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POVZETEK 

V diplomskem delu je podanih nekaj teoretičnih osnov o računalniškem in algoritmičnem 

razmišljanju. Slednje je bistveno in nujno potrebno pri programiranju. Programiranje omogoča 

izdelavo novih programov, ki jih v sodobnem času nenehno potrebujemo na vseh področjih. Zgodnje 

učenje programiranja je torej, za otroke in njihovo prihodnost bistvenega pomena. Med sodobnejše 

načine učenja programiranja sodi igranje igre v diplomskem delu smo predstavili primer igre, ki je 

namenjena učenju le-tega. 

Igra se imenuje Lov na zaklad in je izdelana s pomočjo grafičnih programov in nekaterih spletnih 

strani. Lov na zaklad je didaktična, namizna igra s pravili. Z igranjem igre, naj bi otroci razvijali 

algoritmično razmišljanje, sposobnost reševanja problemov, pridobili naj bi programerske veščine in 

se seznanili s pomembnimi programerskimi koncepti: pogojni stavek ali vejitev ter zanki »for« in 

»while«. Poleg tega omenjena igra otrokom omogoča razvijati ustvarjalen način razmišljanja in jih 

navaja k sodelovanju s soigralci, oziroma k skupinskemu delu in učenju.  

 

KLJUČNE BESEDE: računalniško razmišljanje, algoritmično razmišljanje, programiranje, didaktična 

namizna igra. 

  



 

ABSTRACT 

In this thesis a few teoretical basics about computational and algoritmic thinking are given, which is 

necessary in programming. Programming allows developing of new programs, which are constantly 

needed in all areas. Early learning is therfore significant for children and their future. Among modern 

ways of teaching programming belongs game palying, for this purpose an example board game is 

presented 

The game is called "Lov na zaklad". It was created using graphical programs and few websites. "Lov 

na zaklad" is a didactical  board game with rules. By playing this game, children should develop 

algoritmic thinking, ability to solve problems, gain programmers skills and acquaint themselves with 

important programming concepts like: if clause and loops "for" and "while". The game also allows 

children to develop creative way of thinking, to cooperate with other players or teamwork. 

 

KEY WORDS: computational thinking, algorithmic thinking, programming, didactical board game. 
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1 UVOD 

Programiranje je veja v računalništvu, ki se ukvarja z izdelavo programov v programskih jezikih. 

Potrebno se je zavedati, kako pomembno je programiranje v današnji družbi in kaj vse nam omogoča. 

Znanje programiranja je ključ v svet sodobne tehnologije in znanstvenih disciplin. Uporablja se v 

medicini, kemiji, fiziki, elektrotehniki, itd. Njegova uporaba je vsestranska.  

Da bi osvojili znanje programiranja, je treba razviti algoritmično razmišljanje, ki je del računalniškega 

razmišljanja. Računalniško razmišljanje je način razmišljanja, pogosto pa se zamenjuje s produkti 

računalništva.  

Tudi v naših osnovnošolskih učnih načrtih je pri predmetih računalništva bistven poudarek na uporabi 

produktov računalništva. Vsebin, ki strmijo k razvoju računalniškega razmišljanja, skorajda ni. Z 

lanskim šolskim letom se je v naše osnovne šole uvedel nov neobvezni izbirni predmet računalništvo, 

ki ga lahko izberejo učenci druge triade. Ta predmet za razliko od ostalih računalniških predmetov 

strmi k razvijanju računalniškega razmišljanja, torej tudi k razvijanju algoritmičnega razmišljanja, 

reševanju problemov in samem programiranju. 

V sodobnem času se v naših šolah vse več poslužujejo novih pristopov poučevanja. Pouk ne temelji 

več na vedenjskem pristopu, kjer je glavno pobudo imel učitelj, učenci pa so bili pasivni udeleženci 

pouka. Šolstvo strmi k vse večji aktivnosti in lastnemu odkrivanju znanja učencev. Tako je v ospredje 

postavljen kognitivizem, ki učenca samega postavlja v aktivno vlogo pri pouku. Zato so se razvile tudi 

nove metode dela, ki omogočajo sodobnejši način učenja. Ti metodi sta tudi problemsko učenje in 

učenje z igro.  

Cilj diplomskega dela je izdelati namizno didaktično igro, Lov na zaklad. Z igro naj bi otroci preko 

razvijanja algoritmičnega razmišljanja in reševanja problemov spoznali programerske veščine in 

osnovne gradnike programiranja: vejitev, zanki »for« in »while«.  
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Vsebine, s katerimi se ukvarjamo v diplomskem delu, so: 

 računalniško razmišljanje in poučevanje le-tega, 

 algoritmično razmišljanje, 

 programiranje in vloga le-tega v naših osnovnih šolah, 

 splošno o igri in sodobnih načinih poučevanja, 

 primer konkretne igre za učenje programiranja. 
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2 RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Računalništvo je znanstvena veda, ki ima v vsakdanjem življenju in posledično tudi v šolstvu zelo 

pomembno vlogo. Z učenjem računalništva otroci ne pridobijo samo znanja, temveč tudi poseben 

način razmišljanja, računalniško razmišljanje, ki omogoča računalniški svet razumeti globlje (Curzon, 

Dorling, Ng, Sekby in Woollard, 2014). 

Računalniško razmišljanje je miselni proces, ki se kaže kot sposobnost za dekompozicijo in reševanje 

problemov, abstraktno in algoritmično razmišljanje, sposobnost evalvacije in sposobnost 

posploševanja (Curzon idr., 2014). 

Pomembno se je zavedati, da je računalniško razmišljanje pomembno za vse ljudi, ne samo za 

računalniške strokovnjake. Računalniško razmišljanje ni pomembno samo pri računalništvu, ampak je 

uporabno na veliko področjih (Wing, 2006). 

V nadaljevanju tekočega poglavja bomo opisali, kako otroke učiti računalniško razmišljati, definirali 

bomo računalniško razmišljanje in algoritmično razmišljanje, ki je potrebno pri programiranju. Opisali 

bomo tudi vlogo računalniškega razmišljanja v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih. 

2.1   UČENJE RAČUNALNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA 

Zelo pomembno za učitelje je premisliti, kako vpeljati računalniško razmišljanje v pouk računalništva. 

Po Curzonu idr. (2014) obstajajo štiri elementi, ki jih morajo učitelji oblikovati, preden začnejo s 

poučevanjem računalniškega razmišljanja. Ti elementi so naslednji:  

 definicija, 

 koncepti, 

 razredne tehnike, 

 ocena. 

Definicija se navezuje na samo učiteljevo razumevanje računalniškega razmišljanja. Pomembno je 

tudi, da učitelj pozna koncepte računalniškega razmišljanja. Vendar to, da učitelj pozna koncepte in je 

strokovnjak na računalniškem področju, ni dovolj za poučevanje. Pojavi se vprašanje, kako oziroma na 

kakšen način poučevati. Prav na to vprašanje odgovorijo razredne tehnike, ki jih mora učitelj dobro 

poznati. Zadnji element uspešnega poučevanja je ocena dosedanjega znanja učencev in ocena 

sprotnega napredka. Le tako lahko pouk prilagodimo učenčevim potrebam in zmožnostim. Za 
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uspešnost izvedbe tega elementa je pomembno, da si učitelj izoblikuje merila, po katerih bo lahko 

ocenjeval napredek učencev. Merila naj bodo jasna in specifična (Curzon idr., 2014). 

Ko ima učitelj izoblikovane vse štiri zgoraj opisane elemente, je pomembno, da podrobno načrtuje 

pouk. Curzon idr. (2014) navajajo, da mora učitelj potek pouka dobro premisliti, pri tem pa si mora 

odgovoriti na naslednja tri vprašanja: 

 Zakaj? 

 Kako? 

 Kaj? 

Pouk je vzgojno izobraževalna dejavnost, ki v grobem poteka v štirih fazah. V prvi fazi učitelj izbere 

temo učne ure v skladu z učnim načrtom predmeta. V drugi fazi učitelj premisli, zakaj je obravnavna 

tema dobra za učence. V tretji fazi si učitelj postavi vprašanje, kako poučevati dano temo. Tu učitelj 

natančno in premišljeno načrtuje metode učenja in aktivnosti za učence, pri tem pa mora paziti, da ima 

vsaka aktivnost nek namen. V zadnji, četrti fazi se učitelj vpraša, kaj točno so se učenci naučili. V tej 

fazi je pomemben dobro izoblikovan prej omenjeni element ocena, saj učitelj na podlagi narejenih 

meril načrtuje zadnjo fazo. Omenimo še to, da je zadnja faza zelo pomembna za učitelje. Pri dobro 

zasnovani oceni učencev, oziroma oblikovanih merilih neke teme, lahko učitelj uspešno načrtuje 

nadaljnje ure pouka in s tem učencem omogoči uspešen učni proces (Curzon idr., 2014). 

2.2   ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE 

Algoritmično razmišljanje je pomemben gradnik računalniškega razmišljanja. Bistvo algoritmičnega 

razmišljanja je postopno reševanje problemov, ki po Futschek in Moschitz (2010) vsebuje naslednje 

sposobnosti: 

 analiza danega problema, 

 natančna specifikacija problema, 

 iskanje osnovnih korakov za rešitev problema, 

 z osnovnimi koraki zgraditi ustrezen algoritem za dani problem, 

 razmišljanje o vseh možnih izvedbah algoritma in robnih pogojih, 

 izboljšanje učinkovitosti algoritma. 

Algoritmično razmišljanje je odvisno od mnogih kognitivnih faktorjev, kot so abstraktno in logično 

razmišljanje, razmišljanje v strukturah, kreativnost in kompetenca reševanja problemov. Prav ta 

kompleksnost algoritmičnega razmišljanja povzroča pri začetnikih težave in nerazumevanje (Futschek 

in Moschitz, 2010). 



5 
Mariza Močnik, Učenje programiranja: Lov na zaklad 

 

 

Ta način razmišljanja velja za nenaraven in zahteven tip razmišljanja. Vendar ta stereotip izvira 

predvsem iz nepoznavanja, saj se z njim srečamo že v vsakdanjem življenju, pri opravljanju 

vsakdanjih opravil: pečenje palačink je nek postopek, kjer gre za neko zaporedje opravil, pot v službo 

je nek ustaljen postopek, gradnja hiše, izdelava čevljev, itd. Kot opazimo, vsak dan rešujemo probleme 

in tako uporabljamo algoritmično razmišljanje. 

Algoritem je navodilo, s katerim rešujemo nek problem. Ko pa je potrebno napisati algoritem, ki reši 

nek problem v računalništvu, se pojavijo težave. Zato je pomembno, da se otroci zgodaj seznanijo z 

algoritmičnim načinom razmišljanja. Pri začetnem učenju konceptov algoritmičnega razmišljanja je 

priporočeno le-te obravnavati na vsakdanjem nivoju, to pomeni na primerih iz vsakdanjega življenja.  

Algoritmično razmišljanje je nujno potrebno pri programiranju. V nadaljevanju tega poglavja bomo 

definirali programiranje in se posvetili učenju le-tega.  

