
 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

BARBARA STOPAR 

AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ ALGORITMIČNEGA 

MIŠLJENJA MED OSNOVNOŠOLCI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2013 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

DVOPREDMETNI UČITELJ, SMER MATEMATIKA – RAČUNALNIŠTVO 

 

 

 

 

BARBARA STOPAR 

MENTORICA: DOC. DR. IRENA NANČOVSKA ŠERBEC 

SOMENTORICA: ASIST. ŠPELA CERAR 

AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ ALGORITMIČNEGA 

MIŠLJENJA MED OSNOVNOŠOLCI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 
Posebna zahvala gre družini, ki me je vselej podpirala, pomagala in me usmerjala, da sem 

hodila po pravi poti. 

 

Zahvaljujem se prijateljem, ki so mi vedno ponudili roko v pomoč in privabili nasmeh na 

obraz. 

 

Zahvalila bi se tudi doc. dr. Ireni Nančovski Šerbec in asist. Špeli Cerar za vso njuno 

strokovno usmerjanje, nasvete in izkazano skrb ter prijaznost. 

 

  



 
 

POVZETEK 
 

Raziskave kažejo, da razvoj algoritmičnega mišljenja učencem pomaga razviti sposobnosti 

in veščine za reševanje problemov, ki je ena od najbolj zaželenih kompetenc sedanjega 

časa. Algoritmično mišljenje je prisotno pri programiranju, toda pri učencih ga lahko 

razvijamo ločeno, tudi brez programiranja.   

 

Prvi del diplomskega dela sestavlja opis aktivnosti in orodij, s katerimi pri učencih 

spodbujamo algoritmičen način mišljenja. Ker me kot bodočo učiteljico računalništva moti 

pogosto pomanjkanje učenja programiranja med osnovnošolci, sem se odločila, da bom iz 

opisanih aktivnosti ustvarila delavnico. Le-ta bo učencem nudila vstop v svet 

algoritmičnega mišljenja, ki je temelj pri programiranju. V drugem delu sem predstavila 

osnove delavnice in posameznih tem, ki jih nameravam obravnavati znotraj le-te. Vsaka 

tema je sestavljena iz učnih aktivnosti, nalog in interaktivne zgodbe. 

 

Ključne besede: algoritmično mišljenje, Računalništvo brez računalnika, ACM tekmovanje 

Bober, Scratch, računalniška delavnica  

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Research shows that developing algorithmic thinking helps pupils evolve their capabilities 

and skills for solving problems, which is one the desired competences nowadays. 

Algorithmic thinking is present at programming, but it can also be evolved in pupils 

separately, without programming. 

 

The first part of thesis consists of a description of the projects and tools that stimulate in 

students an algorithmic way of thinking. As a future Computer Science teacher, I am 

bothered by the lack of programming teaching classes in primary schools, so I have 

decided to create a workshop out of the described activities. It will offer the pupils a look 

in the world of algorithmic thinking, which is the foundation of programming. In the 

second part I have presented the basics of the workshop and the individual subjects that I 

intend to discuss in the workshop. Every topic consists of learning activities, exercises and 

an interactive story. 

 

Key words: algorithmic thinking, Computer Science Unplugged, ACM competition Bober, 

Scratch, computing workshop  
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1. UVOD 

Danes je programiranje eno izmed pomembnejših področjih v družbi, še posebej v 

gospodarstvu. Delovnih mest, namenjenih programerjem, je vedno dovolj, vendar pa ljudi s 

takšnim znanjem primanjkuje. Morda je ena izmed možnih razlag ta, da nekateri učenci 

nikoli ne stopijo v stik s programiranjem ali pa celo nikoli nimajo možnosti, da bi se naučili 

programirati, saj marsikateri osnovnošolski učitelj računalništva pri svojem pouku tej temi ne 

posveča pozornosti. Večina učencev, ki pa se sreča s programiranjem, doživi ob tem 

neprijetne občutke, kot so nezmožnost in strah. Za njih je programiranje težko razumljivo, saj 

od njih zahteva drugačen način razmišljanja – algoritmično mišljenje. 

 

Kot bodoča učiteljica računalništva sem se posvetila ustvarjanju delavnice, ki bi učencem 

približala algoritmično mišljenje. Želim si ustvariti delavnico, ki bo zanimiva za učence in 

hkrati učinkovita. Tako sem se odločila združiti različne aktivnosti in naloge, kot so aktivnosti 

iz zbirke Računalništvo brez računalnika, naloge iz ACM Tekmovanja Bober in ustvarjanje 

interaktivne zgodbe v Scratchu.  

 

Cilja diplomskega dela sta s pomočjo že obstoječe literature zasnovati delavnico in pridobiti 

teoretično podlago, ki jo bom potrebovala pri izdelavi magistrskega dela. Glavno 

raziskovalno vprašanje diplomskega dela pa se glasi: »Kako pripraviti učinkovita učna gradiva 

za razvoj algoritmičnega mišljenja?«. 
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2. ALGORITMIČNO MIŠLJENJE 

Za večino učencev je prvo srečanje s programiranjem zahtevno in težko razumljivo, včasih 

celo nerazumljivo, kar pripelje do prepričanja, da je programiranje izguba časa, saj učenec od 

le-tega ne bo imel koristi. Vendar je takšno prepričanje zmotno, saj s programiranjem 

razvijamo algoritmični način razmišljanja, ki je eden izmed ključnih elementov funkcionalne 

pismenosti, koristi nam pri branju navodil, sledenju postopkov, predstavitvi problema, 

boljšemu razumevanju delovanja tehnoloških naprav, ustvarjanju računalniških iger in drugih 

aplikacij (Oblak in Kaučič, 2010)… 

 

Učenje programiranja se ob uporabi učnih programskih jezikov, kot je vizualno programsko 

okolje Scratch, poenostavi. Učni programski jezik je programski jezik, ki je namenjen 

predvsem mlajšim učencem in katerega prvi namen je učenje. Spodbuja razvoj 

algoritmičnega mišljenja, sistematičnega in strukturiranega mišljenja ter učnih vsebin, ki se 

ne navezujejo na programiranje (npr. učijo se kreativno izražati, kako deluje računalnik itn.) 

(Oblak in Kaučič, 2010). 

 

Potrebno je izpostaviti, da se algoritmično mišljenje oz. razmišljanje ne razvije zgolj z 

učenjem programiranja. Na portalu Vidra na primer najdemo zbirko aktivnosti, ki prav tako 

spodbujajo algoritmični način razmišljanja. (Demšar in Demšar, 2013) 
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3. UČENJE RAČUNALNIŠTVA BREZ RAČUNALNIKA 

(COMPUTER SCIENCE UNPLUGGED) 

Computer Science Unplugged (CS Unplugged) je zbirka brezplačnih učnih aktivnosti, ki so 

primarno pripravljene za učence med petim in dvanajstim letom starosti (Bell idr., 2013). 

