dveh vrstah konstruktov. 

Zagovarja, da ljudje konstruirajo novo znanje še posebej dobro, ko so vključeni v 

konstruiranje stvari v svetu (računalniške programe). Pomembno je to, da so aktivno vključeni 

v ustvarjanje nečesa pomembnega zanje ali za njihovo okolico.  (Lajovic, 2011, str. 177 ) 
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2.1.4. Konceptualno pouĉevanje 

 

Metode konceptualnega poučevanja temeljijo na posnemanju narave, ki upošteva 

najosnovnejše naravne zakonitosti. Namesto reševanja matematičnih, fizikalnih, kemijskih 

enačb, itd. lahko ponazorimo obnašanje posameznih komponent, npr. atomov, molekul, celic, 

mikroorganizmov, itd., upoštevamo njihove medsebojne odvisnosti in interakcije ter 

poskrbimo za primerno vizualizacijo. (Gerlič, 2000, 181-182) Tako učencem veliko bolj 

pribliţamo npr. tisto »pravo« fiziko ali kemijo ali tehniko povezano z vsakdanjim ţivljenjem, 

ki je pri tradicionalnih frontalnih učnih oblikah večkrat potisnjena v ozadje. (Gerlič, 2006) 

Učencem predstavimo pojme, ki si jih sami ne znajo dobro predstavljati in bi jih mi drugače 

teţko predstavili. Teh pojmov pa je pri poučevanju programiranja veliko, zato ima 

konceptualno poučevanje velik pomen za laţje razumevanje. 

 

2.2. TEŢAVE PRI PROGRAMIRANJU 
 

Ena od teţav začetnikov programiranja je, da je njihovo znanje okvirno, površno ter da 

pridobljenega znanja ne znajo pravilno uporabiti. Površno poznavajo programe in na splošno 

je njihov pristop programiranja »po vrsticah« ter ne na ravni večje zgradbe programa. Učenci 

porabijo premalo časa za načrtovanje in testiranje kode, in če je potrebno v kodi kaj popraviti, 

to storijo z malimi lokalnimi popravki, namesto, da temeljito preoblikujejo program. Na 

teţave naletijo učenci tudi, ko poskušajo »korak za korakom« reševati probleme ter prenesti 

rešitev iz naravnega jezika v programski jezik. (Ala-Mutka, 2004, str. 2 - 6) 

Osnovni problem večine današnjih »tečajev« in knjig iz področja programiranja je, da 

preidejo takoj »k stvari« in poskušajo učiti tako, da začnejo študenta ţe na začetku uvajati v 

podrobnosti enega od številnih programskih jezikov ter ga učiti samih konceptov skozi 

primere, napisane v tem jeziku. Teţava takega pristopa je v tem, da pisanje programov 

zahteva od tistega, ki jih piše (programerja), predhodno poznavanje tehnik reševanja 

problemov. [Internetni vir 11] 

Ala-Mutka navaja, da je uspešnost programiranja odvisna tudi od matematične sposobnosti in 

splošne inteligence. Ko učenci pridejo do teţav, se z njimi različno soočajo. Perkins razdeli 

začetnike programiranja v dve vrsti, in sicer «stoppers« in «movers«. Če »stoppers« naletijo 

na teţavo, se ustavijo in opustijo vsakršno moţnost za nadaljevanje, medtem ko »movers« 
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poskušajo naprej, spreminjajo kodo in uporabijo povratno informacijo za rešitev problema. 

Obstajajo tudi ekstremni »movers« imenovani »tinkerers«, ki ne sledijo svoji kodi, ampak  

naredijo spremembo naključno, in tako kot »stoppers«  ne napredujejo veliko. 

Teţave začetnikov programiranja se kaţejo tudi pri inicializaciji spremenljivk ter pri 

razumevanju in izvajanju rekurzij, teţko pa razumejo tudi kazalce. Vendar pa glavni vir teţav 

ni v sintaksi ali razumevanju konceptov, ampak načrtovanju programa. Študenti se lahko 

naučijo razloţiti in razumeti koncepte programiranja, npr. kaj je kazalec, vendar ga še vedno 

ne znajo pravilno uporabiti v programu. Študentje imajo tudi teţave z razumevanjem z vidika 

izvajanja programov. Primer je jezik LOGO, kjer so vse programske pretvorbe sproti vidne. 

(Ala-Mutka, 2004, str. 2 - 6) 

Pri učenju programiranja je zelo pomembno, da študenta preden ga začnemo uvajati v samo 

programiranje v nekem programskem jeziku, naučimo osnov reševanja problemov. Slednje pa 

je tesno povezano z postopkovnim (algoritmičnim) načinom razmišljanja. Ko enkrat študent 

te osnove osvoji, je potem samo še stvar ponavljanja in reševati čim več primerov nalog v 

izbranem programskem jeziku. [Internetni vir 11] 

 

2.2.1. Vizualizacija programiranja 

 

V računalniku se pri programiranju dogaja veliko stvari, ki si jih učenci enostavno ne morejo 

predstavljati, zato si pomagamo z vizualizacijo. Vizualizacijo uporabimo za predstavitev 

informacij, konceptov, ki si jih ne moremo dovolj dobro, učinkovito, nadzorno predstaviti v 

besedilni obliki.  

Večina pristopov izobraţevanja se osredotoči na animacijo algoritmov in ne toliko na 

predstavitev vizualizacije osnovne strukture programov ter na njegovo izvajanje. V raziskavi, 

ki jo je naredila skupina za Izboljšanje vzgojnih učinkov vizualizacije algoritmov, so 

ugotovili, da vizualizacija pomaga študentom razumeti nove koncepte. Slabost se kaţe samo v 

tem, da porabimo veliko časa za ustvarjanje vizualizacij ter za namestitev in preučevanje 

vključenih tehnologij. Pomembno pa je, da so učenci aktivni in da sodelujejo, drugače tudi 

dobra vizualizacija nima pomena. (Ala-Mutka, 2004, str. 6 - 8) 

Več orodij je bilo razvitih za splošno vizualizacijo programa «line-by-line«, npr.  Teaching 

Machine , Thetis and AnimPascal. Rowe and Thorburn sta razvila spletno orodje imenovano 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

9 

 

Vince za razumevanje programa C. Njihovo orodje si ustvari sliko o delovanju korakov 

programa C. Razvitih je tudi kar nekaj spletnih interaktivnih vaj za učenje različnih funkcij v 

C++, npr. Hanojski stolpi. (Ala-Mutka, 2004, str. 6 - 8) 

 

2.3. MOTIVACIJA UČENCEV 
 

Eden od problemov osnovnošolskega pouka je ustrezna motivacija učencev doseganja 

aktivnega znanja. Učenci rešujejo probleme šablonsko, nemotivirano, pri čemer je njihova 

kreativnost minimalna. V osnovni šoli se poudarja diferenciacija in individualizacija, toda v 

praksi zadevajo učitelji, zaradi raznih objektivnih in subjektivnih elementov, na številne 

teţave.  Računalnik postaja vse pomembnejši učni pripomoček, ki pa seveda spreminja 

metode dela in vsebine. (Gerlič, 1988, str. 134 ) 

Učence lahko motiviramo, pritegnemo brez da poenostavimo učno snov, tako da pripravimo 

take naloge, ki jih resnično zanimajo, s tem pa se bojo tudi učenci več naučili. Pritegnemo jih 

lahko z računalniškimi igrami in s predstavitvijo osnovnih konceptov programiranja na 

zanimivih problemih (računalniška grafika in računalniške igre). [Internetni vir 11] 

 

2.4. POUČEVANJE PROGRAMIRANJA V ŠOLAH 
 

V nadaljevanju bodo predstavljeni izobraţevalni programi, osnovnih in srednjih šol, v katerih 

se poučuje programiranje. 

 

2.4.1. Raĉunalništvo kot izbirni predmet v osnovnih šolah 

 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in 

razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z 

računalniki, kar odpira učencem in učenkam moţnost, da pridobijo tista temeljna znanja 

računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem  izobraţevanju in vsakdanjem 

ţivljenju. (Učni načrt: Računalništva, (2002), str. 6) V sklopu Računalništva se izvajajo 

predmeti Urejanje besedil, Računalniška omreţja in Multimedija.  

Učni načrt Računalništva v osnovni šoli predvideva v vseh treh sklopih izbirnega predmeta 

tudi programiranje, ki navaja naslednje operativne cilje: napisati algoritem za preprost 

problem, izdelati in spremeniti preprost računalniški program, naslednje leto ga je potrebno 
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nadgraditi z algoritmom in programom  z odločitvijo, tretje leto pa znati izdelati program z 

vejiščem in zanko. (Učni načrt: Računalništva, (2002), str. 9-12) 

Za predmet Računalništvo v osnovni šoli so trenutno predvideni trije učbeniki. Prvi učbenik 

avtorja Joţeta Rugelj in Tihomila Šlenc je namenjen sedmemu ali osmemu ali devetemu 

razredu osnovne šole in zajema vse tri sklope (urejanje besedil, računalniška omreţja in 

multimedija). Na petintridesetih straneh je predstavljena vsebina osnovnega programiranja. 

Programski jezik, ki je predstavljen za programiranje je LOGO. Dr. Ivan Gerlič in drugi so 

izdelali dva učbenika, posebej Urejanje besedil in posebej Multimedija. Tudi v teh dveh 

učbenikih je za pisanje programa izbran programski jezik LOGO. Rado Wechtersbach in 

Slavko Ţust sta napisala Učbenik za računalniško opismenjevanje in izbirne predmete 

Urejanje besedil, Multimedijo in Računalniška omreţja. V učbeniku so na enajstih straneh 

predstavljene osnove jezika Html. Drugim programskim jezikom vsebina v tem učbeniku ni 

namenjena.  

Mnenje učitelja računalništva P. Bevc je, da je programiranje prezahtevno za vse 

osnovnošolce, zato bi dal programiranje na izbiro, kot dodatni predmet ali kroţek, tistim 

učencem, ki jih to zanima. Spodbuja pa programiranje v gimnazijah, saj se s programiranjem 

učenci naučijo analitičnega razmišljanja. 

 

2.4.2. Raĉunalništvo in informatika v srednjih šolah 

 

a) Splošna, klasična, strokovna gimnazija 

Informatika je splošno izobraţevalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja in 

razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, 

zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo z 

namenom oblikovanja relevantnih informacij za dograjevanje lastnega znanja in za njegovo 

predstavitev oz. posredovanje drugim. Predmet odpira dijakom moţnost, da sistematično 

razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in 

procesov ter kakovostno uporabo te tehnologije z namenom omogoči dijakom uspešen študij 

na univerzi in orientacijo za nadaljnje ţivljenje.  (Učni načrt: Informatike, (2008), str. 4) 

Učni načrt za Informatiko predvideva pri posebnem znanju v tematskem sklopu obdelava 

podatkov, tudi programiranje, z naslednjimi cilji: opredelijo algoritem in razvijejo algoritem 

za problem z vejiščem in zanko, uporabijo diagram poteka in ga znajo razloţiti, opredelijo 
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programski jezik, opredelijo objektivno, strukturirano in dogodkovno programiranje, za dani 

algoritem izdelajo računalniški program, opredeliti dokumentiranje programa in razloţiti 

njegov pomen, znati analizirati program in ovrednotiti rezultate dobljene s programsko 

rešitvijo. (Učni načrt: Informatike, (2008), str. 11) 

b) Tehniške gimnazije 

V tehniških gimnazijah se programiranje izvaja pri dveh predmetih, in sicer pri Računalništvu 

ter Računalniških sistemih in omreţju.  

Predmet Računalništvo je izbirni strokovni maturitetni predmet tehniške gimnazije. Zajema 

znanja računalništva in informatike, ki jih potrebujejo izobraţenci v informacijski druţbi. 

Predmet Računalništvo se izvaja v drugem, tretjem in četrtem letniku tehniških gimnazij. 

Programiranje pa se izvaja v tretjem in četrtem letniku. (Učni načrt: Računalništvo za tehniške 

gimnazije, (2010), str. 5)  

Predmet Računalniški sistemi in omreţja je izbirni strokovni predmet tehniške gimnazije. 

Predmet poglablja in razširja računalniška in informacijska znanja, pridobljena pri izbirnem 

maturitetnem strokovnem predmetu Računalništvo in odpira nove vidike uporabe ter znanj. 

Poučuje se v tretjem in četrtem letniku tehniških gimnazij, programiranje pa se izvaja v 

četrtem letniku. (Učni načrt: Računalniški sistemi in omreţja, (2010), str. 5) 

Predmeta Računalništvo in Računalniški sistemi in omreţja (RSO) sta povezana vertikalno. 

Pri RSO se utrdijo in poglobijo temeljna znanja, pridobljena pri predmetu Računalništvo. 

Tematski sklop Programski jezik in programiranje ter Podatkovne baze pri Računalništvu, so 

vertikalno povezuje z Naprednim programiranjem pri RSO. (Učni načrt: Računalniški sistemi 

in omreţja, (2010), str. 18) 

c) Srednje strokovne šole 

V strokovnih srednjih šolah se programiranje izvaja v naslednjih izobraţevalnih programih:  

 Elektrotehnik računalništva pri predmetu Algoritmi in programski jezik. 

 Elektrotehnik telekomunikacij pri predmetu Računalništvo in dokumentiranje. 

 Elektrotehnik energetik pri predmetu Računalništvo in dokumentiranje. 

 Elektrotehnik elektronik pri predmetu Računalništvo in dokumentiranje. 

 Strojni tehnik pri predmetu Računalniško podprte tehnologije. 

 Tehnik mehatronike pri predmetu Informacijski sistemi. 

[Internetni vir 2] 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

12 

 

d) Poklicne tehniške šole 

V poklicno tehniških šolah se osnove programiranja izvajajo v naslednjih izobraţevalnih 

programih: 

 Elektrotehnik elektronik pri predmetu Računalništvo in dokumentiranje. 

 Elektrotehnik energetik pri predmetu Računalništvo in dokumentiranje. 

 Strojni tehnik pri predmetu Računalniško podprte tehnologije. 

[Internetni vir 2] 

 

2.5. S KATERIM PROGRAMOM ZAČETI 
 

Da učencem zagotovimo vse zahteve dobrega programiranja in se hkrati prilagodimo 

njihovim zmoţnostim, moramo pričeti poučevanje programiranja z ustreznim programskim 

jezikom. V nadaljevanju bodo predstavljeni programski jeziki, ki se uporabljajo v šolah pri 

poučevanju programiranja. 

 

2.5.1. Programski jezik LOGO 

 

Programski jezik LOGO je dobil ime iz izpeljanke grške besede LOGOS, kar pomeni misliti. 

Njegovi avtorji so ţeleli pripraviti jezik, ki povezuje način programiranja in način človeškega 

razmišljanja. Namenjen je otrokom in začetnikom. (Gerlič, 1988, str. 138 ) 

S programskem jezikom LOGO je bila uvedena ţelvja grafika. Ţelva je objekt, ki se giblje po 

zaslonu, zna spreminjati smer in poloţaj (naprej, nazaj, levo, desno) in pri svojem premikanju 

lahko za seboj pušča  sled, riše vzorce, risbice, itd. [Internetni vir 7] 

Prednosti programskega jezika LOGO pred ostalimi jeziki, za začetno izobraţevanje 

osnovnošolcev? 