2.2.1 PROGRAMIRANJE 

V splošnem je programiranje dejavnost, katere cilj je ustvarjanje računalniških programov ali njihovih 

sestavnih delov na podlagi pravil. Ukvarja se s kodiranjem algoritmov v nek (programski) jezik, ki je 

računalniku razumljiv. Tako algoritem postane programska koda oziroma program, ki ga računalnik 

lahko izvaja. Natančneje je programiranje proces, ki poteka v dveh fazah. V prvi fazi gre za reševanje 

problema in rezultat te faze je nek algoritem, ki reši dani problem. V drugi fazi poteka zapis danega 

algoritma v izbranem programskem jeziku. Očitno je, da je za uspešno programiranje potrebno 

algoritmično razmišljanje. Programski jezik je umetni jezik, razvit z namenom, da ga računalnik lahko 

izvaja. Programski jezik sestavljajo sintaktična in semantična pravila. Sintaktična pravila določajo, 

kako tvoriti stavke v tem programskem jeziku, medtem ko so semantična pravila tista, ki določajo 

pomen posameznih stavkov (Osnove programiranja, 2014). 

Človek, ki se ukvarja s programiranjem, je programer. Za programerja je pomembno, da je izražanje v 

programskem jeziku enostavno in da programski jezik omogoča maksimalen izkoristek zmožnosti 

računalnikov (Nančovska Šerbec, 2011). 

Nek algoritem je torej lahko zapisan v programskih jezikih, lahko pa je podan tudi kot diagram poteka 

ali s psevdokodo. Diagram poteka je grafičen prikaz, ki natančno prikazuje zaporedje ukazov 

algoritma. Psevdokoda je opis algoritma v naravnem jeziku in je lažje razumljiva oblika zapisa 

algoritma, v primerjavi s kodo zapisano v programskem jeziku. Zapis algoritma s psevdokodo in z 

diagramom poteka se uporablja pri učenju programiranja. Ta-dva zapisa računalniku nista neposredno 

razumljiva.  
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Tako je edini formalni način za podajanje algoritma računalniku zapis v nekem programskem jeziku. 

Obstaja kar nekaj programskih jezikov, ki se uporabljajo za začetno učenje programiranja. Ti 

programski jeziki so Python, Scratch, Logo in mnogi drugi (Nančovska Šerbec, 2011). 

Primer: Imamo podan naslednji problem: Izpiši vsoto dveh števil a in b, ki ju računalnik prebere s 

tipkovnice. Algoritem, ki reši ta enostaven problem, je spodaj podan s psevdokodo, z diagramom 

poteka in s programsko kodo v programskem jeziku Python (Slika 1). 

 PSEVDOKODA 

1. Preberi a in b,  

2. vsota = a + b, 

3. izpiši vsota. 

 

 DIAGRAM POTEKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMSKA KODA 

 

 

 

 

  

ZAČETEK 

       vsota = a + b 

 

 izpiši: vsota 

preberi a in b 

 

 KONEC 

Slika 1: Program v Pythonu 
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2.2.2 UČENJE PROGRAMIRANJA 

Učenje programiranja je zahteven proces. Obstaja veliko metod, kako učiti programiranje. Szlávi in 

Zsakó (2003) omenjata naslednje metode: 

 metodično, algoritmično orientirana metoda, 

 problemsko orientirana metoda, 

 jezikovno orientirana metoda, 

 matematično orientirana metoda, 

 modelno orientirana metoda… itd. 

Nekatere metode niso več v uporabi, druge pa so bolj ali manj prisotne v izobraževanju. Omeniti je 

treba, da veliko učiteljev uporablja naenkrat več metod za poučevanje. Pri prvi metodi, torej 

algoritmično orientirani, ima vodilno in bistveno vlogo sam algoritem, ki reši problem, šele nato 

poteka zapis v programskem jeziku. Problemsko orientirana metoda se bistveno razlikuje od omenjene 

metode, saj je tu bistvena aktivnost zapis ustreznega algoritma v programskem jeziku. Problem se ne 

razdeli na manjše enote, kot pri algoritmičnem pristopu, ampak obravnava zajame problem kot celoto.  

V splošnem se omenjene metode razlikujejo v tem, kako se lotiti reševati problem. Nekatere metode 

učijo programiranje tako, da se učenec najprej loti algoritmičnega razmišljanja in šele ko ima natančno 

izoblikovan algoritem, ki reši dani problem, se lahko loti samega programiranja v nekem 

programskem jeziku. Ostale metode navajajo učence na ravno obraten postopek. Učenec najprej 

spozna programski jezik in že od začetka rešuje problem kot celoto, pri tem pa reševanje prilagaja 

zmožnostim in posebnostim izbranega programskega jezika. Metode, ki najprej učijo algoritmično 

razmišljanje, so primernejše za mlajšo populacijo, medtem ko so ostale metode primernejše za odrasle 

in za tiste, ki imajo že razvito algoritmično razmišljanje (Szlávi in Zsakó, 2003). 

Posvetimo se sedaj metodam, ki so primernejše za učenje programiranja otrok v osnovni šoli, torej 

tistim, ki zahtevajo najprej učenje algoritmičnega razmišljanja. Navadno se otroci v osnovnih šolah 

prvič srečajo s takšnim, drugačnim načinom razmišljanja. Ta način razmišljanja dojemajo kot težak in 

nezanimiv. Tradicionalen način učenja programiranja temelji na učenju specifičnih algoritmov, ki so 

pomembni v izobraževanju ali v praksi. Novejše metode temeljijo na konstruktivnih teorijah, ki 

spodbujajo učenje na podlagi ustvarjalnega razmišljanja in aktivne udeležbe učencev.  

Futschek in Moschitz (2010) tak način učenja algoritmičnega razmišljanja primerjata z gledališko igro, 

kjer so učenci igralci, učitelj pa njihov menedžer oziroma vodja. Glavna vloga učitelja je, da učencem 

poda konkreten problem in z različnimi vprašanji spodbuja njihovo razmišljanje in ideje za reševanje 

problema. Glavni namen je učence aktivno vključiti v proces učenja. Učitelj mora učence motivirati, 

da le ti pridejo do učinkovitih algoritmov, ki rešijo dani problem.  
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Za učenje algoritmičnega razmišljanja, predvsem za začetnike, je pomembno, da je kompleksnost 

problema reducirana na nivo, kjer se algoritmično razmišljanje nanaša na njim znano okolje. Zato se 

pogosto problem navezuje na vsakdanje življenje oziroma na situacije, ki so učencem znane. Za 

uspešno poučevanje programiranja je treba definirati nek naraven opisni jezik za opis algoritmov. Za 

začetnike ni pomembno, da algoritem zapišejo na formalen način. Poleg tega je potreben sistem, ki 

zažene algoritme, to so navadno učenci sami, sistem, ki dovoli, da učenci eksperimentirajo z 

algoritmom, sistem, ki da učencem takojšnjo povratno informacijo, ter sistem, ki izvaja različne 

ustrezne algoritme. Omeniti je treba, da je učitelj pri takšnem načinu učenja pomaknjen v ozadje, 

vendar ima kljub temu zelo pomembno vlogo. Učitelj nikakor učencem ne poda rešitve, ampak jih 

motivira, vodi in usmerja do pravilne rešitve (Futschek in Moschitz, 2010). 

Obstaja nekaj načinov učenja, ki pomagajo učencem razumeti načela algoritmičnega razmišljanja. 

Primer takega načina poučevanja je Računalništvo brez računalnika (ang. Computer science 

unplugged). Za urjenje algoritmičnega razmišljanja, ki je temelj programiranja, torej ni nujno delo na 

računalniku. Bolj pomembno je, da učenci razvijajo način razmišljanja, ki ga bodo znali uporabiti pri 

reševanju problemov. Omeniti je vredno dva uspešna načina razvijanja algoritmičnega razmišljanja v 

razredu: učenje algoritmov z igranjem vlog (ang. learning by playing algorithms) in učenje z 

ustvarjanjem algoritmov (ang. learning by inventing algorithms) (Futschek in Moschitz, 2010). 

UČENJE ALGORITMOV Z IGRANJEM VLOG. Zapisani algoritmi so pogosto zelo zahtevni za 

učenca, saj mora učenec poznati sintakso jezika, v katerem je algoritem zapisan, poleg tega pa mora 

razumeti, kako algoritem reši problem. To je proces, ki mora potekati postopoma, da učenec lahko 

sledi algoritmu in ga razume. Metoda, ki to omogoča, je metoda učenja algoritmov z igranjem vlog, ki 

omogoča počasnejšo in učinkovitejšo obravnavo. Podan je nek algoritem, ki reši dani problem. Vlogo 

algoritma lahko igra učitelj, računalnik, nekateri učenci ali vsi učenci, tako, da se postavijo v vlogo 

igralca. Poistovetijo se z likom iz problema. Če učitelj igra vlogo algoritma, učencem pogosto ne 

omogoča razumevanja delovanja algoritma. Težava je v tem, da so učenci v pasivni vlogi, saj so samo 

gledalci. Podobno je v primeru, ko vlogo algoritma igra računalnik. Veliko bolj učinkovito je, ko 

učenci sami igrajo vlogo algoritma. Najboljše je, da učitelj sestavi vloge tako, da vsi učenci zaigrajo 

algoritem. Ta način učenja je učinkovit, saj so prisotni razmišljanje, čutenje, spomin in psihični 

občutki. Pozitivna lastnost igranja vlog algoritmov je tudi ta, da učenci tako spoznajo dobre rešitve 

problema in so motivirani za izum novih algoritmov za isti problem (Futschek in Moschitz, 2010). 

UČENJE Z USTVARJANJEM ALGORITMOV. Učencem podamo problem in sami ustvarijo svoj 

algoritem, ki reši dani problem. Ta način učenja imenujemo učenje z ustvarjanjem algoritmov, ki velja 

za motivacijsko in učinkovito uspešno metodo učenja. Učenec se reševanja problema loti tako, da 

problem razdeli na manjše enote oziroma manjše podprobleme. Nato poskuša za vsak podproblem 

najti ustrezen algoritem, na koncu pa nastane celoten algoritem. Učitelj pri tem podpira učenca in ga 
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usmerja v pravo smer, nikakor pa ne sodeluje pri ustvarjanju ali testiranju algoritma. Učenec nato 

odigra vlogo svojega algoritma oziroma simulira izvajanje svoje rešitve in tako odkrije morebitne 

napake. Učenci so tako aktivni in motivirani za učenje. Pomembno pri tem načinu dela je, da učitelj 

izbere učencu ustrezen problem. Problem mora biti primeren učenčevi starosti, predhodnemu znanju in 

izkušnjam tistega, ki ga rešuje. Pomemben del tega načina učenja je reflektiranje. Učenec preizkusi 

svoj algoritem in ga po potrebi popravi ali izboljša. Lahko pa ustvari še kakšen algoritem, ki uspešno 

reši isti problem. Učenje z ustvarjenjem algoritmov poteka v naslednjih fazah (Futschek in Moschitz, 

2010): 

 analiza problema: učenec v tem koraku analizira problem in poskuša izvedeti čim več 

informacij, ki mu bodo v pomoč pri reševanju, učenec problem razdeli na več podproblemov, 

 iskanje ideje za rešitev: v tej fazi učenec uporabi svojo kreativnost in poskuša poiskati čim več 

idej, kako rešiti problem, v primeru, ko je problem razdeljen na več podproblemov, poskuša 

učenec poiskati idejne rešitve za vsak podprogram posebej, 

 formulacija algoritma: učenec zapiše celoten algoritem, algoritem je lahko zapisan tudi 

neformalno, 

 igranje algoritma: učenec preizkusi svoj algoritem, tako da ga sam odigra, v tej fazi učenec 

spozna, ali algoritem deluje pravilno, ali je pomanjkljiv, ali sploh ne deluje, 

 popravljanje algoritma: namen te faze je izboljšati rešitev, rezultat so novi problemi, ki jih je 

treba rešiti, tako se proces učenja zopet začne z začetno fazo. 