Aktivnosti so v prvi vrsti pripravljene za osnovnošolske učitelje računalništva, vendar se jih 

lahko vključi tudi v pouk drugih predmetov, predvsem v pouk matematike (Demšar in 

Demšar, 2013). Njihov namen je seznaniti učence z osnovnimi pojmi računalništva in 

programiranja, kot so binarna števila, algoritmi in stiskanje podatkov, in sicer brez uporabe 

računalnika. Zbirka je primerna za vse ne glede na starost in okolje, iz katerega izhajajo (Bell 

idr., 2013). 

 

Opis vsake dejavnosti se nahaja na spletni strani CS Unplugged z vsemi navodili in učnimi 

listi. Tam lahko zasledimo razlago ozadja vsake dejavnosti, prav tako pa lahko najdemo 

odgovore za pogoste težave. Na spletni strani se nahajajo tudi fotografije in videoposnetki, ki 

ponazorijo izvedbo nekaterih aktivnosti. Aktivnosti so razdeljene v naslednje kategorije: 

 Podatki: predstavitev informacij 

 Priprava računalnika za delo: algoritmi 

 Podajanje navodil računalniku: procedure 

 Resnično težki problemi: rezistenca 

 Deljenje skrivnosti: kriptografija 

 Človeška plat računalništva: komuniciranje z računalnikom (Bell idr., 2013) 

 

Gradivo s CS Unlugged je prevedeno tudi v slovenščino. Prevod in priredbo gradiva sta 

pripravila dr. Janez Demšar in mag. Irena Demšar, in ga poimenovala Računalništvo brez 

računalnika (Bell idr., 2012). Pri pripravi aktivnosti sta poleg materiala s strani CS Unplugged 

uporabila tudi material s sorodnih strani in njune lastne zamisli. Pri tem sta upoštevala, da 

veliko osnovnošolskih učiteljev računalništva ni pridobilo ustrezne računalniške izobrazbe, 

zato sta pri vsaki aktivnosti podala natančna navodila za izvedbo učnih ur in kratek opis 

računalniškega ozadja. Gradivo pa sta objavila tudi na portalu Vidra (Demšar in Demšar, 

2013). 
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4. ACM TEKMOVANJE BOBER 

Bober je mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti za 

osnovnošolce in srednješolce (ACM Tekmovanja, 2013). Tekmovanje učencem predstavi 

računalništvo in informatiko na zanimiv način ter s tem poveča njihovo zainteresiranost, 

učiteljem pa omogoči vpogled v znanje učencev, saj lahko primerjajo njihove dosežke z 

ostalimi udeleženci tekmovanja (Cerar in Rugelj, 2012). Tekmovalne naloge se navezujejo na 

algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, 

uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi (Dagiene in Futschek, 2008). 

4.1. ZGODOVINA TEKMOVANJA 

Na idejo o tekmovanju v računalniškem razmišljanju in pismenosti so prišli v Litvi, kjer so 

tekmovanje leta 2004 prvič tudi organizirali. Tekmovanje je dobilo ime Bober (litvansko 

Bebras), saj bober predstavlja delavno, inteligentno, živahno in ciljno naravnano žival, ki jo je 

moč najti ob litvanskih jezerih in rekah (Dagiene in Futschek, 2008). 

 

Kmalu so tekmovanje pričeli izvajati tudi v drugih evropskih državah:  

 leta 2006 v Estoniji, Nemčiji, na Nizozemskem in Poljskem 

 leta 2007 v Avstriji, Latviji in na Slovaškem 

 leta 2008 v Češki in Ukrajini 

 leta 2009 v Italiji 

 leta 2010 na Finskem in v Švici (Cerar in Rugelj, 2012) 

 

V Sloveniji je tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti Bober prvič potekalo v 

šolskem letu 2011/2012. Tekmovanje so v Sloveniji organizirali ACM Slovenija, Fakulteta za 

računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

(Cerar in Rugelj, 2012). 

 

Prvo tekmovanje Bober je v Sloveniji potekalo marca 2011 na osmih osnovnih šolah z 

različnih koncev države. Poleg 199 učencev so sodelovali tudi vsi mentorji iz sodelujočih šol, 

katerih naloga je bila prevajanje tekmovalnih nalog in organizacija tekmovanja na šolah. Prvo 

tekmovanje je bilo poskusno, zato je bilo omejeno tudi število kategorij (dve kategoriji – 

bobrček in mladi bober), v katerih so učenci lahko tekmovali. V šolskem letu 2011/2012 je 

tekmovanje potekalo novembra 2011. Tekmovanju so se pridružili srednješolci, ki so svoje 

znanje preizkusili v kategoriji bober. Tekmovanja so se lahko udeležile vse osnovne in srednje 

šole, ki so se nanj pravočasno prijavile; tako se je tekmovanja udeležilo 75 osnovnih in 19 

srednjih šol, vključenih pa je bilo 3410 učencev (Cerar in Rugelj, 2012). V šolskem letu 

2012/2013 se je tekmovanja udeležilo 8138 učencev, ki so tekmovali v štirih kategorijah 

(ACM Tekmovanja, 2013).   
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4.2. PREDSTAVITEV TEKMOVANJA 

Tekmovanje Bober spominja na računalniško različico matematičnega tekmovanja Kenguru. 

Poteka prek spletnega tekmovalnega sistema – http://bober.acm.si (Cerar in Rugelj, 2012). 

Glede na starost udeležencev tekmovanje poteka v štirih kategorijah: Bobrček (4. do 6. 

razred OŠ), Mladi bober (7. do 9. razred OŠ), Bober (1. in 2. letnik SŠ) in Stari bober (3. in 4. 

letnik SŠ) (ACM Tekmovanja, 2013). Dobra tekmovalna naloga mora imeti naslednje 

lastnosti: 

 nanašati se mora na računalništvo, informatiko ali računalniško opismenjevanje, 

 rešljiva je v treh minutah, 

 glede na težavnost jo lahko uvrstimo med lahke, srednje ali težke naloge, 

 lahko jo uvrstimo v eno izmed naslednjih starostnih kategorij: bobrček, mladi bober, 

bober ali stari bober, 

 je neodvisna od šolske snovi, 

 je neodvisna od operacijskih sistemov in uporabniških programov, 

 ima preprosta in lahko razumljiva navodila, 

 obsega eno stran, 

 je rešljiva na spletu, brez dodatne strojne in programske opreme, 

 ni moralno in/ali etično sporna, 

 je zabavna in 

 vsebuje slike (Dagiene in Futschek, 2008). 

