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POVZETEK

V diplomskem delu smo predstavili programsko okolje Kodu Game Lab, ki je namenjeno
učencem osnovne šole pri uvodnem učenju programiranja. Učenci z njim spoznajo osnove
programiranja in algoritmičnega razmišljanja. Izvedli smo empirično raziskavo z namenom,
da smo sami preverili primernost okolja za uvod v programiranje. Kodu Game Lab smo tudi
predstavili učencem tretje triade v izbrani osnovni šoli. Učenci se z izdelovanjem lastnih iger
in animacij, skozi problemsko zasnovano učenje, učijo osnovnih programerskih konceptov,
kot so objekti, spremenljivke in pogojni stavek.

Vizualni programski jeziki so vse bolj priljubljeni za začetke programiranja. Učencem so lažje
razumljivi, saj programirajo z manipulacijo vizualnih objektov. Tako se lahko postopoma
privadijo na zahtevnost programiranja in algoritmičnega razmišljanja. Vizualna programska
okolja nudijo zabavo in ne le učenje. Pri vizualnem programiranju prav tako ne potrebujejo
poznavanja sintakse kateregakoli programskega jezika. Zato smo povzeli tudi nekaj njihovih
splošnih lastnosti in značilnosti, preden smo se osredotočili na Kodu Game Lab.

Ključne besede: Vizualno programsko okolje, vizualni programski jezik, poučevanje
programiranja, problemsko zasnovano učenje.
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ABSTRACT

In this thesis we present the programming environment Kodu Game Lab, which is intended
for primary school pupils in learning introductory programming. With this programming
environment pupils learn the basics of programming and algorithmic thinking. We
performed an empirical study with the aim of checking the adequacy of the environment for
introduction to programming. We also presented Kodu Game Lab to pupils in the third triad
in selected primary school. Pupils with making their own games and animations, through
problem-based learning, learn basic programming concepts such as objects, variables, and
conditional sentences.

Visual programming languages are getting more and more popular for the beginnings of
programming. To pupils are easier to understand, since they are programming with the
manipulation of visual objects. So they can gradually get used to the complexity of
programming and algorithmic thinking. Visual programming environments provide not only
learning but also having fun. In the visual programming pupils also do not need any
knowledge of programming language syntax. Therefore, we summarize some of their
general features and characteristics, before we focused on Kodu Game Lab.
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1. UVOD
V 21. stoletju je računalništvo zagotovo ena od disciplin, ki je ne moremo prezreti niti v
osnovnih šolah [18]. Že od nekdaj je veljalo prepričanje, da se otroci med igranjem naučijo
pomembnih lekcij, saj vadijo veščine in obnašanje, ki so uporabne za njihov intelektualni,
socialni, čustveni in motorični razvoj [7].

V računalništvu pa se vedno srečujemo tudi z različnimi igricami, ki nam krajšajo čas.
Marsikdo pa se tudi sprašuje, kako so te igrice narejene. Zelo dobro programsko okolje za
lastno izdelovanje igric je razvilo tudi ameriško računalniško podjetje Microsoft, in za razliko
od večine njihovih izdelkov je Kodu Game Lab za računalnik tudi zastonjski. Razvila ga je
Microsoftova skupina Future Social Experiences (FUSE) Labs. Sodi med vizualna programska
okolja, kjer ni potrebno nikakršno vnaprejšnje poznavanje sintakse programskega jezika,
ampak učenci programirajo s pomočjo grafičnih elementov. Ukazi so že del sistema zato
učenci izberejo tistega, ki se jim zdi najbolj primeren, in že programirajo.

Pri poučevanju računalništva je pomemben del tudi računalniško programiranje, ki se vedno
bolj uveljavlja tudi v osnovnih šolah. Učenci, ki se z učenjem programiranja srečajo prvič,
imajo velikokrat težave pri razumevanju kognitivno zahtevne snovi. Raziskave pa kažejo, da
je dobro, da s programiranjem seznanimo učence zgodaj v osnovni šoli [18]. Programiranje je
koristno, ker razvija otrokove sposobnosti logičnega in algoritmičnega razmišljanja, omogoča
praktični vpogled v svet inženiringa, izboljšuje motivacijo in omogoča učencem, da pridobijo
veščine reševanja problemov. Vendar pa moramo paziti, kakšno okolje izberemo za prvi
programski jezik, da učencev ne odvrnemo od programiranja, ampak jih zanj navdušimo.

Kodu je odličen vizualni programski jezik, ki je namenjen začetnikom programerjem.
Oblikovan je tako, da učitelji lahko brez izkušenj v programiranju in poznavanju Kodu Game
Laba naučijo učence osnovne ukaze in ustvariti igrice. Kodu Game Lab hkrati učencem
omogoča uporabo veliko domišljije in izražanje kreativnih sposobnosti [25]. Z uporabo
ukazov se urijo tudi v matematičnem razmišljanju, geometrijskem modeliranju ter
računalniški grafiki [10].
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Kodu Game Lab ima zanimiv uporabniški vmesnik, za uporabo je enostaven in ima
tridimenzionalno vizualno okolje, kar učencem pomaga pri prostorski predstavljivosti.
Zaradi vseh teh prednosti sem se odločila, da ga podrobneje pregledam in predstavim v
izbrani osnovni šoli kot prvi programski jezik.

1.1.

CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Cilj diplomskega dela je preučevanje vizualnega programskega okolja Kodu za
programiranje z učenci v osnovni šoli, preučevanje uporabnosti Koduja v smislu odnosa
učencev do njega ter glede razumevanja konceptov algoritmičnega razmišljanja. Zanima
me tudi motivacijski faktor uporabe Koduja. Cilj je tudi raziskati ali je programsko okolje
Kodu primerno za začetke programiranja v osnovni šoli ter preveriti ali se učenci po
uporabi Kuduja naučijo osnovnih programerskih konceptov, kot so: objekt, spremenljivka
in pogojni stavek.

Tekom izdelave diplomskega dela bom obravnavala naslednje tematike:


Kako se uporablja Kodu za poučevanje računalništva v OŠ?



Kako učenci sprejmejo program in delo z njim?



Ali se bodo učenci naučili delati s programom?



Ali bo učencem program všeč?



Kakšno vlogo ima vizualizacija pri učenju programiranja?



Kdaj je vizualizacija zares učinkovita?



Ali se bodo učenci naučili kaj je objekt?



Ali se bodo učenci naučili kaj je spremenljivka?



Ali se bodo učenci naučili kaj je pogojni stavek?
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1.2.

VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA

V diplomskem delu je najprej predstavljeno vizualno programiranje, saj Kodu Game Lab
spada med vizualna programska okolja. V tem poglavju je predstavljen še vizualni programski
jezik, koncepti vizualnih programskih jezikov ter strategije vizualnega programiranja.
Zapisane so tudi najpomembnejše prednosti vizualnega programiranja in na koncu je
opisano še nekaj primerov vizualnih programskih okolij, ki so najbolj znani, poleg Kodu Game
Laba.

Po spoznanju glavnih značilnosti vizualnih programskih okolij, sledi opis Kodu Game Laba.
Najprej je opisano nekaj splošnih lastnosti Kodu Game Laba in Kodu Cup, nato sledi opis
uporabniškega vmesnika z razlago pomena vseh orodij. Predstavljeni so tudi vsi možni ukazi
za programiranje.

Programsko okolje Kodu v osnovno šolo vpeljemo s problemsko zasnovanim učenjem.
Didaktični pristop poučevanja programiranja, ki sloni na reševanju problemov je opisan v
poglavju Didaktična paradigma: učna teorija in metodologija pri poučevanju računalniškega
programiranja.

V zadnjem poglavju je predstavljeno poučevanje s Kodu Game Labom, ki smo ga opravili na
osnovni šoli. Opisali smo, kako so potekale učne ure in podali primere nekaterih izdelkov
učencev. Z učenci smo opravili intervju, s katerim smo raziskovali primernost uporabe
Koduja kot prvi programski jezik v osnovni šoli.
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2. O VIZUALNEM PROGRAMIRANJU
Sodobno računalništvo vedno bolj prehaja iz paketne obdelave podatkov k visoko
interaktivnim, grafičnim aplikacijam. Uporaba grafičnih vmesnikov se je razširila v večino
novejših aplikacij, čeprav je izdelava oblike in implementacija programske opreme časovno in
tehnično zahtevna. Tradicionalnim jezikom primanjkujejo mnoge lastnosti, ki so pomembne
za interaktivnost programov, kot so grafika in učinkovite reprezentacije za programe.
Tradicionalni tekstovni programski jeziki vsebujejo le tekstovne konstrukte, kar jim otežuje
grafičen izgled uporabniškega vmesnika, zato se je začelo pospešeno razvijati grafična orodja
za dopolnjevanje tekstovnega programiranja [23].

Osnovni problem tradicionalnih tekstovnih jezikov je, da so osnovani z ukaznim
programiranjem, ki od programerja zahtevajo popoln nadzor nad tokom ukazov. Uporabni so
pri paketnih aplikacijah, kjer je tok ukazov centralizira in linearen, pri visoko interaktivnih
aplikacijah pa je tok ukazov nelinearen, bolj porazdeljen in nepredvidljiv [5].

Z avtomatizacijo sistemov se vse bolj povečuje zahtevnost aplikacij, zato je vse težje,
predvsem za »ne - programerje«, te aplikacije upravljati in nadzorovati, če temeljijo na
tekstovnem programiranju. Problem, ki izpostavlja uporabnost programskih jezikov tudi za
»ne-programerje«, je predmet mnogih raziskav. Zelo uspešno rešitev ponujajo programska
orodja s programskim slogom imenovanim vizualno programiranje [33].

Prvi poskusi vizualnega programiranja so potekali v smereh vizualnega pristopa, z izvedljivimi
diagrami poteka in z demonstracijo želenih akcij na zaslonu. Veliko prvotnih sistemov je bilo
privlačnih in intuitivnih za majhne programe, pri bolj realnih in obsežnih pa so se pojavili
problemi. Vizualno programiranje so zato omejili le na posamezne dele programiranja, kot je
načrtovanje grafičnih programskih vmesnikov (GUI) in vizualizacija relacij med strukturami.
Eden prvih takšnih sistemov je bil Microsoftov Visual Basic [34].

Vizualno programiranje vključuje uporabo grafičnih objektov, kjer programer ustvarja,
organizira in povezuje grafične diagrame in slike, ki predstavljajo različne koncepte
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programskega okolja. Ko je vizualna predstavitev programa končana, diagram lahko izvršimo
neposredno ali pa ga prevedemo v standardno izvršljiv program.
Vizualni program nudi številne privilegije predvsem tistim, katerim je računalniško
programiranje orodje in ne poklic [33].

2.1.

O VIZUALNEM PROGRAMSKEM JEZIKU

Vizualni programski jezik (angl. Visual Programming Language) je vsak programski jezik, ki
uporabniku omogoča grafično upravljanje elementov. Vizualni programski jezik omogoča
programiranje z vizualnimi izrazi, prostorskimi ureditvami besedila in grafičnimi simboli.
Veliko jezikov za vizualno programiranje temelji na ideji »liki in puščice«, kjer se liki
obravnavajo kot subjekti, povezani pa so s puščicami, ki predstavljajo odnose [37].

Pri vizualnem programiranju je kode napisane ročno bistveno manj, kot pri nevizualnih
programskih jezikih, saj lahko marsikaj postorimo z miško [36].