 Zanimivo delo z grafiko (v začetku), kjer z nekaj zelo enostavnimi ukazi lahko učenci 

sestavljajo tudi zelo zapletene grafične stvaritve. 

 Strukturirano programiranje. Program naj bi se zgradil iz kratkih programskih odsekov 

(podprogrami). Te kratke programske odseke lahko sproti preizkusimo, zdruţujemo in 

takoj uporabimo pri sestavljanju novih programov. 

 LOGO je interpreter. Čeprav izgubi na hitrosti izvajanja programa, je za začetnika 

pomembnejša moţnost testiranja narejenega programa, podprogram, spremembe,.., kot 

pa  hitrosti izvajanja. 
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 LOGO ne potrebuje t. i. deklariranja spremenljivk. Eni spremenljivki lahko priredimo 

različne vrste podatkov. 

 Vaţen sestavni del LOGA je proces učenja na napakah. Če se ţelva na zaslonu v 

sklopu posamezne naloge ne obnaša tako, kot je bilo pričakovati, bo reagiral otrok 

popolnoma naravno in hotel izvedeti zakaj. 

 Velika prednost jezika LOGA  je tudi v t. i. rekurzivnosti. 

 LOGO ima moţnost samoizobraţevanja.  

(Gerlič, 1988, str. 140 - 142 ) 

 

Slika 1: Logo 

 

2.5.2. Programski jezik Scratch 

 

Programski jezik Scratch so leta 2007 razvili na inštitutu Media Lab, z namenom učenja 

programiranja. Namenjen je otrokom od 8. leta starosti naprej, saj program ne zahteva znanja 

programiranja. Otroci lahko z njim programirajo računalniške igre, izdelujejo animacije ali 

interaktivne zgodbe. Uporabnik namesto pisanja kode z miško premika in zlaga pisane 

grafične bloke, ki vsebujejo različne programske ukaze. (Lajovic, 2011, str. 9) 

Kaj vse se učenci naučijo s programom Scratch? 

 Učenci se s programom Scratch naučijo razmišljati o matematičnih in računalniških 

idejah. Otroci z ustvarjanjem svojih programov spoznajo osnovne koncepte v 
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računalništvu, kot sta ponavljanje in pogojevanje. Osvojijo tudi matematične 

koncepte, kot so koordinate, spremenljivke in naključno izbrane številke. 

 Spoznavanje konceptov je vsebinsko in motivacijsko.  

 Pri ustvarjanju projektov v Scratchu se otroci spoznajo s procesom ustvarjanja nečesa 

novega.  

 Ustvarjanje projektov v Scratchu pomaga otrokom, da osvojijo digitalno tehnologijo, 

naučijo se ustvarjati z računalnikom. 

(Lajovic, 2011, str. 177) 

 

Slika 2: Scratch 

 

2.5.3. Programski jezik Visual Basic 

 

Visual Basic je visoko nivojski programski jezik in razvojno okolje za aplikacijske 

programske opreme za pisanje programov v operacijskem sistemu Windows, ki so ga razvili 

pri podjetju Microsoft. [Internetni vir 8] Namenjen je enostavnemu učenju, uporabljajo ga 

programerji začetniki. Visual Basic je programski jezik tretje generacije, ki omogoča vizualno 

programiranje, kar pomeni, da je pisanje kode manj oteţeno kot pri ne vizualnem 

programskem jeziku, saj lahko ţe veliko storimo z miško. Učenci lahko ţe z risanjem 

uporabniškega vmesnika ustvarijo svoj prvi program. Razvoj programov v Visual Basic je 

interaktiven. To pomeni, da se programska koda preverja ţe med pisanjem, kar omogoča hitro 

odpravo napak. (Šuler, 1999, str. 11) 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

15 

 

 

Slika 3: Visual Basic 

 

2.5.4. Programski jezik Python 

 

Programski jezik Python je leta 1990 ustanovil nemški računalniški programer Guido van 

Rossum. Ime je dobil po nanizanki »Monthy Python's Flying Circus«. Python ima popolnoma 

dinamične podatkovne tipe, samodejno upravlja s pomnilnikom in podpira funkcionalno, 

imperativno oziroma proceduralno strukturirano in objektno orientirano računalniško 

programsko paradigmo. Razvili so ga kot odprtokodni projekt, ki ga je upravljal neprofitna 

organizacija Python Software Foundation. Pogosto se Python uporablja tudi kot skripti jezik 

za spletne aplikacije.  [Internetni vir 3] 

Zakaj Python za začetnike? 

Python je preprost, prijazen pri pisanju daljših kod, skripta je lahko berljiva, saj je format 

kode enostaven in pregleden, zato je primeren tudi za začetnike. [Internetni vir 10]  

Python je prosto dostopen. 
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Slika 4:Python 

  



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

17 

 

3. DIDAKTIĈNE IGRE 


 

 

3.1. RAČUNALNIŠKE IGRE 
 

Ţe v prvi polovici 19. stoletja se je pojavila prva igra imenovana Kriţci in kroţci, ki je bila 

predstavljena na Univerzi Illinois. Nekaj let za to igro je sledila videoigra imenovana Tennis 

for two, nad katero so bili v tistem času zelo navdušeni. Leta 1962 pa je javnost oblila prva 

vesoljska igra z imenom Spacewar, ki je bila izdelana na MIT univerzi v Cambridgu 

[Internetni vir 12].  Danes poznamo ţe zelo veliko različnih računalniških iger, ki nam nudijo 

zabavo in nam krajšajo prosti čas. Zaradi današnje dobre računalniške opreme, so igre zelo 

barvite, zanimive, dobro zvočno in grafično podprte. Igre so del različne starostne populacije, 

ki zapravi veliko svojega časa in denarja za tako vrsto zabave. Zato se strokovnjaki 

sprašujejo, na kakšen način bi lahko izkoristili dobre lastnosti iger za poučevanje.  

 

3.1.1. Vrste raĉunalniških iger 

 

Razdelitev računalniških iger se razlikuje po avtorjih, pogledali si bomo razdelitev Ivana 

Gerliča (2000, str. 137): 

Prva veja so tradicionalne zabavne igre, ki jih grobo deli na arkadne, pustolovske, simulatorje 

in strateške. Take igre učitelji uporabljajo pri pouku v izobraţevalne namene kot zbuditev 

zanimanja za računalniško strojno in programsko opremo. Pri pouku računalništva, tudi kot 

obljubljeno nagrado po končani učni nalogi za konec ure (Gerlič, 2000, str. 137 - 141). 

Druga veja pa so izobraţevalne igre, ki so namenjene predvsem vzgoji in izobraţevanju. Cilj 

takih iger je pridobivanje novih veščin, spoznanj ali spretnosti. Te igre so lahko predstavljene 

na več različnih načinov, s katerimi lahko pridobivamo nove spretnosti, utrjujemo in 

ponavljamo kar ţe poznamo in pridobivamo globlja konceptualna znanja. Naprej Bramble in 

Mason izobraţevalne igre delita na: 

 Tradicionalne izobraţevalne igre, ki imajo veliko lastnosti arkadnih in pustolovskih  

iger. Običajno so opremljene z izvrstno grafiko, barvami in zvočnimi učinki. Takih 

iger je pri nas premalo (Gerlič, 2000, str. 137 - 141). 

 Igre urjenja, so tiste igre, ki nudijo učencem vajo in utrjevanje (drill) določene 

izobraţevalne vsebine, tako da jim je to čim manj mučno in dolgočasno. So motivacija 
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za učenje oz. vajo npr. matematičnih dejstev in pravil, pravilnega črkovanja, 

slovničnih pravil, pisanja besed v tujem jeziku itd. (Gerlič, 2000, str. 137 - 141). 

 Igre za miselni razvoj nudijo učencu specifičen način spoznavanja, saj s svojo 

strukturo vsebino in pravili spodbujajo intelektualne operacije (Gerlič, 2000, str. 137 - 

141). 

 

3.2. DIDAKTIČNE IGRE 
 

Didaktične igre so igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo duševne funkcije, 

sposobnosti, aktivnosti, ki so potrebne za doţivljanje, dojemanje, ustvarjanje, poustvarjanje z 

otrokom privlačno vsebino in s pravili, ki so lahko bolj ali manj zahtevne [Internetni vir 13]. 

Učitelji poskušajo z didaktičnimi igrami učencem predstaviti snov na čim bolj zabaven in 

zanimiv način. Prav tako imajo didaktične igre elemente običajne igre kot so pravila, cilji, 

povratne informacije, izzive, tekmovanja, interakcijo z igro. Vse to predstavljeno v neki 

zgodbi, kar je tudi ključni cilj sodobne didaktične igre. Tradicionalen način pouka za 

»digitalne domorodce«, kot jih je imenoval Pransky, ni več zanimiv. "Stvari", katere se 

moramo naučiti, ni dovolj, da se samo "povedo" današnjim učencem, morajo biti »naučene z 

njimi«, skozi vprašanja, raziskavo, konstrukcijo, interakcijo in poleg vsega, z zabavo 

(Pransky, 2001). 

 

3.2.1. Prednosti 

 

Poleg tega, da so didaktične igre zabavne, da se učenci znajo dobro vključiti v tako metodo 

učenja in da igre učence motivirajo, je še veliko prednosti didaktičnih iger. Kot je povedal 

Adam Coccari (2011) v svojem članku, je poleg učenja novih konceptov, igra učinkovita, ker 

prisili učence kritično misliti in problemsko se učiti snov, ki so se jo ţe nekoč učili. 

Seveda, izobraţevalne igre ne morejo nadomestiti učitelja. Učenci potrebujejo nekoga, da bi 

jim snov razloţil na tradicionalen način z uporabo drugih metod, kot so metode 

demonstracije, uporabe  table in pri predmetu računalništva metoda demonstracije z 

računalnikom, kjer učitelj predstavi različne programe za pisanje v programskem jeziku. 

Lahko pa učitelj uporabi didaktične igre kot nek dodatek k snovi. Ker si učenci  nekaterih 

abstraktnih pojmov morda ne znajo razlagati, je dobro, če to vidijo kot nek primer v realnosti. 

Torej z igrami lahko snov dobro predstavimo v realnem ţivljenju. Tako učenci lahko vidijo, 

kako nek pojem deluje. Didaktične igre študentom oz. učencem pomagajo s samozavestjo, s 
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tem ko dobijo takoj povratno informacijo in lahko takoj vidijo, kako so nekaj dosegli v igri. 

Izboljša se tudi koncentracija učencev. Včasih so igre narejene tako, da v neki sobi nekaj 

doseţejo in zberejo predmete, ki jih bodo potrebovali v naslednji »sobi«. Torej je potrebna 

dobra osredotočenost na igro in pa seveda tudi dober spomin. Učenci pridobivajo tudi na 

potrpeţljivosti, s tem ko rešujejo neko nalogo vedo, da ko jo bodo rešili, bodo napredovali v 

naslednjo »sobo« oz. naslednjo nalogo.  

Z igranjem didaktičnih iger učenci veliko več vadijo doma. Malo je takih učencev, da bi, ko 

pridejo domov iz šole, odprli zvezek in ponovili, kar so se naučili v šoli. Sedaj, ko lahko 

ponavljajo, utrjujejo snov z didaktičnimi igrami, je to pogosteje pri učencih, saj je veliko bolj 

zabavno. 

Nekaj razlogov, zakaj se učenci laţje vključijo v didaktične igre, je naštel tudi Adam 

Coccari(2011): 

 učenci čutijo, da se izboljšujejo: Študenti so preobremenjeni z informacijami, ki jih 

vsakodnevno dobijo v šoli/na fakulteti. Večina iger pa učno snov predstavi z manjšimi 

cilji. Tako učenci dobijo občutek, da napredujejo in se izboljšujejo, ko igrajo igre. 

 igre omogočajo takojšno povratno informacijo: Povratne informacije od učiteljev 

včasih zelo dolgo čakamo, učenci postanejo nestrpni. V igrah dobra povratna 

informacija veliko pomeni, saj učenci hitreje napredujejo, ker poskušajo ponovno, da 

bi hitreje napredovali. 

 igre omogočajo interaktivne izkušnje: Učenci iz knjig dobijo samo pasivne 

informacije, medtem  ko jim igre omogočajo aktiven in psihičen proces učenja. 

 igre omogočajo učencem izkusiti alternativno resničnost: Igralci lahko raziskujejo, 

izbirajo moţnosti in vidijo učinke njihovih odločitev. Njihovo domišljijo vključijo in 

igrajo neko fantazijsko ţivljenje, ki je veliko bolj vznemirjujoča kot pa njihovo 

"navadno ţivljenje". 

 

3.2.2. Slabosti  

 

»Naš izobraţevalni sistem mora biti prenovljen, da bi lahko izkoristili neverjetno moč 

izobraţevalnih iger.« pravi Jesse Schell (2010). Če se ne lotimo didaktičnih iger na pravi 

način, lahko tudi slabo vplivajo na učence. 

Jesse Schnell (2010) je naštel tri slabosti izobraţevalnih iger: 
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 Igre ne sodijo v šolski urnik, oziroma k pouku. Nekateri učenci igrajo zelo dolgo 

didaktične igre, nekateri jo hitro rešijo.  

 Ker vsak igra na svoj način, izbira drugačne odločitve, učenci dobijo različne izkušnje 

iz igre. 

 Odvisnost od didaktičnih iger. Učenci z igranjem iger lahko "pozabijo" tradicionalen 

način učenja. Ne bodo se znali drugače skoncentrirati, motivirati za učenje brez iger. 

To je nekaj slabosti, ki se lahko pojavijo ob nepravilni rabi iger. Da bi celotno učno uro 

uporabili za didaktično igro, res ni učinkovito. Bolje je, če se igri posvetimo mogoče 10 do 15 

minut. Lahko pa povemo, da z didaktičnimi igrami vadijo doma. Seveda moramo učencem 

jasno povedati, da didaktične igre niso zadostno gradivo za učenje snovi. Da se morajo poleg 

iger lotiti tudi knjig, učbenikov in učnih listov. 

 

3.2.3. Pravila za dobro didaktiĉno igro  

 

Samo dobro narejene didaktične igre so učinkovite. Da bi ločili dobre igre od slabih, si 

moramo postaviti vprašanja kot so »Zakaj so tako imenovane resne igre učinkovite in 

dobre?«, »Kako in pod katerim pogojem take igre integrirati v izobraţevalni proces?« (Eck, 

2006). Dobre igre lahko vključimo v pouk na več različnih načinov. Kot je bilo povedano v 

prejšnjih poglavjih, se jih lahko uporabi kot motivacija k novi snovi ali kot ponavljanje oz. 

utrjevanje ţe osvojene snovi. Če je igra izdelana premišljeno s pomočjo več strokovnjakov iz 

več področij, so tako imenovane resne igre odlične tudi za nadgradnjo ţe osvojene snovi, torej 

jih lahko učenec uporablja tudi doma kot učenje. Tiste igre, ki jim lahko rečemo, da so dobre, 

so učinkovite zaradi premišljene izdelave take igre.  