 

Tekmovalne naloge se vsako leto izberejo na mednarodni bobrovi delavnici, ki se je udeležijo 

strokovnjaki s področja didaktike računalništva in računalničarji iz vsega sveta. Strokovnjaki 

podajo svoje predloge tekmovalnih nalog, ki jih potem skupaj pregledajo, nekatere 

izpopolnijo in jih razporedijo glede na zahtevnost, starostno kategorijo in tematski sklop. 

Izmed vseh predlaganih nalog izberejo najboljše, ki nato postanejo obvezne za vse 

tekmovalce v posameznih kategorijah, s čimer pa se omogoči primerjava tekmovalcev ne le 

na državni, ampak tudi na mednarodni ravni. Tekmovanje v Sloveniji obsega 15 nalog, ki jih 

mora tekmovalec rešiti v 45 minutah (Cerar in Rugelj, 2012). Naloge se rešujejo na 

računalniku s pomočjo svinčnika in lista papirja. Naloge za šolsko in državno tekmovanje v 

Sloveniji izbere Programski svet tekmovanja Bober (Pravilnik, 2012). Naloga se točkuje glede 

na zahtevnost in pravilnost podanega odgovora, ob napačnem odgovoru pa se točke odbijejo 

(Cerar in Rugelj, 2012). 

 

  

http://bober.acm.si/
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5. DIDAKTIČNO RAČUNALNIŠKA IGRA 

Didaktično računalniška igra je igra, ki jo igralec igra prek elektronske naprave, kjer 

premaguje izzive, da bi prišel do zmage. Takšna igra ima vse elemente običajne igre, kot so: 

 pravila – ločnica med tem, kaj je sprejemljivo in katere poteze niso dovoljene, 

 cilji in naloge – dajo igri smisel in igralcu motivacijo, 

 izid in povratne informacije – nudijo možnost za učenje, 

 izzivi/konflikti/tekmovanja – pritegnejo igralca, 

 interakcija – med igralci in igro (računalnikom) ali le med igralci (socialni vidik igre), 

 predstava/zgodba – z vsebino dosežemo primarni cilj (Rugelj, 2012). 

 

Z didaktično računalniško igro želijo učitelji učencem snov predstaviti na čim bolj zabaven in 

zanimiv način. Prednost uporabe igre je tudi ta, da se v takšno metodo dela znajo učenci 

aktivno vključiti, prav tako pa se učenci z njihovo pomočjo učijo novih konceptov. Igra jih 

spodbudi h kritičnemu in problemskemu mišljenju. S pomočjo iger lahko učencem 

predstavimo nek pojem oz. učno snov v realnem življenju. Z njimi izboljšujemo učenčevo 

samozavest, koncentracijo in potrpežljivost. Ena izmed prednosti je tudi takojšnja povratna 

informacija (Karo in Cikotić, 2012). 

 

Didaktično izobraževalne igre pa imajo tudi nekaj možnih slabih posledic. Ena izmed njih je 

odvisnost od iger. Ob igranju iger se pojavi tudi vprašanje, koliko časa naj se v okviru pouka 

nameni tej dejavnosti, saj učenci igrajo igre z različnim tempom (Karo in Cikotić, 2012). 

 

  



Barbara Stopar Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci 
 

7 
 

6. VIZUALNO PROGRAMSKO OKOLJE SCRATCH 

6.1. KAJ JE SCRATCH 

Tako Scratch kot tudi novejša verzija Scratch 2.0 je vizualni programski jezik, ki je namenjen 

predvsem mlajšim učencem, in sicer približno od osmega leta naprej (Nančovska Šerbec, 

2009). Z njim lahko učenci izdelujejo animacije, programirajo svoje računalniške igre in 

ustvarjajo interaktivne zgodbe (Lajovic, 2011). 

Program je razvila manjša skupina raziskovalcev v inštitutu Media Lab z ameriške univerze 

MIT pod vodstvom Mitchela Resnicka. Uporabnikom programa se ni potrebno ukvarjati s 

sintakso programskega jezika, saj namesto pisanja programske kode zlagajo pisane grafične 

bloke s programerskimi ukazi (Lajovic, 2011). Program Scratch je dobil ime po tehniki 

»scratching«, pri kateri hip-hop DJ združuje različne pesmi na kreativen način, nekaj 

podobnega pa lahko počne tudi uporabnik Scratcha, saj lahko na ustvarjalen način združuje 

slike, zvok in video (Nančovska Šerbec, 2009). 

6.2. KAJ UČI UPORABNIKE 

Uporabnik lahko s pomočjo Scratcha spozna naslednje računalniške in matematične 

gradnike: prireditveni stavek (spremenljivka), zanka, pogojni stavek, tabela, odziv na 

dogodek, niti, časovna usklajenost in sinhronizacija, vnos podatkov prek tipkovnice, 

naključna števila, logične operacije in dinamična interakcija (Lajovic, 2011). Z novejšo 

različico Scratch 2.0 pa lahko spozna tudi procedure, funkcije in rekurzije (Scratch, 2013). 

Prek programiranja v Scratchu lahko uporabnik vključi koncepte večpredstavnosti: glasbo 

(tempo, višino tona,…), grafiko,… Spozna pa lahko tudi koncepte načrtovanja programa. 

Scratch spodbuja kreativnost, razmišljanje, jasno komunikacijo, sistematično analizo 

problemov, uporabo sodobnih tehnologij, interaktivno načrtovanje in stalno učenje. 

Uporabnika uči sistematičnega in strukturiranega načina razmišljanja ter ga skozi igro vodi do 

cilja (Nančovska Šerbec, 2009). 

Koncepti, ki jih program Scratch 2.0 ne omogoča, so: definiranje lastnih razredov in objektov, 

dedovanje, branje iz datoteke, pisanje v datoteke in pisanje komentarjev (Lajovic, 2011). 
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6.3. GRAFIČNI VMESNIK 

Program uporablja enostaven grafični uporabniški vmesnik, kjer uporabnik dela z ukazi po 

principu »povleci in spusti« (Nančovska Šerbec, 2009). Grafični vmesnik vsebuje naslednja 

polja: menijska vrstica, ukazna paleta, programsko okno, seznam figur, gumbi nove figure, 

oder, pogled, položaj figure in načini obračanja (Lajovic, 2011). 