Kljub navideznima dvema dimenzijama pri tradicionalnem programiranju, ki jih predstavljajo
okna urejevalnikov teksta, v pomenskem smislu govorimo le o eni dimenziji [34]. Vizualno
programiranje pa je programiranje, pri katerem na pomen vpliva več kot ena dimenzija.
Primeri takšnih dodatnih dimenzij so večdimenzionalni predmeti, uporaba prostorskih relacij
ali uporaba časovne dimenzije za prikaz pomena »prej-potem«. Vsak večdimenzionalen
objekt je mogoče obravnavati kot znak. Zbirka takšnih znakov pa tvori vizualni izraz [21].

Jezike za vizualno programiranje naprej razdelimo na tri skupine glede na tip uporabljenih
vizualnih izrazov [34]:


jezike, temelječe na ikonah,



jezike, temelječe na obrazcih,



jezike, temelječe na diagramih.

Naj omenimo še, da Microsoft Visual Studio in jeziki, ki jih vsebuje, v bistvu niso vizualni
programski jeziki, so tekstovni in ne grafični. Sam Microsoft Visual Studio je vizualno
programersko okolje, ni pa vizualni programski jezik [34].
5
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2.2.

STRATEGIJE VIZUALNEGA PROGRAMIRANJA

Pri vizualnem programskem jeziku je pogosto zmotno mišljenje, da je cilj vizualnega
programiranja popolna odprava besedila. To mišljenje je zmotno, saj večina vizualnih
programskih jezikov vsebuje vsaj nekaj besedila v večdimenzijskem kontekstu. Skupni cilj
vizualnih programskih jezikov pa so seveda izboljšave za pregledno oblikovanje ukazov.
Priložnost za te izboljšave pa so možne zaradi dejstva, da imajo vizualni programski jeziki
manj sintaktičnih omejitev za izražanje programa. To nam omogoča večjo svobodo pri
raziskovanju programskih mehanizmov, saj v preteklosti še niso bile mogoče [21].

Najbolj pogosti cilji raziskav so bili narediti programiranje bolj razumljivo, izboljšati
pravilnost, s katero ljudje izvajajo opravila in izboljšati hitrost programiranja.

Da bi te cilje dosegli, so pomembne štiri strategije, uporabljene pri vizualnem programskem
jeziku [21]:


konkretnost,



neposrednost,



jasnost,



takojšnje vizualne povratne informacije.
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2.3.

TOKOVI VIZUALNIH PROGRAMSKIH JEZIKOV

Koncepti, na katerih temelji vizualno programsko orodje, so zelo različni. Da bi le te razumeli
bolje, jih delimo na tokove, ki se izražajo v vizualnem programskem jeziku [33]:


tok podatkov (angl. flow of data),



tok materiala (angl. flow of material),



tok nadzora (angl. flow of control).

2.3.1. Tok podatkov

Najpogostejša paradigma tokov, ki je bila sprejeta od vizualnih programskih jezikov je tok
podatkov, ki je imenovan tudi pretočno programiranje (angl. dataflow programming).
Tekstovni jeziki pogosto sledijo imperativnemu programskemu modelu. Imperativno
programiranje vključuje natančno zaporedje ukazov ali operacij, ki se izvajajo eden za
drugim. Stranski učinek izvajanja teh operacij je upravljanje s podatki, sam pretok podatkov
pa je skrit [33].

Za razliko od imperativnega programskega modela, programski model toka podatkov vzame
podatke za primarno osnovo, na kateri je sestavljen program. Stranski produkt toka
podatkov skozi program so operacije, ki se zgodijo. Programi toka podatkov se sprožijo z
vhodnimi podatki in se izvajajo dokler podatki tečejo [33].

Tok podatkov je priljubljen računalniški model vizualnih programskih jezikov. Model toka
podatkov omogoča računalniški pogled, ki prikazuje pretok podatkov iz enega filtra v
drugega, poleg tega pa omogoča ogled ekranov z različnih točk [17]. Zaradi enostavne
vizualizacije programov toka podatkov ne preseneča, da je veliko programskih jezikov
sprejelo ta model za svojo osnovo.

7

KODU KOT PRVI PROGRAMSKI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI

Programi toka podatkov so vizualizirani kot podatkovni bloki, ki se povezujejo z žicami.
Podatki tečejo v bloke po enih žicah, z blokov ven pa tečejo po drugih. Blok začne izvajanje
takoj, ko so podatki na voljo na vseh vhodnih žicah. Posamezni bloki podatkov opravljajo
različne naloge, zato je možno, da več blokov izvajamo vzporedno (paralelno) [33]. Jeziki toka
podatkov se večinoma izvajajo vzporedno, ne čakajo na ukaze kaj naj najprej naredijo,
ampak so vse operacije na voljo in pripravljene na delo ob istem času [38].

Eno od najbolj znanih vizualnih programskih okolij po konceptu toka podatkov je LabVIEW
[33], ki je kratko opisan v poglavju 2.5.1.

2.3.2. Tok materiala

V splošni uporabi vizualnih programskih orodij tok materiala ni zelo pomemben, vendar pa je
pomemben za vizualna programska orodja, namenjena uporabi laboratorijev.

V avtomatiziranih laboratorijih je tok materiala enako pomemben kot tok podatkov. Tok
materiala vključuje surovine, kot so kemični reagenti, novo proizvedeni materiali (npr.
sintetizirane molekule, oligonukleotidi), ter laboratorijski pripomočki, kot so epruvete in
kapalke.

V teh komercialnih produktih, vključno s pripomočki, se v uporabi virtualnih programskih
orodij odraža tok materiala [33].

2.3.3. Tok ukazov

Zadnji tok, ki ga bomo omenili, je tok ukazov. Koncept tega toka je veliko bolj primerljiv s
standardnim imperativnim programiranjem, kot tok podatkov ali materiala. Orodje, ki je
najpogosteje uporabljeno za grafično predstavitev toka ukazov, je diagram poteka (slika 1).
Standardni diagram poteka je diagram iz manjšega števila geometrijskih likov, povezanih s
puščicami. Ukazi potekajo od enega lika do drugega vzdolž puščic, ki jih povezujejo med
seboj in tvorijo pot [33].
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Liki so različnih oblik, da je diagram poteka bolj razumljiv. Za začetek in konec diagrama
poteka sta lika ovalna, pravokotni liki so namenjeni prireditvenim stavkom, v paralelograme
pa se običajno vpiše vhodne in izhodne podatke [33].

Rezultat izvedbe izjave toka ukazov je odvisen od izbire poti, lahko je možna ena, dve ali pa
ima več možnih poti [39]. Če je več možnih poti, je na puščici označeno, kaj določena pot
predstavlja.

Slika 1: Primer diagrama poteka [35]

9
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2.4.

PREDNOSTI VIZUALNIH PROGRAMSKIH OKOLIJ

Vizualno in tekstovno programiranje imata veliko skupnega. Predvsem za našo ciljno
skupino, to so učenci osnovne šole ima vizualno programiranje veliko prednosti.
Pomembne prednosti so naslednje:


vizualna programska okolja imajo dobro vizualno podobo, za katero še ne obstaja
primerljivo tekstovno programsko okolje [37],



grafična predstavitev programskega okolja predstavlja njegovo glavno funkcijo, zato
za razumevanje ni potrebno dobro poznavanje sintakse jezika [33],



grafični konstrukti dovoljujejo le tisto, kar je možno uporabiti, zato ne pride do
sintaktičnih napak, saj je možno združevanje le tistih ukazov, ki so med seboj
kompatibilni [33],



vzporedno se lahko izvaja več ukazov hkrati [33],



ne potrebujemo razmišljati o obsežni kodi, ampak le o dogodkih in njihovih
posledicah [34],



ni kompleksnih problemov, so samo manjši, teh pa je več [34],



kljub olajšanemu delu na koncu dobimo programsko kodo, kakršno bi dobili tudi s
klasičnim pristopom [34],



bolj primerno okolje za začetke programiranja,



multidimenzionalnost,



tuj jezik je potrebno poznati osnovno, ni potrebno dobro znanje, saj je vse
uprizorjeno tudi grafično.
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2.5.

PRIMERI VIZUALNIH PROGRAMSKIH OKOLIJ

V naslednjih podpoglavjih je opisano nekaj bolj znanih vizualnih programskih okolij.

2.5.1. LabVIEW

LabVIEW, ki je okrajšava za Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Virtual
Workbench, je razvojno okolje za vizualni programski jezik od National Instruments. Njegov
grafični vmesnik se imenuje »G«. Prvotno je bil izdelan za Apple Macintosh (1986), sedaj pa
deluje na različnih platformah, kot so Microsoft Windows, UNIX, Linux in Mac OS X [40].

LabVIEW je namenjen predvsem znanstvenikom in inženirjem, ki se lahko ne glede na svoje
izkušnje hitro in cenovno učinkovito srečujejo s krmiljenjem strojne opreme, sistemi
distribucije in meritvami, analizirajo podatke, imajo skupno rabo rezultatov. LabVIEW je
uporaben tudi v visokošolstvu, saj spodbuja raziskovalce k večji produktivnosti in izboljšuje
način učenja študentov. Namesto dolgotrajnega zbiranja podatkov se lahko profesorji in
študentje osredotočijo na rezultate in koncepte [41].
Najnovejša različica LabVIEW je LabVIEW 2012, ki ima veliko novih in izboljšanih funkcij [42].
Uporabniški vmesnik LabVIEWa je prikazan na spodnji sliki (slika 2).

Slika 2: LabVIEW uporabniški vmesnik [43]

11

KODU KOT PRVI PROGRAMSKI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI

2.5.2. Scratch

Scratch je novejše vizualno okolje (2007), ki je bilo narejeno za učenje programiranja. Učenci
z njim lahko programirajo svoje računalniške igre, izdelujejo animacije ali interaktivne
zgodbe. Svoje igre lahko delijo z drugimi, izmenjujejo izkušnje in se pri tem učijo. Program
Scratch je razvil Media Lab z ameriške univerze MIT, zgledovali pa so se po znamenitih
kockah Lego. Učenci namesto pisanja zapletenih kod premikajo in zlagajo grafične bloke, ki
vsebujejo različne programske ukaze, ne potrebujejo pa predznanja [2].

Programsko okolje Scratch deluje v operacijskih sistemih Microsoft Windows, Mac OS X in
Linux. Najnovejša različica je 1.4, ki je izšla julija 2009 [44].

Uporabniški vmesnik Scratcha je prikazan na spodnji sliki (slika 3).

Slika 3: Scratch uporabniški vmesnik [45]

12

KODU KOT PRVI PROGRAMSKI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI

2.5.3. Alice

Alice je inovativno tridimenzionalno programsko okolje, ki omogoča preprosto ustvarjanje
animacij, kot je pripovedovanje zgodb, igranje interaktivnih iger ali videov, ter deljenje
svojega dela na svetovnem spletu z drugimi.
Alice je prosto dostopno programsko okolje, namenjeno učencem, ki se z objektnim
programiranjem srečujejo prvič. Učencem omogoča, da se naučijo osnovnih pojmov
programiranja z ustvarjanjem filmov in preprostih video iger [48].
Učenci v uporabniškem vmesniku ustvarjajo program s ploščicami, ki jih povlečejo in spustijo.
Alice učencem omogoča, da takoj vidijo kako program deluje, kar jim omogoča lažje
razumevanje odnosov med izjavami in obnašanjem predmetov v animaciji [48].
Alice je bila prvotno razvita na univerzi v Virginiji, nato pa so leta 1997 razvoj nadaljevali na
privatni univerzi Carnegie Mellon. Programsko okolje Alice deluje v operacijskih sistemih
Microsoft Windows, Mac OS X in Linux [47].
Najnovejša različica, ki je izšla je Alice 3, ki je namenjena srednjim šolam, starejša Alice 2 pa
je prilagojena za uporabo v osnovnih šolah in za začetnike [46].
Uporabniški vmesnik Alice je prikazan na spodnji sliki (slika 4).

