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POVZETEK 

Rekurzija je postopek, ki se pri izvajanju sklicuje na samega sebe. Z njo se srečamo na 
različnih področjih, vendar pa se najbolj povezuje z računalništvom. Gre namreč za 
enega izmed osnovnih konceptov računalniškega področja, imenovanega programiranje. 
Pojem rekurzije pri programiranju povezujemo še z drugimi pomembnimi koncepti, kot 
so algoritem, program, sklad ... 

V osnovnih šolah pri izbirnih predmetih urejanje besedil, multimedija in računalniška 
omrežja programiranju ni bilo namenjenih veliko ur. Počasi se v osnovne šole uvaja 
predmet računalništvo, ki pri učencih spodbuja razvoj algoritmičnega razmišljanja že v 
bolj zgodnjih fazah učenja. Hkrati za programiranje predvideva več učnih ur, kar pa 
pomeni, da se bodo učenci že v drugi triadi srečali s pomembnimi računalniškimi 
koncepti. 

Raziskave so pokazale, da je tudi rekurzija eden izmed težjih računalniških konceptov, 
tako za učence kot tudi učitelje. V diplomskem delu v ta namen predstavljamo primere 
aktivnosti za poučevanje rekurzije in predlagamo dva sklopa učnih ur, s katerima si lahko 
učitelji pomagajo pri poučevanju računalništva.  
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TITLE: TEACHING RECURSION IN PRIMARY SCHOOL 

ABSTRACT 
Recursion is a procedure which calls itself when executing. We encounter recursion in 
different fields, but most usually we connect it to the field of computer science. It is one 
of basic concepts in programming. Recursion is often connected to other important 
concepts, such as algorithm, program, stack ...  

There were just few lessons dedicated to teaching programming in the primary school 
curriculum for the courses word processing, multimedia and computer networks. The 
elective course computer science is slowly being introduced into primary school, which 
will strengthen learners' algoritmic thinking in early stages of their learning process. 
Computer science's curriculum provides more lessons, dedicated to teaching 
programming, which subsequently means that learners will encounter basic computer 
science concepts in the second triade. 

Researches have shown that recursion is one of the most difficult computer science 
concepts, not only for learnes, but also for teachers. For this purpose, we introduce 
some activities for teaching recursion in this thesis. We have also prepared two sets of 
lessons that can help teachers in the classroom. 

 

KEYWORDS: recursion, teaching of programming, algorithm, computer science, Python 
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1 UVOD 

V današnjem svetu, ki je zelo  tehnološko usmerjen, igra računalništvo vedno bolj 
pomembno vlogo. Vsak dan uporabljamo veliko pripomočkov, ki imajo avtomatiziran 
proces delovanja in vse več strojev, ki uporabljajo umetno inteligenco. Pri tem igra 
pomembno vlogo veščina programiranja, ki pa ni mogoča brez algoritmičnega 
razmišljanja.  

V učnih načrtih osnovnošolskih predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška 
omrežja najdemo le malo programiranja. To pomeni, da se učenci z veščinami, ki nas v 
vsakdanjem življenju vedno bolj obkrožajo, srečujejo le redko. Prav v ta namen se v 
osnovne šole uvaja predmet računalništvo, katerega glavni cilj je spodbujanje 
algoritmičnega razmišljanja pri učencih že v zgodnih fazah učenja. Omenjen predmet 
učencem že v drugi triadi ponudi spoznavanje osnovnih računalniških konceptov, še 
pomembnejše pa je, da nameni precej več ur tudi poučevanju programiranja. Tako se 
učenci začnejo že zgodaj zavedati, kako deluje svet okrog nas. Glavno vodilo avtorjev 
učnega načrta za neobvezni izbirni predmet računalništvo je bilo, da se otroci učijo prek 
izkustva, so pri tem aktivni ter izgrajujejo lastne miselne strukture in slike. 

Težava, ki nastane ob takem, sicer spodbudnem načrtu uvajanja računalništva v osnovne 
šole, je, da marsikateri učitelj na tovrstno poučevanje ni pripravljen. Dejstvo je, da se je 
računalništvo do sedaj poučevalo na povsem drugačen način. Pristopi, ki jih bomo morali 
po novem upoštevati pri poučevanju računalništva v osnovnih šolah, da dosežemo 
zastavljene cilje iz učnega načrta, bodo morali biti precej bolj premišljeno in skrbno 
izbrani. Želimo si, da se čim bolj oddaljimo od klasičnega poučevanja računalništva. Pri 
tem imamo v mislih predvsem uvedbo poučevanja računalništva brez računalnika. S tem 
naj bi učence naučili večje samostojnosti pri razmišljanju, povečali njihovo aktivnost, jih 
oddaljili od poznavanja računalništva na nivoju programske opreme ter izboljšali njihovo 
znanje o računalniških konceptih. 

Eden izmed osrednjih konceptov računalništva, ki pa po raziskavah tako učencem, kot 
tudi učiteljem povzroča veliko preglavic, je rekurzija. V ta namen diplomsko delo bralcu 
ponuja osnovne poglede na rekurzijo kot računalniški koncept, predstavlja nekaj 
aktivnosti, ki temeljijo na zgoraj naštetih dejavnostih in ponuja dva sklopa učnih ur, v 
katerih so predstavljene učne aktivnosti strnjene v smiselno celoto. 

V začetku diplomskega dela predstavljamo trenutno situacijo programiranja v slovenskih 
osnovnih šolah. Ogledamo si, kako se učni načrti predmetov urejanje besedil, 
multimedija in računalniška omrežja razlikujejo od učnega načrta računalništva in kakšne 
novosti pri poučevanju prinaša slednji. Predstavimo tudi nekaj programskih jezikov in 
preverimo njihovo primernost za poučevanje v osnovnih šolah. V drugem poglavju 
uvedemo definicijo in predstavimo osnovne značilnosti rekurzije. Pri tem nekaj 
pozornosti namenimo tudi razliki med rekurzijo in iteracijo ter navedemo nekaj primerov 
rekurzije z različnih področij. Osrednje poglavje diplomskega dela predstavlja poglavje, v 
katerem predstavimo aktivnosti za poučevanje rekurzije v osnovni šoli. Pri tem 
predstavljene aktivnosti razdelimo v tri skupine, to je začetne, osnovne in naprednejše 
aktivnosti. Za vsako od teh aktivnosti podamo osnovne informacije, aktivnost opišemo in 
po potrebi dodamo primere. V zadnjem poglavju predstavimo dva sklopa učnih ur, v 
katera vključimo predstavljene aktivnosti za poučevanje rekurzije. 
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2 POUČEVANJE PROGRAMIRANJA V OSNOVNI ŠOLI 

2.1 Splošno o programiranju 

Bistvo računalnikove moči je v tem, da lahko v zelo kratkem času izvede veliko operacij 
oziroma ukazov, vendar pa mora od nekje te ukaze prejeti. Ker ljudje in računalniki ne 
govorimo istega »jezika«, za podajanje ukazov računalniku poskrbi panoga, imenovana 
programiranje. Pri tem ljudje – programerji pišemo zaporedja ukazov, za katere želimo, 
da jih računalnik izpolni in s tem reši nek naš problem. 

Pri reševanju problemov postopoma spreminjamo definicijo problema, ki pravi, kaj je 
potrebno napraviti, v zaporedje ukazov, ki opisujejo, kako se reši dan problem. Takemu 
opisu postopka za rešitev problema pravimo algoritem. Bolj jedrnata definicija pravi, da 
je algoritem končno zaporedje natančno določenih ukazov, ki opravljajo neko nalogo v 
končnem številu korakov. Nas seveda zanimajo primerni algoritmi, ki jih lahko izvajamo 
na računalniku in jim pravimo programi. (I. Kononenko, 2008) 

Temeljna veščina, ki jo morajo programerji obvladati, je tako imenovano algoritmično 
razmišljanje. Poimenovanje pravzaprav govori samo zase. Gre za poseben način 
razmišljanja, ki omogoča, da znamo o določenem problemu razmisliti tako, da ga 
pretvorimo v algoritem (oziroma zaporedje le-teh). 

2.2 Programski jeziki, primeri in njihova primernost 

Algoritem lahko izrazimo na več načinov: 

 z diagrami poteka, 

 s psevdokodo in 

 s programskimi jeziki. 

Prva dva načina sta ugodna za učenje programiranja, saj računalnik ne prepozna ukazov, 
ki jih s tema dvema načinoma implementiramo. Edini način, da računalniku torej 
posredujemo ukaze, ki jih bo razumel, je prek programskih jezikov. 

Programski jezik je formalni jezik za opisovanje algoritmov, ki se izvajajo na računalniku. 
Le-ta mora biti enoličen, oziroma ne sme biti dvoumen. 

S človekovega vidika bi bilo najbolje, če bi bil programski jezik kar naravni jezik, medtem 
ko bi bila za računalnik najbolj ugodna uporaba strojnega jezika. V slednjem primeru bi 
računalniku podajali direktne ukaze, vendar težava nastane, ker bi mu tako morali podati 
vsak ukaz posebej. Programiranje bi bilo tako izredno zamudno in potratno, možnost 
napak pa bi bila izredno visoka. »Kompromis« so t. i. višjenivojski programski jeziki, ki pa 
so v resnici bližje naravnemu jeziku kot strojnemu. Ti programski jeziki so zasnovani tako, 
da omogočajo sestavljanje programa, imenovanega prevajalnik, ki ta jezik prevede v 
strojni jezik, ki ga razume računalnik. 