 

Slika 1: Grafični vmesnik Scratcha 

6.4. SPRITE ALI FIGURA 

Sprite je glavni element Scratcha, ki je lahko bitje ali predmet. V slovenščini sprite pomeni 

škrat, vila, duh ali prikazen, v računalništvu pa je sprite objekt brez časovnih lastnosti. Figure, 

ki jih uporabimo pri programiranju v Scratchu, lahko narišemo sami ali pa uporabimo katero 

koli sliko s svojega računalnika. Figuro lahko upravljamo in jo usmerjamo, določimo, kakšno 

glasbo naj predvaja in kakšen naj bo njen videz (Lajovic, 2011). 

 

Slika 2: Nekaj figur Scratcha 
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7. DELAVNICA Sprogramiraj-zgodbo.si 

Delavnica Sprogramiraj-zgodbo.si je delavnica, ki sem si jo zamislila za osnovnošolce med 

enajstim in petnajstim letom starosti, ki bi želeli narediti prve korake v svet programiranja. V 

njej se bodo učenci spoznali z nekaterimi osnovnimi pojmi programiranja in spodbudili 

algoritmično mišljenje. Pri izoblikovanju delavnice sem si pomagala z aktivnostmi, ki so 

nastale v okviru Računalništvo brez računalnika, nalogami z ACM tekmovanja Bober in 

vizualnim programskim okoljem Scratch. Obstaja tudi možnost uporabe kakšne izmed 

didaktičnih računalniških iger, toda trenutna zasnova delavnice jih ne vključuje. 

Delavnica bo zajela naslednje teme: 

 shranjevanje števil z biti 

 iskalni algoritmi 

 bisekcija, teorija informacij 

 računalniški jezik 

 urejanje 

Vsaka tema bo vsebovala učno pripravo in aktivnosti projekta Računalništvo brez 

računalnika, naloge z ACM tekmovanja Bober1, ki sem jih izbrala iz zbirke nalog Bober 

(Demšar, 2012) in navodila za scenarij oz. interaktivno zgodbo, ki jo bodo učenci morali 

ustvariti v Scratchu. Za takšno obliko dela v Scratchu predpostavimo, da učenci Scratch že 

poznajo. 

  

                                                           
1
 Ob vsaki podani nalogi sem s poševnimi črkami podala fokus učiteljeve razlage. 
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7.1. SHRANJEVANJE ŠTEVIL Z BITI 

Učni cilj:  

 spoznavanje številskih sistemov 

Tema Shranjevanje števil z biti bo vključevala naslednje elemente: 

Aktivnost projekta Učenje računalništva brez 

računalnika  
Do koliko lahko šteje stonoga? 

Naloge z ACM tekmovanja Bober 

 Bevri 

 Ure, ki jih ni 

 Raznašalka pizz 

 Bobrovsko štetje 

Interaktivna zgodba v Scratchu Kovanci 

7.1.1. Aktivnost projekta Učenje računalništva brez računalnika 

Cilj teme je, da učenci spoznajo, da za zapis števil ne potrebujemo deset števk, ampak lahko 

poljubno velika števila zapišemo že z dvema števkama. Učenci »začutijo«, da se števila lahko 

shranjujejo z zaporedjem poljubnih reči, ki imajo dve stanji (npr. skrčeni ali iztegnjeni prsti, 

karte, ki so obrnjene navzgor ali navzdol…). Namen aktivnosti ni, da se učenci naučijo 

pretvarjati med dvojiškim in desetiškim zapisom, ampak da spoznajo, kako je dvojiški zapis 

sestavljen in zakaj je uporaben (Demšar in Demšar, 2013). Učna priprava za dano temo se 

nahaja na portalu Vidra. 

Predviden čas izvajanja aktivnosti sta dve šolski uri. Aktivnost vključuje individualno igro, v 

kateri morajo učenci s pomočjo kart, na katerih so pike (število pik predstavlja številko), 

prikazati določeno številko, pri čemer karta obrnjena navzdol predstavlja vrednost 0, karta 

obrnjena navzgor pa vrednost dane karte. Podobno vajo izvedejo v dvojicah, kjer s prsti na 

eni roki pokažejo sosedu številko (vrednost se določi glede na položaj prsta – skrčen ali 

iztegnjen). Sledi skupinska igra, v kateri učenec dobi karto z dano vrednostjo. Sedaj morajo 

učenci skupaj pokazati določena števila (vrednost se določi glede na to, ali učenec stoji ali 

čepi). Sledi merjenje stvari (mize, zvezkov…) s trakovi dolžine 1, 2, 4, 8 in 16. V naslednji 

nalogi se naučijo dvojiškega zapisa števil. Karte, ki jim kažejo pike, bodo zapisali z enico, 

tiste, ki pa so obrnjene s pikami navzdol, pa z ničlo. Nato karte učitelj zamenja še z 

drugačnimi simboli. Zadnja naloga od učencev zahteva, da s kartami predstavijo nekatere 

številke večje od 31. Pred zaključkom aktivnosti pa se učitelj pogovori z učenci o namenu 

dvojiškega zapisa (Bell idr., 2012). 

 

 

http://vidra.fri.uni-lj.si/sites/ravbar.fri1.uni-lj.si/files/01_dvojiski_zapis_stevil.pdf
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7.1.2. Naloge z ACM tekmovanja Bober 

Bevri 

Za lažjo izmenjavo blaga med različnimi gozdovi, v katerih prebivajo bobri, je Skupnost 

bobrov uvedla skupno denarno valuti »bevro«. Imajo kovance z vrednostmi po 1, 2, 4 in 8 

bevrov. Bobri imajo zelo radi svoje kovance, zato vedno želijo porabiti čim manj kovancev. 

Kakšno je najmanjše število kovancev, s katerimi lahko bober plača 13 bevrov?  

 

Učitelj naj pri tej nalogi namigne, naj učenci najprej poskusijo z največjo številko. 

 

Ure, ki jih ni 

Ura na desni kaže 12:59. 

 

Tri izmed spodnjih slik so izmišljene: ura nikoli ne bo kazala toliko. 

Le ena slika je možna. Katera? 

 

 

Učitelj naj pri tej nalogi namigne, da je vsako število predstavljeno z eno grafično podobo (4 

pike v obliki kare) in naj sam poskuša razvozlati pomen posamezne pike. 
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Raznašalka pizz 

Stanovalci Bobrove steze so naročili enajst pizz. Ker raznašalka Pepca ne ve, koliko pizz so 

naročili v posamezni hiši, pred vsako hišo stoji tabla, na kateri piše, koliko pizz želijo. 

Pred eno od hiš pa stoji, ojoj, tabla še od včeraj – pozabili so jo namreč popraviti. Pred 

katero? 