Slika 4: Alice uporabniški vmesnik [49]
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2.5.4. Squeak

Squeak je odprtokodni Smalltalk z močno multimedijsko opremo. Na voljo ima široko paleto
projektov, od izobraževalnih platform do komercialnega razvoja spletnih aplikacij. Squeak
uporablja nove načine poučevanja matematike in znanosti. Ponuja realne žive predmete v
okolju, takoj ko se naredi sprememba na določenem predmetu, se spremeni njegovo
obnašanje, brez ponovnega zagona sistema. Predmete se lahko tudi spremeni in ustvarja
med izvajanjem aplikacije [50].
Squeak je bil razvit v raziskovalni skupini v Applu, deluje pa v operacijskih sistemih z
multiplatformo Microsoft Windows, Mac OS X, Unix, iOS in Linux. Najnovejša različica je 4.3,
ki je izšla decembra 2011 [51].
Uporabniški vmesnik Squeaka je prikazan na spodnji sliki (slika 5).

Slika 5: Squeak uporabniški vmesnik [51]
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3. KODU
Kodu, ki se je originalno imenoval Boku, je novejši vizualni programski jezik, ki ga je razvil
Microsoft Fuse Lab. Nastal je v juniju 2009. Programsko okolje lahko teče na Xbox-u le z
uporabo igralne konzole in je plačljivo, na voljo pa je tudi brezplačna različica za Microsoft
Windows XP, Visto in 7. Dostopna je na uradni spletni strani Microsoft Research [26].

Kodu je vizualno programsko orodje, ki je zgrajeno po idejah že obstoječih projektov, kot so
Logo, AgentSheets, Squeak, Scratch in Alice [26]. Ustvarjalci so navdih dobili v robotiki, tako
da je vsak karakter in objekt v Koduju programiran tako, da ima individualno interakcijo s
svetom [19].

Jedro projekta Kodu je programski uporabniški vmesnik. Programski jezik je enostaven in
celotno temelji na ikonah. Programi so sestavljeni iz strani kjer najdemo dogodke, ki se delijo
na pogoje (angl. When) in dejanja (angl. Do), predstavljena kot pravilo. Pravila so
obravnavana vsa hkrati. Vsaka beseda v pravilu je predstavljena kot ploščica. Ploščice so
postavljene znotraj ukaznih sklopov. Programski jezik Kodu je posebej zasnovan za razvoj
igre in vsebuje okolja, ki izhajajo iz igralnih scenarijev. Programi so izraženi fizično z uporabo
vida, sluha in časovnega nadzorovanja obnašanja objektov [27], [19].

Kodu je namenjen predvsem otrokom, največji uspeh pa dosežejo otroci, ki so stari 8 let
oziroma več. Mlajši otroci pa najlažje delajo s pomočjo staršev, starejših bratov, sester,
učiteljev, mentorjev. Za programiranje s Kodujem se lahko odloči vsak, otrok ali odrasel, in za
to ne potrebuje nobenih predhodnih programerskih znanj in izkušenj, saj je jezik temu
primerno enostaven. Kodu je poleg učenja programiranja primeren za učenje kreativnosti,
reševanja problemov ter za ustvarjanje interaktivnih zgodb. Otrokom pomaga pri kritičnem
mišljenju in jih uvaja v logično razmišljanje, učijo se priti do težjih ciljev z uporabo
obvladljivih korakov. Z uporabo Koduja se učijo tudi oblikovanja, ustvarjalnosti in gradijo
boljše medsebojne odnose. Kodu uvaja uporabo pogojev in dejanj, s tem se učijo kaj pomeni
vzrok in kaj učinek [29].
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Kodu je programsko okolje z inovativnim uporabniškim vmesnikom, ki je od drugih projektov
boljši v številnih pogledih. Namesto rastrske ali 2D grafike, uporablja 3D vizualno okolje,
podobno vendar boljše kot Alice. Prednost Koduja je tudi v tem, da uporablja posebne
vizualne ukaze prek miške in bližnjic prek tipkovnice, kar uporabniku močno olajša delo in
poveča predstavljivost programiranja.

Programsko okolje Kodu podpira že več jezikov, primarno je v angleškem jeziku, možna pa je
nadgradnja jezikov, kot so španščina, nemščina, ruščina, italijanščina, francoščina, poljščina,
nizozemščina, islandščina, grščina, hebrejščina in arabščina. Poleg osnovnega znanja
angleščine, ali katerega od drugih že podprtih jezikov, ni potrebno predhodno znanje
oziroma učenje programiranja pred uporabo. V okolju Kodu so programski ukazi že del
sistema. Takoj, ko se začnemo igrati in poskusimo sestaviti svojo prvo igro, že začnemo s
programiranjem. Pri Koduju ni potrebno pisanje dolgih ukazov, s tem ko se odločimo kateri
objekt bomo uporabili pri programiranju, se nam že ponudijo možnosti, ki jih lahko
uporabimo za določen objekt. Programsko okolje nam že samo po sebi omejuje možnosti, ki
so dovoljene, tako da ne moremo sprogramirati nesmiselnih ukazov. Tako se programerji
začetniki lažje učijo algoritmičnega razmišljanja, ni pa se jim potrebno ukvarjati s
sintaktičnimi napakami.

Kodu vsebuje programski jezik, ki je razdeljen v ukazne sklope. Za učenje je okolje enostavno.
Vsebuje tudi veliko zvočnih predlog. Grafični urejevalnik ponuja možnosti urejanja sveta za
programiranje, kjer lahko ustvarimo tla različnih barv, do hribov in dolin, lahko ustvarimo
tudi vodo in podvodni svet. Lahko dodajamo tudi pot, po kateri se objekti gibljejo, rože,
stene. Poleg ustvarjanja svojega sveta pa imamo tudi možnost pred nastavljenih, že zgrajenih
svetov, ki jih lahko uporabimo pri lastnih projektih. Uporabnik ima na voljo veliko objektov,
ne more pa dodajati svojih, saj ima vsak objekt že pred nastavljene možnosti programiranja,
kateri ukazi so za te objekte smiselni. Tako se na primer ladja ne more premikati po kopnem.
Vsakemu objektu posebej nato določimo, kar želimo da se z njim dogaja. Kako naj se
premika, ali naj oddaja kakšne zvoke, kdaj strelja, dobi točke, zmaga, kako naj se odzove na
druge objekte.
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Za začetek programiranja Kodu ponuja tudi veliko vaj, ki uporabnika vodijo skozi osnove
programiranja s Kodujem in nato stopnjuje težavnost skozi nadaljnje vaje. Uporabniki za
enostavne začetne igrice ne potrebujejo veliko časa, vendar bodo kompleksnejše igre
zahtevale že bolj vešče programerje [28]. S tem pa Kodu nudi tudi izpopolnjevanje znanja in
je primeren za večino programerjev, ki želijo ustvarjati svoje igre. Z nekaj domišljije lahko
vsak sestavi veliko svojih iger.

Kodu Game Lab Community inPlanet Kodu

Planet Kodu je razvil IdeasLAB za podporo uporabnikom Kodu Game Lab za uporabo na
računalniku brez programskega jezika za otroke. Zgrajen je bil za pomoč hitro rastočemu
Kodu Game Lab Community. Uporaba Kodu Game Laba daje otrokom možnost, da pristopijo
k reševanju problemov in k sodelovalnemu učenju na povsem nov način. Z vajami, izzivi in
vzorčnimi igrami, Planet Kodu uporabnikom ponuja priložnost, da se povežejo in prispevajo k
skupnosti.

Kodu Kwestions ponuja uporabnikom oglaševanje programskih izzivov, s katerimi se
srečujejo v Koduju in dobijo veliko možnih rešitev od drugih članov skupnosti. Člani Planet
Kodu lahko tudi zaslužijo značke in točke, glede na njihove prispevke v portalu [30].

Na spletni strani Kodu Game Lab community lahko uporabniki najdejo vse, kar potrebujejo
za začetek programiranja v Koduju. Na začetni strani najdejo najnovejše novice v povezavi s
Kodujem, svetove in igrice, ki so razvrščene v tri skupine, najprej najnovejše, potem najbolje
ocenjene in na koncu najbolj popularne. Ko se uporabnik odloči, kateri svet bi si rad
prenesel, mu je na voljo tudi opis ter komentarji, ki so jih podali ostali uporabniki na ta svet.
Svet se po prenosu naloži neposredno v programsko okolje Kodu, prav tako pa lahko svoje
igrice, ki jih uporabnik želi deliti z drugimi naloži takoj, le prijavljen mora biti na spletni strani.
Na voljo je tudi kratek opis, kaj Kodu je in nekaj video vodičev za pomoč. Na strani najdemo
tudi forum, kjer ustvarjalci pišejo obvestila, vsi uporabniki pa lahko postavljajo vprašanja,
odgovarjajo ter pišejo predloge in izboljšave za Kodu. V forumu je odprta tudi poseben
forum za učitelje, kjer si izmenjujejo mnenja in možnost uporabe Koduja v poučevanju [31].
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Kodu Cup

Ni dvoma, da ima večina otrok rada tehnologijo in igra igrice. Na trgu je veliko igralnih
sistemov in težko je najti otroka, ki nima nobenega. Microsoft pozna in ceni navdušenje
otrok do igric, zato je ustvaril tekmovanje v Koduju, kjer si otroci nadgrajujejo svoje znanje in
za to lahko dobijo lepe nagrade [32].

O Kodu Cup tekmovanju [24]


Microsoft Kodu Cup je ameriško tekmovanje v izdelovanju igric za otroke.



Obstajata dve starostni kategoriji: od 9 – 12 in od 13 – 17 let.



Vsi otroci, mlajši od 13 let morajo imeti privoljenje staršev za sodelovanje na
tekmovanju.



Izdelki se ocenjujejo glede na inovativnost, faktor zabave, kakovost in predstavitev.



Otroci iz vsake starostne skupine lahko dobijo nagrade zase in za šolo.



Otroci morajo ustvariti in posredovati igre od marca do maja vsako leto.
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3.1.

UPORABNIŠKI VMESNIK

Ob zagonu programa Kodu Game Lab se nam odpre okno, kjer imamo možnosti nadaljevanja
zadnje igre, naložiti svet (slika 6), pomoč uporabniku, osnovne možnosti za delovanje
uporabniškega vmesnika, ter izhod iz Koduja.

Slika 6: Nalaganje sveta

Programiranje začnemo tako, da izberemo nov prazen svet, lahko pa uporabimo svet, ki ga je
že nekdo ustvaril in nam je všeč. Z drugimi besedami, ni se nam potrebno ukvarjati z izdelavo
sveta. Vendar pa je pri nekaterih svetovih potrebno paziti, saj so lahko nekateri objekti že
sprogramirani, zato je potrebno na začetku prebrati opis, kaj se na določenem svetu že
nahaja.

Pri nalaganju sveta imamo tudi možnost, da nadaljujemo delo pri lastnih svetovih, najdemo
pa jih zelo enostavno, saj le kliknemo na My Worlds, kjer se nam pokažejo po datumu urejeni
svetovi, ki smo jih že ustvarili in shranili sami.