Poglejmo si nekaj pravil za dobro igro (Pransky, 2001, str. 23-24): 

 Skupna vizija. 

 Osredotočiti se na izkušnje uporabnika igre. 

 Močna struktura. 

 Prilagodljiva igra. 

 Lahka za naučiti se pravila, teţka za odigrati do konca. 

 Ostati v "toku". 

 Omogočiti nagrado in ne kazni. 

 Vključiti moţnost raziskovanja. 
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 Omogočiti pomoč. 

 Vključuje moţnost, da shranimo napredek. 

Ta pravila, ki ciljajo predvsem na igre na splošno, lahko poveţemo tudi z didaktičnimi igrami. 

Vsi strokovnjaki morajo stremeti k skupnim ciljem (Pransky, 2001, str. 23-24). Torej, ko 

izdelujemo didaktično igro, je dobro, da programer, grafični oblikovalec, pedagoški delavec 

in če je potrebno tudi drugi strokovnjaki, medsebojno komunicirajo. Da bi v učencih vzbudili 

zanimanje za nadaljnje delo, igra na začetku ne sme biti preteţka (Pransky, 2001, str. 23-24). 

Tudi zgradba igre mora biti močna. Ni dobro, če takoj, ko učenec začne z igro, izbira med 

dvajsetimi moţnostmi za začetek igre. Veliko bolje je, če ima na izbiro 2 do 4 moţnosti in se 

potem moţnost izbire razveja na dodatne moţnosti. Tako je struktura igre tudi veliko bolje 

pregledna. Seveda mora biti igra tudi zabavna za različne uporabnike. Če ima igra naloge 

sestavljene po teţavnostni stopnji, je dobro, če si uporabnik lahko sam izbere stopnjo, saj tisti 

učenci, ki jim gre bolje, ne ţelijo ponavljati »lahke« naloge. Uspešna igra ne sme biti niti 

prelahka niti preteţka. Veliko bolj motivacijsko je, če ima igra nagrade in ne kazni za poteze, 

ki jih naredimo (Pransky, 2001, str. 23-24). Namigi, kako rešiti določeno nalogo, so zelo 

dobrodošli v didaktičnih igrah, da ne obupamo takoj. V primeru, da ima igra več nalog, je 

dobro, da, ko končamo sredi igre, lahko shranimo to kar, smo do sedaj naredili, da nam ni 

potrebno še enkrat reševati enakih nalog. 

Da bi bila igra učinkovita za osvajanje nove snovi, mora biti tematika dobro predstavljena v 

igri. Učence ne smemo zmesti z razlago snovi. Torej, če se odločimo neko snov predstaviti 

učencem v realnem svetu, moramo didaktično dobro premisliti, kako bi to izpeljali.  

 

3.2.4. Didaktiĉne igre za programiranje 

 

Raziskave kaţejo, da imajo danes študenti drugačen način učenja - reagirajo več na 

interaktivno učenje. Če se ne zabavajo, medtem ko se učijo, jih je inštruktor (profesor) izgubil 

(Chang in Chou, 2008, str. 222). Ker je programiranje ena od dejavnosti, ki si jo učenci malo 

teţje predstavljajo in interpretirajo, je danes ţe kar nekaj izobraţevalnih programov, ki 

programiranje predstavijo na bolj enostaven način. Imamo razne animacije in igre, ki so 

namenjene določenim delom programiranja. Med didaktične igre za programiranje spada tudi 

igra Vas Alteja, ki je predstavljena v tem diplomskem delu.   
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Poglejmo si štiri programska orodja za učenje programiranja: 

a) Vizualni animiran program Jeliot 3  

Leta 1993 se je Eliot-ovo razvijanje začelo na Univerzi Helsinki. Leta 1997 je izšel Jeliot 1. 

Leta 2000 je bil izveden Jeliot 2000 na Weizmann inštitutu znanosti v Izraelu. Leta 2003 pa je 

bil razvit in objavljen Jeliot 3 na Univerzi Joensuu na Finskem (Moreno  in  Myller, 2004). 

Jeliot 3 prikazuje, kako se program Java interpretira. Klici funkcij, spremenljivke, operacije 

so prikazane na sceni, medtem ko teče animacija, ki omogoča študentom spremljati korak za 

korakom izvedbe programa. Ta program ni didaktična igra, je pa nek pribliţek temu, saj 

učenci lahko vidijo, kako se interpretirajo programski stavki, vse skozi animacijo, ki jo lahko 

kontrolirajo. Program lahko napišemo sami ali pa izberemo programsko kodo, ki je ţe 

vstavljena v bazo primerov v programu Jeliot 3 [Internetni vir 14]. Lahko izberemo hitrost 

animacije, gremo po korakih naprej, spreminjamo programske stavke [Internetni vir 14]. V 

levem delu imamo prikazano programsko kodo, v desnem delu pa celotno sceno, ki nam 

interpretira levi del. Desni del je sestavljen iz štirih delov. Na sliki si lahko podrobneje 

pogledamo, kako program deluje. 

 

 

Slika 5: Jeliot 3 

 

Program Jeliot 3 se lahko uporablja tudi pri pouku kot uvod v programiranje za prikaz 

delovanja programa. Lahko ga učenci uporabljajo tudi doma in sami preizkusijo zgraditi svoj 

program, ni pa Jeliot 3 namenjen razvoju programov. 
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b) Didaktična igra Svet spremenljivk 

Igro Svet spremenljivk je izdelala Anja Friskovec za svoje diplomsko delo. S to igro se 

učenec spozna s spremenljivkami in si ogleda delovanje spremenljivk v ozadju računalnika. 

Igra je sestavljena iz štirih delov, in sicer: deklaracija spremenljivk, tipi spremenljivk, 

inicializacija spremenljivk (direktna in posredna prireditev vrednosti spremenljivki). 

 

 

Slika 6: Svet spremenljivk 

 

c) Didaktična igra Bomberman 

Danes obstaja ţe veliko različic igre Bomberman, originalna igra  je bila objavljena leta 1983. 

Igro Bomberman, ki vključuje koncepte začetnega programiranja v programskem jeziku C, sta 

izoblikovala Wen-Chin Chang in Yu-Min Chou. V tej igri se učenci lahko učijo iz učnega 

materiala, berejo/pišejo C-kodo ter rešujejo probleme s C-kodo. Prav tako imamo 

kombinacijo izziva, zanimive zgodbe, zabave in realizma (Chang in Chou, 2008, str. 221-

226).  



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

24 

 

 

Slika 7: Bomberman 

 

Igra vsebuje 6 komponent (Chang in Chou, 2008, str. 221-226):  

 zemljevid (pregled izobraţevalnega gradiva, izbranih poglavij),  

 predstavitev (omogoča platformo za branje izobraţevalnega gradiva),  

 primer (raziskovanje temeljnih programskih zgledov skozi demonstracijo Bomberman 

igre),  

 vaje (strukturirana laboratorijska dela, ki jih učenci vadijo, medtem, ko igrajo igro 

Bomberman),  

 test (vrednotenje učnih rezultatov problemskega reševanja nalog, medtem ko igrajo 

igro Bomberman) in  

 ocena napredovanja (poročilo učenčevih doseţkov skozi igro, ki se lahko primerjajo z 

ostalimi doseţki drugih učencev).   

 

d) Light-Bot 

Igrica Light-Bot je enostavna in zabavna igrica za začetnike programiranja. V igri 

nastopa robotek, ki ga s programom, ki ga mi sestavimo iz danih smernih puščic in še 

nekaj drugih ukazov, premikamo po mreţi. Na mreţi imamo modre kvadratke, katere 

moramo pobarvati v rumeno barvo s simbolom ţarnice. Pri nekaterih stopnjah imamo 

tudi zabojčke, na katere moramo skočiti, da bi prišli do modrih kvadratkov. Igra ima 12 
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stopenj, torej mora uporabnik sestaviti 12 programov. Na voljo ima glavni program, kjer 

lahko pokličemo tudi podprograme, ki jih tudi lahko sestavimo.  

 
Slika 8: Ligth-Bot zaĉetek 

 

To je igra na 3. stopnji. S simboli, ki jih imamo podane zgoraj desno, sestavimo program v 

glavnem programu (MAIN METHOD). Spodaj imamo na voljo tudi dve funkciji, ki jih v 

našem primeru še ne potrebujemo. Ko smo sestavili program, kliknemo gumb GO in robotek 

se začne premikati. 

 
Slika 9: Ligth-Bot nadaljevanje 

 

3.3. MEDNARODNE RAZISKAVE SITES 2006, TIMSS 2007 IN PISA 2006 
 

V knjigi Informacijsko – komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah, 

ki sta jo napisala Barbara Neţa Brečko in Vasja Vehovar, so s tremi raziskavami ugotavljali 

uporabo IKT-ja v izobraţevanju. Opravljena je bila sinteza treh mednarodnih raziskav, ki so 

potekale tudi v Sloveniji: TIMSS 2007 (mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in 
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naravoslovja), SITES 2006 (mednarodna raziskava o uporabi informacijske tehnologije v šoli), 

PISA 2006 (program mednarodne primerjave doseţkov učencev) (Brečko in Vehovar, 2008). Cilj 

sinteze teh treh raziskav je bil ugotoviti, koliko se IKT uporablja v izobraţevanju in ali je kakšen 

vpliv IKT na doseţke učencev. Osredotočili se bomo na uporabo didaktičnih iger pri pouku. 

 

3.3.1. Uĉitelji 

 

Da bi lahko govorili o uporabi didaktičnih iger pri pouku, je seveda potrebno raziskati 

kompetence učiteljev za uporabo IKT.  

Na splošno so učitelji (pribliţno 91%) prepričani, da znajo na internetu poiskati uporabne vire 

za učni načrt. Pribliţno 76% učiteljev meni, da vedo, kdaj je pri poučevanju oziroma učenju 

uporaba IKT primerna. Najmanj znajo učitelji z IKT spremljati napredek učencev in 

ovrednotiti njihove doseţke (pribliţno 55% učiteljev je odgovorilo, da se malo oziroma sploh 

niso prepričani, da znajo narediti navedeno). Večina (pribliţno 56% učiteljev) ni prepričana, 

da bi znala z uporabo interneta pomagati učencem pri učenju. Podatki kaţejo, da imajo učitelji 

premalo pedagoških kompetenc, saj je deleţ učiteljev, ki so zelo prepričani, da znajo 

uporabljati IKT za pedagoške namene, relativno nizek (Brečko in Vehovar, 2008, str. 102).   

 

Tabela 1: Zdruţevanje uĉiteljev v skupine glede na uporabo IKT (Breĉko in Vehovar, 2008, str. 105) 

 n % 

Prva skupina 350 15,8 

Druga skupina 757 34,2 

Tretja skupina 536 24,2 

Četrta skupina 570 25,8 

Skupaj 2213 100 

 

Prva skupina: Slaba splošna in pedagoška IKT pismenost. 

Druga skupina: Dobra splošna in slabša pedagoška IKT pismenost. 

Tretja skupina: Visoka splošna in pedagoška IKT pismenost. 

Četrta skupina: Osnovne veščine, slaba pedagoška IKT pismenost. 
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Učitelji so ocenjevali pogostost uporabi različnih didaktičnih sredstev od 1 (nikoli) do 4 

(vedno) (Brečko in Vehovar, 2008, str. 112).   

Med skupinami so po pričakovanjih precejšnje razlike, ki so statistično značilne pri vseh 

trditvah, razen pri spremenljivki »interaktivna elektronska tabla«. V splošnem različne 

didaktične pripomočke najpogosteje uporabljajo učitelji prve skupine. Učitelji vseh skupin v 

največji meri uporabljajo opremo in praktične pripomočke, kamor sodijo laboratorijska 

oprema, glasbila, umetniško gradivo, grafoskopi, diaprojektorji, elektronski kalkulatorji, temu 

sledi osnovna zbirka Office, didaktični računalniški programi, orodja za komunikacijo ter 

digitalni viri (Brečko in Vehovar, 2008, str. 112).   

 

Graf 1: Pogostost uporabe didaktiĉnih iger (Breĉko in Vehovar, 2008, str. 113)   

 

 

Tega leta učitelji niso veliko uporabljali didaktičnih iger pri pouku. Največ so jih uporabljali 

učitelji tretje skupine, to je 24,2% učiteljev. Danes je veliko več različnih didaktičnih iger, 

zato bi bili rezultati morda malo boljši.   

 

3.3.2. Uĉenci 

 

Največji vpliv uporabe IKT na učence učitelji vidijo pri učni motivaciji, ki se je v večini 

primerov vsaj malo povečala (90%) (Brečko in Vehovar, 2008, str. 121).   

Podobno bi lahko sklepali tudi pri didaktičnih igrah, didaktične igre lahko tudi največ vplivajo 

na učenčevo motivacijo. Poglejmo kako pogosto so učenci takrat uporabljali razne 

izobraţevalne programe. 
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Tabela 2: Pogostost uporabe iger in izobraţevalnih programov (Breĉko in Vehovar, 2008, str. 125) 

 
skoraj vsak dan 

enkrat ali 

dvakrat na teden 

nekajkrat na 

mesec 

enkrat na mesec 

ali manj 
nikoli 

n % n % n % n % n % 

igranje iger 6115 30,54 5047 25,21 3093 15,45 2708 13,53 3058 15,28 

uporaba 

izobraţevalnih 

programov 

886 4,44 2047 10,2 329 16,46 4037 20,2 9723 48,66 

 

Rezultati so zelo zanimivi, saj skoraj vsak dan igra igre kar 30,54% anketiranih učencev. 

Veliko je tudi, da jih igrajo enkrat ali dvakrat na teden (25,21% učencev). Torej več kot 

polovica učencev igra vsaj enkrat ali dvakrat na teden igre. Medtem, ko izobraţevalne 

programe učenci skoraj ne uporabljajo. Vsak dan jih uporablja samo 4,44% učencev, nikoli pa 

kar 48,66% učencev. Od takrat, ko je bila ta raziskava opravljena, je minilo kar 6 let, zato 

lahko skoraj gotovo rečemo, da bi bili rezultati sedaj drugačni.  

Kot vidimo, so igre zelo zanimive za učence, torej če bi naredili take didaktične igre, ki bi bile 

podobne tem igram, ki jih učenci tako radi igrajo, bi tudi didaktične igre učenci igrali večkrat 

na teden. 

 

3.4. RAZVOJNE FAZE IZDELAVE RAČUNALNIŠKE IGRE 
 

Za izdelavo računalniške igre je potrebno celoten proces ustvarjanja projekta razdeliti na tako 

imenovane razvojne faze. Glavne razvojne faze, ki jih je zapisal Joţe Rugelj: analiza, 

načrtovanje, izvedba, testiranje in vrednotenje, vzdrţevanje.  

 

3.4.1. Analiza 

 

Preden začnemo z načrtovanjem igre, moramo narediti analizo nekaterih dejavnikov, ki 

vplivajo na samo izvedbo projekta.  