Posebej pomembna pojma, s katerima se srečamo pri uporabi programskih jezikov, sta 
sintaksa in semantika. Sintaksa programskega jezika enolično določa obliko določenih 
stavkov znotraj programa, ob neupoštevanju sintaktičnih pravil pa prevajalnik javi 
napako. Semantika programskega jezika enolično določa interpretacijo izrazov v 
programskem jeziku. Na splošno prevajalnik semantičnih napak ne zna odkriti, saj ne 
»ve«, kaj je uporabnik želel s programom doseči. (I. Kononenko, 2008) 
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Razvoj programskih jezikov je v zadnjih treh desetletjih precej napredoval. Obstaja kar 
nekaj visoko zmogljivih višjenivojskih programskih jezikov, v katerih programerji 
ustvarjajo zelo kompleksne programe, ki razrešujejo široko paleto uporabnikovih 
problemov. Seveda pa uporaba takih programskih jezikov zahteva veliko znanja, ki ga 
programerji lahko pridobijo z leti vaje. Vprašanje, ki se tako pojavi je, kateri izmed 
programskih jezikov so tako primerni za učenje in poučevanje programiranja ter 
posledično uporabo v osnovnih šolah. Ogledali si bomo primere treh programskih jezikov 
ter ugotovili, kateri izmed njih bi bil za poučevanje v osnovnih šolah najbolj primeren. Pri 
tem bomo upoštevali tudi namen tega diplomskega dela in ugotovili, kako se ti jeziki 
rokujejo z rekurzijo. 

2.2.1 Logo 

Logo je programski jezik, ki ga je v letih med 1966 in 1968 kot prilagoditev programskega 
jezika LISP za otroke, ustvarila skupina pedagogov in raziskovalcev na univerzi 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programski jezik je bil zasnovan tako, da bi 
učenci takoj po tipkanju in vnosu ukaza dobili informacijo, kaj je ukaz napravil. Ti ukazi 
naj bi krmilili robota, če pa bi prišlo do napake, bi bili učenci takoj obveščeni, kakšno 
napako so napravili, saj bi robot narisal pripadajočo, napačno sliko. Logo je torej prvi 
programski jezik, ki je uporabljal t. i. »želvjo grafiko«, kjer je »želva« objekt, ki se 
premika po zaslonu in pri tem izrisuje črte glede na podane ukaze. (J. Rugelj, 2007) 

Gerlič v svojem delu Prvi koraki v Logo pravi, da je Logo primeren za osnovnošolce, saj 
vsebuje enostavne ukaze, s katerimi lahko učenci hitro sestavijo zapletene grafične 
oblike. Prednost je tudi strukturirano programiranje, saj si učenci pri programiranju 
lahko pomagajo s kratkimi programskimi odseki (podprogrami). Te odseke lahko sproti 
preizkusijo, združujejo in uporabijo pri sestavljanju novih programov. Logo ne potrebuje 
deklariranja spremenljivk, omogoča učenje na napakah, ena izmed največjih prednosti 
pa je tudi omogočanje rekurzije. 

Največja pomanjkljivost Loga je zastarelost, kar je tudi razlog, da njegova uporaba v 
šolah ni več priporočljiva. 

 

Slika 1: Okolje MSWLogo, del kode v programskem jeziku Logo ter izris 
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Povezave: 

 Logo: http://el.media.mit.edu/logo-foundation/logo/index.html 

 MSWLogo: http://www.softronix.com/logo.html 

2.2.2 C 

Programski jezik C je nastal leta 1972 v Bellovih laboratorijih. Gre za zelo splošen jezik 
»srednjega nivoja«, kar pomeni, da dostopa tudi do strojne opreme računalnika. Njegovi 
odliki sta širok nabor programskih knjižnic s podprogrami in dobra prenosljivost. 

Poleg klasičnega C-ja poznamo tudi veliko »dialektov«, kjer predvsem izstopata ANSI C in 
objektno usmerjen C++. 

Program, napisan v C-ju je zaporedje jezikovnih elementov (operatorji, rezervirane 
besede, simboli ...), ki so ločeni z ločilnimi znaki (presledki, podpičji, zamikalkami ...). Za 
sam format programa ni posebnih zahtev, zaželjeno je le pregledno pisanje. (J. Rugelj, 
2000) 

C je izredno zmogljiv in razširjen programski jezik, ki vsebuje tudi močno, vendar težavno 
podatkovno strukturo, imenovano kazalci. Od vseh treh predstavljenih programov tudi 
najbolje »prenaša« rekurzijo, saj ima direkten dostop do strojne opreme in tako 
upravljanja s pomnilnikom. Čeprav je prosto dostopen, pa se vendarle zdi, da dejstvi, da 
ni najbolj jasen jezik in da vključuje kazalce, odločno pripomoreta k temu, da ni najbolj 
primeren jezik za začetnike.  

 

Slika 2: Okolje Dev-C++ in del kode v programskem jeziku C 

Povezave: 

 C: http://www.cprogramming.com/ 

 Dev-C++: http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
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2.2.3 Python 

Python je skriptni jezik, ki je ime dobil po znani seriji Monty Python's Flying Circus (Leteči 
cirkus Montyja Pythona). Demšar opiše Python kot jezik, v katerem so programi lepo 
berljivi, kar je bil eden izmed ciljev avtorja Guida van Rossuma, ki je jezik ustvaril leta 
1990. Primeren je za začetnike, ki se jim poleg tega, da se učijo razmišljati kot 
programerji, ni potrebno posebej ukvarjati še z odvečnimi sintaktičnimi pravili (tako nam 
na primer ni treba uporabljati niti podpičja na koncu stavkov). (J. Demšar, 2012) 

Python pri rokovanju z rekurzijo naleti na nekaj težav. Globina, do katere dovoljuje 
nalaganje na sklad, je le 997 nivojev in čeprav se da z uporabo modula sys ta problem 
odpraviti, vendarle to ni priporočljivo. 

Čeprav strokovnjaki Pythonu »zamerijo« hitrost izvajanja, saj pravijo, da je prepočasen, 
je vseeno zelo primeren za začetke učenja programiranja. Jezik sam je preprost, prijazen 
pri pisanju daljših kod, njegov format kode pa je enostaven. Prav zaradi tega, pa tudi 
zaradi dejstva, da je Python prosto dostopen, bomo v tem diplomskem delu za pisanje 
programov uporabljali Python in okolje PyCharm Community Edition 3.1.1. 

 

Slika 3: Okolje PyCharm in del kode v programskem jeziku Python 

Povezave: 

 Python: https://www.python.org/ 

 PyCharm: http://www.jetbrains.com/pycharm/ 
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2.3 Programiranje v osnovnih šolah 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in 
razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepletata z metodo neposrednega dela 
z računalniki, kar odpira učencem možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 
računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem 
življenju. Namenjen je učencem tretje triade (7., 8. in/ali 9. razred), sestoji pa iz izbirnih 
predmetov računalništvo – urejanje besedil (v nadaljevanju UBE), računalništvo – 
multimedija (v nadaljevanju MME) in računalništvo – računalniška omrežja (v 
nadaljevanju ROM). Znotraj UBE učenci pridobijo znanja, ki so potrebna za razumevanje 
in temeljno uporabo računalnika, pri predmetih ROM in MME pa se ta znanja spiralno 
nadgradijo, poglobijo in razširijo. (V. Batagelj, 2002) 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja 
našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. 
Zato se je s šolskim letom 2013/2014 v osnovne šole, v drugo triado (4., 5. in/ali 6. 
razred), uvajal neobvezni izbirni predmet računalništvo (v nadaljevanju RAČ), ki učence 
seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri RAČ seznanjajo 
tudi s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način 
razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri 
predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter 
delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega 
načina razmišljanja učenci pridobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni 
kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij, kar ne 
moremo reči za predmete UBE, ROM in MME. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri RAČ, so 
prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti, zato tudi učni načrt, ki 
opredeljuje znanja UBE, ROM in MME, kar kliče po preformulaciji. Omenimo naj še, da 
so znanja, spretnosti in veščine, ki jih učenci pridobijo pri RAČ, del digitalne pismenosti v 
evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc. (R. Kranjc, 2013) 

V Učnem načrtu za izbirni predmet računalništvo je programiranje pri vsakem predmetu 
določeno le kot dodatna učna vsebina. Učni načrt pri vsakem od predmetov UBE, ROM in 
MME opredeljuje dva učna cilja, ki se nadgrajujeta: 

UBE: 

 napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem; 

 izdelati in spremeniti preprost računalniški program. 

ROM: 

 napisati algoritem z odločitvijo, ki reši preprost vsakdanji problem; 

 izdelati in spremeniti računalniški program z odločitvijo. 

MME: 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar njim znan in razumljiv problem; 

 izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem. 
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Kljub temu, da je programiranje vsebina v učnem načrtu, je realnost taka, da jo učitelji le 
redko vključujejo v pouk. Razlogi za to so različni, verjetno glavni pa je ta, da imajo na 
voljo premalo učnih ur. 

V smislu programiranja je Učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo korak 
naprej, saj učenci pri predmetu RAČ med drugim spoznavajo tudi naslednje učne sklope 
in z njimi povezane učne cilje. 

Algoritmi: 

 znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov; 

 znajo algoritem razgraditi na gradnike (podprograme); 

 znajo v algoritem vključiti vejitev (če) in ponavljanje (zanke); 

 sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug; 

 primerjajo več algoritmov za rešitev problema in znajo poiskati najustreznejšega 
glede na dana merila ... 

Programi: 

 znajo slediti izvajanju tujega programa; 

 znajo algoritem zapisati s programom; 

 znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisati 
končni rezultat; 

 znajo v programu prebrati vhodne podatke in jih vključiti v program; 

 prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem programu ... 
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3 REKURZIJA 

3.1 Pojem rekurzije 

Rekurzija spada med težje programerske koncepte, vendar je njena definicija povsem 
preprosta. Rekurzija je postopek, ki se pri izvajanju sklicuje na samega sebe. Pri tem se 
vsak sklic izvede z drugačnimi argumenti, rezultat posameznega sklica pa se uporabi v 
nadaljevanju postopka. Cilj takega postopka je, da kompleksen problem razbijemo na 
podprobleme, ki so enostavno rešljivi. 

Zgornja definicija pa sama po sebi ni dovolj. Očitno je, da bi se lahko brez dodatnih 
omejitev postopek ponavljal v neskončnost, vsakič z drugačnimi argumenti. Prav zaradi 
tega potrebujemo neko fiksno vrednost, pri kateri se bo postopek ustavil. Tako vrednost 
navadno imenujemo robni (ustavitveni) pogoj. Sklic, ki se izvaja v vsakem koraku (do 
robnega pogoja), imenujemo rekurzivni korak ali tudi splošni primer.  