Svet, ki smo ga našli na spletni strani, se nam shrani pod Downloads, tam so le tisti, ki smo jih
sami uvozili, zato jih seveda tudi takoj najdemo.
Za začetek dela s Kodujem pa imamo na voljo tudi lekcije, kjer se lahko učimo osnov dela, od
dodajanja objektov, sveta ter do bolj zahtevnega programiranja. Za zahtevnejše lekcije
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imamo na voljo tudi rešitev, če sami ne bi prišli do nje. Nato pa so še posebej primeri
narejenih iger, ki so že sprogramirane, nekatere bolj, druge manj. Seveda pa je na koncu tudi
možnost, da izbiramo med vsemi svetovi naenkrat, ki pa jih lahko filtriramo glede na datum,
ali pa na želje, ali je to akcijska igrica, pripoved, itd. Ko si izberemo svet, v katerem bomo
delali, pa se nam odpre uporabniški vmesnik, kjer poteka delo.

V nadaljevanju bomo uporabniški vmesnik Koduja (slika 7) opisali. Opisujemo uporabniški
vmesnik, ki je v angleškem jeziku, ker žal ni preveden v slovenščino.

Slika 7: Uporabniški vmesnik Koduja

Zgoraj na levi strani imamo ukaze in bližnjice za miško in tipkovnico, ki so nam v pomoč pri
delu. Posebej so primerni na začetku, ko še ne poznamo vseh ukazov. Ukazi se spreminjajo
glede na orodje, s katerim trenutno upravljamo.
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V centru uporabniškega vmesnika opazimo prizorišče dogajanja v trenutni igrici, kjer je svet,
ki smo ga ustvarili oziroma naložili, ter vsi objekti, ki so že ustvarjeni. Svet vidimo skozi
celotno urejanje, razen v oknu za programiranje določenega objekta, takrat se nam
prizorišče omegljeno postavi v ozadje.

Na desni strani, takoj ob svetu imamo termometer, ki nam prikazuje, koliko objektov in sveta
še lahko ustvarimo glede na zmogljivost našega računalnika, da bo programsko okolje še
vedno delalo brez večjih težav. Ko se termometer obarva rdeče je to znak, da moramo
ukrepati in odstraniti nekaj odvečnih objektov, ali pa nekoliko zmanjšati velikost sveta, sicer
bo delo potekalo počasneje in bo oteženo.

Spodaj imamo čez celotno dolžino uporabniškega vmesnika orodja, s katerimi urejamo svet
ter objekte. Orodja so za prehod v domači meni, za igranje sveta, za premikanje sveta, orodje
za objekte, orodje za urejanje poti, tri orodja za urejanje sveta, orodje za vodo, orodje za
hitro brisanje objektov ter na skrajno desnem robu še orodje za dodatne nastavitve sveta.

ORODJE ZA PREHOD V DOMAČI MENI -

Skrajno levo orodje nam nudi možnost za prehod v domači meni, v katerem se nam odprejo
nove možnosti (slika 8).

Slika 8: Domači meni
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Prva možnost je za igranje sveta, ki smo ga ravno urejali, naprej imamo možnost nadaljnjega
urejanja. Ker je delo vedno treba sproti shranjevati, da se nam po pomoti ne izbriše, pa
imamo v tem meniju tudi možnost, da naš svet shranimo. Če smo ga že kdaj prej shranili,
nam programsko okolje samo ponudi prepis obstoječega sveta, v nasprotnem primeru mu
moramo določiti ime, pod katerim bomo naš svet naslednjič našli. Pri shranjevanju imamo
tudi možnost opisa sveta, da se lažje znajdemo, ko ga želimo ponovno igrati oziroma urejati
(slika 9). Svetu lahko dodamo tudi številko različice, če želimo imeti nadaljevanje prejšnjega
sveta, lahko pa dodamo tudi tip igranja, da jo lažje najdemo preko filtrov.

Slika 9: Okno za shranjevanje

S klikom na Load World se nam odpre meni z drugimi svetovi. Tako lahko že od tu začnemo
izdelovati drug svet, če smo dobili kakšno novo idejo in ne rabimo hoditi v glavni meni.

Če želimo izdelati nov svet, pa imamo na voljo naslednjo možnost New empty world. Morda
si zaželimo pogledati celotno kodo sveta, ki smo ga ustvarili, imamo tudi to možnost. Tu
lahko hitro natisnemo celotno kodo s klikom na Print kode for level. Na koncu pa imamo še
možnost izhoda v glavni meni, kjer lahko zaključimo delo.
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IGRANJE SVETA -

Ko programiramo, moramo seveda vedno tudi preizkusiti, če smo sprogramirali prav. Temu
je namenjen gumb za igranje sveta, saj s pritiskom nanj zaženemo igro in preizkusimo, če vse
deluje kot želimo ali moramo kaj popraviti. Pri igranju moramo biti pozorni, saj je napaka
lahko majhna in je ne opazimo takoj, zato moramo preizkusiti celoten potek in ne le
zadnjega dodanega pravila.

ORODJE ZA PREMIKANJE SVETA-

V Koduju imamo tridimenzionalen svet, zato moramo imeti tudi omogočen pogled z različnih
zornih kotov. Z uporabo kroga na miški lahko svet približamo, ko želimo videti bolj natančno,
oziroma lahko svet oddaljimo, ko želimo pogledati celoto.

Z levo tipko na miški premikamo celoten svet, to nam pride prav predvsem takrat, ko imamo
približan svet, in se tako premikamo do drugih objektov, ki jih ne vidimo.

Z desno tipko na miški pa spreminjamo pogled na svet. Lahko pogledamo iz ptičje
perspektive, od spodaj ali pa le obrnemo svet in vidimo objekte postrani ali od zadaj. Zorni
kot spreminjamo tudi takrat, ko želimo bolj natančno videti hribe in doline, pogled si
poljubno prilagodimo.

ORODJE ZA OBJEKTE-

S klikom na orodje za objekte lahko dodajamo nove objekte v trenuten svet, lahko pa že
obstoječe objekte urejamo.

Nov objekt dodamo z levim klikom na miški nad svetom, na delu, kjer želimo da je objekt
postavljen. Odpre se nam okno z možnostmi, kjer si izberemo objekt, ki ga želimo dodati.
Izbiramo lahko med različnimi objekti (slika 10), kot je Kodu, Kolesar, Ladja, Želva, Oblak itd.
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Na izbiro pa imamo tudi objekte, ki se ne premikajo, ampak z njimi vseeno lahko upravljamo.
To so na primer žoga, drevo, jabolko, skala, tovarna, itd. Ti objekti so primerni predvsem za
programiranje, ki ni odvisno le od določenega objekta.

Slika 10: Dodajanje novega objekta

Ko imamo objekt dodan, pa ga urejamo. Vse urejanje poteka tako, da se najprej z miško
pomaknemo na objekt, tako da le ta zažari rumeno.

Z levim klikom na miško ga lahko premaknemo drugam, če nam trenutno mesto ni všeč. Ko
objekt žari, mu lahko spremenimo barvo s puščicama levo in desno na tipkovnici, možne
barve pa se nam prikažejo na vrhu uporabniškega vmesnika. Trenutno izbrana barva je
povečana, prav tako pa spremembo vidimo takoj na objektu. Barve so pomembne, ko imamo
več podobnih objektov, da jih lažje ločimo med seboj.
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Z desnim klikom na objekt se nam prikažejo možnosti (slika 11).

Slika 11: Urejanje objekta

Najbolj pomembna je seveda možnost programiranja, zato je prva. V oknu za programiranje
se naredi vse, kar se dogaja na svetu, brez tega imamo le svet, kjer se ne dogaja nič.
Naslednja možnost je sprememba nastavitev, ki veljajo le za določen objekt. Nastavitev je
veliko, lahko nastavimo da je objekt neranljiv, da ostane nad vodo oziroma se potopi, vse je
odvisno od naše domišljije in želja, kako naj bi igra potekala. Če nastavitev ne spreminjamo
ostane tako, kot je nastavljeno na začetku in je največkrat uporabljeno.

Objekt lahko izrežemo, ga kopiramo ter mu spreminjamo velikost, ga obračamo, spustimo na
tla, ali višje v zrak, odvisno kakšen objekt imamo. Jabolko recimo ne more lebdeti v zraku,
zato takoj pade na tla, medtem ko Kodu lahko.

ORODJE ZA UREJANJE POTI –

Pot dodamo, ko želimo, da se nam določeni objekti premikajo sami le po določenem delu
sveta. Pot dodamo tako, da na delu kjer jo želimo ustvariti, kliknemo na levo tipko na miški.
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Prikaže se nam prvo vozlišče, ko dodamo naslednjega pa se naredi pot med njima. Vozlišča
lahko povežemo med seboj, ni pa nujno. Ko končamo z dodajanjem vozlišč, le kliknemo na
desno tipko na miški in pot je narejena.

Poti so lahko različnih barv, da jih ločimo med seboj, ko jih imamo več. Prav tako imamo na
voljo več različnih poti, običajna je nevidna med igranjem. Preden začnemo z izdelavo poti,
lahko z desno tipko na miški določimo vrsto poti, na voljo imamo cesto, zid ali cvetlično pot.
Znotraj vsake vrste poti pa nato lahko še izbiramo tip, kot je različna debelina ceste, ograja
namesto stene in različne rože. Določimo ga tako, da se postavimo na vozlišče, ki zažari
rumeno in nato s tipkama gor in dol na tipkovnici izbiramo med ponujenimi tipi poti.

Z desno tipko na miški pa imamo možnosti, da spreminjamo tudi višino vozlišča, tako lahko
na primer dobimo most, ali pa naknadno dodajamo vozlišča že narejeni poti. Vozlišče
izbrišemo, če pritisnemo možnost delete. Prav tako vozlišče izbrišemo, če se z miško
postavimo na vozlišče in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici.

ČOPIČ ZA TLA-

S čopičem dodajamo tla za naš svet. Z levo tipko na miški svet dodajamo, z desno tipko pa ga
brišemo.
Levo nad čopičem se nam pokaže znak

, in s klikom nanj se nam pokažejo možnosti

barv tal. Izbiramo lahko med 121 barvami in vzorci tal. Svet je lahko sestavljen iz veliko
različnih barv, ob vsakem prestopu objekta na drugačen teren pa lahko programiramo
dejanja. Imamo tudi možnost kockastih ali ovalnih tal s tipkama gor in dol na tipkovnici.
Desno nad čopičem se pokaže znak

, in s klikom nanj se nam pokažejo možnosti,

kakšne oblike naj bo čopič za dodajanje sveta. Na voljo imamo tudi možnost magične palčke,
ki nam označi celoten del ene barve in tako enostavno zamenjamo barvo, brez da bi se
ponovno trudili z urejanjem, ali svet ene barve zbrišemo, in dobimo poti, prepade.
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ORODJE ZA HRIBE IN DOLINE -

S tem orodjem ustvarjamo hribe in doline v našem svetu, da je bolj realno ter da je dogajanje
bolj zapleteno. Z levim klikom na miški ustvarjamo hrib, z desno pa doline.
S klikom na to orodje, se nam ponovno pokaže znak

kjer določimo, kako grobo naj se

hrib naredi.

ORODJI ZA UREJANJE HRIBOV IN DOLIN -

S tema dvema orodjema urejamo hribe, tako da naredimo en del višji, drug nižji, lahko
naredimo koničast hrib, gladimo in otežujemo prehod tal. Ti dve orodji nam pomagata tudi,
ko pripravljamo teren za vodo.

ORODJE ZA VODO -

S tem orodjem dodajamo vodo. Na voljo imamo deset različnih tekočin, modre, zelene, lava,
črna in temna voda.