 

3.4.1.1. Okolje 

 

Okolje zelo vpliva na razvoj nekega projekta. Velik vpliv imajo razne izobraţevalne 

institucije, kot so šola, univerza in druge izobraţevalne ustanove. Njihov vpliv se pozna tudi 
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na financiranju. Predavatelji na šolah in fakultetah morajo za financiranje prositi svoje 

nadrejene, ki pa se obrnejo na Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport ali na 

Univerzo. Če pa se za razvoj didaktične igre odloči neko podjetje, ki se s tem ukvarja, pa se 

financira samo. V tem primeru, po navadi taka, podjetja skušajo didaktične igre raznim 

izobraţevalnim institucijam prodati. 

V nadaljevanju bo razvijalec nove didaktične igre profesor na fakulteti ali učitelj v osnovni 

šoli. V tem primeru mora predavatelj narediti analizo o pozitivnih učinkih vpeljave didaktične 

igre k pouku. Razmisliti mora o tem, ali bo izdelovanje didaktične igre preobremenilo njegov 

urnik. Celotno izdelovanje, vse od analize pa do samega testiranja namreč lahko poteka tudi 

nekaj let. Odvisno je od tega, ali se izdelave loti sam, ali bo za pomoč prosil še nekega 

drugega strokovnega delavca. Za pomoč lahko prosi tudi svoje sodelavce, ki se lahko tako 

tudi vključijo v sami projekt.  

S tem, ko bo k pouku dodal neko novo didaktično sredstvo, mora razmisliti tudi o tem, ali bo 

potrebno spremeniti metode poučevanja. Višjim organom bo potrebno predlagati nove 

spremembe in zaprositi za odobritev le teh. Seveda nas pri teh spremembah mora prvotno 

podpreti šola oz. fakulteta, na kateri se razvija ta projekt. Če ţelimo, da bi učenci oz. študenti 

dostopali do didaktične igre tudi doma, je dobro didaktično igro objaviti na spletu. Za objavo 

pa imajo izobraţevalne institucije tudi pravila, ki določajo obliko in postopek objave 

(Internetni vir 15). Po navadi imajo šole in fakultete svoje spletne streţnike, kamor lahko 

objavljajo določene informacije. Dostop pa imajo tisti, ki so del te institucije. Objavo torej 

lahko odobrijo ravnatelji, profesorji računalništva ali računalnikarji, ki srbijo za spletno stran. 

 

3.4.1.2. Tematika izobraţevanja 

 

Običajno pri razvoju nove oblike izobraţevanja uporabimo izkušnje, pristope in gradiva iz 

obstoječih virov, ti viri so lahko lokalni ali pa pridobljeni (z avtorjevo privolitvijo) preko 

Interneta [Internetni vir 15]. 

Ko se lotimo izdelave didaktične igre za neki predmet moramo dobro premisliti, katero snov 

bomo predstavili s tako obliko medija in na kakšen način. Predavatelj mora na podlagi 

izkušenj iz preteklosti izpostaviti snov, ki jo učenci / študenti najmanj razumejo. Snov, ki je 

študentom nerazumljiva, mora biti ravno zato predstavljena na razumljivejši način.  
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3.4.1.3. Predavatelji 

 

Uporaba novega načina izobraţevanja lahko prinese predavateljem pozitiven ali negativen 

rezultat. Predavatelj mora znati pravilno organizirati učno uro, tako da bo pri novi obliki 

poučevanja na pravi način uporabil novo didaktično gradivo.  Če je predavatelj tudi avtor 

didaktičnega gradiva, v našem primeru didaktične igre, je to lahko samo dobro za slušatelje, 

saj potemtakem predavatelj laţje usmerja učence. Če je več avtorjev, je lahko didaktična igra 

veliko bolj kakovostna, saj se hitreje najdejo napake in se tudi popravijo.  

 

3.4.1.4. Slušatelji 

 

Da bi bila didaktična igra primerna za učence, mora predavatelj dobro poznati slušatelje. 

Mora se odločiti, za koga je namenjena igra, kateri starosti otrok. Ko se osredotoči na neko 

starostno populacijo, mora poznati tudi njihovo predznanje, da bi lahko didaktično igro 

prilagodil na slušateljevo znanje. Če je igra namenjena določeni skupini otrok, je dobro, če jih 

predavatelj dobro pozna. Torej, da pozna njihove interese, morebitne ţelje za nadaljnji študij 

in sposobnost komuniciranja. Vse to pripomore k boljši interakciji učencev z didaktično igro. 

 

3.4.1.5. Tehnologija 

 

Za uspešno izdelavo uporabo didaktične igre je potrebna tudi določena tehnologija. Če ţelimo 

didaktično igro uporabljati v šolah med poukom, mora imeti računalniška učilnica dovolj 

računalnikov in projektor. Vsi računalniki morajo imeti solidne grafične kartice, dober 

procesor ter dovolj velik pomnilnik. Poleg vse te strojne opreme mora biti tudi razpoloţljiva 

programska oprema in dostop do računalniškega omreţja. Pomisliti mora tudi na dodatna 

potrebna opravila kot so vzdrţevanje streţnikov, pomoč uporabnikom in podobno. Torej, 

preden se predavatelj loti izdelovanja didaktične igre, mora premisliti, če ima vso potrebno 

tehnologijo za realizacijo takega projekta.  

 

3.4.2. Naĉrtovanje in zasnova 

 

Po narejeni analizi je naslednja faza načrtovanje in zasnova. V tem delu se glavna vprašanja 

in ideje ponavljajo, samo da se v fazi načrtovanja in zasnove malo bolje osredotočimo na 
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cilje, vsebino in videz naše didaktične igre. Pomembno je, da se osredotočimo na izboljšanje 

sedanjega načina izobraţevanja z dobrim načrtom didaktične igre.  

 

3.4.2.1. Izobraţevalni cilji 

 

Preden se lotimo vsebine in podrobnega videza didaktične igre je potrebno določiti cilje, ki jih 

ţelimo z didaktično igro doseči. Cilje določimo na podlagi zbranih analiz slušateljev, ki smo 

jih opravili pred načrtovanjem. Cilje moramo postaviti premišljeno, uporabiti naloge, izpite in 

teorijo, ki jo imamo ţe zbrano. Pri postavljanju ciljev upoštevajmo dejstvo, da ne moremo 

uporabiti nove tehnologije za vso snov, dobro je, če se uporabljajo različni pristopi.  

 

3.4.2.2. Vsebina in uporabnost 

 

Pri načrtovanju vsebine moramo zbrati izobraţevalno gradivo, ki ga bomo uporabili pri 

didaktični igri. To storimo na več načinov, lahko uporabimo tisto, ki smo ga uporabljali vsa 

leta pri pouku, lahko pa tudi dodamo nekaj novega gradiva, ki ga dobimo ali v raznih knjigah 

ali pa na spletu. Pri slednjem moramo biti pozorni na ustreznost in pravilnost vsebine ter 

avtorstvo[Internetni vir 16].  

 

3.4.2.3. Opis in izgled 

 

Ko smo zbrali vso izobraţevalno gradivo, se lotimo podrobnega opisa naše didaktične igre. 

Uporabiti moramo ustrezno strukturo predstavitve, vključiti kazala, gumbe, hiperpovezave za 

brskanje po gradivu. Pomembno je, da je videz igre zanimiv in pregleden. Izbrati moramo 

ustrezne barve, slike, ki veliko povedo, ampak niso preveč kričeče. Biti moramo skrbni, 

natančni, ne smemo si privoščiti napak, ki bi odvračale uporabnike. Stran mora biti ustrezno 

razdeljena (naslov, gumbi, predstavitev,..).  

 

3.4.2.4. Izvedba, testiranje ter vzdrţevanje 

 

Vsi ti elementi določajo dobro in kvalitetno didaktično igro. Ko nam to uspe, sledi samo še 

izvedba, testiranje ter vzdrţevanje didaktične igre. Sama izvedba poteka počasi, saj moramo 

biti natančni in preverjati vse, kar počnemo. Če smo sami za vse, bo to trajalo dalj časa. 

Pametno je, če se lotimo najprej risanja vseh objektov, ki jih potrebujemo za didaktično igro. 
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Potem se lotimo programiranja. Ko je igra končana, sledi testiranje, ki ga lahko izpeljemo v 

šoli ali na fakulteti. Po končanem testiranju popravimo morebitne napake in javno objavimo 

igro na splet. Ko je igra enkrat na spletu, naše delo še ni končano. Moramo se zavedati, da je 

potrebno didaktično igro vzdrţevati, posodabljati gradivo in objavljati novosti, ki bi pritegnile 

uporabnike. 
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4. DIDAKTIĈNA IGRA VAS ALTEJA 
 

Za izdelavo te igre sva se odločili za program Adobe Flash Professional CS5, ki je namenjen  

predvsem izdelavi interaktivnih iger. 

 

4.1. PROGRAM ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5 


 
 

Adobe Flash Professional CS5 je program, s katerim lahko izdelujemo igre, animacije, kratke 

risane filme, razne izobraţevalne spletne pripomočke (interaktivne knjige, interaktivne  učne 

liste in podobno).  Za vse te animacije videa oziroma fotografije Flash uporablja vektorsko in 

rastrsko grafiko. Uporabnikov vhod preko računalnika lahko zazna preko miške, tipkovnice, 

mikrofona ali videa. Flash datoteke so v formatu SWF, ki se imenuje "Shockwave Flash" 

filmi, filmi "Flash" ali "Flash aplikacije", datoteke imajo končnico .swf. [ Internetni vir 17] 

Flash vsebuje objektno usmerjen jezik, imenovan ActionScript in podpira avtomatizacijo 

preko JavaScript Flash jezika (JSFL). ActionScript se uporablja predvsem za razvoj spletnih 

strani ter programske opreme, ki potrebuje platformo Adobe Flash Player za objavo na 

spletnem brskalniku. V svojem razvoju je ActionScript razvil tri verzije: ActionScript "1.0" 

(2000–2003),  ActionScript 2.0 (2003–2006) in  ActionScript 3.0 (2006–danes). [ Internetni 

vir 18]  

 

 

Slika 10: Flash 

 

 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

34 

 

4.2. RAZVOJNE FAZE 
♦
 

 

Pri izdelavi didaktične izobraţevalne igre, moram skozi naslednje razvojne faze. 

 

4.2.1. Analiza 

 

Preden se lotimo izdelave izobraţevalne igre, moramo natančno vedeti, katera sredstva bomo 

potrebovali, kaj vse imamo na voljo, kaj ţelimo izdelati, komu je namenjeno, kdo so ključni 

uporabniki. Skratka, najprej se moramo lotiti pisanja analize. 

 

4.2.1.1. Okolje 

 

Na izdelavo najine igre bo vplivalo okolje fakultete, kjer bova dobili smernice za potek dela. 

Tu sva dobili tudi osnovno znanje, ki ga bova sami nadgradili. Pomagali si bova s spletnimi 

viri in s kakšno dodatno literaturo iz knjiţnic. Najbolj pa bo vplivalo domače okolje, saj bo tu 

potekala izdelava najine igre. Delo bo potekalo v paru, zato bova med sabo vzpodbudno 

delovali. Pri študentih višjih letnikih naše fakultete, pa bova igro tudi testirati in tako dobili 

povratne informacije, predloge za izboljšavo, ki jih bova z veseljem upoštevali in najino igro 

nadgradili.  

 

4.2.1.2. Tematika izobraţevanja 

 

Snov iz programiranja, kjer je v učnem načrtu namenjeno več ur, in tako podrobneje razloţeni 

podprogrami in klici spremenljivk, je vsebovana v srednjih strokovnih šolah (npr. 

elektrotehnik računalništva), tehniških gimnazijah ter fakultetah, smer računalništvo. 

Pomagale si bova z učbenikom za te srednje šole in z gradivom, ki smo ga uporabljali na 

fakulteti, ko smo obravnavali to snov. To gradivo nama bo neka smernica, kaj vse morava 

vključiti v dano tematiko. Sami pa bova poskušali to snov predstaviti na izviren in čim bolj 

razumljiv način, saj za to tematiko tako gradivo še ne obstaja.  

 

4.2.1.3. Tehnologija 

 

Za izdelavo igre bova seveda potrebovali računalnik. Odločili sva se, da bova programirali v 

Flash-u, zato bova potrebovali še ustrezen program, in sicer verzijo Adobe Flash Professional 
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CS5. Za izvajanje aplikacije pa bova potrebovali program za izvajanje teh vrst vsebin ( npr. 

Flash Player).  

Uporabnik pa bo prav tako moral imeti računalnik in program za izvajanje te vsebine (npr. 

Flash Player) ter seveda dovolj zmogljiv procesor in grafično kartico. 

 

4.2.1.4. Slušatelji 

 

Najina igrica bo namenjena učencem, ki se prvič srečajo s podprogrami in klici spremenljivk, 

torej učencem, ki nimajo nekega predznanja. V osnovnih šolah je za programiranje 

namenjeno premalo ur, da bi se učitelji lahko posvetili podrobni obravnavi podprogramom in 

klicem spremenljivk. Seveda pa se lahko učitelj, pri večjem zanimanjem učencev, odloči za 

kroţek o programiranju in tako podrobno predelajo tudi to tematiko. Podrobno pa učenci 

obravnavajo programiranje v srednjih šolah in fakultetah. Uporabniki najine igre bojo tako 

učenci iz osnovnih in srednjih šol ter fakultet. Igra pa bo izdelana tudi za samostojno učenje, 

tako da jo bojo lahko uporabljali tudi tisti uporabniki, ki se bodo hoteli sami kaj novega 

naučiti.  

 

4.2.1.5. Predavatelji 

 

Predavatelj snov ţe pozna, oziroma si igro prej pogleda. Naloga predavatelja (npr. učitelj) je , 

da uporabnika vodil skozi igro, mu poda navodila, ga usmerja in mu pomaga, če kaj ne 

razume. Igra pa bo narejena tudi tako, da jo bo uporabnik lahko igral tudi brez pomoči 

predavatelja.   

 

4.2.2. Naĉrtovanje in zasnova 

 

Pri načrtovanju in zasnovi si naredimo podrobnejšo strukturo zgleda celotne igre, razdelimo 

vsebovano snov ter določimo izobraţevalne cilje. 

 

4.2.2.1. Vsebina in uporabnost  

Vsebina aplikacije: 

 Predstavitev pomena podprogramov. 

 Vrste podprogramov. 
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 Povezava med predstavitvijo in snovjo. 

 Razlaga snovi (podprogrami). 

 Predstavitev klica po vrednosti in referenci. 

 Povezava med predstavitvijo in snovjo. 

 Razlaga snovi (klici po vrednosti in referenci). 

 Končno preverjanje. 

Uporabnost aplikacije: 

 Pripomoček posamezniku pri samostojnem učenju. 

 Pripomoček učitelju pri razlagi snovi. 

 Moţnost utrjevanja in ponavljanja znanja. 

 Uporabniku omogoča končno preverjanje usvojenega znanja. 

 

4.2.2.2. Izobraţevalni cilji 

 

 Uporabnik izve, kaj so podprogrami in jih zna pravilno uporabiti. 

 Uporabnik izve razliko med funkcijo, proceduro in rekurzijo. 

 Uporabnik izve razliko klica spremenljivk po vrednosti in referenci. 