 

Učitelj naj pri tej nalogi namigne, da morajo učenci uporabiti le nekatere izmed podanih 

številk in da naj pričnejo z največjo. 

 

Bobrovsko štetje 

Dvojiško štetje najbrž poznaš. Bobri štejejo na podoben način. Vendar 

imajo bobrovska števila največ dve enici – toliko, kot imajo bobri zob.  

Zapis števil od 0 do 10 si lahko ogledaš v tabelici na desni. Kako pa bobri 

zapišejo 20? 

 10100 

 101000 

 100100 

 Števila 20 ne morejo zapisati. 

 

Učitelj namigne, naj učenci na števila gledajo kot na zaporedje znakov. 
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7.1.3. Interaktivna zgodba v Scratchu 

Zadnja naloga, ki jo mora učenec opraviti pri tej temi, je izdelava interaktivne zgodbe z 

naslovom Kovanci. Zgodba se navezuje na nalogo Bevri. Učenec bo sestavil program, ki si bo 

zamislil naključno število med 1 in 31. Nato bo moral učenec ugotoviti, s katerimi kovanci 

lahko plača naključno število. Pri tem ima na voljo le kovance z vrednostmi po 1, 2, 4, 8 in 16. 

Učenec bo izbrani kovanec povlekel v denarnico. Da bo učenec vedel, koliko še manjka do 

iskane vrednosti, bo na zaslonu števec, ki ga bo obveščal o vrednosti, ki jo je že plačal.  

Scenarij zgodbe 

Računalnik: »V denarnico moraš prispevati 17 evrov. Na voljo imaš kovance z vrednostmi 1, 

2, 4, 8 in 16 evrov. Izberi kovance, s katerimi boš lahko plačal dani znesek. V denarnico denar 

prispevaš tako, da kovanec primeš in ga povlečeš do denarnice.« 

Učenec z miško prime kovanec in ga povleče do denarnice. Obstajata dve možnosti, in sicer 

učenec je izbral pravilni kovanec ali učenec je izbral napačni kovanec. 

Če je učenec izbral pravilni kovanec, bo računalnik odgovoril: »Izbral si pravilni kovanec. Kar 

tako naprej.« 

Če je učenec izbral napačen kovanec, bo računalnik odgovoril: »Izbral si napačen kovanec.« 

Ob napačni izbiri kovanca bo učenec prejel namig. Če je izbral preveliko vrednost, bo 

računalnik odvrnil: »Izbral si kovanec s preveliko vrednostjo.« Če je izbral premajhno 

vrednost, bo računalnik odvrnil: »Izbral si kovanec s premajhno vrednostjo.« 

Ko bo učenec izbral pravilne kovance in tako prispeval pravilno vrednost evrov v denarnico, 

bo računalnik spregovoril: »Čestitam! Našel si pravilne kovance.« Ob tem bo računalnik 

(sprite) spremenil barvo, zamenjal obleko, se sprehodil po ekranu, zaslišali bomo zvočne 

učinke… 
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7.2. ISKALNI ALGORITMI 

Učni cilj:  

 spoznavanje osnovnih podstruktur (tabele, seznami, drevesa) 

 spoznavanje linearnega iskanja po neurejeni tabeli 

 bisekcija po urejeni tabeli 

Tema Iskalni algoritmi bo vključevala naslednje elemente: 

Aktivnost projekta Učenje računalništva 

brez računalnika  
Potapljanje ladjice 

Naloge z ACM tekmovanja Bober 
 Klobuki 

 Najsladkejša pot 

Interaktivna zgodba v Scratchu Razmetana soba 

7.2.1. Aktivnost projekta Učenje računalništva brez računalnika 

Pri tej temi učenci spoznajo, da je pomembna organizacija podatkov, saj s tem ob iskanju 

določenega podatka prihranimo na času. Na času bomo prihranili, če bodo podatki urejeni, 

saj lahko tedaj uporabimo dvojiško iskanje ali pa razpršene tabele. Učenci dobijo občutek za 

ocenjevanje časovne zahtevnosti algoritmov (Demšar in Demšar, 2013). Učna priprava za 

dano temo, se nahaja na portalu Vidra. 

Aktivnost traja eno do dve uri. Za uvodno motivacijo petnajst učencev naključno izvleče vsak 

svoj karton s številko. Učitelj si zamisli eno izmed izvlečenih števil in izbere prostovoljca, ki 

mu bo pomagal to število poiskati. Prostovoljec dobi štiri ali pet bombonov. Ko učencu s 

kartonom prostovoljec da bombon, mora ta učenec razkriti svojo številko. Sledi podobna 

igra, spremeni se le to, da učitelj izbere številke in učence razporedi pred tablo tako, da so 

številke, ki jih držijo, urejene po velikosti. Pri naslednji učitelj izbere tri učence in vsakemu da 

seznam s številkami in imeni (prvi dobi seznam, ki je urejen po številkah, drugi dobi seznam, 

urejen po imenih, in tretji dobi neurejeni seznam). Učenca izzove, kdo prej poišče določena 

imena in številke. Sledi igra potapljanje ladjic, katere cilj je prvi potopiti nasprotnikovo ladjo. 

Igro igrajo na tri različne načine. Pri prvem uporabijo linearno iskanje po neurejeni tabeli, pri 

drugem bisekcijo po urejeni tabeli in pri tretjem razpršene tabele. Po vsaki igri sledi pogovor 

o njej (Bell idr., 2012).  

  

http://vidra.fri.uni-lj.si/sites/ravbar.fri1.uni-lj.si/files/05_potapljanje_ladjic.pdf
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7.2.2. Naloge z ACM tekmovanja Bober 

Klobuki 

Pri bobrih ni vseeno, kakšne barve 

klobuk si nadeneš. Zapleteni sistem 

pravil pojasnjuje drevo na desni. 

Brati ga začneš na vrhu (koren); 

vsako vozlišče vsebuje odločitev, ki 

te vodi v levo ali desno vejo, dokler 

ne prideš do lista, ki ti pove, kakšen 

klobuk sodi na tvojo glavo. 

Kateri bober nima klobuka prave 

barve? 

 

 

Učitelj poudari uporabo dreves in njihovo strukturo. 
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Najsladkejša pot 

V Doberbobu je šestnajst plitvih jezerc, med katerimi tečejo potočki. 

Na kresno noč priredijo bobri igro: sredi vsakega jezera se postavi ena od mam in deli 

bombone. Številke na zemljevidu na desni povedo, koliko bombonov dobi, kdor pride na 

posamezen otok. Razpored je vsako leto drugačen. 