Čeprav ob pojmu rekurzija največkrat pomislimo na matematiko in računalništvo, se z 
njim nevede velikokrat srečamo tudi v vsakdanjem življenju. Pozorni moramo biti, da pri 
tem na vsakem »področju« rekurzijo povežemo z drugačnim konceptom. Pri matematiki 
največkrat govorimo o rekurzivnih formulah in zaporedjih, v naravi srečujemo rekurzivne 
pojave, v računalništvu pa pojem največkrat uporabimo, ko govorimo o rekurzivnih 
algoritmih. 

3.1.1 Rekurzija in računalništvo 

V računalništvu rekurzijo največkrat srečamo pri programiranju, kjer govorimo o 
rekurzivnih algoritmih. Le-te navadno pišemo kot rekurzivne podprograme, saj tako 
omogočimo, da kličejo sami sebe. Pri tem ločimo dva tipa rekurzivnih podprogramov  
(primera podana v podrazdelku 3.2.3). 

 Proceduralni rekurzivni podprogrami: podprogram ne vrne nobene vrednosti, 
problem pa reši med rekurzivnimi klici. 

 Funkcijski rekurzivni podprogram: podprogram vrne neko vrednost, pri tem pa 
problem reši s pomočjo rezultatov vmesnih rekurzivnih klicev. (D. Sraka, 2012) 

Znotraj samega postopka rekurzije pri računalništvu je zelo pomemben tudi pojem sklad. 
Sama beseda sklad predstavlja posebno vrsto seznama, za katerega je značilen princip 
»last in, firt out« (LIFO) oziroma »zadnji pride, prvi gre«. Pri programiranju pa si 
največkrat pod to besedo predstavljamo dinamično dodeljevanje pomnilnika. V prvem 
delu izvajanja rekurzivnega podprograma le-ta v pomnilnik nalaga nedokončane korake, 
to pa počne dokler ne doseže robnega pogoja. V drugem delu izvajanja se ti koraki 
»jemljejo« iz pomnilnika in izvajajo v obratnem vrstnem redu kot so v pomnilnik vstopili. 
Očitno je, da nam robni pogoj koristi le v prvem delu programa, dokler nalagamo na 
sklad. (I. Kononenko, 2008) 

Najlažje je postopek rekurzije pokazati preko primera. Eden izmed najbolj pogostih 
začetnih programerskih rekurzivnih problemov je preverjanje, ali je dana beseda 
palindrom. 
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Slika 4: Rekurzivni podprogram za preverjanje, ali je beseda palindrom 

 

Slika 5: Izpis rekurzivnega programa za preverjanje, ali je beseda palindrom 

Podprogram prejme argument (niz) ter preveri, ali je dolžina niza enaka 0 ali 1. V tem 
primeru smo dosegli robni pogoj in gre gotovo za palindrom. V nasprotnem primeru 
podprogram preveri, ali sta prva in zadnja črka enaki ter glede na to prilagodi svojo 
akcijo. Če sta črki enaki, podprogram rekurzivno pokliče samega sebe z novim 
argumentom, kjer v nizu odstrani pravkar preverjeni črki, v nasprotnem primeru pa 
gotovo ne bo šlo za palindrom. 

Dejstvo, ki ga lahko pri zgornjem rekurzivnem programu izpostavimo, je, da ta 
podprogram ne uporablja sklada (oziroma vrednosti ob vračanju iz rekurzije ne jemlje s 
sklada), saj v rekurzivnem koraku kliče sebe samo z argumentom, rezultata pa ni 
potrebno shraniti za nadaljnjo uporabo. 

Primer rekurzivnega podprograma, ki mora rezultat rekurzivnega klica samega sebe 
shraniti za nadaljnjo uporabo (izračun), torej ga potisniti na sklad, je podprogram za 
izračun fakultete števila n. 
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Slika 6: Rekurzivni podprogram za izračun fakultete števila n 

 

KORAK IZVAJANJE DOSEŽEN ROBNI 

POGOJ? 

SKLAD 

1 f(5) → f(4) ∙ 5 Ne / 

2 f(4) → f(3) ∙ 4 Ne  

3 f(3)  → f(2) ∙ 3 Ne 

 

4 f(2) → f(1) ∙ 2 Ne 

 

5 f(1) → f(0) ∙ 1 Ne 

 

6 f(0)  = 1 Da 

 

7 f(1) = 1 ∙ 1 = 1  

 

8 f(2) = 1 ∙ 2 = 2  

 

9 f(3) = 2 ∙ 3 = 6  

 

10 f(4) = 6 ∙ 4 = 24   

11 f(5) = 24 ∙ 5 = 120  / 
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Sledi opis izvedbe zgornjega rekurzivnega podprograma. Ko v glavnem programu 
pokličemo rekurzivni podprogram, se najprej izvede klic podprograma z argumentom 5. 
Ker v tej ponovitvi ne dosežemo robnega pogoja, se izvede rekurzivni korak, kjer se 
pokliče podprogram z novim argumentom 4, nedokončana izvedba pa se naloži v 
pomnilnik (na sklad). Postopek klicanja novih izvedb podprograma z argumentom, ki se 
manjša za 1 in nalaganje nedokončanih izvedb na sklad, se ponavlja, dokler ne dosežemo 
robnega pogoja. Ko se to zgodi, se rezultat podprograma uporabi v nedokončani izvedbi, 
ki je na vrhu sklada. Izvedba se tako zaključi in vrne nek nov rezultat. Le-ta se spet 
uporabi v najvišji nedokončani izvedbi, postopek pa se ponavlja, dokler pomnilnik ni 
prazen. Kot zadnja se zaključi izvedba, ki se je ustvarila prva, ob klicu rekurzivnega 
podprograma iz glavnega programa (z argumentom 5) in vrne rezultat 120. 

3.1.2 Rekurzija-iteracija 

Rekurzija je postopek, ki se pri izvajanju sklicuje na samega sebe. To pomeni, da gre v 
vsaki ponovitvi izvajanja postopka za ponavljanje istega algoritma z drugačnim 
argumentom. V računalništvu, oziroma programiranju, se takšnih ponavljajočih 
postopkov poslužujemo velikokrat, vendar pa obstaja tudi »nerekurzivna« možnost. 
Imenujemo jo iteracija in temelji na uporabi preprostih zank, kot so for, while ... 
zanke. Iteracija spada med najbolj osnovne koncepte programiranja in jo novinci v 
programiranju spoznajo veliko prej kot rekurzijo. 

Omeniti velja, da lahko vsak rekurzivni algoritem spremenimo v iterativni, obratno pa ni 
nujno res. Spreminjanje rekurzije v iteracijo je včasih potrebno zaradi večje učinkovitosti 
izvajanja na računalniku, novincem v programiranju pa služi tudi k boljšemu 
razumevanju rekurzije. (I. Kononenko, 2008) Zakaj pa sploh uporabljati rekurzijo? 
Oglejmo si spodnjo primerjavo rekurzivnega in iterativnega podprograma za izračun 
fakultete števila n. 

 Iteracija: 

 

Slika 7: Iterativni podprogram za izračun fakultete števila 997 

 
Izpis: 
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 Rekurzija: 

 

Slika 8: Rekurzivni podprogram za izračun fakultete števila 997 

 
Izpis: 

 

Primerjajmo oba podprograma. Rekurzivni je krajši, enostavnejši in jasnejši, saj se v njem 
neposredno zrcali originalna matematična definicija fakultete števila n. Zato je rekurzivni 
podprogram tudi lažje razumljiv. Lažje ga napišemo in ker je tako kratek, je skoraj 
nemogoče, da bi bila v njem kakšna napaka. Poleg tega ne uporablja nobenih lokalnih 
spremenljivk. Vse našteto so prednosti rekurzije pred iteracijo, vendar ne smemo 
zanemariti pogledov, v katerih je boljša iteracija. Izkaže se, da sklad, ki ga uporablja 
rekurzivni podprogram, zahteva več pomnilniškega prostora. Podobna je situacija glede 
hitrosti izvajanja. Klic rekurzivnega podprograma traja navadno nekaj dlje kot izvedba 
operacij, ki jih uporabljajo zanke iterativnega podprograma, saj se mora ob vsakem klicu 
podprograma izvesti tudi nalaganje na sklad (oziroma »jemanje« z njega). V zgornjem 
primeru smo izvajanje obeh podprogramov izmerili s pomočjo Pythonove knjižnice 
time. Vidimo lahko, da rekurzivni podprogram za izračun istega števila porabi približno 
2-krat več časa kot iterativni podprogram. Že v tem primeru prihaja do razlik, pa čeprav 
smo uporabili sorazmerno majhne vrednosti (v računalniškem smislu). Razlog temu je, 
da Python ne dovoljuje izvajanja rekurzivnih algoritmov globlje od nivoja 997. V 
nasprotnem primeru bi bil najverjetneje količnik med časoma izvajanja obeh programov 
še večji. Omeniti velja tudi to, da je potrebno biti pri podajanju argumentov v klicih 
rekurzivnih podprogramov zelo previden. V zgornjem primeru bi npr. klic f(-1) 
povzročil napako programa, medtem ko bi klic f2(-1) za rezultat vrnil 1. 

Primerjavo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je od posameznega primera odvisno, kaj 
pretehta. Če želimo preglednejši, jasnejši in enostavnejši zapis, potem se raje 
poslužujemo rekurzivnih podprogramov, če pa veliko damo na učinkovitost, se raje 
odločimo za iteracijo. Glede na to, da računalniki dandanes lahko izvedejo nekaj 
milijonov operacij v sekundi, navadno pretehta jasnost in enostavnost, zato je tudi 
rekurzivni zapis bolj zaželjen. (I. Bratko s sod., 1990) 
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3.2 Preprosti primeri rekurzije 

3.2.1 Vsakdanje življenje 

Kot otroci velikokrat naletimo na situacije, ki so v resnici rekurzivne, vendar si jih naš um 
še ne zna dobro razložiti, zato jih označimo kar za paradoksalne. Eden izmed takšnih 
primerov je spodaj napisana pesem. 