Ko dodajamo vodo, moramo temu primerno že prej urediti svet, saj vodo dodajamo
celotnemu svetu. Če nimamo višjih in nižjih tal, potem bo voda povsod.
Podobno kot pri ostalih orodjih z levo tipko na miški vodno gladino višamo, z desno pa
nižamo.

ORODJE ZA HITRO BRISANJE OBJEKTOV -

To orodje nam pomaga, če smo na svet dodali preveč objektov in jih želimo hitro zbrisati. S
klikom na znak za brisanje se nam pokaže velikost brisanja, ki si jo lahko prilagodimo glede
na število objektov za izbris. Objekt, ki se bo izbrisal se obarva rdeče, tako vidimo kaj točno
bomo izbrisali.
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ORODJE ZA DODATNE NASTAVITVE SVETA -

S klikom na ta gumb se nam odpre novo okno, kjer imamo dodatne nastavitve sveta. Tu
lahko nastavimo, ali imamo ob robu sveta steklen zid, ali pa pademo z njega. Imamo
nastavitve kamere, nastavitve barve neba, svet igramo lahko tudi ponoči. Na voljo imamo
možnosti glasnosti zvokov ob različnih dejanjih. Nastavimo lahko na kakšen način naj se nam
zažene svet, ko ga želimo igrati. Lahko se zažene normalno, brez posebnosti, imamo možnost
zagona z naslovom ali opisom sveta, kamor napišemo navodila po želji, ali pa začnemo igro z
odštevanjem kamor lahko istočasno dodamo opis.

3.2.

OPIS IN UPORABA UKAZOV ZA PROGRAMIRANJE

Kot smo že omenili, v Koduju programiramo tako, da pišemo pravila za vsak objekt posebej.
Da začnemo s pisanjem pravil, moramo najprej priti v okno za programiranje (slika 12). To
storimo tako, da najprej pritisnemo orodje za objekte, nato pa se pomaknemo na objekt, ki
mu želimo dodati pravilo in z desnim klikom na miški pritisnemo na PROGRAM.

Slika 12: Okno za programiranje

Na sliki vidimo, da imamo dve ploščici z napisoma when in do, zraven njiju pa znak plus.
Ploščica when pomeni, da zraven nje s pritiskom na plus dodajamo pogoje kdaj se bo zgodil
ukaz, ki ga bomo napisali ob ploščici do. Ploščici do pa dodajamo dejanja, to so ukazi kaj se
bo zgodilo.
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WHEN

Ob pritisku na plus ob ploščici when imamo na voljo veliko ukazov (slika 13).

Slika 13: Pogojni ukazi

Pogoji, ki jih imamo na voljo se realizirajo ob pritisku na igralno konzolo, na tipkovnico,
miško. Pogoj je lahko tudi, da takoj ko objekt vidi drug določen objekt, ga sliši, ali se zaleti
vanj, se brez našega pritiska zgodi dejanje. Imamo pa še možnost časovnika, možnost pogoja
ob predaji objekta, ali ko dosežemo določeno število točk, ko ustrelimo drug objekt. Zgoraj
vidimo tudi ukaz more, tam najdemo še nekaj dodatnih ukazov (slika 14).
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Slika 14: Dodatni ukazi za pogoje

Pogoj za pravilo held by je, ko objekt, ki mu dodajamo ukaz dvigne drug objekt, recimo če
programiramo jabolko. Pogoj on land uporabimo, ko se spremeni barva tal, on water pa je
pogoj, ko objekt pride v vodo. Ostane nam le še pogoj always, ki pomeni vedno.

Za tem, ko smo si izbrali prvo ukazno ploščico, moramo dokončati pogoj. Če smo si izbrali
igralno konzolo ali tipkovnico, potem si lahko izberemo le še tipko, ki jo pritisnemo, na voljo
so nam vse, pri tipkovnici so tipke razdeljene v podmenije, da jih lažje najdemo. Ob pritisku
na tipko ali ko tipko spustimo, pa potem lahko le še dodamo dejanja.

Pri vseh ostalih ukazih pa imamo nekaj več možnosti. Pri ploščicah mouse, see, bump, shot
hit, got in held by imamo na voljo naslednje ploščice (slika 15).
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Slika 15: Dodatne ploščice

Tukaj lahko izbiramo med različnimi objekti, na voljo imamo negacije, čustva, interakcijo
sebe z drugimi objekti, barve in med dodatnimi opcijami lahko najdemo še premikanje,
bližino drugih objektov, možnost pogoja, ko nam hrib preprečuje interakcijo, kaj se zgodi
takrat, itd.

Pri ostalih ukazih pa imamo ploščice, ki so prilagojene ukazu.

Tako imamo pri ukazu hear na voljo možnosti le v povezavi z zvokom, ko drugi objekti kaj
povejo, ko se predvaja glasba, ko sliši približevanje drugega objekta, itd.
Pri časovniku imamo na voljo le različne čase, vključno z naključno izbranim ter negacijo,
podobno pa je tudi pri točkah in zdravju, tam imamo na voljo le število točk oziroma zdravja,
primerjavo z drugim objektom in negacijo.
Pri ploščici vedno nimamo dodatnih pogojev, pri ploščicah on land in on water pa moramo
določiti še tip prehoda, saj imamo lahko veliko različnih voda in tal, na voljo pa nam je tudi
negacija.
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DO

Preden določimo dejanje, je dobro, da imamo že podan pogoj, seveda pa ga lahko kasneje
vseeno spremenimo, brez da bi morali ponovno pisati tudi dejanje. Vendar pa se vseeno da
dodati le dejanje, v tem primeru nam velja, kot da bi pri pogoju podali ploščico always, ki
velja vedno, brezpogojno.

Ko želimo dodati dejanje, z levo tipko na miški pritisnemo znak plus ob ploščici z napisom do.
Možnosti ploščic se razlikujejo glede na objekt, ki mu želimo dodati pravilo, tako se na
primer stoječi objekti kot so jabolko, žoga, tovarna, drevo, itd. ne morejo premikati in zato te
možnosti pri njih ne najdemo. Kodu je univerzalen objekt, zato bomo opisali ploščice zanj, saj
ima vse, ki so na voljo za programiranje. Na sliki (16) vidimo ukaze, ki so nam na voljo.

Slika 16: Ukazi za dejanja

Ukazne ploščice, ki se jih uporablja pogosto, so podane posebej, ostale ploščice pa so
združene v podmenije. Pri podmenijih vidimo ob zunanjem delu kroga temnejšo puščico.
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Prva zelo pogosto uporabljena ukazna ploščica je

.

To je ploščica za premikanje. Ko pritisnemo plus ob ploščici, se nam odprejo še dodatne
možnosti, objekt se lahko premika naprej, lahko tava po celotnem svetu, se premika po poti,
hitro, počasi ali pa mu podamo smer gibanja. Gibanje lahko tudi omejimo, da se objekt ne
more premikati, da zmrzne, ne glede na to, kaj se z njim dogaja, ali pa se lahko premika le
sever – jug ali vzhod – zahod.

Naslednja pogosto uporabljena ploščica je

.

Ta ploščica pomeni, da se bo objekt obrnil v določeni smeri. Lahko mu podamo ukaz za levo
ali desno, lahko se obrne v smereh neba, počasi ali hitro. Razlika med to in ploščico za
premikanje je, da se tu le obrne v določeni smeri, ampak se ne premika. Pri premikanju, pa
tudi ko se obrne v smeri kamor želimo, se premika tudi naprej.

Ploščica

nima dodatnih možnosti, pomeni le to, da glede na podani pogoj,

poje objekt. Paziti moramo, da podamo pogoj, saj nam drugače objekt poje vse kar vidi.

Ploščica

nam preklopi na želeno stran. Ko se izvede, se strani preklopijo in vsi

ukazi, ki so veljali na tej strani, potem ne veljajo več. Moramo jih napisati ponovno, ali pa

vključiti s ploščico

. To storimo takrat, kadar določene ukaze potrebujemo na

večih straneh. Na eno stran napišemo le večkrat uporabljene ukaze in nato to stran le
vključujemo na vse ostale.
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Ploščica

je namenjena streljanju. Na voljo imamo manjše in lažje izstrelke, ki so

hitri, ter večji metek, ki je težji, vendar pameten saj sledi tarči, če se premika. Obema lahko
določimo smer, barvo metkov, ter kaj se zgodi z objektom, ki je ustreljen.

Na sliki (17) vidimo možnosti, ki se nam odprejo pri ploščici actions.

Slika 17: Možnosti ploščice actions

Tu imamo možnost, da objekt nekaj pove. Odpre se nam okno, kamor vpišemo besedilo.
Objekt nam lahko ustvari tudi druge objekte, lahko ga ustvari tako, da ga vrže v zrak. Lahko
nastavimo, da objekt izrazi čustva kot so jeza, sreča, zaljubljenost, itd. Objektu lahko tudi
spremenimo barvo, lahko zažari, ali pa igra glasbo, določene zvoke, lahko tudi skoči v zrak
visoko ali nizko. Nekateri objekti imajo že svoje zvoke, ki jih lahko izklopimo.
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Posebej imamo tudi ploščico combat (slika 18).

Slika 18: Možnosti ploščicecombat

Tukaj lahko nastavljamo poškodbe, ki jih naredi objekt drugim objektom ali sebi, le-te lahko
preprosto izginejo, ali pa jih lahko pozdravimo.

Ploščica holding (slika 19) nam je večkrat v pomoč, saj z njo lahko predamo predmet, ga
primemo ali spustimo. To je posebej primerno za štafete in bolj kompleksne igre.

Slika 19: Možnosti ploščice holding
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Ker programiramo igre, je vedno potrebno le to tudi zmagati ali izgubiti. V ta namen imamo
ploščico game (slika 20).

Slika 20: Možnosti ploščice game

Pri tej ukazni ploščici imamo možnost zmage in zaključka igre, lahko dodajamo ali
odvzemamo točke. Imamo pa tudi možnost, ko se objekt ali del igre ponovno začne.
Določimo lahko tudi, kateri igralec zmaga, če je le teh več.

Zadnja ukazna ploščica s podmenijem je view (slika 21).

Slika 21: Možnosti ploščice view

Tukaj lahko nastavimo kamero. Lahko vedno sledi trenutnemu objektu, lahko ga prezre,
imamo pa tudi možnost pogleda prve osebe, kot pri večini računalniških igric.
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4. DIDAKTIČNA PARADIGMA: UČNA TEORIJA IN METODOLOGIJA PRI
POUČEVANJU RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMIRANJA

Računalniško programiranje sloni bistveno bolj na konceptu »kako narediti« kot na
poznavanju sintakse programskih jezikov [12]. V tekočem poglavju bomo predstavili osnovne
ideje konstruktivistične učne teorije. Kot metodologijo pri poučevanju programiranja smo
uporabili problemsko reševanje.

4.1.

KONSTUKTIVIZEM

Konstruktivistični pouk poudarja učenje kot aktivni miselni proces, v katerem učenci sami
konstruirajo svoje znanje. Z lastno mentalno aktivnostjo si razvijajo spretnosti kritičnega
razmišljanja in iščejo ustvarjalne rešitve danim problemom. Pri takšnem pouku je proces
pomembnejši od končnega rezultata. V konstruktivistični praksi je zelo pomemben proces
učenja in kako učenec pride do znanja oz. oblikovanja konstrukta [13].