 Uporabnik teoretična znanja povezuje s praktičnimi aktivnostmi. 

 Uporabnik ima moţnost preverjanja predstavljene snovi. 

 

4.2.2.3. Opis in zgled  

 

Igro bova razdelili na tri dele in uvod, ki bo vse tri dele povezoval. 

a) Predstavitev pomena podprogramov, funkcij, procedur in rekurzij: 

V prvem delu bova predstavili pomen podprogramov. Tu bova zopet naredili nov meni za 

predstavitev podprogramov, povezavo med predstavitvijo in razlago snovi, razlago snovi ter 

nekaj nalog. 

Predstavitev podprogramov sva si zamislili kot neko vas Alteja, kjer je na cesti več različnih 

in enakih obrtnikov, ki vsak opravlja svoje delo. Postavljeni so na ulici drug za drugim v 

pravilnem vrstnem redu za izdelavo omare. Obrtnikov za isto obrt je več in se pojavljajo na 

različnih mestih (kot v programih, kjer nimamo podprogramov). Od strani imamo okvir s 
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hišami z različnimi obrtmi. Ena hiša predstavlja eno obrt, ki pa je lahko samo eden obrtnik v 

hiši. Na vsaki hiši je tabla z napisom te obrti.  Ţupan bi v svoji vasi rad naredil red in za eno 

obrt postavil eno hišo. Uporabnikova naloga je, da iz okvirja prestavi hiše ob ulico v 

pravilnem vrstnem redu. Obrtnike iz ulice mora uporabnik prenesti po enega v ustrezno hišo. 

Nekaj obrtnikov ostane na cesti (ponavljanje v programu), katere uporabnik vrţe v reko. 

 

Ţupan si zaţeli novo omaro, načrt katere tudi vidimo na ekranu (višina, dolţina, širina, 

barva,...). Uporabnikova naloga je, da s pomočjo obrtnikov izdela to omaro. S klikom na 

hiško mora vnesti ustrezne podatke, ki jih razbere iz načrta. Vsaka hiška predstavlja funkcijo 

ali proceduro. Npr.:  

1. gozd za pridobivanje lesa: funkcija 

vhod: količina lesa 

izhod: les 

2. hiša4 - brušenje, barvanje, lakiranje lesa : rekurzija 

vhod: deli omare 

izhod: brušen, barvan in lakiran kos omare 

3. hiška6 - evidenca izdelave omar: procedura 

vhod: omara z napako 

posreden izhod: slika omare 

Gozd, rudnik, hiška1, hiša2, hiša3 in  hiša5 predstavljajo funkcijo, saj vrnejo neko vrednost.  

Hiška6 predstavlja proceduro, ki deluje tako, da v hiško pride omara z napako, notri jo slikajo, 

omaro pa po slikanju uničijo. Posredni izhod je slika omare, zaradi evidence izdelav omar.  

Hiša4 pa  predstavlja rekurzijo, in sicer v hišo vstopimo z namenom, da ţelimo les polakirati. 

V hiški ugotovimo, da les še ni pobarvan, zato gremo še enkrat v hiško z novo zahtevo, da bi 

les pobarvali. Spet ugotovimo, da če ţelimo les pobarvati ga moramo prej pobrusiti. Zopet 

pridemo nazaj z novo zahtevo, da bi les pobrusili, to pa lahko storimo, saj je les pripravljen na 

brušenje. Ker ima sedaj pobrušen les ponovno vstopi z zahtevo, da ga pobarvajo in nato 

polakirajo.  

b) Predstavitev prenosa po vrednosti in referenci: 

V drugem delu bova z animacijo predstavili prenos po vrednosti in referenci. Tu bova zopet 

naredili nov meni za predstavitev prenosa po vrednosti in referenci, povezavo med 

predstavitvijo in razlago snovi, razlago snovi ter nekaj nalog. 
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Predstavitev prenosa po vrednosti in referenci bova predstavili z igralnico. Dva prijatelja se 

odločita, da bosta odšla v to igralnico. Eden prijatelj ima gotovino in se odloči, da bo za ta 

denar kupil ţetone, ki jih lahko uporablja samo v igralnici pri igrah. Drugi prijatelj se odloči, 

da bo uporabljal pri igrah kar svojo bančno kartico, s katere se mu odšteva in prišteva znesek, 

ki ga dobi oziroma izgubi. Po končani igri gresta iz igralnice, kjer ugotovita, da je prvi igralec 

pozabil zamenjati ţetone za denar. Ta denar je za prvega igralca izgubljen, saj ţetoni izven 

igralnice nimajo vrednosti. Igralec z bančno kartico pa ima ves denar še na računu.  

Prenos po vrednosti predstavlja prvi igralec, saj se denar prekopira v ţetone, s katerim lahko v 

igralnici poljubno razporejamo. Izven igralnice pa nima nobene vrednosti in se te spremembe 

ne poznajo. 

Prenos parametrov po referenci pa predstavlja drugi  igralec, saj je vsaka sprememba, ki se 

naredi v igralnici, vidna tudi zunaj igralnice. 

c) Končno preverjanje 

V tretjem delu pa bo končno preverjanje. Pri tej igri bo uporabnik zbiral denar za naselitev v 

tej vasici (zemljišče, hiša), odvisno od tega, koliko denarja bo zbral, si bo lahko kupil 

določeno hiško in zemljišče. 

Uporabnik se bo sprehajal po vasici in s klikom na denar, ki leţi nekje v vasici, se mu bo 

zastavilo vprašanje, na katero bo moral odgovoriti pravilno, da si ga bo prisluţil. Nekje ob 

strani se mu bo v tabeli prikazovalo koliko denarja je zbral, katera zemljišča, hiše, opremo 

ima na voljo. S klikom na zemljišče ali hišo, se mu bo prikazalo več moţnosti izbire, glede na 

ceno za določen objekt. 

 

4.3. POTEK DELA 
♦
 

 

Izdelava diplomskega dela je potekala v paru. Z Almo Cikotić sva skupaj naredili veliko 

stvari in tudi, ko sva delali vsaka zase, sva se pogosto dobivali ter izmenjali mnenji. Skupaj 

sva izpeljali celotno idejo in načrtovanje predstavitve, potem pa sva si delo razdelili in si 

postavljali krajše termine, kjer sva se srečali in izmenjali narejeno gradivo ter se dogovorili za 

novo delo in za naslednji termin. Dobivali in dogovarjali pa sva se tudi preko medmreţja 

Skaypa in preko elektronske pošte. 
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4.4. OPIS OBJEKTOV  
 

Preden sva se lotili programiranja v programu Adobe Flash Professional CS5, sva zapisali, 

katere objekte vse potrebujeva za izdelavo igre. Med samim postopkom izdelovanja oziroma 

programiranja sva ugotovili, da potrebujeva še kakšen objekt, zato sva ga dodali. Spodaj so 

našteti vsi objekti, ki sva jih uporabili v igri, zraven je tudi napisano, katera je narisala 

določen objekt. 

 

Tabela 3: Slika in opis objekta, ki je uporabljeni v igrici. 

 Objekt Opis objekta 

MATEJA KARO 

Hiše za razne 

obrti 

 

Hiše z različnimi obrti 

(napisi na hišah) 

predstavljajo 

podprograme. 

Človek 

 

S pomočjo tega 

objekta se premikamo 

v končnem 

preverjanju. 

Notranjost 

igralnice 

 

 

 

Igralnica je ozadje pri 

predstavitvi klica po 

vrednosti in referenci. 
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Zunanjost 

igralnice 

 

Igralnica se vidi v 

ozadju skozi 

predstavitev. 

Dva 

podjetnika 

  

Prvi podjetnik 

predstavlja klic po 

vrednosti, drugi pa 

klic po referenci. 

Bančna 

Kartica 

Denar 

Ţetoni 

 

 

 

 

 

 

 

Bančno kartico  

uporablja drugi 

podjetnik v igralnici, 

denar pa prvi 

podjetnik v igralnici 

zamenja za ţetone. 

Načrt omare 

 

Za laţjo predstavo pri 

izdelavi omare. 

Uničena 

omara 

 

Se ne uporabi. 

Ozadje – vas 

s cesto 

 

Ozadje je prikazano 

skozi vse predstavitve 

in končnim 

preverjanjem. 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

41 

 

Obrtniki, ki 

opravljajo 

svoja dela 

(brušenje, 

barvanje, 

lakiranje, 

sestavljanje 

omare, 

fotograf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak obrtnik 

predstavlja funkcijo, 

ki je v programu brez 

podprogramov. 

Obrtnikov se potem 

znebimo, ko vstavimo 

podprograme (hiške) 

v program 

(izdelovanje omare). 

Notranjost 

foto studia 

 

Se ne uporabi. 

ALMA CIKOTIĆ 

Gozd 

Rudnik 

 
 

Objekta predstavljata 

funkcijo. Uporabnik 

dostopa do objekta s 

klikom nanj. 

Skladišče (tabla z 

imenom, miza) 

 

Objekt predstavlja 

sklad pri rekurziji. V 

igri se ukazi 

prikaţejo/shranijo v 

skladišču kot v skladu. 

Ţupan 

 Ţupan nas spremlja 

skozi celotno igro, daje 

nam navodila in je 

seveda ţupan te vasi. 
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Obrtniki, ki 

opravljajo svoja 

dela (gozdar, 

rudar, predelava 

kovine,izrezovanj

e lesa, 

obdelovanje 

kovine) 

   

 

 

Vsak obrtnik 

predstavlja funkcijo, ki 

je v programu brez 

podprogramov. 

Obrtnikov se potem 

znebimo, ko vstavimo 

podprograme (hiške) v 

program (izdelovanje 

omare). 

Kosi omare 

(neobdelani, 

pobrušeni, 

pobarvani in 

polakirani) 
 

   

Ta komplet desk 

potrebujemo pri 

rekurziji. Lakiran 

izdelek je končni 

izdelek rekurzije. 

Omara 

Slika omare 

  

Omara je končni 

izdelek pri tem 

programu. Slika omare 

je pa rezultat procedure, 

ki se izvrši izven 

programa. 

1 kos kovine 

4 kosi lesa 

1 kg rude 

  
 

Ti objekti so rezultat 

vmesnih funkcij. 

Shranijo se v bel 

okvirček, ki predstavlja 

prostor spremenljivke. 

Pri naslednji funkciji 

uporabimo te objekte. 

Ţeblji 

Ročke 

Pant 

 
  

Vsi trije objekti so 

rezultat ene funkcije. 

Shranijo se v bel 

okvirček, ki predstavlja 

prostor spremenljivke. 

Pri naslednji funkciji 
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uporabimo te objekte. 

Hiše 

(pri končnem 

preverjanju)    

Te hiše uporabnik kupi, 

ko ima dovolj denarja. 

Ţetoni 

  

Ţetona predstavljata 

vprašanje. 

 

Objekti so narisani v Adobe Flash Professional CS5. Za risanje sva uporabili okno Tools. V tem 

oknu sva večinoma uporabljali Line tool in Brush tool. Ko je bil objekt narisan sva ga pobarvali z 

Paint bucket tool. Pri nekaterih objektih sva objekt zapolnili z ţe pripravljeno sliko s pomočjo 

okna Color.  

 

 

 

 

Slika 11: Orodja za risanje 

 

4.5. OPIS IN IZDELAVA IGRE 
 

Igra se začne z uvodno stranjo, kjer se mora uporabnik odločiti s katerim delom bo začel. 

Uvodno stran je izdelala Alma Cikotić, ki je uporabila ozadje, ki ga je izdelala Mateja Karo.  

Pozdravi nas ţupan z uvodnim besedilom. V nadaljevanju bo podrobneje opisan vsak gumb. 
 

 

Slika 12: Uvodna stran 
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Ozadje uvodne scene z imenom zacetek.swf:  

meni.gumb1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, poslji); 

function poslji(evt:Event) { 

 myLC.send("connectionName", "functionName1"); 

  }  

meni.gumb2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, poslji1); 

function poslji1(evt:Event) { 

 myLC1.send("connectionName", "functionName2"); 

  } 

meni.gumb3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, poslji2); 

function poslji2(evt:Event) { 

 myLC2.send("connectionName", "functionName3"); 

  } 

 

Z vsakim gumbom torej pokličemo drugo funkcijo, ki pa se nahaja v datoteki, s katero 

zaţenemo samo igro. V najinem primeru se ta datoteka imenuje "predstavitev.swf". Sama 

datoteka ima samo en simbol z imenom ozadje, ki je tu predvsem zato, da je prehod med 

scenami oz. datotekami  lepši. 

 

V ozadju datoteke "predstavitev.swf": 

function functionName() { 

 nalozi("zacetek.swf"); 

 } // torej pokličemo prvi uvodni del, ki se vidi na sliki zgoraj 

 

4.5.1.  Podprogrami  

 

S klikom na gumb Delovanje podprogramov se nam prikaţe uvodni del s štirimi moţnostmi. 
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Slika 13: Uvodni del podprogramov 

 

Cilj tega dela je, da si uporabnik najprej pogleda predstavitev podprogramov v realnem svetu 

in potem pogleda povezavo med samo predstavitvijo delovanja podprogramov v realnem 

svetu ter delovanjem podprogramov v programskem jeziku na računalniku. Sledi gumb 

»RAZLAGA SNOVI«. V tem delu so razloţeni nekateri računalniški pojmi, ki smo jih 

spoznali med samim učenjem programiranja v šolstvu ali samodejnem učenju. Ko smo si 

pogledali razlago, pa lahko rešimo naloge, ki so povezane s samo snovjo. Povezave na 

gumbih so narejene tako, da lahko kadarkoli dostopamo do njih, brez kakšnega predpisanega 

vrstnega reda. 

 

Ozadje prve scene z imenom scena3_povezava1.swf:  

Klik na prvi gumb PREDSTAVITEV PODPROGRAMOV: 

predstavitev2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, poslji); 

function poslji(evt:Event) { 

 myLC.send("connectionName", "functionName4"); 

 } // s to funkcijo v datoteki predstavitev.swf pokličemo funkcijo functionName4, ki   

                   naloţi swf datoteko z imenom scena1.swf  

 

Klik na drugi gumb POVEZAVA MED PREDSTAVITVIJO IN RAZLAGO SNOVI: 

povezava.addEventListener(MouseEvent.CLICK, scena); 
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Klik na tretji gumb RAZLAGA SNOVI:  

razlaga_snovi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, prikaz_snovi); 

 

Premik miške na četrti gumb NALOGE: 

naloge.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, pokazi); 

function pokazi(evt:Event){ 

 addChild(naloge_meni); 

 naloge_meni.x=579; //pojavi se torej kvadratek, kjer piše Naloga 1 in Naloga 2 

 naloge_meni.y=445; 

 naloge_meni.naloga1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, vaja1); 

 naloge_meni.naloga2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, vaja2); 

 ozadje.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, zapri_naloge_meni); 

 } 

function zapri_naloge_meni(evt:Event){ 

 removeChild(naloge_meni); 

 } 

 

Slika 14: Podmeni nalog 

 

Pa si poglejmo po pravilnem vrstnem redu, kako deluje posamezna funkcija ob kliku na 

določen gumb. 