Živel je mož, imel je psa, lepo ga je redil. 

Nekoč mu vzame kos mesa, zato ga je ubil. 

Na vrtič ga pokopal je, na tablico napisal je: 

Živel je mož, imel je psa, lepo ga je redil. 

Nekoč mu vzame kos mesa, zato ga je ubil. 

Na vrtič ga pokopal je, na tablico napisal je: 

... 

Čeprav ne gre za klasičen primer rekurzije, saj nima robnega pogoja, pa vseeno lepo 
prikazuje rekurzivni korak in postopek v ozadju rekurzivnega pojava. 

Drugi primer, ki ga srečamo v naravi, je boljši od prejšnjega, saj vsebuje tudi robni pogoj. 
Drevesa so klasičen primer ponavljajočega postopka (razvejitev), ki se ustavi, ko veja 
preide v list. 

 

Slika 9: Primer rekurzije na drevesu 

3.2.2 Matematika 

V matematiki se največkrat srečamo z rekurzijo pri rekurzivnih definicijah zaporedij. 
Najbolj preprost primer, s katerim se srečamo, je zaporedje naravnih števil. 

 Robni pogoj: 
1 je naravno število. 

 Rekurzivni korak: 
Naslednik naravnega števila je naravno število. 
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Najbrž najbolj znano rekurzivno zaporedje je Fibonaccijevo zaporedje, ki pa je vendarle 
nekaj posebnega, saj ima dva robna pogoja. Definirano je: 

 Robna pogoja: 
Fib(1) = Fib(2) = 1. 

 Rekurzivni korak: 
Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2. 

3.2.3 Računalništvo 

Primer proceduralnega rekurzivnega podprograma za izpis celih števil na intervalu 
[n1,n2], ki izpiše števila 4 5 6 7 8 9: 

 

Slika 10: Rekurzivni podprogram za izpis števil na intervalu 

 

Primer proceduralnega rekurzivnega podprograma za obraten izpis števil na intervalu 
[n1,n2] nam prikaže pomembnost umestitve rekurzivnega klica glede na izpis znotraj 
rekurzivnega koraka: 

 

Slika 11: Rekurzivni podprogram za izpis števil na intervalu v obratnem vrstnem redu 

 

V prvem primeru podprogram izpisuje spodnjo mejo preden izvede rekurzivni klic, v 
drugem pa izpisuje števila, ko se »iz rekurzije vrača«, torej:  9 8 7 6 5 4. 

Primer rekurzivnega funkcijskega podprograma za izračun vrednost xn, kjer sta x in n 
celi števili, ki za rezultat vrne število 81: 

 

Slika 12: Rekurzivni podprogram za izračun potence 
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Slika 13: Izpis rekurzivnega programa za izračun potence 

Zadnji podprogram je napisan tako, da pred vsakim rekurzivnim klicem izpiše, kaj bo 
potisnil na sklad. Prav tako ob vračanju iz rekurzije (ob računanju) izpisuje, kaj je vzel s 
sklada in kaj je rezultat trenutnega izračuna (prikaz na sliki 13). 

3.3 Vpeljava rekurzije v osnovno šolo 

Essi Lahtinen, Kirsti Ala-Mutka in Hannu-Matti Järvinen so leta 2005 izvedli raziskavo, v 
kateri je sodelovalo 559 študentov in 34 učiteljev z različnih univerz. V tej raziskavi so 
preučevali težave programerjev začetnikov, pri tem pa so postavili štiri ključna vprašanja:  

1. Kateri vidiki so vam pri učenju/poučevanju programiranja težki? 
2. Katere programske koncepte ste se težko naučili/je težko poučevati? 
3. Kateri materiali so/bi vam pomagali pri učenju/poučevanju programiranja? 
4. Kdaj je učenje/poučevanje programiranja najbolj učinkovito? 

Čeprav gre za zelo zanimiva vprašanja, je za nas zanimivo predvsem drugo vprašanje. 
Rezultati raziskave so pokazali, da učencem pri učenju programiranja največ preglavic 
povzročajo kazalci in reference, sledita pa jim koncepta dela z napakami in rekurzija. 
Zanimivo je, da so iste koncepte izpostavili tudi učitelji pri poučevanju programiranja. (E. 
Lahtinen s sod., 2005) 

Od zgoraj omenjenih problematičnih konceptov je rekurzija edina, ki jo lahko uvrstimo 
med osnovne koncepte programiranja, medtem ko sta delo s kazalci in rokovanje z 
napakami že naprednejši programerski spretnosti. Prav zaradi tega in dejstva, da je 
rekurzija problematičen koncept tako učencem kot učiteljem, je smiselno, da vpeljavi in 
obravnavi omenjenega koncepta posvetimo pri pouku več časa in ga dodobra razdelamo 
ter tako poskrbimo, da ga učenci dobro ponotranjijo. 

Odločilni faktorji, ki pripomorejo k težavnosti rekurzije so: 

 prepad med (preprostimi) rekurzivnimi algoritmi in (kompleksnimi) rekurzivnimi 
postopki, saj algoritem precej preprosto opišemo: »Če je nekaj res, naredi to, 
sicer ponovi algoritem z drugimi argumenti«, medtem ko so sami postopki precej 
kompleksnejši (uporaba skladov ...); 

 pogosta napačna začetna razumevanja rekurzivnih modelov pri učencih; 

 pedagogika poučevanja rekurzije (kar potrjuje tudi zgornja raziskava). (O. Hazzan 
s sod., 2011) 
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4 AKTIVNOSTI ZA POUČEVANJE REKURZIJE 

Omenili smo že, da se učitelji v naših osnovnih šolah relativno malo poslužujejo 
poučevanja programiranja. Še takrat, ko se ga, gre za tradicionalni pristop, ki se 
večinoma uporablja tudi drugje, ne le pri nas, zajema pa učenje sintakse, načrtovanje in 
oblikovanje programa. S tem učenci poznajo sintakso in semantiko posameznih izjav v 
programu, ne vedo pa, kako sestaviti delujoč program. (K. Ala-Mutka s sod., 2004) 

Tudi Demšar v svojem članku Proč z računalniki v računalniških učilnicah pravi, da je 
učenje v šolah na sploh preveč mehanično, da učenci zanj nimajo prave motivacije, da 
srečujejo preveč zaprtih problemov ter na splošno ne razvijejo dovolj dobro sposobnosti 
algoritmičnega razmišljanja. Korak bližje odpravi tega problema je vsekakor uvedba 
neobveznega izbirnega predmeta RAČ (o katerem si lahko bralec več prebere v 
podpoglavju 2.3), vendar pa je potreben tudi pravi pristop k poučevanju na novo 
uvedenih vsebin. Ker rekurzija nedvomno spada med vsebine, ki si zaslužijo posebno 
pozornost, bomo v sledečem poglavju predstavili nekaj aktivnosti, ki jih učitelji lahko 
uporabijo pri poučevanju tega zahtevnega koncepta. Nekaj teh aktivnosti je povzetih po 
članku Guide to Teaching Computer Science, ostale pa so lastne zamisli, ki temeljijo na 
delu na naši fakulteti. 

Predstavljene aktivnosti temeljijo na treh ključnih točkah. V zgoraj omenjenem članku 
Demšar predlaga zmanjšanje uporabe računalnikov pri urah računalništva, saj pravi, da 
učenje računalništva ne pomeni učenje dela s trenutno aktualnimi programi. Učenje 
računalništva brez računalnika je tudi bistvo novega neobveznega izbirnega predmeta 
RAČ in prav zato tudi nekatere izmed predstavljenih aktivnosti temeljijo na tem načelu. 
Drugič: tradicionalno učenje programiranja temelji na učenju iz učbenikov, knjig, spleta 
..., torej statičnega materiala, kar pa je primerno za učenje že napisanih programov. Z 
omenjenim materialom ne moremo predstaviti samega procesa programiranja in 
omejitev, s katerimi se pri programiranju srečamo. Zaradi tega in dejstva, da je zaznavni 
stil ena izmed najpomembnejših prvin učenja, predstavljene aktivnosti temeljijo na 
principu VARK, s čimer jih poizkušamo približati vsem tipom učencev: vizualni, slušni, 
bralno-pisalni in zaznavni tip. Kot zadnje lahko izpostavimo dejstvo, da se učenci največ 
naučijo, če jim aktivnost predstavlja izziv in motivacijo, hkrati pa znajo aktivnost umestiti 
v vsakdanje življenje in pri tem začutijo, da raziskujejo do sedaj neznano. 

Pomembna razvrstitev, ki jo bomo pri snovanju aktivnosti upoštevali, je Bloomova 
digitalna taksonomija. Le-ta sestoji iz šestih stopenj, s katerimi lahko opišemo ravni 
znanja vsake aktivnosti, s katero se učenci srečajo. Stopnje in miselne spretnosti, s 
katerimi jih povezujemo, so: 

1. pomnjenje (prepoznavanje, naštevanje, opisovanje, identificiranje ...); 
2. razumevanje (interpretiranje, povzemanje, klasifikacija, podajanje primerov ...); 
3. uporabljanje (pravilna uporaba, izvedba, implementacija ...); 
4. analiziranje (primerjava, organizacija, strukturiranje, integracija ...); 
5. vrednotenje (postavljanje hipotez, preverjanje, eksperimentiranje ...); 
6. ustvarjanje (konstrukcija, izdelovanje, izumljanje, planiranje ...). 
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4.1 Didaktična priporočila 

Če si pogledamo Učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo, le-ta eksplicitno 
ne vključuje rekurzije, le iteracijo (prek spoznavanja zank). Vsekakor je iteracija, poleg 
podprogramov, ključno predznanje, ki ga morajo učenci usvojiti preden začnejo 
spoznavati rekurzijo. Vseeno obravnava le-te ni priporočljiva takoj za iteracijo, saj gre za 
kompleksnejši koncept, ki potrebuje več osvojenega znanja. Rekurzija spada v sklop 
»Programi«, najprimernejša umestitev pa bi bila med zadnje učne cilje (pred cilj »znajo 
rezultate naloge zapisati v datoteko«), ali pa celo kot zadnji učni cilj. 