Bobrčki začnejo pot desno spodaj in potujejo od jezera so jezera, dokler ne pridejo do jezera 

desno zgoraj. Vedno smejo iti le v smeri toka in se ne smejo vračati. 

 

Po kakšni poti morajo iti letos, če hočejo dobiti čim več bombonov? 

 

Učitelj namigne, naj učenci preverijo vse možne poti, tako da nad vsako številko napišejo, 

koliko bombonov so do sedaj dobil, če so se sprehodil po dani poti (če se lahko do sredine 

nekega jezera pride po več poteh, potem naj izbere tiso, ki mu bo prinesla več bombonov).  
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Interaktivna zgodba v Scratchu 

Za uspešen zaključek teme bo moral učenec v Scratchu ustvariti interaktivno zgodbo, ki sem 

jo poimenovala Razmetana soba. Naloga bo od učenca zahtevala, da v sobi poišče mobilni 

telefon. Ker pa je soba razmetana, učenec ne bo našel telefona, vse dokler sobe ne bo 

pospravil. Tako bo moral oblačila pospraviti (povleči) v omaro, zvezke in knjige pa položiti 

(povleči) na polico. Da bo učenec vedel, koliko predmetov še mora pospraviti, bo na zaslonu 

števec. 

Scenarij zgodbe 

Računalnik: »V sobi poišči telefon. Na žalost je tvoja soba zelo razmetana in ga ne boš našel, 

dokler je ne boš pospravil. Predlagam ti, da sobo najprej pospraviš.« 

Učenec pospravlja sobo. Ob vsakem potegu bo računalnik učencu podal povratno 

informacijo. Računalnik bo učencu podal enega izmed naslednjih odgovorov: 

 učenec je pravilno pospravil predmet: »Kar tako naprej.« 

 učenec je napačno pospravil napačno: »Ojoj. To pa ne sodi semkaj.« 

Ko bo učenec pospravil vse predmete, bo našel mobilni telefon. Mobilni telefon bo zato, ker 

ga je učenec našel,spremenil barvo, zamenjal obleko, zazvonil… 

Naloga učenca opozori na dejstvo, da tako kot ljudje tudi računalnik laže in hitreje najde 

določen predmet oz. podatek, če so podatki organizirani oz. pospravljeni. 
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7.3. BISEKCIJA IN TEORIJA INFORMACIJ 

Učni cilji: 

 uporaba bisekcije 

 spoznavanje drevesa 

 spoznavanje osnovnih konceptov teorije informacij  

Tema Bisekcija in teorija informacij bo vključevala naslednje elemente: 

Aktivnost projekta Učenje računalništva 

brez računalnika  
Dvajsetkrat lahko ugibaš 

Naloge z ACM tekmovanja Bober 
 Kolesa 

 Ugibanje števil 

Interaktivna zgodba v Scratchu Ugani moje število 

7.3.1. Aktivnost projekta Učenje računalništva brez računalnika 

Namen te teme je seznaniti učence z bisekcijo in drevesi. Učenci tudi odkrijejo, da se lahko z 

dvojiškimi številskimi sistemi srečajo na nepričakovanih mestih. Tako se srečajo z osnovnimi 

koncepti iz teorije informacij (Demšar in Demšar, 2013). Učna priprava za dano temo se 

nahaja na portalu Vidra. 

Aktivnost traja eno uro. Prične se z ugibanjem števila, ki si ga zamisli učitelj (učenci naj 

uporabijo bisekcijo). Naslednja naloga je podobna prejšnji, le da poteka v trojkah med 

učenci, pri čemer ima vsaka trojka svoj obseg števil. Naloga se naveže na kazanje števil s prsti 

(koliko vprašanj je potrebno zastaviti osebi, ki kaže število s prsti). Sledi izris drevesa za 

ugibanje števila med 0 in 7. Temu sledi pogovor o drevesu in ponovitev igre, pri čemer se 

spomnimo števil v dvojiškem zapisu (Bell idr., 2012). 

  

http://vidra.fri.uni-lj.si/sites/ravbar.fri1.uni-lj.si/files/06_bisekcija_drevesa.pdf
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7.3.2. Naloge z ACM tekmovanja Bober 

Kolesa 

Kupci koles v trgovini Dobrocikel si lahko sestavijo kolo po želji. 

Ker vsi deli ne gredo skupaj, morajo za sestavljanje uporabiti 

»drevo« na desni. Obroča kolesa sta vedno črna. Nato izberejo 

enega od okvirov. Za vsako barvo okvira sta jima na razpolago 

dve možni barvi krmila in tako naprej.  Štirje bobri so prišli s 

skico koles, kakršna si želijo. Enemu želje ne bo mogoče 

izpolniti. Kateremu? 

 

 

 

Učitelj poudari postopek odločanja v vsakem vozlišču. 

 

Ugibanje števil 

Bobri so radi v šoli, le med odmori jim je dolgčas. Zato se pogosto igrajo ugibanje števil: eden 

si zamisli število med 1 in 100, drugi ga poskuša ugibati. Ta, ki si je zamislil število, ob vsakem 

ugibanju pove, ali je iskano število večje ali manjše.  

Bobrovka Hana vedno ugiba tako, da začne pri številu 50. Če je iskano število manjše, bo 

nadaljevala s 25, če večje s 75. Tako nadaljuje: v vsakem koraku pove število, ki je na sredi 

med najmanjšim in največjim kandidatom. 

Kolikokrat, največ, mora ugibati, preden ugane? 

 7 

 16 

 40 

 50 

 

Učitelj pove, da tokrat ne iščemo točno določenega števila, ampak iščemo število ugibanj in 

hkrati razmišljamo o tem, kako bi čim manjkrat ugibali. Pri tem si pomagamo z urejenostjo 

števil. 
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7.3.3. Interaktivna zgodba v Scratchu 

Za uspešen zaključek teme bo moral učenec v Scratchu ustvariti interaktivno zgodbo Ugani 

moje število. Kot že naslov sam pove, bo moral učenec sestaviti zgodbo, v kateri si bo 

računalnik izbral poljubno število med 1 in 100, katerega bo učenec moral uganiti. Pri 

ugibanju naj bi si učenec pomagal z metodo bisekcije, ki jo je spoznal ob izvedbi aktivnosti 

Dvajsetkrat lahko ugibaš. 

Scenarij zgodbe 

Računalnik: »Ugani, katero število med 1 in 100 sem si zamislil.« 

Učenec vpiše poljubno število. Ob tem obstajajo tri možnosti, in sicer: učenec je vpisal 

manjše število, učenec je vpisal večje število ali učenec je vpisal iskano število. 