Pri učenju po tej metodi je pomembno omeniti tudi skupinsko učenje. Ko omenjena metoda učenja 

poteka v skupini, se učenci učijo iz idej svojih sošolcev (Futschek in Moschitz, 2010).  

2.3   RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE V OSNOVNI ŠOLI 

V slovenskih osnovnih šolah je Računalništvo neobvezni izbirni predmet drugega triletja ter obvezni 

izbirni predmet zadnjega triletja. Gre za triletni naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem 

učenci spoznavajo osnovne zakonitosti računalništva in neposredno uporabljajo računalnike, kar jim 

odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri 

izobraževanju. Učenci lahko ta predmet izberejo v tretji triadi, torej v 7., 8., in/ali 9. razredu. Predmet 

je sestavljen iz treh enoletnih predmetov in to so računalništvo - urejanje besedil (v nadaljevanju 

UBE), računalništvo - računalniška omrežja (v nadaljevanju ROM) in računalništvo - multimedija (v 

nadaljevanju MME). Pri predmetu UBE učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za 

razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pri predmetih MME in ROM ta znanja nadgradijo in 

poglobijo (Batagelj, 2002).  

V učnem načrtu je vsak izmed treh omenjenih predmetov razdeljen na tri vsebinske sklope. To so: 

osnove informatike in računalništva, obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske 
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tehnologije ter programiranje. Ker je vsak predmet nadgradnja predhodnih, se posledično tudi 

omenjene vsebine nadgrajujejo. Po Batagelj (2002) so operativni učni cilji pri sklopu vsebine 

programiranje pri teh treh predmetih naslednji: 

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 razumljiv problem, 

 izdelati in spremeniti program z zanko in vejiščem. 

Pri operativnem učnem cilju, kjer morajo učenci napisati algoritem za problem, dani algoritem 

zapišejo z diagramom poteka (Batagelj, 2002). 

Omeniti je potrebno, da so vsebine programiranja izbirne vsebine in se torej vsak učitelj sam odloči ali 

jih bo pri predmetu obravnaval ali ne. Realnost je taka, da navadno zmanjka časa za obravnavo teh 

vsebin, saj učitelji dajo poudarek na preostali dve vsebini predmeta (Štrukelj, 2014). 

Glavni cilj omenjenih izbirnih predmetov računalništva je torej, naučiti učence uporabljati produkte 

računalništva. Tako so otroci v večini samo pasivni uporabniki računalništva, ne razvijajo pa 

računalniškega razmišljanja. Zato je pomembno, da se pri osnovnošolcih začne razvijati računalniško 

razmišljanje. Z lanskim šolskim letom se je v naše osnovne šole uvedel nov neobvezni izbirni predmet 

računalništvo. Vsebine tega predmeta strmijo k učenju računalniškega mišljenja, saj učence seznanja s 

temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri tem predmetu seznanijo z metodami 

reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, ki je potreben pri programiranju. Po 

Kranjc (2013) se vsebine tega predmeta delijo v naslednje sklope: 

 algoritmi, 

 programi, 

 podatki, 

 reševanje problemov, 

 komunikacija in storitve. 
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V okviru tega diplomskega dela, sta pomembna sklopa algoritmi in reševanje problemov, katerih 

znanje je nujno potrebno pri programiranju, oziroma pisanju programov v učnem sklopu programi. 

Učni cilji, ki so za diplomsko delo pomembni, po Kranjc (2013) so: 

ALGORITMI 

 Vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov, 

 algoritem predstaviti simbolno ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku, 

 slediti algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug, 

 v algoritem vključiti vejitev (če) in ponavljanje (zanke), 

 algoritem razgraditi na gradnike (podprograme). 

REŠEVANJE PROBLEMOV 

 Za ustrezno nalogo izluščiti bistvo problema,  

 najti orodje, ki reši problem, 

 razdeliti problem na več manjših problemov, 

 načrtovati in realizirati rešitev, 

 ustvariti nov algoritem za bolj kompleksne probleme, 

 učinkovito sodelovati v skupini in rešiti problem, 

 kritično ovrednotiti in ugotoviti ali rešitev uspešno reši dani problem. 

  



12 
Mariza Močnik,  Učenje programiranja: Lov na zaklad 

 

 

 

3 IGRA 

V splošnem je igra dejavnost, ki poteka v realnem ali izmišljenem okolju, kjer igralci z igranjem v 

skladu s pravili poskušajo doseči neke cilje. Adams (2014) navaja, da so ključne komponente vsake 

igre naslednje: 

 cilji,  

 pravila,  

 izzivi, 

 interakcija.  

Poznamo različne kategorizacije iger. Ena izmed delitev loči igre glede na predmete, ki se uporabljajo 

pri igranju. Tako obstajajo: namizna igra, igre s kartami, igre z žogo, govorna igra, igranje vlog, igra s 

svinčnikom in papirjem, računalniška igra, igra s kockami, itd. (Igra, 2013). 

Igro največkrat povežemo z otroci, zato bomo v tem poglavju najprej definirali otroško igro. Vse 

pogosteje se igra uporablja tudi pri učenju. Zato bomo opisali sodobne načine učenja, kjer imata 

pomembno vlogo problemsko učenje in učenje z igro. Sledila bo še delitev didaktične igre.   

3.1   OTROŠKA IGRA 

Posebna skupina iger so otroške igre. V strokovni literaturi srečujemo veliko različnih definicij za 

otroške igre. Po Marjanovič Umek in Zupančič (2001) je otroška igra dejavnost, ki je najbolj primerna 

otrokovi naravi in temeljnim zakonitostim njegovega psihofizičnega razvoja.  

Obstaja veliko klasifikacij otroške igre. Ena izmed delitev je naslednja, po Buhler, v Toličič in 

Smiljanić Čolanović, 1977:  

 funkcijske igre, 

 domišljijske igre, 

 dojemalne igre, 

 ustvarjalne igre. 

Pri funkcijskih igrah so v ospredje postavljene otrokove funkcije, manj so pomembna gradiva in 

igrače. Pri domišljijskih igrah si otrok domišlja oziroma predstavlja ljudi, stvari, dogodke. Otrok se pri 

igranju pretvarja, da obstaja nekaj, kar v realnosti ne obstaja. Otrok se pri teh igrah postavlja v različne 
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vloge. Pri dojemalni igri je ključno opazovanje in nato posnemanje vsega, kar je otrok zaznal. 

Ustvarjalne igre v ospredje postavljajo gradivo, iz katerega otrok ustvarja.  

Igra je za otroke zelo pomembna, saj vpliva na razvoj njihove inteligence, na pridobivanje izkušenj in 

znanja, vpliva na čustveno življenje, omogoča razvoj otroka v družbeno bitje, saj spozna vrstnike in se 

nauči sodelovanja z njimi. Pomemben element igre je torej tudi sodelovalni vidik. Poleg tega se pri 

igranju iger otrok uči mišljenja in poskuša reševati probleme, ki jih sreča v igri (Klemen, 2010). 

3.2   SODOBNI NAČINI POUČEVANJA  

Tradicionalen pouk je potekal po vedenjskem ali behaviorističnem pristopu. Učenci so bili pasivni 

poslušalci učitelja. Učenje je temeljilo na ponavljanju in urjenju. Učitelj je bil tisti, ki je svoje znanje 

prenesel na učence. V sodobnem času se v šole uvajajo novi pristopi poučevanja. Pouk vse bolj poteka 

po konstruktivističnemu pristopu. Pomemben predstavnik kognitivnega konstruktivizma je Jean Piaget, 

ki trdi, da je za otroka pomembna aktivna udeležba pri pouku. Vsak posameznik na podlagi aktivnih 

izkušenj konstruira svoje znanje. Kognitivni razvoj otroka je Piaget v Fosnot in Perry (b.d.) razdelil na 

4 stopnje: 

 senzomotorična stopnja, poteka od rojstva do drugega leta starosti otroka, tu je pomembno 

zaznavanje gibanja,  

 predoperativna stopnja, poteka od drugega do sedmega leta starosti, v tej fazi je prisoten 

egocentrizem, otrok se tu nauči posploševati pravila, preko uporabe v praksi, 

 stopnja konkretno logičnega mišljenja, poteka od sedmega do enajstega leta starosti, razvije se 

že logično razmišljanje otroka, a na konkretni ravni, 

 stopnja formalno logičnega razmišljanja, poteka od dvanajstega leta dalje, tu učenec razvije 

abstraktno mišljenje, hipotetično, deduktivno razmišljanje.  

Pomemben zagovornik konstruktivizma je tudi Vigotsky, ki velja za utemeljitelja socialnega 

konstruktivizma. Poleg aktivne udeležbe otroka v učnem procesu trdi, da mora le ta potekati v 

socialnem okolju. Otrok svoje znanje razvija na podlagi socialnih interakcij (Fosnot in Perry, b.d.). 

Z razvojem sodobnih tehnoloških pripomočkov v šolstvu so se pojavile tudi nove metode in oblike 

dela pri pouku. Učni proces je v sodobnem času usmerjen v učenca in njegovo aktivno sodelovanje. 

Pomembno vlogo pri učnem procesu ima sodelovalno učenje, kjer je pomembna interakcija med 

učenci in učenje z odkrivanjem, kjer učenec sam preko izkušenj odkriva novo znanje. Vse več se v 

naših šolah poslužujejo metode reševanja problemov ali problemskega učenja, ki je pomemben 

koncept računalniškega razmišljanja. Pogosto pa srečamo tudi učenje z igro. Igro lahko povežemo s 

problemskim učenjem, saj se otroci v njej srečajo s problemskimi situacijami, ki jih morajo rešiti med 

igranjem.  
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Z igranjem iger otroci razvijajo kreativen način razmišljanja, ki je v današnjem svetu ključ za 

strokovni uspeh in osebni napredek. Kreativno razmišljanje se pojavi že v zgodnjem otroštvu. Po 

Resnick (2007) razvoj ustvarjalnega načina razmišljanja poteka krožno v naslednjih fazah: 

 uporabiti domišljijo, 

 ustvariti, 

 igrati, 

 deliti, 

 reflektirati, 

 uporabiti domišljijo, … 

V prvi fazi torej otrok uporabi svojo domišljijo. Na razpolago ima veliko različnih materialov, a jih 

uporabi na svoj lasten domišljijski način. Ustvariti nekaj, je bistvo kreativnega mišljenja. Otrok v tej 

fazi ustvari svoje zamisli iz prve stopnje. V nadaljevanju je pomembno igranje, oziroma, preizkus 

izdelanega izdelka. Otrok tako ugotovi učinkovitost njegovega izdelka. V fazi deljenja otrok svoj 

izdelek deli z ostalimi vrstniki. Tako dobi povratno informacijo o svojem izdelku, poleg tega pa pri 

pregledovanju izdelkov svojih vrstnikov otroci dobijo nove zamisli. V naslednji fazi otrok analizira 

svoj izdelek, preveri, v katerih situacijah je ustrezen in v katerih ne. Nato se krožno ponovijo vse faze. 