Omeniti velja, da se učenci z rekurzijo posredno srečajo že pri drugih predmetih, 
predvsem matematiki. Čeprav ne vedo, da gre za rekurzijo, pa vseeno spoznavajo 
določene rekurzivne vzorce, zato ne priporočamo vpeljave formalnih definicij pred 
izvedbami spodaj opisanih aktivnosti. 

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti teme, so primeri aktivnosti, predstavljeni v 
nadaljevanju, razdeljeni v tri sklope (začetne, osnovne in naprednejše aktivnosti). 
Aktivnosti lahko učitelj uporabi ne le pri RAČ, pač pa tudi pri računalniškem krožku, UBE, 
ROM, MME ali pa kateremkoli drugem predmetu, kjer se učenci srečajo z rekurzijo. 

Pri obravnavi rekurzije prek predstavljenih aktivnosti predlagamo, da se pouk izvaja 
strnjeno 90 minut, saj je izvedba v eni sami šolski uri zelo zahtevna in najverjetneje ne bo 
prinesla istih rezultatov. Priporočljivo je, da sklop učnih ur, v katerem obravnavamo 
rekurzijo, sestavimo tako, da izberemo vsaj eno aktivnost iz vsakega sklopa, kar pomeni, 
da celotni obravnavi rekurzije namenimo vsaj šest šolskih ur. Zaradi zahtevnosti rekurzije 
priporočamo obravnavo učne snovi v šestem razredu. 

4.2 Primeri začetnih aktivnosti 

4.2.1 Klasifikacija pojavov 

 Cilj aktivnosti: spoznavanje učencev z rekurzivnimi oblikami in oblikovanje lastnega 
koncepta rekurzije 

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela s slikovnim in drugim 
gradivom 

 Učne oblike: delo v skupinah 

 Pripomočki: material s primeri rekurzije 

 Opis aktivnosti: Gre za aktivnost poučevanja računalništva brez računalnika, ki je v 
osnovi razdeljena na nekaj faz in zajema Bloomovi stopnji pomnjenja in razumevanja. 
Delo poteka v majhnih skupinah (3 do 4 učenci).  
V prvi fazi vsem skupinam učencev razdelimo isti material, na katerem so na različne 
načine predstavljeni rekurzivni pojmi in pojavi. Nekaj primerov je navedenih spodaj, 
pri izbiri pa priporočamo čim večjo raznolikost področij teh pojavov (matematika, 
umetnost, literatura, vsakdanji pojavi ...). Vključimo tudi nekaj pojavov, ki niso 
rekurzivni (čebelje satovje, plima in oseka ...). Učenci morajo v skupinah podane 
pojave klasificirati v množice, ki jih sami določijo, glede na kriterije, dogovorjene 
znotraj skupine. Učence pri tem spodbujamo, da kriterije določajo glede na 
vsakdanje izkušnje, doživetja ... Jasno je, da ni neke »pravilne« klasifikacije, vendar 
pa je pomembno, da znajo učenci svoje kriterije pojasniti, saj se le-ti pogosto izkažejo 
kot pomembni gradniki v učenčevih mentalnih procesih izgradnje koncepta rekurzije. 
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Učenci vsaki množici določijo ime, jih razširijo s svojimi primeri ter določijo ime 
množici vseh pojavov, ki jih obravnavajo. 
V drugi fazi sledi razredna diskusija, v kateri vsaka skupina posebej predstavi 
rezultate svojega dela. Pri tem predlagamo, da vsaka skupina predstavi le eno 
množico pojavov, ki so jo oblikovali, druge skupine pa naj ugotovijo kriterij 
razvrščanja ter dodajo nove primere k njihovi množici. 
Med samo diskusijo spodbujamo samorefleksijo, ponujamo posplošitve ter postopno 
uvajamo formalno terminologijo rekurzije. Ob zaključku povzamemo ključne točke in 
ugotovitve ter jih združimo pod konceptom rekurzije. 

 Predlagani primeri za material: 
 

 

Slika 14: Escherjeve roke 

 

Slika 15: Kochova snežinka 

Živel je mož, imel je psa, lepo ga je 

redil. 

Nekoč mu vzame kos mesa, zato ga je 

ubil. 

Na vrtič ga pokopal je, na tablico 

napisal je: 

Živel je mož, imel je psa, lepo ga je 

redil. 

Nekoč mu vzame kos mesa, zato ga je 

ubil. 

Na vrtič ga pokopal je, na tablico 

napisal je: 

...  

Slika 16: Romanesco brokoli 

 

Slika 17: Juliajeva množica (fraktali) 

 

Slika 18: Mapa v mapi v mapi ... 
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4.2.2 Vizualizacija rekurzije 

 Cilj aktivnosti: utrjevanje dejstev o rekurziji  

 Učne metode: razgovor, pogovor, demonstracija 

 Učne oblike: delo v skupini, frontalna 

 Pripomočki: babuške, dve ogledali, fotoaparat ... 

 Opis aktivnosti: V tem podrazdelku so predstavljene krajše aktivnosti, ki jih lahko 
uporabimo kot sredstvo za utrjevanje, krajše premore oziroma primere, s katerimi 
bodo učenci lažje dojeli osnovne principe rekurzije. Pri vseh primerih gre za 
poučevanje brez računalnika, priporočamo, da so izvajalci aktivnosti kar učenci sami, 
kar pa ne pomeni, da je vloga učitelja zanemarljiva. Učitelj mora med aktivnostmi 
spodbujati diskusijo, učence voditi in jih usmerjati k iskanju predlogov za rešitve 
problemov. 
Priporočljivo je, da po vsaki aktivnosti namenimo tudi nekaj minut kratki razredni 
diskusiji, v kateri izpostavimo lastnosti rekurzije, ki jih je zaključena aktivnost 
vsebovala. 

 Primeri aktivnosti: 
1. Zatemnjen prostor: Aktivnost izvedemo v učilnici, ki ima vsaj pet do sedem vrst s 

stoli. Priporočljivo je, da učenci učilnice ne poznajo, sicer se zna zgoditi, da z 
aktivnostjo ne bomo dosegli cilja. V kolikor imamo v razredu stalni sedežni red, 
učence odpeljemo v nepoznano učilnico. Ko se učenci posedejo, zatemnimo 
prostor in ugasnemo luči. Naključnega učenca, ki sedi v zadnjih vrstah, prosimo, 
da nam pove, v kateri vrsti sedi. Ker ne bo vedel natančno, bo prek diskusije 
prišel do rešitve, da za pomoč poprosi učenca, ki sedi v vrsti pred njim. Situacija 
se ponavlja do učenca, ki sedi v prvi vrsti, kjer pa se ustavi, saj ta ve, kje sedi (saj 
pred seboj nima nikogar). Učencu za seboj sporoči, da sedi v prvi vrsti, 
informacija pa se nato prenaša proti zadnjemu delu učilnice (proti učencu, ki je 
bil izvor vprašanja), s tem da vsak učenec povečuje prenašano vrednost za ena. 
Priporočljivo je, da v diskusiji, ki aktivnosti sledi, izpostavimo tudi vlogo sklada.  

2. Babuške: Te ruske figure so lep primer vizualizacije rekurzije in procesa, ki ga 
spremlja. Priporočljivo je, da delo z njimi osmislimo z neko pripadajočo nalogo, 
na primer, da moramo babuške zložiti po vrsti od najmanjše do največje, pri 
čemer jih lahko sestavimo nazaj skupaj, če ne vsebuje nobene manjše. To 
pomeni, da moramo figurice razstavljati, dokler ne pridemo do najmanjše, dele ki 
jih še ne smemo sestaviti skupaj pa postavljamo na stran (in tako oblikujemo 
nekakšen sklad). V primeru, da se nam zdi to primerno, lahko skupaj z učenci 
napišemo tudi psevdokodo postopka, ki smo ga pravkar izvedli. 
 
razstavi(babuška-trenutna) { 

 if(babšuka je prazna) { #robni pogoj – najmanjša bab. 

 postavi babuško v vrsto 

} 

else { #rekurziven korak 

 odloži kosa babuške 

 razstavi(babuška-notranja)#rekurziven klic 

sestavi babuško in jo postavi v vrsto 

} 

} 
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Tudi pri tej aktivnosti je zelo priporočljivo izpostaviti vlogo sklada, še posebej 
pomen shranjenih vrednosti za kasnejšo uporabo (razstavljene babuške). 
 

 

Slika 19: Razstavljene babuške ob doseženem robnem pogoju 

 

Slika 20: Babuške - končna situacija 

3. Ogledala: Ta aktivnost je verjetno od vseh predstavljenih za učence najbolj 
privlačna. Zanjo potrebujemo fotoaparat in dve nasproti stoječi ogledali. Učenca 
prosimo, da se postavi pred enega izmed ogledal in fotografira drugega. Nasproti 
stoječi ogledali bosta zaradi odsevnosti ustvarili »neskončno« fotografijo, ki je 
pravzaprav lep primer rekurzije. Pri tem moramo učence posebej opozoriti, da 
robni pogoj predstavlja učenec, ki je fotografiral, oziroma fotoaparat, saj bi sicer 
lahko kdo izmed njih dobil občutek, da robnega pogoja sploh ni.  
 