Če je učenec vpisal manjše število, bo računalnik odgovoril: »Iskano število je večje.« 

Če je učenec vpisal večje število, bo računalnik odgovoril: »Iskano število je manjše.« 

Če je učenec vpisal iskano število, bo računalnik odgovoril: »Čestitam! Vpisal si iskano 

število.« Ob tem bo računalnik (sprite) spremenil barvo, zamenjal obleko, se sprehodil po 

ekranu, zaslišali bomo zvočne učinke…    
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7.4. RAČUNALNIŠKI JEZIK 

Učni cilji: 

 razumevanje pomembnosti podajanja natančnih navodil računalniku (pisanje v 

računalniškem jeziku) 

Tema Računalniški jezik bo vključevala naslednje elemente: 

Aktivnost projekta Učenje računalništva 

brez računalnika  
Risanje po navodilih 

Naloge z ACM tekmovanja Bober 

 Parkirna hiša 

 Pomešane karte 

 Smejkomat 

Interaktivna zgodba v Scratchu Riši 

7.4.1. Aktivnost projekta Učenje računalništva brez računalnika 

Računalnik vedno naredi natanko tisto, kar mu naročimo. Problem se pojavi, če pri podajanju 

pravil nismo dovolj natančni, saj so rezultati lahko smešno napačni. Namen teme je, da 

učenci spoznajo, kako težko je podati natančna navodila in kaj se naredi, če so navodila 

podana ohlapno. Tako izvedo, zakaj se programe piše v posebnih jezikih (Demšar in Demšar, 

2013). Učna priprava za dano temo, se nahaja na portalu Vidra. 

Aktivnost traja eno uro. Prične se s pogovorom o tem, kako različni smo si ljudje in 

računalniki v sledenju navodil. V nalogi, ki sledi, morajo učenci popisati list papirja po 

navodilih, ki jih poda učitelj. Nato učitelj preveri, kako natančni so bili učenci pri risanju. Sledi 

podobna naloga, razlika je le v tem, da mora sedaj učenec sošolcem podati navodila. Pred 

zaključkom aktivnosti se učitelj z učenci pogovori o igri (Bell idr., 2012). 

  

http://vidra.fri.uni-lj.si/sites/ravbar.fri1.uni-lj.si/files/12_risanje_po_navodilih.pdf
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7.4.2. Naloge z ACM tekmovanja Bober 

Parkirna hiša 

Hotel Bober ima stalne stranke. Lastnik ve, kje želi imeti 

kdo svoj avto, zato jih vedno razporedi, kot kaže zgornja 

slika. 

Ko je šel nekoč čez vikend na morje, ga je v ponedeljek 

pričakal razpored na spodnji sliki. Brž se je lotil 

prestavljanja. 

PRESTAVI(X, Y) pomeni »prestavi zadnji avto iz garaže X v garažo Y«. S katerimi zaporedjem 

premikov spremeni razpored s spodnje slike v razpored na zgornji? 

 

 PRESTAVI(C, B); PRESTAVI(A, C); PRESTAVI(A, B) 

 PRESTAVI(C,B); PRESTAVI(A, B); PRESTAVI(A, C) 

 PRESTAVI(A,B); PRESTAVI(C, B); PRESTAVI(A, C) 

 PRESTAVI(B, C); PRESTAVI(C, B); PRESTAVI(A, B) 

 

Učitelj pove, da je pomembno pravilno razumeti podane ukaze. 
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Pomešane karte 

Pri likovnem pouku so bobri dobili rdeč list papirja, prekrivne barve in štiri kartice z navodili 

za risanje: 

1. Pobarvaj spodnji del papirja modro. 

2. Obrni papir za 180 stopinj. 

3. Pobarvaj spodnjo polovico zeleno. 

4. Nariši krog desno zgoraj. 

 

Ker nesreča nikoli ne počiva, so se nerodnemu Petru kartice raztresle in pobral jih je v 

napačnem vrstnem redu: 3 – 1 – 2 – 4. Kakšno sliko bo narisal? 

 

 

Učitelj pove, da je pomembno, v kakšnem zaporedju podamo navodila. 

 

Smejkomat 

Smejkomat je stroj za sestavljanje smejkov. Pozna štiri znake :, ;, -, ) in ima tri ukaze: 

 obkroži […] obkroži vse, kar izrišejo ukazi in znaki v oklepaju 

 obrni […] obrni sliko, ki jo dobimo v oklepaju, za 90 stopinj v smeri urinega kazalca 

 zrcali […] podvoji sliko tako, da jo prezrcali na desno 

Tako obrni[ obkroži [ : - ) ] ] nariše  , obrni [ obkroži [ : - obrni [ obrni [ ) ] ] ] ] nariše 

 in obrni [zrcali [obkroži [ : - obrni [ - ] ] ] ] nariše . 

Katero zaporedje ukazov pa nariše ? 

 zrcali [ obrni [ obkroži [obrni [obrni [ ; ] ] - ) ] ] ] 

 obrni [ zrcali [ obkroži [ obrni [ obrni [ ; ] ] - ) ] ] ] 

 zrcali [ obrni [ obkroži ; - ) ] ] ] 

 obkroži [ zrcali [ obrni [ ; - ) ] ] ] 

 

Učitelj pove, da je pomembno pravilno in natančno upoštevati navodila, saj le tako dobimo 

pravilno sliko.  
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7.4.3. Interaktivna zgodba v Scratchu 

Zadnja naloga, ki jo bo moral učenec opraviti za uspešen zaključek dane teme, je interaktivna 

zgodba z naslovom Riši. Učenec bo moral narisati dva lika. Za prvi lik bo dobil zelo skopa 

navodila, za drugega pa zelo natančna. Učenci bodo med seboj primerjali narisane like in 

ugotovili, da se liki posameznih učencev, ki so bili narisani po skopih navodilih, med seboj 

zelo razlikujejo, medtem ko so liki, ki so jih morali učenci narisati po natančnejših navodilih, 

enaki. 

Scenarij zgodbe 

Učitelj učencem naroči, da naj vsak nariše svojega sprita. Nato naj učenec napiše program, v 

katerem naj novo ustvarjeni sprite nariše naslednji lik, ki naj bo rdeče barve. Najprej se sprite 

pomakne 100 korakov naprej, nato pa se obrne za 90 stopinj. Ta postopek naj ponovi trikrat. 