 

4.5.1.1. Predstavitev podprogramov  

 

Predstavitev podprogramov je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu vidimo v vasici več 

obrtnikov na cesti, ki opravljajo svoje delo. Nekateri obrtniki opravljajo enako delo. Ţelimo 

izdelati omaro. Toda preden bomo izdelali omaro, ţelimo narediti v vasici red. V vasico bomo 

postavili hiške in v vsako hiško dali obrtnika. Vsaka hiška predstavlja eno obrt. Če je za neko 
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obrt več obrtnikov, bomo v hiško postavili samo enega, drugega pa vrgli v reko, saj ne 

potrebujemo dveh obrtnikov za eno obrt. 

 

Slika 15: Obrtniki na cesti  Slika 16: Obrtniki v hiškah 

 

Vsaka hiška ima svoje ime, ki se vidi, ko se z miško postavimo na hiško. Hiške smo postavili 

na sive kvadratke, zraven obrtnika, ki opravlja delo napisano na hiški., to smo naredili tako, 

da smo kliknili na hiško drţali levi miškin gumb in jo odnesli na pravi kvadratek.  

 

V ozadju scene: 

Primer za hišo z imenom Hisa_s1: 

Hisa_s1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,primi); 

Hisa_s1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,spusti); 

function primi(evt:Event){ 

 startX = evt.target.x; startY = evt.target.y; //zapomni si, prvotno pozicijo 

 tekst.text=""; 

             evt.target.startDrag(true); //da prime na sredini 

 evt.target.parent.addChild(evt.target); 

} 

function spusti(evt:Event){ 

    var imeCilja: String = "Cilj_" + evt.target.name; //kvadratek je poimenovan Cilj_Hisa_s1 

    var Cilj: DisplayObject = getChildByName(imeCilja); //Cilj dobi ime Cilj_Hisa_s1 

    evt.target.stopDrag(); 

 if (evt.target.dropTarget != null && evt.target.dropTarget.parent == Cilj){ 

// če je ime kvadratka enako imenu Cilj-a 

 evt.target.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, primi) 
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  evt.target.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, spusti) 

  evt.target.x = Cilj.x; // potem se hiška postavi na pozicijo kvadratka 

  evt.target.y = Cilj.y; 

  evt.target.width=110; 

  evt.target.height=100; 

  tekst.text=""; 

  stevec++; //zapomni si koliko hišk je ţe postavljenih 

  evt.target.buttonMode=false; 

  } 

 else { 

  evt.target.x = startX; //v primeru, da ni enako, se hiška postavi na prvotno 

pozicijo 

  evt.target.y = startY; 

  tekst.text="Ne bo šlo, poskusi ponovno!"; 

 } 

 if (stevec==6){ 

  tekst.text="Torej imaš 6 hišk in ne pozabi na rudnik ter gozd."; 

  addChild(tekst2); 

  tekst2.x=tekst2X; 

  tekst2.y=tekst2Y;}} 

 

Ko smo hiške postavili na svoje mesto, je naša naslednja naloga, da obrtnike postavimo v 

hiške. Obrtnike primemo na isti način kot hiške, torej bo funkcija, ki to naredi, podobna 

funkcijama primi in spusti pri hiškah. Pri vseh hiškah, razen pri gozdu in rudniku, bomo 

obrtnike v kodi zbrisali: 

 

To lahko naredimo na več načinov, odločila sem se, da jih pomanjšamo: 

evto.target.width=0; 

evto.target.height=0; 

 

Ko obrtnike postavimo v hiške in tiste, ki jih ne potrebujemo v reko, je naša naloga končana, 

zato lahko nadaljujemo z naslednjim delom predstavitve. 
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Povezava prvega dela s snovjo: 

Samo izdelovanje omare predstavlja program. V programu pa imamo programske stavke. Ti 

stavki v naši vasici predstavljajo obrtniki. Torej skupek stavkov, ki vrnejo nek rezultat 

predstavlja eden obrtnik, ki bo naredil nek pol-izdelek za omaro. Poglejmo primer: 

Obrtnik za sestavljanje omare: 

Vzemi obdelan kos lesa; 

Vzemi ţebelj; 

Vzemi kladivo; 

S kladivom zabij ţebelj v les; 

To ponavljaj, dokler omara ni sestavljena; 

Vzemi vrata od omare, ţebelj in pant ter sestavi skupaj z omaro; 

Vzemi točke, ţeblje in kladivo ter jih nastavi na vratca in predalnike od omar. 

V programu imamo lahko več takih stavkov, če jih večkrat potrebujemo. Toda, če imamo 

urejen program, potem imamo v programu tudi podprograme. V našem programu izdelovanje 

omare hiške predstavljajo podprograme. Poglejmo primer: 

Hiška za sestavljanje omare: 

Imamo dva obrtnika za sestavljanje omare. Zakaj bi imeli dva, če imamo lahko samo enega. 

Hiška torej predstavlja funkcijo, katere rezultat je sestavljena omara, kar je tudi končni 

rezultat tega programa. 

V drugem delu moramo izdelati omaro. Naša naloga je, da  gremo od gozda po cesti do zadnje 

hiške in pri vsaki hiški izdelamo nek izdelek, ki ga bomo potrebovali za omaro. Ko se začne 

igra, nas najprej pričaka uvod, kjer izvemo, da lahko med samo igro dostopamo do pomoči in 

do načrta za omaro. 

 

Slika 17: Uvod v drugi del predstavitve podprogramov 
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V ozadju scene: 

Uvodno besedilo se zapre, ko kliknemo na kriţec ali nekje izven besedila: 

uvodno_besedilo.iks1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zapri1); 

ozadje_trava.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zapri1); 

function zapri1(evt:Event){ 

 removeChild(uvodno_besedilo);} 

Ko kliknemo na načrt omare, lahko pogledamo, kaj potrebujemo pri posamezni hiški. 

 

Slika 18: Naĉrt omare 

V ozadju scene: 

Načrt omare: 

function odpri(evt:Event){ 

 nacrt_omare.x=420;  //načrt se poveča in postavi na sredino 

 nacrt_omare.y=290; 

 nacrt_omare.width=500; 

 nacrt_omare.height=420; 

 addChild(iks);   //doda se še rdeč kriţec 

  iks.x=iksX; 

  iks.y=iksY;} 

function zapri(evt:Event){ 

 removeChild(iks); //rdeč kriţec izgine 

 nacrt_omare.x=502,55; 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

51 

 

 nacrt_omare.y=562,15;  //načrt se postavi nazaj na prejšnjo pozicijo 

 nacrt_omare.width=40; 

 nacrt_omare.height=40;}  

 

Ko kliknemo na vprašaj, dobimo pomoč pri reševanju igre. Prvi primer je narejen za gozd. Pri 

rudniku bomo naredili na podoben način. Ko kliknemo na spodnjo zeleno puščico, bomo 

videli še primer za hiške. 

 

Slika 19: Pomoĉ pri navodilu za gozdu in rudnik Slika 20: Pomoĉ pri navodilu za hiške 

 

Niso pa vse hiške narejene na enak način. Šesta hiška je podobna vsem ostalim, le da rezultata 

ne vidimo v belem štirikotniku. Četrta hiška je malo bolj zahtevna in si bomo pogledali 

primer, ki ga najdemo v meniju za pomoč, ko kliknemo spet na spodnjo zeleno puščico. 

 

Slika 21: Pomoĉ pri ĉetrti hiški 

 

V ozadju scene: 

Pomoč: 

function prikaz_pomoc(evt:Event){ 

   pomoc.gotoAndStop(1); 

   addChild(pomoc);  //pomoč je ozadje  

   pomoc.x=463; pomoc.y=228; 
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   pomoc_razlaga.gotoAndStop(1);  //v pomoc_razlaga je shranjeno besedilo v 3 frame-ih, to 

je prva razlaga 

    addChild(pomoc_razlaga); 

    pomoc_razlaga.x=463; pomoc_razlaga.y=228; 

 pomoc_razlaga.p1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, prikaz_pomoc2);}  

Za drugo in tretjo razlago je podobno. 

 

Ko si pogledamo načrt, lahko začnemo izdelovati omaro. To naredimo tako, da kliknemo na 

gozd, v gozdu se namreč celotna izdelava začne, saj potrebujemo les. Ko smo kliknili na 

gozd, se nam na desni strani pokaţe vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, tako da iz 

spodnjih ponujenih moţnosti izberemo pravi pravokotnik in ga primemo, povlečemo in 

spustimo v prostor pod vprašanjem. 

 

Slika 22: Vprašanje na katerega moramo odgovoriti 

 

Ko kliknemo potrdi, se nam v štirikotnik zraven hiše pokaţe zahtevana vrednost. Hkrati se 

pokaţe tudi kljukica na gozdu, to pomeni, da smo v gozdu vse naredili.  

 

Slika 23: V gozdu smo konĉali 
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Pri rudniku naredimo na enak način. Ko pa pridemo do hiške, moramo sedaj uporabiti tudi 

izdelke, ki smo jih izdelali pri gozdu in rudniku. Kliknemo na hiško in na desni strani se nam 

spet pojavi vprašanje kot v prejšnjem primeru. Vnesemo pravilno vrednost v prazno polje in 

ko pritisnemo potrdi, dobimo novo vprašanje. 

Zahtevano vrednost bomo našli v enem od štirikotnikov zraven gozda, rudnika ali hišk, ki 

smo jih ţe rešili.  

          

Slika 24: Predmet, ki ga vzamemo in nesemo v polje pod vprašanjem. 

 

Ko kliknemo potrdi, je ta hiška ţe narejena, v štirikotnik zraven hiške dobimo zahtevan 

predmet in na hiški se pokaţe kljukica. Za vse ostale hiške naredimo podobno. Drugače bo 

samo za četrto hiško in zadnjo. 

Pri četrti hiški začnemo na enak način. Kliknemo na hišo in na desni strani se nam ponovno 

pojavi vprašanje. Vnesemo pravilno vrednost v prazno polje in ko kliknemo potrdi, se nam 

pojavi novo vprašanje. Naredimo kot pri prejšnjih hiškah. Ko spet kliknemo potrdi, nas 

opozori, da ne moremo polakirati komplet desk, dokler ga ne pobarvamo. Zato moramo še 

enkrat klikniti na hiško. V skladišče se shrani ukaz za lakiranje. 

 

Slika 25: Ukaz za lakiranje v skladišĉu 
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Ko spet kliknemo na hiško, dobimo novo vprašanje. Sedaj ţelimo pobarvati les, zato vnesemo 

ukaz za barvanje. Ko kliknemo potrdi, nas spet opozori, da ne moremo pobarvati lesa, dokler 

ga ne pobrusimo, zato ponovimo kar smo naredili v prejšnjem primeru. 

Sedaj, ko smo les pobrusili, ga lahko pobarvamo. To storimo tako, da gremo v skladišče po 

ukaz za barvanje in ga prenesemo v prazno polje. Ko to naredimo, lahko les še polakiramo in 

naša naloga je končana. Kliknemo potrdi in hiška je narejena. 

Ko rešimo četrto hišo, je naša naloga samo še, da jo sestavimo in omara je izdelana. Naša 

naslednja naloga je, da omaro primemo in jo povlečemo v prostor, kjer si ţupan ogleda 

omaro. 

 

Slika 26: Ţupan pogleda omaro 

 

Ker ţupanu omara ni všeč, jo ţeli uničiti. Toda preden v tej vasici uničijo izdelke, jih 

fotografirajo, zaradi evidence. Torej naša zadnja naloga je, da omaro odnesemo v fotostudio, 

kjer bodo omaro slikali. To naredimo na enak način kot smo naredili pri prejšnjih hiškah, 

kliknemo na hiško in vnesemo pravilno vrednost v prazno polje. Razlika je samo v tem, da ko 

kliknemo na potrdi, rezultata ne vidimo v praznem trikotniku zraven hiške, ampak na oknu 

hiške. To je tudi zadnja hiška. Ko jo končamo, smo končali s to igro, lahko se vrnemo na naš 

uvodni del. 

 

Slika 27: Rezultat slikane omare 
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Kaj se dogaja v ozadju igre: 

Pri gozdu, rudniku in hiškah objekti delujejo tako, da so prvotno nevidni in ko jih 

potrebujemo postanejo vidni. Za to poskrbi funkcija animateAlpha, ki smo jo uporabile ţe v 

času študija v četrtem letniku pri predmetu URI. Asistent Matej Zapušek nam je povedal za to 

funkcijo, ki jo uporabimo, kadar ţelimo nek objekt na lepši način prikazati. Poglejmo bolj 

podrobno, kaj se dogaja, ko kliknemo na gozd: 

 

Cilj_vstaviG.visible=false;   

Cilj_vstaviG.alpha=0;   

potrdi.visible=false;   

potrdi.alpha=0; 

kosi4.visible=false;          // vsi ti objekti so nevidni 

kosi4.alpha=0; 

kljukica1.visible=false; 

kljukica1.alpha=0;  

y1a.visible=false;   

y1a.alpha=0; 

var stevec_napis_pomoc:Number=0; 

vstaviG.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, primi); 

vstaviG.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, spusti) 

function vstavi(evt:Event){ 

 tekst2.text="Kaj ţeliš iz »gozda«?"; 

 animateAlpha(Cilj_vstaviG,0,1); //ko kliknemo na gozd, se pojavi vprašanje in prazno 

polje, kamor vnesemo pravilno vrednost, v našem primeru pravokotnik, kjer piše 4 kosi lesa 

 animateAlpha(potrdi,0,1); //potem kliknemo potrdi, ki se je prikazal hkrati s praznim 

poljem  

 } 

function zapriG (evt:Event){ 

 stevec++; 

 animateAlpha(kosi4,0,1); //ko kliknemo potrdi, se pojavijo ti 4 kosi lesa 

 animateAlpha(y1a,0,1); //pod 4 kosi lesa imamo kopijo 4 kosov lesa, ker ko v 

naslednji hiški vzamemo 4 kose lesa, mora vrednost ostati v štirikotniku 

 removeChild(potrdi); 
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 removeChild(Cilj_vstaviG); 

 removeChild(vstaviG); 

 tekst2.text="Klikni na naslednji objekt"; 

 animateAlpha(kljukica1,0,1); // kljukica, ki pove, da smo s hiško končali 

 s1.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, vstavi);  //na to hiško, oz. gozd ne 

moremo več klikniti  

 } 

 

Na podoben način delujejo tudi rudnik in vse hiške. Za premikanje pravokotnikov in izdelkov 

iz štirikotnikov zraven hišk uporabljamo funkciji primi in spusti kot pri prvem delu. 

Povezava drugega dela s snovjo: 

Drugi del igre predstavlja delovanje funkcije, procedure in rekurzije. Funkcijo predstavljajo: 

gozd, rudnik, hiša za izdelovanje kovine, hiša za obdelovanje kovine, hiša za izrezovanje lesa 

in hiša za sestavljanje omare. Rekurzijo predstavlja hiša za lakiranje, proceduro pa hiša za 

fotografiranje. 