 

Slika 21: Rekurzija in ogledala 

4. Družinsko drevo: Aktivnost je primerna za domačo nalogo ali izvedbo pri pouku. 
V primeru, da jo izvedemo v razredu, mora učenec doma izdelati oziroma najti 
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primer družinskega drevesa. Očitno je, da so osebe v družinskem drevesu med 
seboj različne, učenci pa morajo ugotoviti, kje sploh opazimo rekurzijo. Cilj je 
učencem pokazati, da je relacija starš-otrok rekurzivna, saj je vsak starš hkrati 
tudi otrok, vendar morajo do tega sklepa priti učenci sami. Pri razmisleku 
moramo učence voditi in jih usmerjati k opazovanju relacije. Priporočljivo je tudi, 
da se skupaj domislimo smiselne rekurzivne naloge, ki bi jo lahko aplicirali na 
družinsko drevo z na novo pridobljenim znanjem (npr.: Opiši rekurzivni algoritem, 
ki ugotovi za podanega družinskega člana z drevesa, koliko zadnjih generacij v 
njegovi najbolj levi družinski veji ni bilo nobene deklice.). 

5. Rekurzivna animacija: Učenci na spletu poiščejo animacijo (posnetek), ki po 
njihovem mnenju najbolje prikazuje rekurziven postopek. Pri tem moramo 
učence opozoriti, naj ne iščejo animacij in posnetkov, ki pojasnjujejo rekurziven 
postopek, pač pa take, ki ga izvajajo. Ko vsi učenci takšne animacije oziroma 
posnetke najdejo, je priporočljivo, da najdeno gradivo predstavijo in izbiro 
utemeljijo. 

4.2.3 »Skok zaupanja« 

 Cilj aktivnosti: spoznavanje osnov postopkov rekurzije  

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela z učnim listom 

 Učne oblike: individualna, delo v skupini 

 Pripomočki: učni listi 

 Opis aktivnosti: Ko so učenci že seznanjeni z osnovami koncepta rekurzije 
(pridobitev je mogoča prek postopkov vizualizacije ali pa aktivnosti klasifikacije, kar 
je opisno v prejšnjih podrazdelkih), lahko postopoma preidemo na sam postopek 
rekurzije. Na začetku se je potrebno posvetiti razliki med rekurzivnim algoritmom in 
njegovim rezultatom, ne pa razliki med algoritmom in pripadajočim rekurzivnim 
procesom. Učenci morajo najprej dojeti, kako se rekurziven pojav sploh opiše 
rekurzivno, šele potem lahko začnejo spoznavati proces. Tak pristop imenujemo 
»skok zaupanja«. Gre za dokaj ustaljen izraz, ki se največkrat uporablja v povezavi s 
posameznikovo vero v nekaj, kar ni mogoče prijeti, otipati, oziroma dokazati 
njegovega obstoja. V obravnavani aktivnosti se pristop odražava v tem, da učenci 
tvorijo rekurzivne opise, čeprav še ne razumejo popolnoma, kaj rekurzija sploh je. 
Tudi ta aktivnost bazira na poučevanju računalništva brez računalnika in je razdeljena 
v dve fazi ter po Bloomovi taksonomiji zajema prvi dve stopnji (pomnjenje, 
razumevanje).  
V prvem delu prve faze aktivnosti učenci samostojno rešujejo učni list, ki je sestavljen 
iz nalog v zvezi z rekurzijo (primeri nalog so podani spodaj, poudariti pa je potrebno, 
da morajo pisati opise, ki vključujejo samo strukturo). V drugem delu samo oblikujejo 
strukturo rekurzivnega opisa (pri tem seveda še ne poznajo definicije rekurzije, 
ampak se opirajo na opise, ki so jih srečali v nalogah), dodajajo svoje primere k 
nalogam, nove naloge ...  
V drugi fazi sledi razredna diskusija, ki bo okrepila poznavanje rekurzivnih opisov pri 
učencih. Poudariti je potrebno razliko med robnim pogojem in rekurzivnim korakom 
ter dodati primere. 
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 Primeri nalog: 
1. Opis binarnega drevesa: 

Primer rešitve: 

Robni pogoj: Osnovno binarno drevo ima 
dva nivoja in zgleda kot narobe obrnjena 
črka V. 

Rekurzivni korak: Binarno drevo višine 
N+1 ima obliko kot narobe obrnjena črka 
V z manjšim binarnim drevesom.  

Slika 22: Primer binarnega drevesa 

2. Opiši besedilni vzorec: 

Primer rešitve: 

Robni pogoj: Črka C. 

Rekurzivni korak: Začetek niza je črka A, 
sledi krajši niz, konča pa se s črko B.  

AAAACBBBB 

3. Opiši številčni vzorec: 

Primer rešitve: 

Robni pogoj: Število 1. 

Rekurzivni korak: Peščena ura ima v 
začetni vrstici n krat izpisano število n, 
vmes pa je manjša peščena ura. 

5  5  5  5  5 
 4  4  4  4  
  3  3  3   
   2  2    
    1     
   2  2    
  3  3  3   
 4  4  4  4  
5  5  5  5  5 

 

4. Zapiši zaporedje: 

Primer rešitve: 

Robni pogoj: A1=2. 

Rekurzivni korak: An=An-1+3.  

2, 5, 8, 11, 14 ... 
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4.3 Primeri osnovnih aktivnosti 

Preden se poglobimo v aktivnosti v tem razdelku, se moramo prepričati, da imajo učenci 
že nekaj izkušenj iz rekurzije in oblikovanja rekurzivnih opisov. Potrebno je vedeti, da si 
vsak učenec izoblikuje svoj model rekurzije. Raziskave kažejo, da si večina postavi 
popačenega. Včasih tudi vizualne aktivnosti niso dovolj, da bi situacijo izboljšale, zato 
obstaja več sledilnih modelov (sledijo procesu rekurzije po korakih), ki pomagajo pri 
»popravljanju« popačenih modelov. V nadaljevanju bomo predstavili dva taka modela. 

4.3.1 Model malih ljudi 

 Cilj aktivnosti: spoznavanje korakov rekurzivnega procesa  

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, igra vlog, demonstracija 

 Učne oblike: delo v skupini 

 Pripomočki: tabla, kreda, listki (vsebina odvisna od izbranega problema) 

 Opis aktivnosti: Model malih ljudi je eden močnejših modelov za predstavitev 
rekurzivnega procesa. Model v proces kreiranja rekurzivnega procesa vključuje 
učence preko iger vlog in jim na vsakem koraku pomaga, da predvidijo tudi naslednji 
korak. Po Bloomu ta aktivnost sega vse do nivoja vrednotenja, saj učenci kritično 
sodelujejo v njej.  
Pri izvedbi modela je nujno, da si izberemo nek začeten rekurziven problem. Za lažji 
prikaz modela bomo na tem mestu napisali rekurzivni podprogram skrivnost. 
 

 

Slika 23: Rekurzivni podprogram skrivnost 

Model malih ljudi predpostavlja, da v računalniku živi skupina majhnih ljudi, kjer je 
vsak od njih strokovnjak za nek program oziroma podprogram (lahko je več istih 
strokovnjakov za isti program/podprogram). Tako obstajajo tudi strokovnjaki za 
skrivnost. Vsakič, ko uporabnik računalnika zahteva izvedbo podprograma, se ta 
ne izvede sam, pač pa ga izvede eden izmed  strokovnjakov. 
Aktivnost, ki jo izvedemo v razredu, je sestavljena iz dveh faz. V prvi fazi skupaj z 
učenci izvedemo igro vlog, ki temelji na izvajanju skrivnosti. Izmed učencev 
izberemo prvega strokovnjaka za skrivnost (recimo mu Martin), mu predamo 
listek s številom 3 (listek predstavlja argument pri klicu rekurzivnega podprograma) 
in kredo (kreda predstavlja aktivnega strokovnjaka) ter ga prosimo, da izvede 
skrivnost. Martin preveri svoj argument, ugotovi, da ni manjši od ena (robni 
pogoj), zato s kredo na tablo zapiše svoje število. Ker je naslednji ukaz klic 
skrivnosti (rekurzivni korak), sam pa svoje izvedbe še ni dokončal, mora za 
pomoč prositi drugega strokovnjaka, ki ga izbere izmed ostalih učencev (recimo 
Vito). Martin Viti preda listek s številom 2, sam pa se usede in čaka, da Vita konča 
svojo izvedbo. Vita znova preveri, ali je njeno število manjše od 1 in ker ni, ga napiše 
na tablo. Nato znova naleti na podoben problem kot Martin, zato za pomoč prosi 
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novega strokovnjaka, Janeza, ta se usede poleg Martina. Janez ponovi postopek kot 
Martin in Vita pred njim (s številom 1) in prav tako ne more dokončati svoje naloge, 
zato zaposli strokovnjakinjo Lili. Lili pri preverjanju robnega pogoja ugotovi, da je 
njeno število manjše od 1 (saj ima na listku zapisano 0), zato na tablo zapiše KONEC. 
Ker s tem zaključi izvajanje svoje ponovitve skrivnosti, to sporoči Janezu, ki s tem 
lahko tudi konča, saj zapiše svoje število 1 še enkrat na tablo. Ko to stori, to sporoči 
Viti, ki na tablo zapiše 2 in dejstvo, da je svoje delo končala, sporoči Martinu. Ko tudi 
on na tablo zapiše svoje število, torej 3, se podprogram zaključi. 
Druga faza aktivnosti je v tem primeru izredno pomembna. V razredni diskusiji 
moramo obvezno obravnavati vse aspekte rekurzivnega procesa, ki so ga učenci 
spoznali ob igranju vlog. Posebno pozornost moramo nameniti tudi izgradnji 
»sklada«, ki so ga predstavljali učenci, ki svojih nalog še niso mogli dokončati. 

4.3.2 Model prekrivajočih okvirjev 

 Cilj aktivnosti: spoznavanje korakov rekurzivnega procesa  

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, delo z materialom 

 Učne oblike: individualna 

 Pripomočki: listki 

 Opis aktivnosti: Model malih ljudi je idealen za prikaz rekurzivnega procesa, vendar 
neuporaben za individualno učenje, za kar je veliko bolj primeren model 
prekrivajočih okvirjev. Skozi uporabo modela učenci na vsakem koraku pišejo na 
listke navodila in ukaze, ki se morajo izvesti ob vsakem rekurzivnem klicu. Pri tem 
morajo biti pozorni na to, kateri ukazi se izvedejo pred rekurzivnim klicem in kateri 
ob vračanju iz rekurzije. Vsak klic odpre nov okvir (listek), postopek pa se ponavlja, 
dokler niso vsi okvirji pokriti, na vrhu pa je robni pogoj. Končna slika da učencu 
nazoren prikaz rekurzivnega procesa in končnega izpisa (rezultata). 