V prvi fazi učenec uporabi  domišljijo za popravke svoje izdelka (Resnick, 2007). 

3.3   PROBLEMSKO UČENJE 

Problemsko učenje je metoda, ki poudarja aktivnost učenca pri reševanju neke problemske situacije. 

Pri učenju po tej metodi učenci sami vzpostavijo učne cilje in aktivno iščejo ter analizirajo informacije 

o problemu (Nuutila, Torma, Malmi, 2005). 

Zelo pomembno je, da učitelj dobro premisli problemsko situacijo, ki jo poda učencem. Le-ta mora 

biti ustrezna glede na učno vsebino, v učencih pa mora sprožiti zanimanje in interes. Poleg tega mora 

biti učencem problem razumljiv. Bolj bo učenca dana problemska situacija pritegnila, bolj uspešen bo 

učni proces in zapomnitev učne vsebine. Upoštevati je potrebno tudi dosedanje znanje in sposobnosti 

učencev ter razvojno stopnjo otrok in individualne posebnosti (Wechtersbach, 1999). 

Ustrezen problem, ki ga podamo učencem, naj bi nekoliko presegal zmožnosti in znanje učencev. 

Zaradi individualnih posebnosti učencev je takšno problemsko situacijo težko ustrezno izbrati, zato 

ima tu pomembno vlogo učitelj, saj mora prav on problem ustrezno predstaviti učencem in jih tako 

motivirati za reševanje problema. V šoli lahko problemsko situacijo po Wechtersbach (1999) 

predstavimo na različne načine: 

 učenci sami poiščejo in opredelijo problem, 
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 učencem problem predstavimo verbalno, na različnih stopnjah posplošitve (teoretično, 

konkretno, verbalno), 

 problem predstavimo nazorno v naravni situaciji ali z učnimi pripomočki (slika, video, 

grafikon, simulacija, itd.). 

Problemske situacije, ki jih učitelj sestavi, so lahko lažje ali bolj zahtevne. Lažji problemi so učencem 

bolj razumljivi in jih lahko rešijo v enem koraku, medtem ko so težji problemi prezahtevni za 

reševanje v enem učnem koraku. Zato je treba težji problem razdeliti na več manjših učnih korakov, 

po katerih učenci rešujejo problem. Vsak učni korak je treba ustrezno premisliti, saj mora vsebovati 

toliko neznank, da je za učence rešljiv, saj se le z rešitvijo vsakega koraka lahko premaknejo na 

reševanje naslednjega učnega koraka (Wechtersbach, 1999). 

3.4   DIDAKTIČNA IGRA 

Ena izmed novejših metod učenja je tudi učenje preko igre. Igra, ki se uporablja za učenje, se imenuje 

didaktična igra (Bognar, 1987). 

Bognar (1987) navaja, da je igra uspešna izobraževalna metoda, saj pri otrocih zbuja pozornost in jih 

motivira za delo. Otroci so pri igri aktivni, a jih aktivnost ne utruja in ni enolična. Poleg tega učenje 

preko igre pripomore k trajnejšemu znanju.  

Ker je pouk definiran kot vzgojno izobraževalna dejavnost, ima torej neke vnaprej določene cilje. V 

skladu s temi cilji mora biti sestavljena tudi didaktična igra, ki jo učitelj uporabi pri pouku. Pomembno 

je, da učitelj izdelavo in uporabo didaktične igre dobro premisli, saj morajo učenci preko te igre doseči 

neke vzgojno izobraževalne cilje. A kljub temu mora didaktična igra imeti vse potrebne elemente igre, 

da jo otrok dojema kot tako. Učni cilji v igri otroku niso neposredno predstavljeni. Otroci igrajo igro 

zaradi igre same, ki pa je naravnava tako, da sproži učni proces (Bognar, 1987). 

Klemen (2010) navaja, da so didaktične igre pomembne za celoten otrokov razvoj, ker vplivajo na 

razvoj: 

 govora, 

 motorike, 

 čutil, 

 miselne sposobnosti, 

 domišljije, 

 ustvarjalnosti, 

 izkušenj in znanja, 

 spoznavanja med vrstniki, 
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 lastnosti posameznika (samostojnost, pogum). 

Bognar (1987) poudarja problem uporabe didaktičnih iger v naših osnovnih šolah. Kljub splošno 

priznani učinkovitosti te metode dela, se le te učitelji izogibajo. Kot razlog navajajo preveč časa, ki ga 

vzame takšen način dela pri pouku. Poleg tega pa se je treba zavedati, da učitelji niso več otroci in se 

torej težko poistovetijo z otroškim načinom razmišljanja. Posledično je učiteljem težko sestaviti 

ustrezno didaktično igro, ki bi bila učinkovita za doseganje danih učnih ciljev in bi jo učenci dojemali 

kot igro. 

3.4.1 DELITEV DIDAKTIČNE IGRE 

V literaturi je mogoče zaslediti veliko različnih delitev didaktične igre. Bognar  (1987) navaja, da je 

vsaka didaktična igra funkcionalna, saj razvija posamezne sposobnosti. Tako razdeli didaktično igro 

na: 

 igre vlog, 

 igre s pravili, 

 konstruktorske igre. 

Pri igrah vlog otroci poosebljajo druge ljudi, živali, nežive reči. Igra vlog je zelo razširjena in se 

pojavlja na veliko različnih načinov, a najpogosteje otroci igrajo medčloveške odnose, s katerimi se 

srečajo tudi kasneje v življenju. Prav tako so množične tudi igre s pravili, ki so najprimernejše za 

uporabo pri pouku. Pri tej skupini iger so glavno vodilo pravila, ki usmerjajo igro. Preko pravil so 

vgrajeni v igro izobraževalni cilji. Pravila lahko spreminjamo in prilagajmo starosti in zmožnostim 

učencev. Pod to skupino iger spadajo razne matematične igre, namizne igre s kartami, kockami, 

igralno ploščo itd. Igre s pravili se delijo v dve večji podskupini. To so strateške igre in igre na srečo. 

Pri strateških igrah otrok razvija spretnost, hitrost, reševanje problemov in znanje. Pri igrah na srečo 

pa potek igre določajo kocke, žrebi itd. Tudi konstruktorske igre so zelo priporočene pri pouku, saj pri 

otroku poleg spretnosti z rokami razvijajo še domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalne sposobnosti. Za 

to vrsto iger je značilno delo s konkretnimi gradivi, pomemben pa je končni izdelek, ki ga otrok izdela. 

Pod to skupino spadajo oblikovanje z glino, peskom, igranje s travo, kamni, izdelava raznih igrač, 

venček iz cvetja, ogrlico iz koruze itd. (Bognar, 1987). 
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4 IGRA: LOV NA ZAKLAD 

Izdelali smo didaktično namizno igro s pravili, Lov na zaklad. Igra je izdelana s pomočjo vektorskih 

slik iz spletnih strani Freepik in Free vector, obdelanih v programih Inkscape in Adobe Ilustrator. Pri 

nastajanju igre smo uporabili tudi spletno aplikacijo za izdelovanje stripov, Bitstrips. 

V nadaljevanju tega poglavja bomo podrobneje predstavili omenjeno igro. Najprej bomo opisali 

splošne lastnosti in namen igre, sledila bo uporaba in sestava. Nazadnje bomo navedli še pravila in 

podrobnejši opis igranja. Izvedli smo tudi preizkus igre. Karte in vse potrebno za igranje igre je na 

priloženem CD-ju. 

4.1   SPLOŠNO O IGRI 

Pri igranju igre Lov na zaklad se prepletajo razvoj algoritmičnega razmišljanja, reševanje problemov 

in spoznavanje osnovnih programerskih veščin in konceptov. Pri algoritmičnem razmišljanju gre za 

postopno reševanje problemov. Reševanje problema, lahko rečemo vsaki novi situaciji, s katero se 

učenec sreča in mora zanjo poiskati ustrezno rešitev. V igri tako srečamo igralce v vlogi gusarjev, ki 

po otokih iščejo potrebščine, orodja in nazadnje zaklad. Na vsakem otoku, ki predstavlja novo stopnjo 

igre, mora igralec s pomočjo zaporedja ukazov rešiti problem: kako pripeljati svojega gusarja do 

ciljnega polja na tem otoku. Na vsakem otoku se gusarji srečajo tudi z različnimi ovirami in pastmi. 

Poleg tega morajo igralci v svojih »programih« na nekaterih otokih uporabiti karte, ki predstavljajo 

uporabo programerskih konceptov: vejitve ter zanki »for« in »while«. Igra zajema način učenja 

programiranja, učenje z ustvarjanjem algoritma, opisano v poglavju 2.2.2. Privzamemo, da zaporedje 

ukazov, ki ga igralci sestavljajo iz kart v nadaljevanju imenujemo »program«, saj karte predstavljajo 

nek neformalen (programski) jezik. 

Lov na zaklad je strateška namizna igra in zajema naslednje komponente igre: 

 cilji,  

 pravila,  

 izzivi, 

 interakcija. 

Glavni cilj igre je, da vsi gusarji najdejo svoje zaklade. Na stopnjah pa so posamezni cilji, ki jih 

morajo doseči vsi igralci posamezno ali skupinsko, če želijo napredovati na naslednjo stopnjo. Pravila 

igre usmerjajo igro in vodijo igralce k doseganju učnih ciljev. Podrobnejša pravila igre so opisana v 

nadaljevanju. V igri so prisotni tudi izzivi, ki jih mora igralec premagovati. Izzivi igralca motivirajo in 

https://www.google.si/search?q=freepik&rlz=1C1RNVE_enSI538SI610&oq=freepik&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.1645j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8V
http://all-free-download.com/free-vectors/
https://www.bitstrips.com/create/comic/
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popestrijo igro. Izzivov je v igri veliko, kažejo se kot naloge ali premagovanje ovir. Nekateri izzivi so 

sestavljeni tako, da mora igralec rešiti izziv s pomočjo sestavljanja »programa«. Ti izzivi so lahko 

pomembni pri doseganju učnih ciljev. Pomemben element igre je vsekakor tudi interakcija. V igri Lov 

na zaklad poteka interakcija med učenci. Učenci si med seboj lahko pomagajo. Poleg tega so nekateri 

izzivi sestavljeni tako, da jih morajo igralci rešiti skupinsko. Na nekaterih otokih imajo igralci tudi 

skupen cilj. Interakcija med igralci v obliki pomoči ali v obliki skupinskega reševanja izzivov, je 

nujno potrebna, saj mora na vsaki stopnji igre vsak gusar pridi do svojega cilja. Šele nato lahko vsi 

igralci nadaljujejo igranje na naslednji stopnji. Igralce je torej treba pred igranjem igre opozoriti, da je 

zmagovalec tisti, ki ima največ točk na zadnji stopnji, vendar je sodelovanje s soigralci nujno potrebno 

za igranje igre. Poleg tega sodelovanje med igralci omogoča, da igralci spoznajo drugačne ideje, 

razmišljanje soigralcev, kar vodi do medsebojnega učenja.  