 

Učenci naj nato med seboj primerjajo programe. Pri tem naj bodo pozorni na to, kje so si 

programi enaki in kje se razlikujejo ter kako se to navezuje na jasnost navodil. 
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7.5. UREJANJE 

Učni cilji: 

 spoznavanje in uporaba različnih oblik urejanja 

Tema urejanje bo vključevala naslednje elemente: 

Aktivnost projekta Učenje računalništva 

brez računalnika  
Urejanje 

Naloge z ACM tekmovanja Bober 
 Preurejanje 

 Premetavanje žog 

Interaktivna zgodba v Scratchu Ali je ali ni?  

7.5.1. Aktivnost projekta Učenje računalništva brez računalnika 

Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo postopke, ki jih računalniki uporabljajo pri urejanju 

stvari. Srečajo se z algoritmi – z idejo formalno podanih navodil. Spoznajo primer 

rekurzivnega algoritma, ugotovijo, da niso vsi postopki enako hitri, in da je računalnik v 

primerjavi z ljudmi omejen (Demšar in Demšar, 2013). Učna priprava za dano temo se nahaja 

na portalu Vidra.  

Aktivnost traja eno ali dve uri. Prične se z uvodno motivacijo, pri kateri morajo učenci izločiti 

liste, ki se ponovijo (vsaka oznaka se mora pojaviti le enkrat). Učitelj se z učenci pogovori o 

nalogi (učence spomni na aktivnost Potapljanje ladjice). Izvede naloge, ki se navezujejo na 

različne oblike urejanja: 

 urejanje v prostem slogu – učenci morajo urediti osem škatlic glede na težo, pri 

čemer smejo primerjati težo le dveh škatlic naenkrat (pomagajo si s tehtnico) 

 urejanje z izbiranjem – učenci izmed preostalih škatlic (na začetku jih je osem) 

poiščejo najlažjo in jo postavijo na začetek vrste (s tehtnico lahko primerjajo le po dve 

škatlici naenkrat) 

 urejanje z vstavljanjem – učenec vzame eno škatlico in jo da v vrsto, nato pa vzame 

novo in jo primerja s prejšnjo ter jo postavi na njeno levo ali desno, odvisno ali je lažja 

ali težja (enako naredi z vsemi naslednjimi) 

 hitro urejanje – učenec si izbere škatlico. Nato naredi dva kupčka, pri čemer so na 

levem vse škatlice, ki so lažje od izbrane škatlice, na desnem pa tiste, ki so težje. 

Sedaj so škatlice napol urejene. Isti postopek ponovi znotraj levega in desnega 

kupčka. Kupčke drobi, dokler ne dobi kupčka z le eno škatlico. 

 urejanje z mehurčki – učenci dobijo številko in se postavijo v vrsto. Med seboj si 

podajajo palico. Tista učenca, ki držita palico, primerjata svoji številki. Če bosta stala v 

napačnem vrstnem redu, se bosta zamenjala. Nato palico dobi naslednji par, ki vse 

http://vidra.fri.uni-lj.si/sites/ravbar.fri1.uni-lj.si/files/07_urejanje_0.pdf
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skupaj ponovi. Zadnji učenec stopi korak vstran, saj ima najvišjo številko. Celoten 

postopek se ponavlja, vse dokler niso števila urejena po velikosti. 

 urejanje z zlivanjem – učenci dobijo številko. Učitelj postavi učence v dve približno 

enaki vrsti po velikosti števil. Učitelj izbere učenca, ki bo ti dve vrsti združil v eno 

urejeno vrsto. Naloga se ponovi še za štiri, osem in šestnajst vrst. 

Po vsaki nalogi se učitelj pogovori z učenci (Bell idr., 2012). 

7.5.2. Naloge z ACM tekmovanja Bober 

Preurejanje 

Imamo pet kartic z veselimi in žalostnimi obrazi. Razpostavljene so, kot kaže slika. 

 

Radi bi jih preuredili tako, da bodo vsi veseli obrazi na levi in žalostni na desni. V vsaki potezi 

smemo zamenjati le sosednji kartici. Koliko potez potrebujemo? 

 

Učitelj učence spomni, naj premaknejo le tiste karte, ki niso na pravem mestu, pri tem pa naj 

uporabijo čim manjše število potez. 

 



Barbara Stopar Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci 
 

27 
 

Premetavanje žog 

V začetku smo imeli deset rdečih in modrih žog, zloženih v (neurejeno) vrsto. Robot je 

zamenjal tri pare žog: 

 Najprej je zamenjal žogi na mestih 1 in 9. 

 Nato je zamenjal žogi na mestih 2 in 6. 

 Končno je zamenjal žogi na mestih 3 in 5. 

Po tem so vse rdeče žoge na levi strani in vse modre na desni. 

 

Kakšen je bil vrstni red žog na začetku, pred zamenjavami? 

 

 

Učitelj pri tej nalogi namigne, naj učenci zamenjave naredijo na urejeni vrsti žog (tisti, ki je 

podana v nalogi). 

7.5.3. Interaktivna zgodba v Scratchu 

Za uspešen zaključek teme bo moral učenec v Scratchu ustvariti simulacijo urejanja z 

mehurčki. Učitelj bo učencu podal natančna navodila. 

Scenarij zgodbe 

Simulacija urejanja z mehurčki, pri čemer poda učitelj opis algoritma v naravnem jeziku.  
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8. SKLEP 

Z aktivnostmi, ki jih opisujem v diplomskem delu, razvijamo algoritmično mišljenje, ki nam 

koristi pri branju navodil, sledenju postopkov, predstavitvi problema, ustvarjanju 

računalniških iger in drugih aplikacij… V sedanjem času imamo tudi v slovenščini na voljo 

vedno več aktivnosti in pripomočkov, ki jih učitelji lahko uporabljajo pri spodbujanju 

algoritmičnega mišljena med učenci. Izbrala sem nekaj izmed teh aktivnosti in jih združila v 

delavnici Sprogramiraj-zgodbo.si. 

 

Namen aktivnosti, ki se nahajajo v zbirki Computer Science Unplugged, je seznanitev učencev 

z osnovnimi pojmi računalništva. Naloge s tekmovanja Bober se pogosto navezujejo na 

algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, 

uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Z uporabo vizualnega programskega 

okolja Scratch ima učenec možnost kreiranja interaktivnih zgodb, s katerimi poglobi usvojeno 

znanje iz aktivnosti CS Unplugged. 

 

Z delavnico sem želela učencem približati računalniške koncepte. Učenci bi se prek delavnice 

prvič in na zabaven način srečali z algoritmičnim mišljenjem. Tako bi v njih vzbudila 

zanimanje in jih motivirala za programiranje. Koliko in pri katerih učencih pa bi bila taka 

delavnice uspešna, pa bom preiskala v magistrskem delu. 
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