 Primer uporabe modela: 
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Slika 24: Ilustracija modela prekrivajočih okvirjev 

4.3.3 Zvok rekurzije 

 Cilj aktivnosti: izgradnja kognitivnega modela rekurzivnega procesa  

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, demonstracija 

 Učne oblike: individualna, frontalna 

 Pripomočki: računalnik, glasba, računalniški program, ki izriše binarno drevo 

 Opis aktivnosti: Obravnavana aktivnost temelji na pristopu z barvo in glasbo, ki pove, 
da slika pove tisoč besed, en ton pa je vreden vsaj sto besed. Glasba namreč aktivira 
človeške čute, ima moč spreminjanja človeškega dojemanja, hitro prenaša sporočila 
(primer grozljivk) in ima zmožnost prenosa sporočil, ki jih je včasih nemogoče 
predstaviti z besedami. Obravnavana aktivnost temelji na vseh teh dejstvih, 
razdeljena pa je na dve fazi. 
V prvi fazi zaženemo program, ki nam izriše binarno drevo, ob izrisu posameznega 
vozlišča pa predvaja nek ton, pri čemer je le-ta isti za vsa vozlišča na istem nivoju, v 
globino pa so toni vedno bolj globoki. V prvi ponovitvi predvajanja naj učenci 
opazujejo in poslušajo, v drugi pa naj zaprejo oči in si s pomočjo glasbe poizkušajo 
predstavljati izgradnjo drevesa. V tretji ponovitvi izključimo zvok in vozliščem 
dodamo barve (vozlišča na istem nivoju so iste barve, pri čemer so v globino vedno 
bolj temne barve). V zadnji ponovitvi predvajamo le glasbo, učenci pa naj s pomočjo 
barv ob tem rišejo drevo. Vsako ponovitev izvedemo večkrat, po željah učencev, saj 
je naš cilj, da učenci v zadnji ponovitvi čim bolje narišejo drevo. 
V drugi fazi aktivnosti sledi razredna diskusija, pri čemer moramo čim bolj izpostaviti 
vidike rekurzije, ki smo jih med aktivnostjo srečali. Priporočljivo je, da za vozlišča 
najglobljega nivoja drevesa (torej liste) uporabimo črno barvo, saj s tem izpostavimo 
robni pogoj, skupaj z učenci pa oblikujemo tudi smiseln rekurzivni korak (npr.: 
povečaj intenzivnost barve). 

4.3.4 Sodelovalne karte 

 Cilj aktivnosti: utrjevanje znanja o rekurziji 

 Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela z učnim materialom, igra 
vlog 

 Učne oblike: delo v parih 

 Pripomočki: sodelovalne karte 
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 Opis aktivnosti: Učenci pri tej aktivnosti sodelujejo v parih, pri tem pa izmenično 
zavzemajo vlogo učitelja in učenca. Vsak učenec na sprednje strani svojih kartic 
zapiše rekurziven pojem, vprašanje s področja rekurzije ali pa kratek rekurziven 
algoritem. Na hrbtne strani kartic zapiše razlago pojma, odgovor na vprašanje 
oziroma izpis (rezultat) algoritma. Učenec, ki igra vlogo učitelja, drugemu pokaže 
sprednjo stran svoje kartice in čaka, da mu sošolec odgovori. Ko »učenec« poda 
odgovor, mu »učitelj« pokaže hrbtno stran kartice, nato pa se o tem še pogovorita. 
Pri tem spodbujamo diskusijo in objektivno podpiranje trditev. Učenca naj skupaj 
oblikujeta končen odgovor oziroma popravita vprašanje, če ugotovita, da ni bilo 
dobro zastavljeno. Med učno uro lahko učenci tudi menjajo pare. 
V zaključni fazi sledi razredna diskusija, kjer lahko izpostavimo zanimivejše kartice. 
Le-te naj komentirajo vsi učenci in delijo svoja mnenja. 

4.4 Primeri naprednejših aktivnosti 

4.4.1 Programiranje v programskem jeziku Python 

 Cilj aktivnosti: aplicirati znanje rekurzije na kompleksnejši problem in programiranje 
ustreznega algoritma v programskem jeziku Python  

 Učne metode: razgovor, pogovor, delo z računalnikom 

 Učne oblike: individualna, frontalna 

 Pripomočki: računalnik, programski jezik Python 

 Opis aktivnosti: Med naprednejše aktivnosti zagotovo spada programiranje 
rekurzivnih algoritmov, saj po Bloomu zajema vse stopnje, do ustvarjanja. Čeprav 
imamo širok nabor problemov, ki jih lahko uporabimo za to aktivnost, moramo 
vseeno biti pozorni na težavnost. Primerna je uporaba vseh do sedaj omenjenih 
algoritmov (palindrom, izpis števil na intervalu ...). Za potrebe predstavitve te 
aktivnosti si bomo izbrali problem pretvorbe desetiškega števila v število s poljubno 
osnovo. Problem sodi med bolj zahtevne, zato težjih ne priporočamo. 
V prvi fazi aktivnosti se moramo prepričati, da učenci razumejo zastavljeni problem. 
Nato skupaj povemo in opisno (lahko v psevdokodi) zapišemo robni pogoj in 
rekurzivni korak. Sledi individualno delo učencev, poskrbeti pa moramo, da jim 
nudimo sprotno pomoč in povratno informacijo. 
V zaključku aktivnosti sledi razredna diskusija, v kateri priporočamo predstavitev 
nekaj sprogramiranih algoritmov. 

 Primer programa v programskem jeziku Python: 

 

Slika 25: Rekurzivni podprogram za pretvorbo desetiškega števila v število s poljubno 
osnovo 
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5 SKLOP UČNIH UR 

V prejšnjem poglavju smo predlagali aktivnosti za poučevanje rekurzije. Želimo si, da bi si 
bralec lažje predstavljal, kako aktivnosti prenesti v pouk, zato v sledečem poglavju 
predstavljamo dva sklopa učnih ur. Sklopa nista sestavljena iz podrobnih učnih priprav, 
predstavljata le primera povezave aktivnosti v smiselno celoto. Pri realizaciji spodnjih 
sklopov pri pouku se moramo zavedati, da je rekurzija zelo težaven pojem in bo po vsej 
verjetnosti učencem povzročal precej preglavic. Prav zaradi tega priporočamo, da 
imamo, ne glede na to, kakšen sklop učnih ur pripravimo, na zalogi veliko dodatnih 
primerov in dodatnih pojasnil. Pri razlagi si vzemimo dovolj časa, ne hitimo, od učencev 
ne pričakujmo preveč prekmalu in jim dovolimo čas za razmislek. 

Vsak od predstavljenih sklopov je sestavljen iz treh blok ur.  

5.1 Prvi sklop 

Prvi sklop učnih ur vsebuje aktivnosti iz začetnega, osnovnega in naprednejšega 
razdelka. Glavna aktivnost, okoli katere je sklop zgrajen, je model prekrivajočih okvirjev, 
za katerega morajo učenci dobro osvojiti osnove rekurzije, saj gre za pretežno 
individualno aktivnost. 

Prav zaradi tega smo sklop sestavili tako, da v prvi blok uri izvedemo aktivnost 
klasifikacije, s katero poskrbimo, da učenci pričnejo z lastnim izgrajevanjem koncepta 
rekurzije. Poleg klasifikacije je v spodnjem sklopu v prvi blok uri navedena še aktivnost 
ogledal, vendar pa jo lahko po potrebi zamenjamo s katerokoli drugo iz podrazdelka 
4.2.2. V končni fazi ure izvedemo tudi frontalni del ter uvedemo bolj formalne definicije 
rekurzije. Pomembno je, da nam ostane še dovolj časa, da lahko nato odgovarjamo na 
vprašanja učencev ter razčiščujemo nejasnosti. 

Prva blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike:  delo v skupinah, frontalna 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela s slikovnim in drugim 
materialom 

Pripomočki: material, s primeri rekurzije, ogledala, fotoaparat 

Potek: 

 Uvod: Ponovitev pojmov in dejstev v zvezi z iteracijo (zanke ...). 

 Osrednji del: Aktivnosti »Klasifikacija pojavov« (podrazdelek 4.2.1) in 
»Ogledala« (podrazdelek 4.2.2). 

 Zaključek: Razredna diskusija, vprašanja in odgovori. 
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Druga blok ura je najpomembnejša izmed treh, saj učencem prvič približa model 
rekurzivnega procesa. Pri uri izvedemo aktivnost prekrivajočih okvirjev, kateri sledi 
aktivnost sodelovalnih kart. Zamenjava sodelovalnih kart s kakšno drugo aktivnostjo na 
tem mestu ni priporočljiva, saj je aktivnost prekrivajočih okvirjev kompleksna, zato je 
dobro, da si učenci s sošolci delijo svoje poglede in razumevanja ter se tako učijo drug od 
drugega preko sodelovalnih kart. V zadnjem delu blok ure je pomembno, da se vključimo 
tudi mi, učitelji, in delo v parih razširimo z razredno diskusijo in razlago. 

Druga blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike:  individualna, frontalna, delo v parih 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela z učnim materialom, igra vlog 

Pripomočki: listki, sodelovalne karte 

Potek: 

 Uvod: Obnova prejšnje blok ure in pogovor o predstavitvah učencev o lastnih 
predstavah rekurzije. 

 Osrednji del: Aktivnosti »Model prekrivajočih okvirjev« (podrazdelek 4.3.2) in 
»Sodelovalne karte« (podrazdelek  4.3.4). 

 Zaključek: Razredna diskusija, vprašanja in odgovori. 