Hiša za izdelovanje kovine predstavlja funkcijo. Da bi naša hiša izdelala kovino, potrebuje 1 

kg rude, ki pa ga dobi od prejšnje funkcije. Kar se dogaja v hiši, si lahko razlagamo kot 

izvajanje stavkov v funkciji. Rezultat naše funkcije pa je 1 kos kovine, ki se shrani v 

spremenljivko z imenom y3. Torej je naša funkcija vrnila vrednost. 

Hiša za lakiranje pa predstavlja rekurzijo. Pomen rekurzije je, da kliče sama sebe. Torej v 

našo hišo bomo morali večkrat stopiti. Ko gremo prvič v hišo, ţelimo polakirati naš les. To še 

ne moremo storiti, ker naš les ni pobarvan. Zato zahtevo za lakiranje začasno shranimo v 

skladišče, ki predstavlja sklad. Gremo ven iz hiše in stopimo še enkrat v hišo z novo zahtevo, 

tokrat za barvanje lesa. Tudi to še ne moremo storiti, ker naš les ni pobrušen. Zahteva za 

barvanje se shrani v sklad po sistemu LIFO. Gremo ven iz hiše in stopimo še enkrat v hišo z 

novo zahtevo, sedaj za brušenje, kar je tudi robni pogoj pri naši rekurziji. Les lahko sedaj 

pobrusimo in sedaj, ko je pobrušen, lahko iz sklada vzamemo zahtevo, to je barvanje. Les 

lahko pobarvamo, zato gremo spet v sklad po zadnjo zahtevo in to je lakiranje. Les 

polakiramo in rekurzija je končana. Vrednost rekurzije (lakiran les) se shrani v našo 

spremenljivko. 
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Hiša za fotografiranje pa predstavlja proceduro. Bistvo procedure je med drugim tudi, da ne 

vrne vrednosti. Lahko pa ima izpis na ekran. Na tak način je tudi predstavljena naša 

procedura. Vse kar se zgodi v proceduri bo tudi ostalo v proceduri. Ko fotograf slika omaro, 

se slika ne bo videla zunaj hiše v prostoru za spremenljivko, ampak se bo samo izpisala, v 

našem primeru se bo videla na oknu hiše. Hiša nam ne vrne vrednosti.  

 

4.5.1.2. Povezava med predstavitvijo in razlago snovi 

 

Ko kliknemo na drugi gumb, bomo videli povezavo naše igre s snovjo. Povezava je narejena 

tako, da je uporabnik interaktiven s povezavo. Uporabnik mora dopolniti besedilo, tako da v 

prostor, kjer manjka beseda, vstavi pravilno manjkajočo besedo na princip primi in spusti. Ko 

uporabnik klikne na spodnjo puščico, ki kaţe v desno, vidimo naslednje prizore, povezavo s 

podprogramom, povezavo hiše s funkcijo, potem z rekurzijo in na zadnje še s proceduro. 

 

 

Slika 28: Povezava med  predstavitvijo in razlago podprogramov 

 

4.5.1.3. Razlaga snovi 

 

S klikom na tretji gumb, se nam v »krivem okenčku« prikaţe razlaga snovi. Bolj podrobno si 

lahko pogledamo nekatere pojme, ki so našteti pod naslovom RAZLAGA SNOVI. S klikom 

na pojem, vidimo spodaj v praznem prostoru razlago, pojem se pa obarva rdeče. 
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Slika 29: Razlaga snovi podprogrami 

 

V ozadju scene: 

function prikaz_snovi(evt:Event){ 

 preveri=true;  // ob kliku na drugi gumb, moramo preveriti, ali je razlaga odprta, zato 

da jo v tem primeru zapremo 

    snov.gotoAndStop(1);            

    addChild(snov);                    //prikličemo objekt snov, to je »krivo okno« s pojmi 

    snov.x=310; snov.y=330; 

    tekst.text="Za razlago klikni na pojem!";} 

Primer za prvi pojem Programski jezik: 

snov.g1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, odpri1); //g1 je gumb Programski jezik 

function odpri1(evt:Event){ 

   razlaga.gotoAndStop(1); //razlaga od prvega gumba je na frame-u 1, pri drugem gumbu bo 

razlaga.gotoAndStop(2) 

   addChild(razlaga); 

   razlaga.x=270; 

   razlaga.y=390; 

   snov.g1.gotoAndStop(2); // na drugem frame-u od gumba g1 je Programski jezik napisan z 

rdečo}    
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4.5.1.4. Naloge 

 

Ko miško premaknemo do gumba NALOGE, dobimo podmeni, na katerem lahko izberemo 

nalogo 1 ali nalogo 2. Če izberemo nalogo 1, dobimo: 

 

Slika 30: Naloga 1- podprogrami 

 

Nalogo rešimo tako, da levo pred stavkom vpišemo f ali p. Ko kliknemo na potrdi, dobimo 

informacijo ali smo pravilno rešili. S klikom na rešitev se nam desno od stavka prikaţe 

pravilna rešitev. 

 

Koda, ki jo pokličemo ko kliknemo na potrdi in potem na rešitev: 

function potrdi(evt:Event){  

 if ((resitve.a1.text != "p")||(resitve.a2.text != "f")||(resitve.a3.text !=    

            "f")||(resitve.a4.text != "p") ) { 

  tekst.text="Enega ali več odovorov si se zmotil!";} 

 if ((resitve.a1.text == "p")&& (resitve.a2.text == "f")&&(resitve.a3.text == "f")&&   

             (resitve.a4.text == "p")) { 

  tekst.text="Bravo! Pravilno si rešil nalogo.";} 

 }  

function resitve_odgovorov(evt:Event){ 

 tekst.text="Pravilna rešitev je: "; 

 resitve.r1.text= "p"; 

  resitve.r2.text= "f"; 
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  resitve.r3.text= "f"; 

  resitve.r4.text= "p";} 

 

Če izberemo nalogo 2, dobimo: 

 

Slika 31: Naloga 2- podprogrami 

 

Ko kliknemo na potrdi ali rešitev, je koda podoben princip, le da se razlikuje v odgovorih. Cilj 

naloge je, da preverimo naše znanje, ki smo ga pridobili z igranjem igre in razlago snovi.  

Gumb NALOGE je tudi zadnji gumb v tem delu. Moţnost imamo iti skozi vse naloge še 

enkrat. Naloge lahko večkrat rešimo. Ko mislimo, da smo dovolj podrobno pogledali 

predstavitev in razlago ter rešili naloge, gremo lahko s klikom na gumb DOMOV na začetno 

stran, kjer si lahko pogledamo še PRENOS PO VREDNOSTI IN REERENCI. Na koncu nas 

čaka še preverjanje. 

 

4.5.2. Prenos po vrednosti in referenci 
♦
 

 

Po uvodni strani s klikom na gumb » prenos po vrednosti in referenci «, se nam odpre nova 

stran, na kateri imamo, na desni strani, meni z gumbi: 
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Slika 32: Predstavitev prenosa po vrednosti in referenci 

 

4.5.2.1. Predstavitev prenosa po vrednosti in referenci 

 

Ko kliknemo na prvi gumb » predstavitev prenosa po vrednosti in referenci «, se nam odpre 

nov uvodni okenček, ki nam razloţi, kaj se bo dogajalo v predstavitvi.  

 

 

Slika 33:Uvodna stran v predstavitev prenosa po vrednosti in referenci 

 

Zgodba predstavitve: 

Predstavitev prenosa spremenljivk po vrednosti in referenci sva predstavili z naslednjo idejo. 

V vasi se prijatelja dobita v igralnici, da preizkusita svojo srečo. Prvi prijatelj ima s sabo 

dovolj denarja, zato se odloči, da kupi igralne ţetone. Drugi prijatelj nima s sabo nič denarja, 
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zato bo v igralnici igral kar s kreditno kartico. Oba se preizkusita v raznih igrah, kjer ali 

priigrata znesek ali pa ga  izgubita. Vrednost, ki jo imata pri sebi, se pokaţe zgoraj v tabeli. 

Pri prvem igralcu je vrednost v ţetonih, saj je ves denar zamenjal za ţetone. Pri drugem 

igralcu je vrednost na bančnem računu, saj uporablja denar direktno z bančnega računa. Ko 

končata z igrami, se dobita zunaj, da izmenjata izkušnje. Drugi igralec se pohvali, koliko 

denarja je priigral, prvi igralec pa ugotovi, da ima pri sebi ţetone namesto denarja. Ţetoni pa 

izven igralnice nimajo vrednosti. 

 

 

Slika 34:Prijatelja v igralnici 1 Slika 35: Prijatelja v igralnici 2

 

 

Slika 36:Prijatelja zunaj igralnice 

 

Programski vidik predstavitve: 

Predstavitev je narejena kot neka animacija, kjer uporabnik samo sledi dogajanju na ekranu.  

Za prikaz oblačkov, kjer se objekti med sabo pogovarjajo,  uporabljam funkcijo 

animateAlpha, ki smo jo napisali na vajah pri Uporabi računalnika v izobraţevanju. Za prikaz 
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objektov, uporabljam funkcijo gotoAndStop. Za klicanje funkcij s katerimi se prikaţejo 

objekti in oblački, pa uporabljam setTimeout. 

 

4.5.2.2. Povezava med predstavitvijo in razlago snovi 

 

Drugi gumb je »povezava med predstavitvijo in snovjo«. Tu uporabniku razloţimo, kako 

predstavitev, ki si jo je ogledal, poveţemo s programiranjem, natančneje s klici po vrednosti 

in referenci. 

Pri klicu po vrednosti naredimo kopijo originalov in v podprogramu uporabljamo te kopije. 

Te kopije zunaj podprograma ne vplivajo na originale. Za primer sva vzeli denar, ki ga prvi 

igralec zamenja za ţetone. Ţetoni izven igralnice nimajo nobene vrednosti, na svojem 

bančnem računu ima isti znesek. 

Pri klic po referenci vse spremembe v podprogramu vplivajo na originale. Za primer sva vzeli 

bančno kartico, katero drugi prijatelj uporablja v igralnici. Izgubljen in priigran znesek se mu 

sešteva oz. odšteva na bančnem računu. 

S klikom na ta gumb se uporabniku odpre besedilo, na levi strani, ki mu manjka določena 

beseda. Uporabnik s pomočjo besed, ki so spodaj, izpolni dano besedilo. Z miško prime 

besedo in jo prenese v prazen kvadratek zraven besedila. Če odgovori napačno, se beseda 

vrne na začetni poloţaj. Z navodili mu pomaga ţupan, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu. 

 

 

Slika 37:Povezava predstavitve prenosa po vrednosti in reference s snovjo. 
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Programski vidik povezave: 

Tu sem uporabila funkciji primi in spusti, ki so opisane ţe zgoraj. 

 

4.5.2.3. Razlaga snovi 

 

S klikom na » razlago snovi « se odpre nov okvirček, na levi, kjer so zgoraj podani 

pomembnejši pojmi. S klikom na te pojme se spodaj prikaţe opis posameznih pojmov. Ko 

kliknemo na nek pojem, se ta pojem obarva z rdečo, za boljšo preglednost, katere pojme smo 

ţe pogledali. S klikom na »zapri«, ki je desno zgoraj, se nam okvirček z razlago zapre. Tam, 

kjer imamo več kot eno stran razlage snovi, se nam spodaj prikaţe zelena puščica, ki nam 

prikaţe še ostalo besedilo. 

 

 

Slika 38:Razlaga parametrov podprogramov. 

 

Programski vidik razlage snovi: 

Okenček z razlago snovi se odpre s pomočjo funkcije gotoAndStop.  

4.5.2.4. Naloge 

 

S klikom  na »Naloge«, se nam levo odpre podmeni treh nalog. Z izbiro naloge se nam s 

klikom na levi odpre naloga, kjer uporabnik vnaša pravilne izpise vrednosti na ekranu. Vse tri 

naloge so sestavljene na podoben način. 
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Rešitve preverimo z gumbom za »potrdi«. Če smo odgovorili napačno se nam napačna 

vrednost izbriše. Zraven imamo tudi gumb »rešitev«, ki nam poda pravilno rešitev. 

 

 

Slika 39:Naloge za prenos po vrednosti in referenci 

 

Programski vidik nalog: 

Za prikaz nalog se uporablja funkcija animateAlpha in funkcija gotoAndStop, ki nam odpre 

nalogo, ki smo si jo izbrali. 

Rešitve se vnašajo v prazne okvirčke, ki se potem preverijo s shranjeno rešitvijo. Pri napačni 

rešitvi se nam vrednost izbriše. 

 

4.5.2.5. Domov 

S klikom na gumb  »Domov«, se vrnemo na začetno uvodno stran. 

 

4.5.3. Konĉno preverjanje  
♦
 

 

Po uvodni strani s klikom na gumb » končno preverjanje «, se nam odpre vas Alteja. Ideja 

končnega preverjanja je, da se človeček, s pomočjo gumbov na tipkovnici, premika gor in dol 

ter levo in desno po vasi. Ko se pribliţa kovancem, ki so razporejeni ob cesti, se mu s 

pritiskom na gumb CTRL, levo odpre vprašanje. Če uporabnik pravilno odgovori na 

vprašanje, se mu v meniju, desno spodaj, prištejejo točke, kovanec pa se izbriše. Ko 

uporabnik izbere dovolj točk, si lahko desno spodaj, najprej izbere zemljišče, nato pa še hiško 

ter se tako naseli v vas. Z izbranim zemljiščem in hišo se nam napis v meniju izbrane 
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moţnosti, obarva rdeče. Cene zemljišč in hišk se pokaţejo, ko se z miško premaknemo na 

izbrani objekt. Ko odgovori na vsa vprašanja pravilno, v vasi ni več kovancev, se na sredini 

prikaţe napis, da je igra končana.  

Slika 40:Zaĉetek preverjanja Slika 41: Konec preverjanja 

 

Vprašanja so dveh tipov, prvi je izbirni tip, kjer uporabnik izbere med ponujenimi moţnostmi, 

pri drugem tipu pa sam vnese pravilen odgovor.  

Slika 42:Izbirni tip vprašanj  Slika 43:Uporabnik sam vnese odgovor 

 

Navodila za začetek igre in navodila za sproti uporabniku poda ţupan (desno spodaj). Za 

dodatna navodila, pa lahko uporabnik klikne na vprašanje, ki je levo spodaj. Tu dobi 

podrobnejša navodila za igro, ki si jih lahko ogleda kadarkoli v igri. 
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Slika 44: Pomoĉ pri konĉnem preverjanju 

 

Programski vidik konĉnega preverjanja:  

Cene hišk in zemljišč se pokaţejo s pomočjo funkcije gotoAndStop.  

Vprašanja izbirnega tipa so deklarirana s pomočjo funkcije RadioButtonGroup. 

Preverjanje odgovorov izbirnega tipa: 

if (myradioGroup1.selection == vprasanje2.pravilno1){         

 st_tock = st_tock+15;         // št. točk se poveča 

  animateAlpha(v11,1,0);    // kovanec z vprašanjem 11 se zapre 

 st_konec=st_konec+1;} 

Vprašanja besedilnega tipa pa se shranijo kot tekst in se primerjajo s shranjeno rešitvijo. 

Prikaz zemljišč in hišk na ekranu pa je s pomočjo funkcije animateAlpha in gotoAndStop. 