4.2   UPORABA IN NAMEN IGRE 

Igra Lov na zaklad je namenjena predvsem učencem in učenkam druge triade osnovne šole, ki 

obiskujejo neobvezni izbirni predmet Računalništvo in tudi vsem začetnikom programiranja. Igro 

lahko vključimo v pouk kot uvodno motivacijo na začetku ure, med samo obravnavo ali v zadnjem 

delu ure kot ponovitev. Definirali smo naslednje učne cilj, ki naj bi jih učenci z igranjem igre dosegli:  

Cilj 1: učenec zapiše zaporedje ukazov, ki rešijo dan problem. 

Cilj 2: učenec sestavi zaporedje ukazov, v katerem uporabi pogojni stavek. 

Cilj 3: učenec sestavi zaporedje ukazov, v katerem uporabi zanko »for«. 

Cilj 4: učenec  sestavi zaporedje ukazov, v katerem uporabi zanko »while«. 

Z igranjem te igre naj bi otroci pridobili tudi druge veščine, pomembne na veliko področjih, tudi v 

vsakdanjem življenju. Igranje igre poleg omenjenega algoritmičnega razmišljanja, reševanja 

problemov in spoznavanja programerskih konceptov, spodbuja otroke tudi k ustvarjalnemu načinu 

razmišljanja in sodelovanju oziroma skupinskemu delu. Vse te pridobitve so v današnjem svetu zelo 

pomembne in otroku lahko v življenju koristijo. Zato igranje igre ni priporočeno le pri pouku, temveč 

tudi pri urah podaljšanega bivanja, doma oziroma v bolj sproščenem okolju. Nameni igre so igralcem 

skriti. Zanje je pomembno, da je igra zanimiva, privlačna, kar smo poskušali doseči s samo zgodbo in 

okoljem igre. Otroci torej v prostem času igrajo igro Lov na zaklad z namenom igrati se, pri tem pa naj 

bi ne-vede algoritmično razmišljali in spoznavali uporabo omenjenih programerskih konceptov. 



19 
Mariza Močnik, Učenje programiranja: Lov na zaklad 

 

 

4.3   SESTAVA IGRE 

Igra je sestavljena iz kart in igralne plošče. Igralna plošča predstavlja otoke, vsak otok pa predstavlja 

eno stopnjo igre. Igralci s kartami sestavljajo zaporedje ukazov, ki njihovega gusarja pripelje do cilja 

na določenem otoku oziroma stopnji.  

Kart je veliko in so razdeljene v tri kategorije: 

 splošne karte, 

 ukazne karte, 

 ostale karte. 

V nadaljevanju tekočega poglavja bomo podrobneje opisali igralno ploščo in vse tri kategorije kart. 

4.3.1 IGRALNA PLOŠČA 

Igralna plošča je izdelana iz vektorske slike iz spletnega naslova: 

http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=801826, dostopno 1. 8. 2015. Slika je dodelana v 

programih Inscape in Adobe Ilustrator. Velikost plošče meri 50cm X 50cm. Vsak kvadratek 

predstavlja eno polje. V igri igralna plošča predstavlja otoke, po katerih se gusarji sprehajajo in iščejo 

pripomočke, orodja, zaklad, itd. Vsak otok ima na igralni plošči svojo postavitev. Slika 2 prikazuje 

igralno ploščo v zmanjšani velikosti. 

http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=801826
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Slika 2: Igralna plošča 
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4.3.2 SPLOŠNE KARTE 

Splošne karte so tiste, na katerih je narisana figura posameznega gusarja, tiste, na katerih so imena 

otokov in ciljne karte, na katerih so zapisani cilji vsake stopnje.  

 KARTE GUSARJEV 

Na začetku igre si vsak igralec izbere svojega gusarja in dobi karto z njegovo figuro (Slika 3). S to 

karto igralec, koordinator ali kateri izmed soigralcev premika gusarja po otoku, seveda po zaporedju 

ukazov sestavljenem iz ukaznih kart.  

Liki v igri so štirje gusarji, ki se ločijo po barvah klobukov: rdeč, moder, zelen, oranžen.  

 

 

 

 

 

 

 KARTE OTOKOV 

Vsak otok ima svojo karto z imenom (Slika 4). Karte z imeni otokov se uporabljajo na začetku 

vsakega novega otoka oziroma stopnje. Vsakič, ko igralci pridejo na nov otok, tisti, ki postavlja 

igralno ploščo, postavi na sredino igralne plošče karto z imenom otoka in prebere navodilo na tem 

otoku. Tako vsi igralci vedo, na katerem otoku se nahajajo in kakšen je cilj igre na določeni stopnji.  

  

Slika 4: Karta otoka 

Slika 3: Karta modrega gusarja 
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 CILJNE KARTE 

Na ciljnih kartah so zapisani cilji otokov. Vsaka taka karta ima dve strani. Stran, ki jo vidi igralec na 

igralni plošči, predstavlja Slika 5. Slika 6 pa prikazuje primer karte s sprednje strani, kar vidi igralec, 

ko prispe do svoje ciljne karte in jo obrne. Kot je opaziti, je v spodnjem levem kotu te karte številka, 

ki se mora usklajevati s številko, zapisano na polju, ki je na sliki postavitve igralne plošče otoka. Tako 

je na sliki postavitve igralne plošče na primer neko polje, kot ga prikazuje Slika 7. Igralec, ki postavlja 

igralno ploščo ali koordinator igre, mora izmed ciljnih kart, poiskati tisto, ki se ujema s to številko 

(Slika 6) in jo postaviti na igralno ploščo tako, da bo igralcu obrnjena, kot prikazuje Slika 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 5: Karta, kot jo vidi igralec 

na igralni plošči 

Slika 6: Ciljna karta s sprednje 

strani 

Slika 7: Polje na sliki postavitve 

igralne plošče 
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4.3.3 UKAZNE KARTE 

Ukazne karte so karte, s katerimi igralci sestavljajo svoj »program« oziroma zaporedje ukazov. Delijo 

se na premične karte, posebne karte in karte orodij. 

 PREMIČNE KARTE 

V celotni igri so prisotne štiri premične karte: karta za obrat v levo (Slika 8), karta za obrat v desno 

(Slika 9), karta za premik naprej (Slika 10) in karta miruj (Slika 11). Vsaka karta pomeni en premik 

gusarja. Karte za obrat v levo ali desno gusarja samo ustrezno obrnejo in ga ne premaknejo za eno 

polje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 8: Karta za obrat v levo Slika 9: Karta za obrat v desno 
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 POSEBNE KARTE 

Naslednje ukazne karte so posebne karte: Če - sicer, Ponovi in Dokler. Te tri karte so pomembne, saj 

njihova uporaba predstavlja osnovne koncepte pri programiranju. Vse tri karte so sestavljene tako, da 

jih mora igralec ustrezno dopolniti, ko želi eno izmed kart uporabiti pri sestavi algoritma. Dopolnitev 

je seveda lahko več in posledično je več tudi možnih pravilnih rešitev, tako kot pri programiranju 

lahko sestavimo več različnih kod, ki rešijo isti dani problem. Semantičen del je enak, drugačen je le 

sintaktičen del kode. Igralec pisno dopolni le del takšne karte, preostali del pa dopolni z ustreznimi 

ukaznimi kartami. Tako igralcu omogočimo svobodno razmišljanje, a ga še vedno vodimo tako, da ne 

zaide v napačno razumevanje ukaznih kart.  

V primeru, ko med igralci pride do nerazumevanja napisane dopolnitve, se koordinator in igralci o tem 

pogovorijo. V primeru, ko je koordinator učitelj, lahko to priložnost izkoristi, da se z igralci pogovori 

o tem, ali bi bila lahko dopolnitev drugačna. Lahko se zgodi, da bo kakšen izmed igralcev presenetil in 

podal drugačno rešitev. V nadaljevanju so prikazane slike teh kart in njihov opis.  

Karta Če – sicer (Slika 12) igralcem omogoča dojeti uporabo pogojnega stavka »if« oziroma vejitve 

pri programiranju. Igralec mora dopolniti stavek Če, tako, da napiše pogoj, nato pa iz ukaznih kart 

sestavi dejanja, ki se zgodijo pri danem pogoju. Nato igralec z ukaznimi kartami dopolni še stavek 

sicer, kjer mora sestaviti dejanja, ki se zgodijo ob neveljavnosti napisanega pogoja.   

 

Slika 10: Karta naprej Slika 11: Karta Miruj 
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S karto Ponovi (Slika 13) učenci spoznajo tako imenovano zanko »for«, ki je pogost koncept pri 

programiranju. Ta zanka zajema razumevanje nepogojnega ponavljanja, zato je karta sestavljena tako, 

da mora igralec vpisati število ponovitev in nato iz ukaznih kart sestaviti dejanja, ki naj se tolikokrat 

ponovijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazadnje je treba opisati še karto Dokler (Slika 14). Ko igralci pravilno uporabijo to karto, spoznajo še 

drugo pomembno zanko, ki se uporablja pri programiranju. To je zanka »while«, pri kateri gre za 

pogojno ponavljanje. Torej, za razliko od zanke »for« igralec tu ne ve vnaprej, kolikokrat natanko naj 

se dejanja ponovijo, ve pa pogoj, pri katerem naj se dejanja ponavljajo. Karta je sestavljena tako, da 

igralec vpiše pogoj, nato pa iz ukaznih kart sestavi dejanja, ki se ponavljajo, vse dokler dani pogoj 

velja. 

Slika 12: Karta Če - sicer 

Slika 13: Karta Ponovi 
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 KARTE ORODIJ 

V to skupino spadajo karte, na katerih je narisano različno orodje ali napisan napis, ki je povezan z 

ovirami ali ciljnimi kartami, na katerih so škatle. Karte orodij služijo kot nekakšna orodja, ki pobirajo 

ovire, se jih znebijo, odpirajo ciljne škatle, itd. Na vsaki taki karti je zapisano, kaj natančno naredi 

oziroma, katero oviro uniči, pobere, itd. Te karte so: Poberi ključ., Poberi diamant in ga daj v vrečo., 

Odkleni škatlo., Ustraši dinozavra., Streljaj žival., Žagaj les., itd. Igralec karto po potrebi uporabi kot 

ukaz v algoritmu.  

Če gre za uničenje katere izmed ovir, potem po uporabi te karte koordinator karto z oviro vzame iz 

igralne plošče, kar pomeni, da je ovira uničena. V primeru, ko gre za odpiranje ciljnih škatel, potem po 

uporabi ustrezne karte orodij, igralec lahko obrne ciljno karto in prebere nagrado. Slika 15 prikazuje 

eno izmed takšnih kart.  

 

 

 

 

 

 

  
Slika 15: Karta Ustraši 

dinozavra 

Slika 14: Karta Dokler 
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V igri je prisotna tudi ukazna karta Popravi (Slika 16), ki jo igralec uporabi, ko naredi napako. Karta je 

uporabna, ko igra poteka postopoma, izmenično v krogu. V primeru, ko igra poteka tako, da igralci 

sestavljajo celoten »program« v enem samem koraku, ta karta ni uporabna. Karto lahko igralec 

uporabi, ko je na vrsti in naredi potezo, za katero takoj ali po premikanju gusarja ugotovi, da je 

napačna. Na mizo položi karto Popravi in takoj za njo pravilno karto. Karta torej popravi ukaz, ki je 

bil napačen v trenutnem krogu in ne v prejšnjih.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 OSTALE KARTE 

Ostale karte so karte z nalogami, karte presenečenja in karte z ovirami. Značilnost teh kart je, da ležijo 

na igralni plošči, tako kot jih koordinator igre ali igralec postavi na začetku posamezne stopnje.  