 

Zadnja blok ura je namenjena najvišjim stopnjam po Bloomovi taksonomiji. V ta namen 
blok uro izvajamo v računalniški učilnici, osrednja aktivnost je zato programiranje v 
programskem jeziku Python. Če so učenci pri tem uspešnejši oziroma hitrejši, lahko 
aktivnost poljubno razširimo tudi z aktivnostjo rekurzivne animacije. Pomembno je, da 
učenci predstavijo svoje rezultate (tako programe, kot tudi animacije) ter ob tem 
razložijo, kje lahko opazimo rekurzivna dejstva.   

Tretja blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike:  individualna, frontalna 

Učne metode: razgovor, pogovor, delo z računalnikom 

Pripomočki: računalnik, programski jezik Python, splet 
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Potek: 

 Uvod: Ponovitev dejstev v zvezi z rekurzivnim procesom. 

 Osrednji del: Aktivnosti »Programiranje« (podrazdelek 4.4.1) in »Rekurzivna 
animacija« (podrazdelek  4.2.2). 

 Zaključek: Razredna diskusija in predstavitev programov, animacij, posnetkov. 

 

5.2 Drugi sklop 

Tudi drugi učni sklop vsebuje aktivnosti iz vseh razdelkov. Osnovna aktivnost sklopa je 
model malih ljudi, nasploh pa je priporočljivo, da si pri izdelavi sklopa najprej izberemo 
eno izmed aktivnosti in sklop zgradimo okoli nje. 

Uvod v spoznavanje rekurzije v prvi blok uri začnemo z aktivnostjo »skok zaupanja«, ki 
nikakor ni trivialna. Ker ta aktivnost najprej vpelje rekurzivne opise pred drugimi dejstvi, 
moramo seveda na koncu aktivnosti dovolj časa nameniti tudi formalnim definicijam in 
ustreznim dodatnim primerom. Ker je aktivnost namenjena opisovanju rekurzivnih 
postopkov, je dobro, da ji sledi aktivnost družinsko drevo, ki je primer aktivnosti, v kateri 
se učenci pravzaprav učijo prepoznavati rekurzivne pojave (oziroma relacije v tem 
primeru). 

Prva blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike:  individualna, delo v skupinah, frontalna 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, metoda dela z učnim listom 

Pripomočki: učni list, družinsko drevo 

Potek: 

 Uvod: Ponovitev pojmov in dejstev v zvezi z iteracijo (zanke ...). 

 Osrednji del: Aktivnosti »Skok zaupanja« (podrazdelek 4.2.3) in »Družinsko 
drevo« (podrazdelek 4.2.2). 

 Zaključek: Razredna diskusija, vprašanja in odgovori. 

 

Druga blok ura vsebuje aktivnost malih ljudi. Priporočljivo je, da v uvodu ponovimo 
programerska dejstva, saj aktivnost temelji prav na poznavanju programske kode. 
Prepričati se moramo, da učenci vejo, kako se izvajajo programi (po vrsticah oziroma 
ukazih od zgoraj navzdol), saj je to ključnega pomena. Rekurziven podprogram in s tem 
celotna aktivnost namreč temeljita na tem, da strokovnjak svojega dela ne more 
dokončati, dokler ga izvaja drugi. Kot smo omenili že v opisu aktivnosti, je pomembno, 
da v diskusiji, ki sledi, izpostavimo tudi sklad. Prav zaradi tega je priporočljivo, da tej 
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aktivnosti sledi aktivnost babuške. Ta aktivnost namreč zelo lepo prikaže rekurziven 
korak, robni pogoj in tudi izgradnjo sklada. 

Druga blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike: delo v skupini, frontalna 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, igra vlog, demonstracija 

Pripomočki: tabla, kreda, listki, babuške 

Potek: 

 Uvod: Obnova prejšnje ure in ponovitev dejstev v zvezi s postopki rekurzije. 

 Osrednji del: Aktivnosti »Model malih ljudi« (podrazdelek 4.3.1) in »Babuške« 
(podrazdelek  4.2.2). 

 Zaključek: Razredna diskusija, vprašanja in odgovori. 

 

V zadnji blok uri izvedemo aktivnost zvok rekurzije, katera je za učence zelo privlačna. 
Predstavlja namreč aktivnost, ki ima preprosta navodila, po drugi strani pa ponuja 
močna orodja za izgradnjo miselnih konceptov pri učencih. Aktivnosti sledi 
programiranje v programskem jeziku Python, kjer izberemo takšno nalogo, da jo bodo 
znali učenci čim bolj povezati s predhodno aktivnostjo. Pomembno je, da učenci 
predstavijo svoje programe ter ob tem razložijo, kako so prišli do samega algoritma.   

Tretja blok ura 

Razred: 6. razred 

Predmet: računalništvo 

Učna tema: Programi 

Učna enota: Rekurzija 

Učne oblike:  individualna, frontalna 

Učne metode: razlaga, razgovor, pogovor, demonstracija, delo z računalnikom 

Pripomočki: računalnik, programski jezik Python, glasba, računalniški program za izris 
binarnega drevesa 

Potek: 

 Uvod: Ponovitev dejstev v zvezi z rekurzivnim procesom. 

 Osrednji del: Aktivnosti »Zvok rekurzije« (podrazdelek 4.3.3) in 
»Programiranje« (podrazdelek  4.4.1). 

 Zaključek: Razredna diskusija in predstavitev programov, dreves. 
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6 ZAKLJUČEK 

Glavni cilj diplomskega dela je bila predstavitev aktivnosti za poučevanje rekurzije v 
osnovnih šolah. 

V drugem poglavju smo se srečali s predstavitvijo računalniških predmetov urejanje 
besedil, multimedija in računalniška omrežja v osnovnih šolah in njihovo povezavo s 
poučevanjem programiranja. Ugotovili smo, da omenjeni predmeti predvidevajo zelo 
malo ur namenjenih programiranju, veliko več pa ur, ki so namenjene spoznavanju 
programske opreme. S tem učenci sicer pridobijo na svoji računalniški pismenosti, 
vendar pa se moramo zavedati, da bo programska oprema kmalu zastarala. Učenci bi se 
morali učiti več o osnovnih računalniških konceptih, česar pa zgoraj omenjeni predmeti 
ne predvidevajo. V ta namen se v šole uvaja predmet računalništvo, ki pri učencih 
spodbuja algoritmično razmišljanje, uvaja programiranje v pouk v večjem obsegu ter 
predvideva spoznavanje učencev z osnovnimi računalniškimi koncepti z izkustvene plati. 
Prav slednja je pri računalništvu izredno pomembna, saj temelji na starem kitajskem 
pregovoru, ki pravi: »Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi 
zanimanje in bom razumel.« 

Primer osnovnega računalniškega koncepta, ki mu je to diplomsko delo tudi namenjeno, 
je rekurzija. Gre za postopek, ki se pri izvajanju sklicuje na samega sebe. Čeprav gre za 
preprosto definicijo, je v raziskavah dokazano, da spada med koncepte, ki tako učencem 
kot učiteljem povzročajo največ preglavic. Kaj je razlog temu, presega okvire našega 
diplomskega dela.  

Predstavljene aktivnosti temeljijo na pristopu poučevanja računalništva brez 
računalnika. Pri tem je največ pozornosti namenjene vizualizaciji, saj je večina učencev 
prav vizualnega tipa. Poleg tega je vizualizacija pomembna tudi za sam koncept rekurzije. 
Zelo pomemben pojem v zvezi z njo je tudi sklad, razumevanje le-tega je pri učencih 
ključnega pomena. Je namreč osrednji del postopka rekurzije, brez katerega računalniška 
rekurzija sploh ne bi bila mogoča, najlažje pa ga predstavimo prav z vizualnimi 
upodobitvami s sveta okoli nas. 

V poglavju o aktivnostih smo aktivnosti razdelili v tri razdelke glede na njihovo umestitev 

znotraj učnega procesa. Začetne aktivnosti so take, da se učenci začnejo spoznavati s 

pojmom rekurzije, posebej pa velja izpostaviti aktivnost »skok zaupanja«, ki temelji na 

pristopu, ki ga v osnovnih šolah manjkrat srečamo. Osnovne aktivnosti so aktivnosti, ki 

predstavljajo bistvo poučevanja rekurzije. Te aktivnosti so take, da bi lahko kakšen 

učenec dojel bistvo rekurzije tudi, če bi jih izvedli samostoječe. Naprednejše aktivnosti 

predstavljajo najvišje stopnje po Bloomovi digitalni taksonomiji, vključno z ustvarjanjem. 

Pri oblikovanju sklopov učnih ur, ki sta predstavljena v zadnjem poglavju diplomskega 
dela, smo se oprli na predstavljene aktivnosti, pri tem pa smo poizkusili oblikovati 
smiselno celoto. Aktivnosti si torej v sklopih sledijo tako, da se nadgrajujejo, pri učencih 
pa stopnjujejo tako pridobljene izkušnje kot tudi znanje. Seveda gre le za dva primera 
učnih sklopov, ki si jih učitelj prilagodi glede na lastne izkušnje ter dojemanje in 
poznavanje svojega razreda. Še več, priporočljivo je, da pri tem doda tudi svoje zamisli. 
Tako na primer lahko namesto skrivnosti uporabi katerikoli drug rekurzivni algoritem 
oziroma podprogram, s katerim se učenci lažje identificirajo. 
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Prav tako lahko aktivnosti, za katere menimo, da so jim naši učenci kos, izvedemo tudi v 
nižjih razredih, čeprav smo v diplomskem delu predvideli obravnavo učne snovi v šestem 
razredu. 

Rekurzija je po raziskavah eden izmed težje razumljivih pojmov, vendar gre za osnovni 
računalniški koncept in je zato potrebno, da ga učenci usvojijo. Učenje skozi aktivnosti je 
vedno bolj zabavno od klasičnega frontalnega učenja, vse bolj jasno pa je, da je tudi bolj 
efektivno. Predstavljene aktivnosti bodo učence motivirale, poskrbele za njihovo 
aktivnost, povečale izkušnjo pri pouku in poskrbele, da bodo učenci omenjeno snov 
razumeli in uporabljali v praksi.   
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