Koda za premikanje človeka, po ekranu,  s pomočjo tipk na tipkovnici: 

function stisnjenaTipka(evt:KeyboardEvent){ 

switch (evt.keyCode) { 

    case Keyboard.LEFT: 

    if (clovek.x - sirina2 > 0){ 

     clovek.gotoAndStop(3); 

     addChild(clovek); 

    clovek.x -=15; } 

    break;  

    case Keyboard.RIGHT: 

    if (clovek.x + sirina2 < stage.stageWidth){ 

    clovek.gotoAndStop(2); 



Mateja Karo, Alma Cikotić                                 Didaktične igre pri poučevanju  programiranja 

 

 

68 

 

    addChild(clovek); 

       clovek.x +=15; } 

    break;  

    case Keyboard.UP: 

    if (clovek.y - visina2 > 0){ 

    clovek.gotoAndStop(2); 

     addChild(clovek); 

       clovek.y -=15;  } 

    break;  

    case Keyboard.DOWN: 

    if (clovek.y + visina2 < stage.stageHeight){ 

    clovek.gotoAndStop(2); 

    addChild(clovek); 

              clovek.y +=15; } 

    break; 

    } 

} 

 

 

4.6. PREIZKUS IGRE NA PEDAGOŠKI FAKULTETI 


 
 

Ko je bila igra končana, sva se dogovorili z mentorjem, da bova igro preizkusili na Pedagoški 

fakulteti pri študentih, ki so vpisani na smer Matematika in računalništvo. Odšli sva do prof. 

Irene Nančovska Šerbec, ki nama je predlagala, da igro preizkusiva pri študentih v drugem in 

četrtem letniku. Iz drugega letnika sta bila samo dva študenta, zato sem odgovore analizirala 

skupaj s četrtimi letniki. 

 

4.6.1. Odgovori anketiranih 

 

Bilo je vse skupaj petnajst anketirancev.  Osem anketiranih je bilo ţenskega in sedem 

moškega spola. Dva anketiranca sta hodila v 2. letnik in trinajst anketirancev je hodilo v 4. 

letnik. Dva sta se s programiranjem srečala v srednji šoli, ostali, torej trinajst anketirancev pa 

šele na fakulteti.  
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5. Kako vam je učitelj razloţil podprograme? 

 

Graf 2: Kako uĉitelji razlagajo podprograme. 

 

6. Ali ti je bila učiteljeva razlaga podprogramov dovolj razumljiva?  

 

Graf 3: Kako je uĉiteljeva razlaga razumljiva. 

 

7.  Kaj si pogrešal pri učiteljevi razlagi? 

 

 

Graf 4: Kaj uĉenci pogrešajo pri razlagi. 
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8. Katere metode bi uporabil kot učitelj pri predstavitvi snovi iz programiranja? 

 

 

Graf 5: Metode za predstavitev snovi iz programiranja. 

 

9. Ali bi kot učitelj uporabil igrico pri pouku?  

Od vseh anketirancev jih je deset mnenja, da bi igro uporabili pri pouku in pet bi jo mogoče. 

 

10. V katerem delu učne ure bi uporabil igrico? 

 

Graf 6: Uporaba izobraţevalne igre pri uri programiranja. 
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11. Označi kako si zadovoljen z razlago snovi v igrici: (1 – nisem zadovoljen, …, 5 – zelo 

zadovoljen) 

 

Graf 7: Razlaga snovi v igric podprogrami. 

 

12. Ali ti je bila razlaga snovi s pomočjo igrice razumljivejša?  

S pomočjo igre je bila deset anketirancem razlaga snovi razumljivejša, enemu ni bila in pet 

anketiranih ni bilo prepričanih in so odgovorili z ne vem. 

 

13. a) Kako si bil zadovoljen iz učiteljevega vidika s posameznim delom igrice? 

DELOVANJE PODPROGRAMOV (1 – nisem zadovoljen, …, 5 – zelo zadovoljen)  

 

Graf 8: Uĉiteljev vidik posameznega dela igrice delovanje podprogramov. 
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13. b) Kako si bil zadovoljen iz učiteljevega vidika s posameznim delom igrice? PRENOS PO 

VREDNSOTI IN REFERENCI (1 – nisem zadovoljen, …, 5 – zelo zadovoljen)  

 

Graf 9: Uĉiteljev vidik posameznega dela igrice prenos po vrednosti in referenci. 

 

13. c) Kako si bil zadovoljen iz učiteljevega vidika s posameznim delom igrice? KONČNO 

PREVERJANJE (1 – nisem zadovoljen, …, 5 – zelo zadovoljen)  

 

Graf 10: Uĉiteljev vidik konĉnega preverjanja. 
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14. Ali je bila igrica dovolj pregledna?  

 

Graf 11: Preglednost igre. 

 

15. Kaj ti je bilo pri igrici najbolj všeč?  

 

Graf 12: Dobro pri igri. 

16. Vprašanje bom analizirala pri naslednjem sklopu Ideje za izboljšavo igre. 

 

4.6.2. Analiza odgovorov 

 

Iz grafov lahko razberemo, da profesorji anketiranih niso uporabljali didaktičnih iger pri 

pouku za učno snov na temo programiranja. Mogoče zato, ker učitelji ne poznajo takih iger, 

ali pa se jim enostavno niso zdele funkcionalne. Res pa je, da so anketirani programiranje 

spoznali večinoma na fakultetah, kjer je takih iger manj kot pa v osnovnih šolah. Večina 

anketiranih je bila zadovoljna z učiteljevo razlago, nekateri se niso mogli opredeliti.  Čeprav 

so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da so bili zadovoljni z učiteljevo razlago, so na 

vprašanje »Kaj si pogrešal pri učiteljevi razlagi?« odgovorili, da so pogrešali razumljivejšo 

razlago, nekateri tudi ponazoritev v realnem svetu, kar je bil tudi cilj igre Alteja. Torej, čeprav 

so bili zadovoljni z učiteljevo razlago, so si pri nekaterih urah mogoče ţeleli, da bi učitelji oz. 
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profesorji snov malo bolj jasno razloţili in podali kakšen primer v realnem svetu. Pri 

vprašanju »Katere metode bi uporabil kot učitelj pri predstavitvi snovi iz programiranja?«, so 

lahko izbrali več odgovorov. Veliko jih je izbralo metodo igra in simulacija ter demonstracija. 

Od vseh anketirancev jih je deset mnenja, da bi igro uporabili pri pouku in pet bi jo mogoče. 

Večina anketiranih bi igro uporabilo pri motivaciji in pri ponavljanju ţe osvojene snovi. Ker 

je bil cilj tega testiranja predvsem tudi ugotoviti, ali bi študentje, ki se šolajo za poklic 

profesorja matematike in računalništva uporabili didaktično igro kot učni pripomoček pri 

razumevanju snovi, so bili ti rezultati pozitivni za naju.  

Razlaga snovi v igri je bila večini anketiranih všeč. Najbolj so bili zadovoljni s predstavitvijo 

uporabe podprogramov na splošno. To prikazuje prva scena, ko je uporabnik moral razvrstiti 

hiške in obrtnike. S pomočjo igre je bila deset anketirancem razlaga snovi razumljivejša, 

enemu ni bila in pet anketiranih ni bilo prepričanih in so odgovorili z ne vem.  

Z učiteljevega vidika so bili večinoma zadovoljni s posameznimi deli pri delovanju 

podprogramov. Trije so obkroţili srednjo oceno 3, ostali so višji 4 in 5.  

S posameznimi deli pri prenosu po vrednosti in referenci so bili zelo zadovoljni z razlago 

snovi in nalogami. Povezava in predstavitev jim je bila malo manj všeč. S končnim 

preverjanjem so bili večinoma zadovoljni, spet so trije obkroţili srednjo vrednost 3, ostali pa 

višji dve 4 in 5. Osmim anketirancem je bila igrica dovolj pregledna.  Desetim anketirancem 

je bila najbolj všeč ideja predstavitve igre.  

 

Vzorec testiranih je bil zelo majhen, petnajst študentov. Zato rezultatov ne moremo 

posploševati in predvidevati, da tako velja za večino bodočih profesorjev. Za te, ki pa so bili 

anketirani pa lahko vseeno povzamem, da bi kot učitelji uporabili didaktično igro pri pouku. 

 

4.6.3. Ideje za izboljšavo igre 

 

Po končani igri in tudi med igro so nekateri študenti podali nekaj predlogov za izboljšanje 

same igre.  

Na šestnajsto vprašanje »Kaj bi pri igri izboljšal?» so odgovorili tako: 

 Razumljivejša navodila pri igrici delovanje podprogramov. 

 Nazornejša navodila. 
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 Jasnejša navodila za igranje igre. 

 Uporabnik velikokrat ne ve, kaj točno mora narediti. Dobro bi bilo napisati imena hišk 

na hiše in ne da se ti izpisuje na levi strani, ker je nepregledno. 

 Bolj pregledna in berljiva pisava. 

 Igrica mi je zelo všeč. Mogoče malo bolj jasna razlaga, drugače pa super. 

 Bolj jasna razlaga, človek (da se obrača v levo, ko gremo levo), slike hiš (da bi bile 

različne). 

 V igrici je zelo v redu predstavljeni osnovni koncepti pri programiranju, tako da bi jo 

uporabil pri pouku. 

 Dinamika, bolj sproten odziv. 

Tudi, ko smo se pogovarjali, so bili podobni odgovori in nasveti. Večini je bila igra všeč, prav 

tako tudi ideja predstavitve podprogramov. Motila so jih samo malo nejasna navodila, ki pa 

sva jih s kolegico Matejo Karo takoj po končanem testiranju popravili. 
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5. ZAKLJUĈEK 
 

Izdelave didaktične igre se lotimo s pomočjo razvojnih faz, ki pripomorejo k bolj 

sistematičnem načrtovanju in kasneje k sami izdelavi igre. Pozorni moramo biti na 

premišljeno sestavo zasnove in analize, ki nam predstavlja temelj izdelave celotne igre. 

Pomemben je tako didaktični kot tehnični vidik igre. Igra mora vsebovati ustrezno 

predstavitev teorije ter dobra in premišljena navodila, ki uporabnika vodijo skozi igro. Ne 

smemo pozabiti tudi na smiselnost nalog, s katerimi preverjamo razumevanje osvojene snovi. 

Dobro je, če učencem snov predstavimo s primeri iz realnega sveta, saj si to laţje 

predstavljajo. Pri sami izdelavi se moramo osredotočiti tudi na privlačen videz, ki učence 

pritegne in na samo strukturo igre. Pazljivi moramo biti tako na semantične kot na sintaktične 

napake, ki učenca zavedejo ali pa ga odvrnejo od igranja.  

 

Veliko učencev ima probleme pri vizualizaciji programiranja, zato je dobro pri poučevanju 

programiranja uporabiti didaktično igro, saj si tako učenci laţje predstavljajo delovanje 

programiranja. Pri poučevanju programiranja je zelo pomembno, da so učenci med učenjem 

aktivni. Če česa ne razumejo, je dobro, če sproti vprašajo in naredijo samostojno čim več 

nalog, saj se le tako naučijo dobrega programiranja. Pomembna pa je seveda tudi učiteljeva 

razlaga, ki mora biti prilagojena učencem. S konceptualnim poučevanjem programiranja 

učencu pribliţamo neznano k znanemu, zato se zdi smiselno uporabiti povezavo 

programiranja z realnim svetom.  

Po vsakem narejenem projektu je potrebno narediti tudi testiranje igre, kjer dobimo povratne 

informacije. Te povratne informacije nam koristijo, saj tako izboljšamo igro s tem, da 

popravimo morebitne napake. Tudi midve sva s testiranjem dobili veliko povratnih 

informaciji, ki sva jih upoštevali in tako izboljšali igro. Preden sva se lotili poprave igre, sva 

razmislili o smiselnosti dobljenih informacij. Najin namen je bil, da z igro učencem pribliţava 

pojem in delovanje podprogramov, tako da nazorno prikaţeva razliko med funkcijami in 

procedurami ter razloţiva potek rekurzije na primeru. Predstavili sva tudi razliko med 

prenosom spremenljivk po vrednosti in referenci na njim znanem primeru iz realnega sveta. 

Učitelji lahko najino igro uporabijo kot dodatek k pouku, tako da jo vključijo pri motivaciji ali 

pri utrjevanju in s tem nekaterim učencem pomagajo pri laţjem razumevanju snovi.  
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Mnenje dela v paru: 

Mateja Karo: Za diplomsko nalogo v paru z Almo sem se odločila zato, ker sva se ţe v 

preteklih projektih dobro ujeli. Od izbora teme za igrico do teoretičnega dela sva se odlično 

razumeli. Na veliko stvari sva imeli podobne poglede in zamisli, ki so nama olajšale delo. 

Različne ideje sva znali ustrezno uskladiti in se dogovoriti za najboljšo. Od ideje, ki sva jo na 

začetku skupaj oblikovali, do delitve dela, ki sva si ga razdelili, sva si med sabo pomagali, se 

spodbujali, predvsem pa ena drugo motivirali in tako izpeljali celotno zadevo do konca. 

Veliko mi pomeni tudi to, da sva se med delom zabavali, predvsem pa druţili in tako ohranili 

prijateljski stik. Tudi z usklajevanjem terminov srečanja sva se uskladili,  edina teţava je bila 

ta, da sva iz oddaljenih krajev, zato sva se velikokrat dobili kar preko Skypa. Komunicirali 

sva tudi preko elektronske pošte ter si pomagali z Googlovim dokumentom. Za odločitev za 

delo v paru mi ni ţal. 

Alma Cikotić: Izkušnje s skupinskim delom sem imela ţe med samim študijem, zato sem 

vedela kaj pričakovati  pri pisanju diplomske naloge v paru. Z Matejo Karo sem naredila kar 

nekaj seminarskih nalog in sem vedela, da se bova pri skupinskem delu dobro razumeli. Ker 

sva si z Matejo podobni, nisva imeli teţav kajti,  kar sva se dogovorili, tega sva se tudi obe 

drţali, kar je zelo pomembno za dobro sodelovanje pri skupinskem delu. Prednosti pisanja v 

paru so predvsem v tem, da lahko dobimo več različnih idej. V najinem primeru ta prednost 

izstopa pri izdelavi didaktične igre, kjer je bilo potrebno dobiti dobro zamisel za ponazoritev 

podprogramov v realnem svetu. Prav tako je bilo veliko laţje izdelati didaktično igro v paru, 

saj sva si delo lahko razdelili in tako razvili obseţnejšo igro. Na splošno sva si tudi pomagali 

pri iskanju literature, saj je ena nekaj našla kar bi prišlo v poštev drugi, tako sva pri tem delu 

pisanja diplomske naloge izgubili manj časa. Slabost takega načina dela pa je predvsem v 

tem, da prihajava iz različnih krajev, kar pomeni, da sva predvsem komunicirali na daljavo 

kot na primer preko e-pošte, skypa in telefona, kar pomeni da sva morali usklajevati čas za 

najina posvetovanja. To je tudi edina slabost, ki bi jo lahko omenila. Na splošno sem z 

najinim sodelovanjem zadovoljna, zato vsem ostalim diplomantom priporočam skupinsko 

delo.     
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