Karte presenečenja in karte z nalogami imajo, tako kot ciljne karte, tudi dve strani. Hrbtna stran karte 

pove, za katero vrsto karte gre. Na sprednji strani karte pa je zapisana naloga ali presenečenje. V 

levem spodnjem kotu na sprednji strani je zapisana tudi številka, ki tistemu, ki postavlja igralno 

ploščo, pove, katero karto presenečenja ali naloge potrebuje na katerem polju. Na slikah, kjer so 

prikazane postavitve igralne plošče za vsak otok, so označena polja s številkami, kjer je potrebno 

postaviti isto oštevilčeno karto presenečenja ali naloge. Tako na primer na takšno polje, kot ga 

prikazuje Slika 17, koordinator ali igralec, ki postavlja igralno ploščo, postavi karto presenečenja, ki 

ima na sprednji strani v levem spodnjem kotu isto številko, tako kot prikazuje Slika 18. Ta karta in vse 

ostale karte presenečenja imajo isto hrbtno stran, takšno, kot prikazuje Slika 19. Isto velja pri kartah z 

nalogami. Torej, karte presenečenja in karte z nalogami je treba na igralni plošči postaviti na hrbtno 

stran, tako nihče izmed igralcev, razen tistega, ki postavlja igralno ploščo, ne ve, kaj piše na karti. 

Slika 16: Karta Popravi 
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 KARTE Z NALOGAMI 

Karte z nalogami so vijolične barve in služijo za popestritev igre. Poleg tega so nekatere naloge 

sestavljene tako, da omogočajo doseganje učnih ciljev. Karte morajo biti na igralni plošči obrnjene 

tako, da igralec vidi hrbtno stran karte (Slika 20). Šele ko igralec pride do polja, kjer se dana karta 

nahaja, jo lahko obrne (Slika 21) in glasno prebere napisano. Karto nato koordinator igre vzame iz 

igralne plošče, kar pomeni, da je ta karta že bila uporabljena. Tako je polje, na katerem je ležala ta 

karta, sedaj prosto. Vsako tako karto torej, lahko doseže le igralec, ki prvi pride do polja, na katerem 

se karta nahaja.  

  

Slika 17: Primer oznake polja Slika 18: Primer sprednje strani 

karte 

Slika 19: Primer hrbtne strani 

karte 
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Zelo pomembno je, kam na igralni plošči postavimo katero karto z nalogo. Postavitev teh kart je treba 

dobro premisliti, saj lahko napačna postavitev privede do nepravične igre med igralci.  

 KARTE PRESENEČENJA 

Karte presenečenja so rumene barve in vnašajo v igro nova orodja, ki so igralcem v pomoč po poti do 

zaklada. Karte morajo biti na plošči postavljene na hrbtni strani, kot prikazuje Slika 19. Šele ko igralec 

pride do polja, na katerem se nahaja karta, lahko karto obrne in prebere zapisano presenečenje, kot 

prikazuje Slika 18. Karto nato koordinator umakne iz igralne plošče, kar pomeni, da je karta že 

uporabljena in je nihče več ne more uporabiti. Koordinator igre igralcu da dobljeno presenečenje.  

 KARTE Z OVIRAMI 

Vse karte z ovirami so enostranske. V igri so prisotne karte z uničljivimi ovirami, ki imajo ozadje 

rjave barve in karte z neuničljivimi ovirami, katerih ozadje je črne barve. Splošna razlika med 

omenjenimi ovirami je ta, da igralec s pomočjo ustreznih orodij, ki jih pridobi na poti po otokih, uniči 

uničljivo oviro in nato lahko stopi na polje, na katerem je bila ovira. Neuničljive ovire igralec ne more 

uničiti in ne more stopiti na polje, kjer se le-ta nahaja.  

Karte z ovirami na igralno ploščo postavi koordinator igre ali igralci pred začetkom vsake stopnje, 

tako, da vsi igralci vidijo ovire. Ko igralec neko oviro uniči, koordinator igre karto vzame iz igralne 

plošče, kar pomeni, da te ovire ni več tam. Pomembno je omeniti, da uničenje uničljivih ovir poteka v 

samem algoritmu. Ko je igralec na vrsti za igranje ali sestavlja celoten »program«, in se znajde pred 

poljem z uničljivo oviro, jo lahko uniči tako, da v »program« postavi ustrezno karto orodja, ki je 

namenjeno za uničenje dane ovire.  

Uničljive ovire in orodja, s katerimi jih igralec lahko uniči, so predstavljene v spodnji tabeli (Tabela 

1). Slika 22 pa prikazuje eno izmed uničljivih ovir. 

Slika 20: Primer hrbtne strani 

karte 

Slika 21: Primer sprednje strani 

karte 
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UNIČLJIVA OVIRA ORODJE 

tiger, medved lok 

hlodi žaga 

kamni, skale kladivo 

Tabela 1: Uničljive ovire in orodja 

Posebna vrsta uničljivih ovir so diamanti, ki jih igralci lahko pobirajo in dajo v torbe. 

Tabela 2 prikazuje neuničljive ovire. Slika 23 pa je primer ene izmed neuničljivih ovir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Neuničljive ovire 

  

NEUNIČLJIVA OVIRA 

jezero 

trdnjava 

ledenik 

grad 

dinozaver 

orangutan 

polž 

pajek 
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4.4   IGRANJE IN PRAVILA IGRE 

Igro Lov na zaklad lahko igrajo največ štiri igralci in koordinator igre, ki skrbi za tekoč potek igranja. 

Koordinator je lahko učitelj računalništva ali oseba, ki pozna uporabo omenjenih osnovnih konceptov 

programiranja. Koordinator ima pri sebi vse karte, ki jih po potrebi deli igralcem. Poleg tega mora 

spremljati igro in ukrepati ob nepravilnem igranju. Koordinator igre mora poznati vse vrste kart in 

njihovo uporabnost v igri.  

Na vsakem otoku morajo igralci v vlogi gusarjev posamezno ali skupinsko doseči nek cilj. Vsak 

igralec si na začetku igre izbere svojega gusarja, ki ga bo vodil do zaklada. Na vsaki stopnji je treba 

ustrezno postaviti igralno ploščo. To lahko storijo igralci izmenično, vsak za eno stopnjo ali 

koordinator igre. Tisti, ki postavlja igralno ploščo, dobi list, na katerem je zapisano navodilo gusarjem, 

dana pa je tudi slika postavitve igralne plošče na tem otoku. Navodilo je treba glasno prebrati. Tako je 

cilj te stopnje igre vsem igralcem jasen. Nato je treba s pomočjo slike na listu, ustrezno postaviti 

igralno ploščo. Šele nato se igranje igre lahko prične.  

Igranje igre lahko poteka izmenično v krogu, kjer vsak igralec, ko je na vrsti, na mizo postavi eno 

ukazno karto ali pa tako, da igralci samostojno sestavljajo zaporedje ukazov. V primeru, ko igralec 

sestavlja celotno zaporedje ukazov v enem koraku, je treba preveriti, kako uspešno je sestavil svoj 

»program«. To nalogo opravi koordinator igre ali pa kateri izmed preostalih igralcev tako, da vodi 

njegovega gusarja po igralni plošči v skladu z zaporedjem ukazov. Če gusarja dani »program« privede 

do polja, ki je zanj ciljno na dani stopnji, je le-ta sestavljen uspešno. V nasprotnem primeru pa igralec 

popravlja svoj »program«, dokler dano zaporedje ukazov njegovega gusarja ne pripelje do cilja na tej 

stopnji. Tako imajo otroci pri igranju takojšnjo povratno informacija, ki je ena izmed pomembnih 

lastnosti pri učinkovitem učenju. 

  

Slika 22: Uničljiva ovira - skale Slika 23: Neuničljiva ovira - 

dinozaver 
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Spodaj so zapisana splošna pravila igre: 

 koordinator igre naj igralcem predstavi igralno ploščo in vrste kart, 

 igra poteka izmenično v krogu ali tako, da vsak igralec sestavlja samostojno celotno zaporedje 

ukazov,  

 v primeru, ko igra poteka izmenično v krogu, mora vsak igralec v vsakem krogu položiti eno 

karto na mizo, 

 gusarji se lahko gibljejo samo po poljih, ki so prosta, 

 igralci nadaljujejo igro na naslednjem otoku, ko vsi igralci dosežejo cilj na danem otoku,  

 igralci niso časovno omejeni,  

 zmagovalec je igralec, katerega gusar ima na zadnjem otoku največ točk, 

 na začetku igre vsak igralec dobi karto svojega gusarja in še naslednje ukazne karte: 10 kart 

naprej, 10 kart levo, 10 kart desno, 10 kart Miruj, 6 kart Popravi in 1 karto Poberi ključ, 

 vsak igralec igre lahko uporabi karto Popravi (samo pri izmeničnem igranju), 

 če igralcu zmanjka katerih izmed ukaznih kart, mu jih koordinator dodeli. 

4.5   OPIS IGRE PO OTOKIH 

V tekočem poglavju podrobno predstavljamo sedem zaključenih stopenj igre. Dane stopnje smo 

sestavili v skladu z namenom te diplomske naloge in podanimi učnimi cilji. Te stopnje igre, so 

sestavljene za igranje štirih igralcev in koordinatorja, ki je lahko tudi kakšen izmed igralcev igre. Če 

igro igra manj igralcev, mora koordinator sestavo oziroma postavitev igralne plošče na vsaki stopnji 

ustrezno prilagoditi. 

Stopnje se ločijo po otokih in vsaka naslednja stopnja je zahtevnejša. Na vsakem otoku, oziroma 

stopnji igralci spoznajo nov koncept ali veščino v zvezi s programiranjem, zato je pri vsaki stopnji 

zapisano, kateri učni cilj naj bi igralci osvojili.  Za vsako stopnjo je prikazana tudi slika in opis 

postavitve objektov na igralni plošči, ki naj jo izvedejo igralci sami ali koordinator igre. 

Na prvih treh stopnjah igra poteka izmenično v krogu, tako učenci dobijo vpogled v potek igre in se 

seznanijo s kartami in pravili igranja. Na teh stopnjah je poudarjeno postopno reševanje problema 

oziroma sestavljanje »programa«. Na naslednjih stopnjah pa mora igralec dogajanje predvideti vnaprej 

in v skladu s tem razdeliti problem na podprobleme ter sestaviti celotno zaporedje ukazov naenkrat. 

Poleg tega se igralci na teh otokih srečajo s pomembnimi programerskimi koncepti, ki jih morajo 

uporabiti pri reševanju danega problema.  

Na otokih, kjer je potrebno sestaviti naenkrat celoten »program« naenkrat bodo igralci gotovo porabili 

več časa, saj ne vedo, kaj se skriva pod kartami presenečenja ali nalogami. Kaj je zapisano na teh 
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kartah igralci izvedo, šele ko se preizkuša pravilnost njihovega »programa«. Tako bodo igralci morali 

večkrat znova sestavljati oziroma popravljati zaporedje ukazov.  