Konstruktivisti so mnenja, da posameznik svoje znanje v gotovi obliki ne more drugemu
posredovati ali ga od nekoga prejeti, ampak ga mora ponovno zgraditi z lastno miselno
aktivnostjo. Konstruktivistično naravnan pouk torej zahteva učenca, ki je miselno aktiven in
svoje znanje gradi oz. konstruira z lastnim naporom.

Kognitivni konstruktivizem je utemeljil Piaget s pojmom učenja kot procesom prilagajanja
svetu. Učenje vsebuje pojmovne spremembe, ki jih sproži kognitivni konflikt oz. neskladne
izkušnje [6]. Konstrukcionizem je učna teorija, blizu konstruktivizmu, katere oče je Seymour
Papert, ki je avtor programskega jezika Logo. Papert ne soglaša povsem s Piaget teorijo o
razvojnih stopnjah. Meni, da učenci utemeljujejo svoje abstraktne predstave na zelo
konkretnih vidikih mišljenja. Svoj pristop je imenoval konstrukcionizem, delno zato, ker je
izpeljan iz Piagetove konstruktivistične teorije, delno zato, ker ga ta izraz spominja na
konstrukcije z Lego zidaki.
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Resnick, ki je “oče” programskega jezika Scratch in Papertov učenec, konstruktivističen pouk
opisuje takole: »Pouk mora biti oblikovan tako, da ne postavlja znanja v učenčeve glave,
temveč, da oblikuje tako okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi pomoči konstruirajo
dobro znanje.« [14]

4.2.

PROBLEMSKO ZASNOVANO UČENJE

Problemsko zasnovano učenje (angl. Problem Based Learning) je [22]:


Učenje, ki je simulirano z opisi resničnih življenjskih problemov. Vsak primer je
potrebno razložiti in ga razumeti, da bi ga lahko rešili, bistvo pa je predvsem v
pridobivanju znanja, ne v reševanju.



Učenje z ustvarjanjem rešitev resničnih življenjskih problemov. Rešitve so
računalniški programi, učenci pa delajo v skupinah. Učenje je namenjeno razvijanju
sposobnosti reševanja problemov.



Učenje z resničnimi življenjskimi nalogami. Zajema več faz, analizo, sintezo,
implementacijo ter predstavitev. Običajno je za nalogo potrebnih več tednov.

Resničnost problema ima več prednosti. Vsebuje element presenečenja, saj opisuje problem,
ki je v nasprotju pričakovanj učencev. Če pa je problem izmišljen, učenci niso radovedni, jih
ne spodbuja. Resničnost problema pomaga zagotoviti pomembnost in tako pomaga
učencem prenesti učni material v določeno situacijo. Učenci se spomnijo svojih znanj, ki so
jih že pridobili pri prejšnjih primerih, kjer so se naučili abstraktnih konceptov. Potreba po
resničnosti vodi k pedagoškemu in učinkovitejšemu problemu, resničnost pa vsebuje
protislovja, ki prisili učence k bolj poglobljenemu razmišljanju [15].

Problemsko zasnovano učenje predstavlja vprašanje, uganko ali problem, ki ga učenci želijo
rešiti. Je problem, ki vodi učence k učenju, učenje pa je samostojno ali skupinsko. Učiteljeva
vloga je, da učence spodbuja pri delu. Učenci uporabljajo učni material, s katerim preučijo
resničen življenjski problem, če ga je mogoče tako predstaviti. Učenci med seboj sodelujejo
in si pomagajo, učitelj pa jih vodi [11].
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Učitelj je opazovalec in ne sme biti preveč aktiven in odgovoren za učenčevo učenje. Njegova
prisotnost je pomembna pri premagovanju ovir v skupini in vzpostavljanju ravnovesja,
preprečuje pridobivanje napačnih znanj, svetuje in pomaga pri osredotočanju na pomembne
ideje. S svojo prisotnostjo pa tudi ustvarja »pritisk«, da se učenci bolj posvečajo učenju [22].

Problemsko zasnovano učenje po metodi 7 korakov [22]:


pregled problema,



identifikacija problema,



viharjenje,



skica opisanega problema,



vzpostavitev učnih ciljev,



individualno učenje,



izdelava, ki vključuje razlago, analizo, evalvacijo.

Problemi, s katerimi se soočajo učenci [22]:


novi in abstraktni koncepti,



reševanje problema in sprotno oblikovanje,



stroga sintaksa in semantika programskega jezika,



programsko orodje in delovne navade.
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5. PRIMER POUČEVANJA PROGRAMIRANJA S KODUJEM
Program Kodu sem eksperimentalno uporabila pri poučevanju programiranja v osnovni šoli.
Poučevanje so mi omogočili na Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju, pri rednih urah
računalništva v osmem in devetem razredu. Za poučevanje Koduja so mi na šoli dali na voljo
pet šolskih ur.
V nadaljevanju podajam potek poučevanja in predstavljam rezultate izdelkov učencev ter
ugotovitve o smiselnosti vpeljave programa Kodu v osnovno šolo kot prvi programski jezik.

5.1.

PRIPRAVA UČNEGA GRADIVA IN POUČEVANJE

Preden sem začela s poučevanjem programa, sem ga najprej preučila. Kako se ureja svet,
ustvarja objekte, ter seveda možnosti programiranja. Preučila sem tudi literaturo in članke v
povezavi s programom Kodu in si pogledala nekaj vodnikov [29], kako začeti programirati s
Kodujem.

Učenci pred začetkom niso imeli nikakršnega predznanja iz programiranja in še niso spoznali
programskega okolja Kodu. Pri poučevanju sem pri učencih skušala vzbuditi zanimanje in jih
motivirati za programiranje [8].

Prvi dve uri poučevanja smo namenili izdelovanju sveta ter razlagi, kako se lotimo
programiranja, na kakšen način se pišejo ukazi. Učencem sem pripravila razlago posameznih
ukazov za sestavljanje pravil in skupaj z njimi sprogramirala nekaj igric, najprej zelo
enostavnih, nato pa tudi bolj zapletenih za nadaljevanje. Učencem sem pripravila tudi učni
list z nalogami in rešitvami posameznih nalog, ki smo jih izdelali skupaj. Učni list so učenci
dobili po končanem poučevanju, da so si z njim lahko pomagali pri svojih projektih.

Po končanem poučevanju je sledila izdelava lastnega projekta, pri katerem so učenci
sodelovali v parih. Za poučevanje v parih sem se odločila po priporočilih raziskave Združenja
učiteljev računalniške znanosti [18].
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Za izdelavo so imeli na voljo dve šolski uri, jaz pa sem jim bila na voljo za vsa vprašanja in
pomoč pri njihovem spoznavanju in programiranju igric.

Zadnjo uro sem namenila predstavitvi izdelkov učencev. Učenci so prišli do glavnega
računalnika, kamor so prenesli svoje izdelke, ter svojim sošolcem ter meni predstavili, kaj so
ustvarili. Vsak par je igrico najprej zagnal in jo igral, nato pa so predstavili še posebnosti pri
izdelavi sveta ter kodo, kako so ustvarili potek igre.
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5.1.1. Priprava na prvo učno uro

OSNOVNI PODATKI:
Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Razred: 8. in 9. razred
Datum: 03. 04. 2012
Predmet: ROM
Učna tema: Programiranje
Učna enota: Uvod v Kodu
Učne oblike:
 Frontalno
 Individualno
Učne metode:
 Metoda razlage
 Metoda razgovora
 Metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Operativni učni cilji:
Ob koncu učne ure učenec zna:
-

Ustvariti svoj svet v Koduju,

-

Urediti svoj svet v Koduju,

-

Ustvariti objekte,

-

Sprogramirati osnovno igrico.

Učna sredstva:
- učila: Kodu Game Lab
- učni pripomočki: projekcijsko platno, računalnik, projektor
Didaktične etape učnega procesa:
1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE
2. OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE
3. URJENJE ALI VADENJE
4. PONAVLJANJE
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POTEK UČNE URE
UVODNI DEL: PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE
ČAS

UČITELJ

(čas)

Dober dan. Moje ime je Urša Glastovec Poslušajo.
in danes bom vašo uro vodila jaz.

2 min

Ali vsi igrate igrice na računalniku?

UČENCI

Da, Ne.

UČNE
OBLIKE,
METODE, TEHNIKE
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu Game Lab
Metoda:
Razgovor

Kakšne pa?

Akcijske, tekmovalne,
…
Oblika:
Odlično,ali pa je kdo od vas že kdaj
kakšno igrico poskusil sprogramirati
sam?

Frontalno

Ne.
No, torej se bomo to naučili danes.
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GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI / SPROTNO PONAVLJANJE
VSEBINSKI
POUDARKI

UČITELJ

UČNE
OBLIKE,
METODE, TEHNIKE,
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

UČENCI

1.
Svet
(čas)
5 min

Pa odprite Kodu.
(pokažem, kateri program je to)

Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu
Game Lab

Ga odprejo.

Pa si bomo najprej pogledali, kako
naredimo svet.
Ker želimo svet ustvariti sami, bomo
odprli New World.
(pokažem, kje ga najdejo)
Poslušajo.

Metoda:
Razlaga,
Razgovor
Oblika:
Individualno,
frontalno

Najprej si poglejmo kako svet
pobarvamo z drugo barvo in povečamo
površino.
(pokažem)
Sedaj pa dodajmo nekaj hribčkov, da ne
bomo imeli vse tako ravno. Gremo na
ukaz za hrib, kliknemo želeno opcijo in z Delajo po
levo tipko na miški ustvarimo hrib, z navodilu.
desno pa dolino oziroma zmanjšamo
hrib.
Ker je velikokrat zanimivo, da pademo v
vodo, imamo tudi možnost vode, ki jo
lahko dodamo poljubno, kamor želimo.
(pokažem tudi to)
Sedaj, ko smo ustvarili svoj svet, pa ga
poglejmo še z drugačnih zornih kotov.
To naredimo tako, da kliknemo levo
tipko na miški in pridržimo in obrnemo.
Ali vam je uspelo?
Da.
Če pa kliknemo desno tipko na miški in
pridržimo, potem lahko pogledamo svet
tudi od zgoraj navzgor. Poizkusite.
Delajo
navodilu.
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2.
Dodajanje
objektov
(čas)
8 min

Sedaj, ko smo si ustvarili svet za igro, pa
moramo dodati še objekte. Vse objekte
lahko programiramo. Vendar moramo
paziti, dodajamo jim lahko le ukaze, ki Delajo
so za njih smiselni.
navodilu.
Pa si najprej poglejmo, kako dodamo
objekt.
Pomaknemo se do ikone Koduja. Ali ste
jo vsi našli?
(pokažem ikono)
Da.
Kliknemo na to ikono in nato z levo
tipko na miški kliknemo na svetu tja,
kamor želimo naš objekt postaviti.
Pa ga sedaj postavimo na sredino, Delajo po
pozneje ga lahko pa tudi premaknemo, navodilu.
če želimo.
Kot vidite, se nam je sedaj odprlo okno,
kjer imamo veliko objektov. Najprej
vidimo posebej Koduja zgoraj, zraven
vidite jabolko, ki je pogosto uporabljen
objekt, nato pa lahko kliknete na
Objects, kjer se vam odpre novo okno in
še veliko novih objektov.
Če vam noben objekt ni všeč, se lahko
vrnete nazaj s klikom na desno tipko na
miški.
(pokažem)
Pa si izberite svoj objekt, nato pa
dodajte še jabolko in kakšen objekt po Dodajajo
lastni izbiri.
objekte.
Pri pomiku miške čez objekt se vam
pokaže kratek opis, kako določen objekt
najbolje deluje. Recimo ladja se premika
po vodi, po kopnem ima težave.
(hodim okrog in pomagam)
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Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu
Game Lab