4.5.1 ZAČETEK IGRE 

Na začetku igre koordinator predstavi igralcem karte, igralno ploščo in prebere pravila igre. Nato si 

vsak igralec izbere svojega gusarja in dobi karto s figuro le-tega. Koordinator po pravilih razdeli karte, 

eden izmed igralcev (ali koordinator) dobi list, s katerega prebere navodilo otoka na katerem se 

nahajajo in s pomočjo dane slike pripravi postavitev igralne plošče, ki je potrebna za igranje prve 

stopnje igre.  

4.5.2 PRVA STOPNJA: OTOK RAVNIKUS 

Na otoku Ravnikus se igralci spoznajo z osnovnimi ukaznimi kartami. Postavitev igralne plošče je na 

tem otoku najenostavnejša. Igra poteka izmenično, v krogu. Tu naj bi igralci dosegli prvi učni cilj, 

spoznali naj bi pomembnost postopnega reševanja problemov s podajanjem ukazov v pravilnem 

zaporedju. Pri programiranju je namreč vrstni red ukazov, ki jih zapišemo v kodi, zelo pomemben. 

Slika 24 prikazuje postavitev na igralni plošči.  
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Slika 24: Postavitev igralne plošče na prvem otoku 
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NAVODILO:  Nahajate se na otoku Ravnikus. Otok je gusarjem zelo prijazen, saj so površine na 

otoku ravne, poleg tega tu ni hudih nevarnosti, ki bi pretile gusarjem. Na tem otoku mora vsak gusar 

priti do ključa, ki je iste barve kot njegov klobuk. Ta ključ vsakemu gusarju v nadaljevanju omogoča 

odpiranje vseh škatel te barve. Igra na tem otoku poteka izmenično, v krogu. 

PRISOTNE KARTE: 

 Splošne karte: otok Ravnikus, figure gusarjev 

 Karte z nalogami: / 

 Karte presenečanja: 

 ?4:  En krog moraš mirovati, ker so te zadržali domorodci. 

 ?5: Zapletel si se v grmovje in padel. Ta krog počivaš. 

 Karte z ovirami:  

 Uničljive ovire: skale, hlodi, tiger,  medved. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan, dinozaver. 

 

CILJ STOPNJE: Cilj stopnje je, da vsak gusar pride do polja, kjer je ključ, ki gusarju omogoča 

odpiranje vseh škatel barve, ki je značilna za gusarja (klobuk gusarja). Koordinator igre poda vsem 

igralcem, glede na barve, ukazno karto Odkleni škatlo. 

Slika 25 prikazuje primer »programa«, ki do cilja privede rdečega gusarja.  

 

 

  

Slika 25: Primer »programa« rdečega gusarja 
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4.5.3 DRUGA STOPNJA: OTOK IBIKU 

Postavitev na tem otoku (Slika 26) igralcu omogoča poglobiti prvi učni cilj. Tudi na tem otoku igra 

poteka izmenično. Na obeh dosedanjih stopnjah je pomembno, da igralec dojame pomembnost 

pravilnega vrstnega reda ukazov in postopnega reševanja problema, kar je za nadaljno igro bistvenega 

pomena.  

  

Slika 26: Postavitev igralne plošče na drugem otoku 
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NAVODILO: Dobrodošli na otoku Ibiku. Bodite pozorni na poti po otoku, saj lahko naletite na pasti, 

ki so jih domorodci pripravili za gusarje. Vsak gusar mora na Ibikuju priti do škatle njegove barve, ki 

jo lahko odklene s svojim ključem. Vse štiri škatle so na istem mestu. Šele ko zadnji gusar prispe na 

ciljno polje, lahko gusarji pregledajo in vzamejo svoje nagrade. Igra na tem otoku poteka izmenično, v 

krogu. 

PRISOTNE KARTE: 

 Splošne karte: otok Ibiku, figure gusarjev. 

 Karte z nalogami:  

 !1 : Padel si v luknjo. Počakati moraš drugega gusarja, da te pride rešit. 

 !2 : Rešiti moraš gusarja v luknji. V pomoč dobiš vrv. 

 !3 : Ujel si se v past in trenutno si zaprt v kletki. Počakati moraš, da te nekdo reši. 

 !4 : Dobiš ključ, ki odklene kletko, v kateri je tvoj prijatelj. 

 Karte presenečanja:  

 ?1 : Na poti te čaka veliko ovir, zato dobiš lok, s katerim se znebiš tigra ali medveda. 

 ?2 : Na poti je veliko lesenih ovir. Dobiš žago, s katero požagaš hlode.  

 Karte z ovirami: 

 Uničljive ovire: hlodi, skale, medved, tiger, kamni. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan, dinozaver. 

 

CILJ STOPNJE: Cilj na tej stopnji je skupno polje. Za dosego skupnega cilja pa morajo igralci že na 

poti med seboj sodelovati. Ko vsi gusarji prispejo do skupnega cilja, lahko zadnji prispeli gusar 

prebere nagrado. Ta je: hrana za moč za nadaljnje iskanje zaklada.  
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4.5.4 TRETJA STOPNJA: OTOK SPAJKUS 

Na otoku Spajkus poteka tretja stopnja igre, postavitev igralne plošče tega otoka prikazuje Slika 27. 

Na tej stopnji se igralci srečajo z drugačnim sestavljanjem ukazov. Igra sedaj ne poteka več 

izmenično, v krogu, ampak vsak igralec sestavi naenkrat celoten »program«. Ko ima igralec 

sestavljeno zaporedje ukazov, njegov levi sosednji igralec preveri delovanje sestavljenega 

»programa«. Igralci na tej stopnji urijo prvi učni cilj, torej sestaviti pravilno zaporedje ukazov, vendar 

se tu srečajo s težjim načinom razmišljanja, saj morajo za ustrezen »program« predvideti dogajanje 

vnaprej in v skladu s tem sestaviti zaporedje ukazov.  

Slika 27: Postavitev igralne plošče na tretjem otoku 
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NAVODILO: Na otoku Spajkus se nahaja veliko strupenih pajkov. Zato morate biti na poti do cilja 

zelo pozorni. Nikakor ne smete stopiti na pajka, saj je strupen. Previdno poiščite svojo škatlo in jo 

odklenite. Vsak igralec naj sestavi celotno zaporedje ukazov naenkrat. Ko konča, naj pravilnost 

zaporedja ukazov preveri njegov levi sosed. 

 

PRISOTNE KARTE:  

 Splošne karte: otok Spajkus, figure gusarjev. 

 Karte z nalogami: / 

 Karte presenečanja: / 

 Karte z ovirami: 

 Uničljive ovire: skale, medved, tiger, kamni. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan. 

CILJ STOPNJE: Cilj na tej stopnji je posamičen. Vsak gusar mora  priti do škatle, ki jo lahko 

odklene. Nagrade so naslednje: 

 modri gusar: tekočina, ki raztopi ledenik, ukazna karta Ponovi, 

 rdeč gusar:  napitek, s katerim uspava orangutana, ukazna karta Ponovi, 

 zelen gusar: majhna bombica, s katero ustraši dinozavra, ukazna karta Ponovi, 

 oranžen gusar: deska, s  katero lahko prečka jezero, ukazna karta Ponovi. 
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4.5.5 ČETRTA STOPNJA: STRAŠNI OTOK 

Na Strašnem otoku igralci spoznajo zanko »for«, ki velja za enega pomembnejših konceptov pri 

programiranju. Na tej stopnji naj bi torej igralci dosegli drugi učni cilj, naveden na začetku tega 

poglavja. Igra na tej stopnji poteka tako, da vsak igralec v celoti sestavi svoj »program« oziroma 

zaporedje ukazov, pravilnost katerega preveri njegov desni sosed. Postavitev igralne plošče na tej 

stopnji prikazuje Slika 28. 

 

 

Slika 28: Postavitev igralne plošče na četrtem otoku 
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NAVODILO: Na prejšnjem otoku je vsak izmed gusarjev dobil ukazno karto Ponovi, ki jo mora na  

tem otoku uporabiti. Tudi na Strašnem otoku mora vsak izmed gusarjev najti svojo škatlo, ki jo bo 

lahko odklenil. Vsak igralec naj sestavi celotno zaporedje ukazov naenkrat. Ko konča, naj pravilnost 

zaporedja ukazov preveri njegov desni sosed. 

PRISOTNE KARTE:  

 Splošne karte: Strašni otok, figure gusarjev. 

 Karte z nalogami: 

 !5 : Prišel si na območje, kjer je veliko strupenih miši. Mirovati moraš, dokler miši ne 

izginejo. 

 !6 : Dobiš mačko, ki poje strupene miši.  

 !7  : Padel si na skalo in dobil grdo rano. Ne moreš nadaljevati poti. 

 !8 : Nahajaš se pred lekarno. Za darilo dobiš torbo polno zavojev za oskrbo ran. 

 Karte presenečanja:  

 ?1 : Na poti te čaka veliko ovir, zato dobiš lok, s katerim se znebiš tigra ali medveda. 

 ?2 : Na poti je veliko lesenih ovir. Dobiš žago, s katero požagaš hlode. 

 ?3: Na nekaterih otokih je veliko skal in kamnov. Dobiš kladivo, s katerim jih lahko 

razbiješ kamne ali skale. 

 Karte z ovirami:  

 Uničljive ovire: skale, kamni, hlodi. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan, dinozaver, ledenik, grad. 

CILJ STOPNJE: Vsak gusar mora priti do svoje škatle in jo odkleniti. V škatli vsakega gusarja čaka 

nova karta Če - sicer in možnost izbire enega izmed orodij (lok, žaga, kladivo) po lastni izbiri. 
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4.5.6 PETA STOPNJA: POLŽJI OTOK 

Peta stopnja je namenjena doseganju tretjega učnega cilja. Igralec naj bi tako na tem otoku spoznal 

uporabo koncepta pogojnega stavka oziroma vejitve. Tudi na tem otoku mora vsak igralec sam 

sestaviti celotno zaporedje ukazov, ki ga nato preveri nasprotni igralec. Postavitev igralne plošče na 

peti stopnji predstavlja Slika 29. 

 

 

 

Slika 29: Postavitev igralne plošče na petem otoku 
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NAVODILO: Vsak igralec je dobil ukazno karto Če – sicer, ki jo mora na tem otoku uporabiti. Polžji 

otok je znan otok polžev. Na tem otoku se nahaja veliko polžjih hišic, nekatere so prazne, v drugih je 

polž. Navzven so vse hišice enake in nihče ne ve, ali je hišica prazna ali polna. V primeru, ko je hišica 

prazna, gusar lahko stopi nanjo in mirno nadaljuje pot. Če se v njej nahaja polž, mora gusar počakati, 

da se polž umakne iz hišice in šele nato lahko nadaljuje pot. Na tem otoku mora vsak gusar priti do 

svoje škatle, ki mu bo prinesla bogato nagrado. Vsak igralec naj sestavi celotno zaporedje ukazov 

naenkrat. Ko konča, naj pravilnost zaporedja ukazov preveri njemu nasprotni igralec. 

 

PRISOTNE KARTE: 

 Splošne karte: Polžji otok, figure gusarjev. 

 Karte z nalogami: / 

 Karte presenečenja:  

 ?2 : Na poti je veliko lesenih ovir. Dobiš žago, s katero požagaš hlode. 

 ?3: Na nekaterih otokih je veliko skal in kamnov. Dobiš kladivo, s katerim jih lahko 

razbiješ kamne ali skale. 