Metoda:
Razlaga,
Razgovor
Oblika:
Individualno,
frontalno
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3.
Prva igra

(čas)
28 min

Ogledali smo si objekte, sedaj pa jih
izbrišimo, za to imamo poseben ukaz
tukaj na desni strani.
(pokažem in izbrišem en objekt)
Ko smo te objekte izbrisali, pa bo vsak Delajo po
dodal enega Koduja in 4 jabolka.
navodilu.
(ponovimo in dodamo)
Sedaj, ko smo dodali potrebne objekte,
pa začnimo programirati.
Naša prva igrica bo, da Kodu poje ta
jabolka.
Kaj moramo najprej storiti?
Premikati
Koduja.
Da, s čim pa ga bomo premikali?
S puščicami.
Odlično.
Če hočemo začeti programirati objekt,
to je v našem primeru Kodu, moramo
miško postaviti nanj tako da zažari in
klikniti na desno tipko na miški.
Odprejo se nam možnosti in mi
kliknemo na PROGRAM.
Sedaj se nam je odprlo okno, in vidimo
da piše WHEN in nato DO.
To pomeni, da tam kjer je when
vpišemo ukaz, za katerega se nekaj
zgodi, v našem primeru so to puščice za
premikanje.
Zato pritisnemo na + in keyboard nato
pa izberemo še ARROWS, to so naše
puščice za premikanje na tipkovnici.
Sedaj smo izbrali puščice, sedaj pa
moramo določiti še do, torej tu
določimo kaj se naredi, ko pritisnemo na
puščice, mi bomo dali ukaz za
premikanje MOVE.
Kodu že sam pozna ukaze puščic, zato
mu ni treba posebej povedati za vsako
puščico.
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Razgovor
Oblika:
Individualno,
frontalno
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Naš prvi ukaz je napisan,
preizkusimo, če to deluje.

zato
Preizkusijo,
dela.

Zapremo okno za programiranje in z
miško kliknemo na zelen trikotnik
(pokažem)
To je znak za začetek igre.
Ali se vsem Kodu premika, ko pritiskate
puščice?
Da.
Poizkusite pojesti jabolka. Ali vam to
uspe?
Ne.
Kaj mislite zakaj ne?
Nismo
Res je, Koduju moramo povedati, da ko sprogramirali.
pride do jabolk, da jih poje, sam od sebe
tega ne naredi.
Zato pojdimo nazaj v okno za
programiranje.
Dodati moramo ukaz, da ko se Kodu
zaleti v jabolko, da ga poje. Torej:
When Bump (objects) apple
Do EAT it.
Ali deluje?
Dobro.
Da.
Ampak, ali je to zabavno?
Kodu poje jabolka, zgodi se pa nič. Ne
dobimo ne točk, niti igra se ne konča.
Tudi to moramo sprogramirati.
Istočasno, kose zaleti v jabolko, ga poje
in dobi točke:
When BUMP apple
Do (game) SCORE+ 1point.
Ker je ukaz When enak kot prejšnji, Delajo po
lahko ta ukaz premaknemo v desno, pod navodilu.
prejšnji ukaz in nam ni treba ponovno
pisati, zapišemo le Do.
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Enako storimo, če želimo imeti več
pogojev za isti ukaz.
 when
Do (game) SCORE+ 1point.
Sedaj bomo imeli točke, ki se nam bodo
prištele, ko poje jabolko, manjka nam le
še da takrat zmagamo, ko ni več jabolk.
To moramo narediti tako, da ko ne
vidimo več jabolk, smo zmagali:
When SEE NOT apple
Do (game) WIN.
Pa poglejmo, če lahko zmagamo.
Ali je vsem uspelo?
Da.
Čestitam, uspelo vam je sprogramirati
vašo prvo igro. 

ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE / PREVERJANJE
ČAS

UČITELJ

UČENCI

3.
Zaključek

(čas)
2 min

UČNE
OBLIKE,
METODE,
TEHNIKE
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

Pripomoček:
Računalnik,

Za danes smo končali, naslednjič pa
bomo naredili novo igrico.
Prosim, če ugasnete računalnike.

Oblika:
Individualno

Hvala za vaše sodelovanje.
Želim vam lep preostanek dneva!

Ugasnejo in odidejo.

Nasvidenje!
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5.1.2. Priprava na drugo učno uro

OSNOVNI PODATKI:
Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Razred: 8. in 9. razred
Datum: 03. 04. 2012
Predmet: ROM
Učna tema: Programiranje
Učna enota: Kodu
Učne oblike:
 Frontalno
 Individualno
Učne metode:
 Metoda razlage
 Metoda razgovora
 Metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 Problemsko zasnovano učenje
Operativni učni cilji:
Ob koncu učne ure učenec zna:
-

Ustvariti enostavno igrico,

-

Uporabljati osnovne programerske konstrukte (objekt, akcija, atribut),

-

Uporabljati več strani (pages) za programiranje.

Učna sredstva:
- učila: Kodu Game Lab
- učni pripomočki: projekcijsko platno, računalnik, projektor
Didaktične etape učnega procesa:
1. PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE
2. OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI ALI USVAJANJE
3. URJENJE ALI VADENJE
4. PONAVLJANJE
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POTEK UČNE URE
UVODNI DEL: PRIPRAVLJANJE ALI UVAJANJE
ČAS

UČITELJ

UČENCI

Dober dan.
(čas)
3 min

Zadnjič smo sprogramirali vašo prvo
igro.
Poslušajo.

UČNE
OBLIKE,
METODE, TEHNIKE
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu Game Lab
Metoda:
Razgovor

Kaj smo naredili?

Kodu poje jabolka,
Danes pa bomo najprej programirali dobi
točke
in Oblika:
svet, ki je že narejen in se bomo naučili zmagamo.
Frontalno
streljati ribice, nato pa bomo
sprogramirali še štafeto.
Zato odprite Kodu in najprej naložite
svet Shooting fish.
Odprejo.
(pokažem)
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GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI / SPROTNO PONAVLJANJE
VSEBINSKI
POUDARKI

UČITELJ

UČENCI

1.
Streljanje rib
(čas)
10 min

Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu
Game Lab

V svetu, ki smo ga odprli vidimo ribe in
še neke črte po tleh. Te črte pomenijo
pot, po kateri se te ribe premikajo. To
pot uredimo in spremenimo tako, da
kliknemo na orodje za pot.

Metoda:
Razlaga,
Razgovor

Če želimo spremeniti že obstoječo pot,
potem se pomaknemo nanjo in ko zažari
rumeno, nanjo kliknemo in jo
premaknemo.
Z desno tipko na miški lahko vidimo
dodatne možnosti, lahko jo izbrišemo,
dodamo novo vejo ali tudi spremenimo
tip poti.
Tip poti in barvo pa lahko spremenimo
tudi z puščicami levo in desno za barvo, Delajo po
ter naprej in nazaj za tip poti.
navodilu.
Če pogledamo, kako so
sprogramirane, vidimo, da:

ribe

že

Do MOVE on path.
To pomeni, da se ribe vedno premikajo
po tej poti, brez da bi bil za to potreben
kak ukaz.
V naslednji vrstici vidimo, da imajo ribe
tudi ukaz, da KO zagledajo drugo ribo,
spremenijo smer poti in se ji ognejo, da
se ne zaletijo.
Torej, sedaj smo videli, kako delujejo
ribe in pot, zdaj pa potrebujemo objekt,
ki bo te ribe streljal.
Dodajo objekt.
Pa ga dodajmo.
Jaz bom dodala Koduja.
Kako bomo sedaj dodali ukaz, da mora
objekt streljati?
Najprej povemo,
kaj pritisnemo.
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UČNE
OBLIKE,
METODE, TEHNIKE,
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

Oblika:
Individualno,
frontalno
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Seveda. Kakšen je po navadi ukaz za
streljanje?
Space.
Dobro. Torej gremo v
programiranje in dodamo:

okno

za

When keybord (misc) SPACE
Do SHOOT missile.
Pa preverimo, če to deluje.
(preverimo)

Deluje.

Ali je enostavno streljati ribe?
Ne, ker se ne
Res je, zato je najbolje, da dodamo še, premikamo.
da se Kodu premika levo in desno, da
lažje zadenemo.
Pa poizkusite sedaj sami dodati, da se
kodu premika s puščico levo v levo
stran, s puščico desno pa v desno stran. Sprogramirajo
(hodim okrog in pomagam)
premikanje.
Na koncu preizkusite, če deluje.
Ali je vsem uspelo zmagati, ko ni več
rib?
Da.
Odlično.
2.
Štafeta
(čas)
30 min

Naslednja igra, ki jo bomo sprogramirali
je še štafeta.
Dodali bomo dva objekta, ki se lahko
premikata, najbolj primerna sta Kodu in Delajo po
Cycle, ki je namenjen prav tekmovanju, navodilu.
saj je hiter.
Potrebujemo še en objekt, ki ga bo Cycle
predal Koduju, jaz bom izbrala žogo, ter
še Puck, ki bo sprejel žogo na koncu od
Koduja.
Štafeta bo potekala tako, da Cycle
poišče in prime žogo, jo preda Koduju,
nato se z istimi ukazi Kodu premika
naprej, ter žogo preda Pucku. Ko Puck
dobi žogo, zmagamo.
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Pripomoček:
Računalnik,
projekcijsko
platno,
Kodu
Game Lab

Metoda:
Razlaga,
Razgovor
Oblika:
Individualno,
frontalno
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Za začetek moramo podati ukaz, da se
premica Cycle. To že znamo:
When keyboard ARROWS
Do MOVE.

Delajo po
navodilu.

Naprej moramo dodati, da ko se zaleti v
žogo jo pobere:
When BUMP (objects) ball
Do GRAB it.

Sedaj pa moramo dodati ukaz, da se
premaknemo na naslednjo stran, saj če
na isto stran dodamo ukaz za predajo
žoge Koduju, se nam lahko zgodi, da jo
želimo predati že takrat, ko je še
nimamo. Tako igrica ne bo delovala
pravilno. S prehodom na naslednjo stran
pa zagotovimo, da šele ko imamo žogo,
upoštevamo ukaz za predajo.
Sprogramiramo ukaz za prehod na
naslednjo stran:
When Bump ball
Do SWITCH PAGE2.

Delajo po
navodilu.

Na drugi strani pa sedaj zopet
sprogramiramo, da se Cycle premika,
saj se ukazi s prejšnje strani ne
upoštevajo več, nato pa dodamo še, da
ko se zaleti v Koduja, mu preda žogo:
When keyboard arrows
Do move;
When BUMP Kodu
Do GIVE.
In ker ne želimo, da se po predaji Cycle
še premika, mu damo ukaz za naslednjo
stran, kjer ne stori ničesar.
Delajo po
navodilu.
When bump Kodu
Do SWITCH PAGE3.
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Sprogramirati moramo še Koduja, da se
začne premikati šele za tem, ko sprejme
žogo.
Torej:
When GOT ball
Do Switch page2.
Na drugi strani pa se Kodu najprej Delajo po
premika, ter nato preda žogo Pucku.
navodilu.
Pa poizkusite to sami.
(pomagam)
Ali vam je uspelo?
Da.
Sedaj pa želimo le še to, da zmagamo,
ko smo predali Pucku žogo:
When GOT ball
Do (game) WIN.
In za konec še enkrat celotno igrico Igrajo.
preizkusimo.
Bravo, uspelo vam je. 

ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE / PREVERJANJE
ČAS

UČITELJ

UČENCI

3.
Zaključek

(čas)
2 min

UČNE
OBLIKE,
METODE,
TEHNIKE
UČILA/UČNI
PRIPOMOČKI

Pripomoček:
Računalnik,

Za danes smo končali, naslednjič pa
boste začeli delati svoje igrice.
Prosim, če ugasnete računalnike.

Oblika:
Individualno

Hvala za vaše sodelovanje.
Želim vam lep preostanek dneva!

Ugasnejo in odidejo.

Nasvidenje!
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5.1.3. Učni list

KODU
WHEN ko se nekaj ZGODI (pritisnemo tipko, se zaletimo, vidimo, …)
DOnekaj STORIMO (se premaknemo, zmagamo, pojemo, streljamo …)
IGRE:
-

4 JABOLKA
Imamo Koduja in štiri jabolka (lahko tudi več), ki jih Kodu poje, zato dobi točke in na
koncu zmaga, ko ni več jabolk.
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-

SHOOTING FISH
Imamo že obstoječ svet z ribami, ki jih moramo ustreliti. Zato potrebujemo objekt, ki
bo streljal in se premikal le levo in desno.

-

ŠTAFETA
V nov svet po izbiri dodamo Cycla, Koduja, eno žogo za predajo in Pucka, ki na koncu
sprejme žogo. Najprej Cycle prime žogo, jo preda Koduju, ki ga upravljamo z istimi
ukazi, kot prej Cycla. Kodu žogo preda Pucku. Vrstni red predaj je pomemben, in ko
Puck dobi žogo zmagamo igro.

Cycle
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Kodu

Puck
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5.2.

REZULTATI IN EVALVACIJA

Učenci so po parih dve uri izdelovali svoje igrice ter jih zadnjo uro dela s Kodujem tudi
predstavili svojim sošolcem.

V večini so učenci uspešno programirali igrice in uporabljali domišljijo ter poznavanje že
obstoječih računalniških igric, nekateri pa so začeli izdelovati igrice le s podobnimi ukazi, kot
smo jih obravnavali skupaj. Z motiviranjem so vsi učenci dodali vsaj nekaj novega, da so
raziskovali še ostale možnosti, ki jih skupaj nismo predelali med poukom. Nekateri učenci so
med reševanjem naleteli na težave in vmes tudi obupali, vendar so ob spodbujanju
nadaljevali in dokončali zastavljeno nalogo. Učenci so bili za delo motivirani, če so naleteli na
problem so ga le z vodenjem uspešno sami odpravili.

V učnih urah sem dosegla zastavljene učne cilje. Učenci so se z izdelovanjem lastnih igric
naučili, kaj so pogojni stavki in zanke, ne da bi se zavedali, da se učijo.

Na spodnjih slikah (22 – 32) so prikazane rešitve nekaterih učencev, ki so bili za delo zelo
motivirani in so glede na ponujeni čas naredili zelo dobre izdelke.

V prvi predstavljeni igri sta učenca ustvarila svet, kjer imamo glavni objekt letečo ladjo,
podmornice, ladje drevesa, tovarno ter nekaj radiev. Da igralec zmaga, mora najprej
postreliti vse podmornice in ladje, ki se premikajo po vnaprej določeni poti, za vsako uničeno
pa dobi točke. Ko postreli vse, mora iti do tovarne, kjer dobi navodilo, da mora pojesti
(uničiti) vsa drevesa, vendar se ne sme dotakniti nobenega radia, saj potem igro izgubi in
mora narediti vse še enkrat od začetka. Na začetku igre igralec dobi navodilo, kaj mora
storiti, ko postreli ladje in podmornice dobi novo navodilo. Zadnje navodilo pred zmago pa
dobi, ko se zaleti v tovarno. Igralec v igri zmaga, ko uspešno poje vsa drevesa.
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Slika 22: Izgled sveta

Slika 23: Koda podmornic in ladij

Slika 24: Koda na strani 1
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Slika 25: Nadaljevanje kode na strani 1

Slika 26: Koda na strani 2
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Slika 27: Koda na strani 3

Naslednji primer je svet, kjer glavni objekt Kolesar poišče vsa jabolka na ustvarjenem svetu,
ter jih poje. Med potjo se sreča z različnimi težavami. Eno jabolko mora prevzeti od drugega
Kolesarja, torej se mu mora približati in ga ujeti, da mu le ta jabolko preda. Zatem mora ubiti
naslednjega Kolesarja, da pride do jabolka, ker ga ščiti in strelja, s tem pride tudi do kovanca,
za katerega dobi točke. Jabolko mora pobrati iz luknje. Nazadnje pa mora prečkati vodo in
najti skrito jabolko, se izogniti ribi in skočiti čez vodo, da ga lahko poje. Za težjo igro si lahko
igralec izbere tudi pogled prve osebe. Igra se konča, ko igralec poje vsa jabolka.
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Slika 28: Izgled sveta

Slika 29: Koda Kolesarja, ki strelja

Slika 30: Koda Ribe
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Slika 31: Koda glavnega Kolesarja

Slika 32: Koda Kolesarja, ki preda jabolko
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5.3.

IZVEDBA INTERVJUJEV

Po predstavitvi izdelanih igric sem z vsemi učenci opravila kratek intervju, ki sem ga
pripravila z namenom, da ugotovim priljubljenost Koduja med učenci, zahtevnost njegove
uporabe, ter pomanjkljivosti. Odgovori mi bodo koristili pri ugotovitvi, ali je Kodu primeren
za prvi programski jezik.


Ali ti je programsko okolje Kodu všeč?

Vsi učenci so na to vprašanje takoj brez pomisleka odgovorili z da, kar kaže na to, da so bili
odgovori resnični in ne zaigrani.


Kakšna se ti zdi zahtevnost Koduja za začetek programiranja?

Iz grafikona na sliki (33) lahko razberemo, da se je učencem v večji meri Kodu zdel enostaven
za uporabo. Nekateri učenci, katerim se je zdel srednje zahteven so povedali, da Kodu
pozneje postane enostavnejši, ko so usvojili potrebno znanje in algoritmično razmišljanje.
Večina učencev, katerim se je zdel Kodu zahteven, med razlago niso popolnoma sledili, ali pa
so manjkali, ko smo skupaj obdelovali snov. V splošnem torej Kodu ne predstavlja večje
težavnosti, če se učenci potrudijo in želijo sodelovati.

Delež v odstotkih

Odgovor na vprašanje
70
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20
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Slika 33: Stolpčni prikaz zahtevnosti Koduja
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Ali bi Kodu uporabljal tudi v prihodnje?

Učenci so nad nadaljnjo uporabo Koduja pokazali veliko navdušenje. Na grafikonu na sliki
(34) vidimo, da bi se kar večina od njih odločila za nadaljnjo uporabo pri programiranju igric.

Odgovor na vprašanje
76

Delež v odstotkih
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Slika 34: Stolpčni prikaz zaželenosti nadaljnje uporabe programa



Ali si Kodu preizkusil tudi doma?

Grafikon na sliki (35) nam prikazuje, da je skoraj polovica učencev programsko okolje Kodu
preizkusila tudi doma. Veliko učencev, ki programa ni preizkusila doma, nima dovolj dobrega
računalnika, ali pa računalnika sploh še nima. Glede na to velja, da si večina učencev,želi
uporabljati progam tudi doma. Tako lahko sklepamo, da je programsko okolje učencem res
všeč in jim ni le nujno delo v šoli, zato je zelo primerno za prvi programski jezik.

Delež v odstotkih

Odgovor na vprašanje

52

48

80
60
40
20
0
DA

NE

Slika 35: Stolpčni prikaz uporabe Koduja doma
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Kaj ti je pri Koduju najbolj všeč?

Na sliki (36) so podani vsi odgovori učencev. Opazimo, da je učencem najbolj všeč to, da
ustvarjajo lastne igrice, s svojo domišljijo. Veliko učencem je všeč vse v Koduju in se niso
uspeli odločiti za eno posamezno stvar. Zelo dobro je tudi to, da so nekateri učenci dobili
veselje do programiranja, saj je to naš glavni namen.

Delež v odstotkih
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Slika 36: Stolpčni prikaz priljubljenosti
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Kaj te pri Koduju najbolj moti?

Na sliki (37) opazimo, da učenci ne opazijo večjih pomanjkljivosti, nekaterim ni bila dovolj
dobra grafika, imeli bi več možnosti za upravljanje objektov, nekateri bi imeli tudi več
objektov, vendar z uporabo domišljije tudi to ni bil velik problem.

Delež v odstotkih
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Slika 37:Stolpčni prikaz pomanjkljivosti

Na koncu lahko povzamemo, da so učenci uživali v izdelovanju lastnih igric. Naučili so se
osnovnega algoritmičnega razmišljanja in potrdili našo domnevo o uporabnosti Koduja kot
prvi programski jezik v osnovni šoli. Le-ta ni preveč zahteven za uporabo in učenci radi delajo
z njim, naučijo pa se tudi osnovnih konceptov programiranja.
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6. ZAKLJUČEK
Skozi diplomsko delo smo predstavili vizualno programiranje, najpomembnejše lastnosti le
tega, ter podali nekaj dodatnih primerov vizualnih programskih okolij, poleg Kodu Game
Laba. Vizualno programiranje je zelo primerno predvsem za mlajšo populacijo, ki se s
programiranjem srečuje prvič, saj si tako lažje predstavljajo kaj delajo, ter izid svojega dela
vidijo takoj. Predstavili in uporabili smo tudi problemski pouk, ki smo ga podprli s
konstrukcionističnimi teoretičnimi načeli. La-ta didaktična metodologija se pogosto uporablja
pri poučevanju programiranja. Zelo pomemben je tudi motivacijski dejavnik vizualnih
programskih okolij, saj so narejena tako, da učence pritegnejo k delu in nimajo občutka, da
se učijo, vendar se igrajo in sestavljajo svoje igre.

Predstavili smo lastnosti Kodu Game Laba. Za začetnike se mi zdi Kodu Game Lab posebej
primeren, saj njegova sintaksa ni zahtevna. Akcije (ukazi) in objekti so predstavljeni grafično,
zato učencem ni potrebno dobro poznavanje angleškega jezika, s pomočjo Koduja pa vseeno
dobijo vpogled v programsko kodo, saj je ob grafičnem prikazu tudi besedilen. Kodu Game
Lab je novejše programsko okolje, zato je preveden v malo jezikov, vendar število jezikov v
katere je preveden narašča, tako da bo kmalu na voljo tudi Kodu v slovenskem jeziku. Le-ta
bo primeren tudi za mlajšo populacijo učencev, ki angleškega jezika ne razumejo, vendar bi
že zgodaj radi izdelovali svoje igrice.

Kodu Game Lab smo predstavili v šoli, kjer se je izkazal za zelo primerno programsko okolje
za uvod v programiranje. Učenci so bili nad njim zelo navdušeni, tudi programiranje samo jim
ni delalo večjih težav ter programsko orodje so z veseljem raziskovali. Vsi učenci so imeli
osnovno predznanje angleškega jezika, tako da s tem niso imeli nikakršnih težav, so se pa že
takoj navadili na to, da se programira z angleškimi ukazi, kar jim bo prišlo prav, če se bodo
želeli kasneje nadaljnjo posvečati temu.

Zaključimo lahko, da je vizualno programsko okolje Kodu Game Lab primeren za predstavitev
računalniškega programiranja v osnovni šoli, saj je zanimiv, lahek za uporabo, kljub temu pa
lahko učenci izdelujejo tudi kompleksne igre, ko se z njim spoznajo bolje.
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