 Karte z ovirami:  

 Uničljive ovire: skale, medved, kamni. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan, dinozaver, ledenik, grad. 

 

CILJ STOPNJE: Vsak gusar mora priti do škatle, ki jo lahko odklene s svojim ključem. Vsak izmed 

gusarjev v škatli dobi ukazni karti Dokler in torbo za shranjevanje diamantov. Torbe gusarjev se 

ujemajo z barvami, ki pripadajo posameznemu gusarju.  
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4.5.7 ŠESTA STOPNJA: OTOK ORKANUS 

Na otoku Orkanus poteka šesta stopnja igre. Njeno postavitev na igralni plošči predstavlja Slika 30. 

Na tej stopnji je igralna plošča postavljena tako, da igralcu omogoča doseganje četrtega učnega cilja, 

torej uporabo zanke »while«. Vsak igralec sestavlja celotno zaporedje ukazov, ki ga da v pregled 

svojemu levemu sosedu. 

Slika 30: Postavitev igralne plošče na šestem otoku 



45 
Mariza Močnik, Učenje programiranja: Lov na zaklad 

 

 

NAVODILA: Na tem otoku so zelo pogosta močna neurja s hudim vetrom. Prav tako bodite previdni 

na poti po otoku, saj se na nekaterih manj prehodnih območjih nahajajo nevarne snovi. Vsak gusar naj 

pride do svoje škatle in jo odklene. Čaka vas prijetna naloga. Nujno pa se morate vsi znebiti karte 

Dokler. To storite tako, da jo uporabite v zaporedju ukazov. Vsak igralec naj sestavi celotno zaporedje 

ukazov na enkrat. Ko konča, naj pravilnost zaporedja ukazov preveri njegov levi sosed. 

PRISOTNE KARTE:  

 Splošne karte: otok Orkanus, figure gusarjev. 

 Karte z nalogami:  

 !9 : Pripravlja se neurje z močnim vetrom. Miruj na tem mestu, dokler neurje ne 

poneha.  

 !10 : Opozori sebi nasprotnega prijatelja gusarja, da se je neurje na večjem delu otoka 

umirilo in lahko nadaljuje svojo pot. 

 !11 : Na območju, kjer se nahajaš, je veliko nevarnih snovi. Pot lahko varno nadaljuješ 

samo naravnost, dokler ne dobiš drugačnega znaka. 

 !12 : Opozori svojega nasprotnega prijatelja gusarja, da je na območju, kjer ni več 

nevarnih snovi. Lahko varno poljubno nadaljuje svojo pot.  

 !13 : Zajel te je močan naliv. Ostati moraš v zaklonu, dokler ne poneha.  

 !14 : Opozori sebi nasprotnega prijatelja gusarja, da je naliv ponehal in lahko mirno 

nadaljuje svojo pot.  

 !15 : Na tem območju velja premikanje samo naravnost, saj je okrog in okrog veliko 

nevarnih snovi. Dokler ne dobiš znaka, da lahko normalno nadaljuješ pot, se premikaj 

samo naprej.  

 !16 : Sporoči svojemu nasprotnemu prijatelju gusarju, da lahko poljubno nadaljuje 

svojo pot, saj je izven nevarnega območja.  

 Karte presenečenja : / 

 Karte z ovirami:  

 Uničljive ovire: tiger, hlodi, medved. 

 Neuničljive ovire: jezero, trdnjava, orangutan, dinozaver, grad, ledenik. 

CILJ STOPNJE:  Na tem otoku, mora vsak gusar priti do polja, na katerem se nahaja škatla ustrezne 

barve, ki jo lahko odklene. Polja ciljev so postavljena tako, da so na cilju po dva gusarja soseda. 

Sosednja gusarja morata skupaj rešiti nalogo, ki jima jo poda koordinator. V primeru, da en par 

nikakor ne more rešiti napisane naloge, mu drugi par gusarjev pomaga. O pomoči odloča koordinator 

igre. Na naslednjo stopnjo igre lahko napredujejo, ko sta rešeni obe nalogi.  

  



46 
Mariza Močnik,  Učenje programiranja: Lov na zaklad 

 

 

4.5.8 SEDMA STOPNJA: OTOK ZAKLADOV 

Otok Zakladov je zadnja stopnja te igre. Slika 31 predstavlja postavitev na igralni plošči. Ta stopnja 

odloča o zmagovalcu igre. Na tem otoku bo prišlo do izraza vse, kar so se igralci do sedaj naučili. Biti 

morajo tudi čim bolj spretni in prebrisani. Tu lahko igralec pokaže doseganje vseh učnih ciljev. Igralci 

morajo poznati uporabo pogojnega stavka in razliko med uporabo zank »for« in »while«. Z uporabo 

teh konceptov pride igralec hitreje in učinkovito do zaklada. Do zaklada lahko igralec pride tudi 

drugače, a mu to vzame več časa. Na otoku se nahajajo tudi diamanti, ki jih gusarji lahko pobirajo po 

poti. Vsak igralec sestavlja svoj »program«, ki ga preveri koordinator igre. 

  

Slika 31: Postavitev igralne plošče na sedmem otoku 
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NAVODILO: Nahajate se na zadnjem otoku, otok Zakladov, na katerem se nahaja vaš zaklad. Vsak 

gusar  išče svojo škatlo, ki jo lahko odklene. V njej je skrit zaklad. Zaklad gusarja, ki prvi pride do 

cilja, je vreden 10 točk, zaklad drugega gusarja 9 točk, tretjega 8 točk in zadnjega 7 točk. Poleg 

zaklada, ki ga iščete, je ta otok poln diamantov. Po poti lahko le-te poljubno pobirate. Vsak diamant je 

vreden 1 točko in se prišteje k točkam zaklada. Zmagovalec je gusar, ki ima na koncu igre (ko vsi 

najdejo svoj zaklad) največ točk. Poleg tega mora vsak gusar v svojem zaporedju ukazov uporabiti 

vsaj eno izmed kart Če-sicer, Ponovi ali Dokler. V primeru, da igralec ne uporabi nobene izmed kart, 

bo uvrščen na zadnje mesto. Vsak igralec naj sestavi celotno zaporedje ukazov naenkrat. Ko konča, 

naj pravilnost zaporedja ukazov preveri koordinator igre. 

PRISOTNE KARTE:  

 Splošne karte: karta otok Zakladov, karte gusarjev. 

 Karte z nalogami: / 

 Karte presenečanja: / 

 Karte z ovirami: 

 Uničljive ovire: medved, tiger, kamni, hlodi. 

 Neuničljive ovire: trdnjava, orangutan, dinozaver, jezero, gozd. 

CILJ STOPNJE: Cilj na tej stopnji je posamičen. Vsak igralec mora priti čim prej do svojega zaklada. 

Tisti igralec, ki prvi pride do svojega zaklada, ima zaklad vreden 10 točk, tisti ki pride drugi ima 

vreden zaklad 9 točk, tretji ima vreden zaklad 8 točk in zaklad zadnjega je vreden 7 točk. Na otoku 

igralci pobirajo diamante, vsak diamant šteje eno točko, ki se prišteje k točkam zaklada gusarja. 

Končni zmagovalec je gusar, ki ima na koncu igre največ zbranih točk.  

Slika 32 prikazuje primer algoritma, ki ga lahko sestavi zelen gusar. Pravilnih »programov« je seveda 

lahko več.  

 

 

 

  

Slika 32: Primer »programa« zelenega gusarja 
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4.6   PREIZKUS IGRE 

Preizkus igre je potekal 1. 9. 2015. na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Igrala so se štiri dekleta iz druge 

triade osnovne šole. Pred samim igranjem igre, smo natisnile vse karte in jih izrezale. Dekleta so že 

med rezanjem opazovale karte in spraševale njihov namen.  

Pri testiranju igre je bila uporabljena metoda opazovanja. Opazovali smo doseganje učnih ciljev, 

medsebojno sodelovanje in zainteresiranost za igranje. Na koncu smo igralke vprašali po povratni 

informaciji. 

Tabela 3 prikazuje doseganje učnih ciljev posameznih igralk. Otroke smo označili z zaporednimi 

črkami abecede. Sestavili smo naslednje opisne kriterije za vrednotenje doseganja učnih ciljev: 

 dobro (igralec v celoti dosega učni cilj), 

 srednje (igralec dosega učni cilj, a ne popolnoma), 

 slabo (igralec ne dosega učnega cilja). 

 

OTROK CILJ 1 CILJ 2 CILJ 3 CILJ 4 

A dobro dobro dobro dobro 

B dobro dobro dobro srednje 

C dobro dobro dobro srednje 

Č srednje dobro srednje srednje 

Tabela 3: Doseganje učnih ciljev 

Med igranjem igre v večini igralke niso imele večjih težav. Svoje »programe« so sestavljale 

samostojno ali pa z medsebojno pomočjo. Prvi učni cilj, torej sestava zaporedja ukazov, ki reši dani 

problem, so dosegle skoraj vse igralke. Igralki Č je nekaj težav povzročala orientacija gusarja, težave 

je imela tudi pri sestavljanju celotnega zaporedja ukazov naenkrat. Drugi učni cilj: uporaba in 

razumevanje koncepta zanke »for«, so v celoti dosegle vse igralke. Večina igralk je tudi tretji učni cilj 

dosegla v celoti. Uporaba in razumevanje koncepta pogojnega stavka oziroma vejitve jim ni 

povzročala težav. Slabše je bil dosežen četrti učni cilj, kjer gre za uporabo in razumevanje zanke 

»while«. Igralke pri sami uporabi karte niso imele težav. Pojavile so se težave pri samim razumevanju 

tega koncepta. Igralke niso takoj ločile med zankama »for« in »while«.  
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Med igranjem igre smo opazovali tudi sodelovanje med igralkami, ki je bilo prisotno skozi celo igro. 

Igralke so sodelovale, se pogovarjale in si pomagale. Uspešno so reševale skupne izzive in naloge. 

Igra je potekala v prijaznem in veselem vzdušju. Igralke so bile nad igro navdušene in z veseljem so 

odkrivale vsako polje z novim presenečenjem ali nalogo. Lahko privzamemo, da so bile igralke 

motivirane za igranje in jim je bila sama zgodba igre všeč.   

Dodajamo še nekaj povratnih informacij in predlogov za izboljšanje, ki so jih podale igralke: 

 A: »Igra je zanimiva, ni se mi zdela težka. Mogoče bi bilo zanimivo videti, če bi bile časovno 

omejene, saj tako lahko neskončnokrat popravljaš zaporedje ukazov in enkrat ti gotovo uspe.« 

 B: »Igra mi je bila všeč. Lahko bi vsebovala težje izzive. Na primer: podana bi bila uganka, če 

bi jo pravilno rešila bi se neka ovira uničila, stopila.« 

 C: »Igra je super. Všeč so mi bili gusarji in sama zgodba, torej iskanje zaklada. Všeč mi je 

bilo, da nisem bila časovno omejena, saj je tako igra potekala bolj sproščeno in v boljšem 

vzdušju.« 

 Č: »Sama igra se mi zdi zelo v redu. Rada bi igrala kakšno tako igrico tudi na računalniku. 

Vzdušje je bilo prijetno in zabavno. Všeč mi je, da smo si lahko med seboj pomagale in tudi 

to, da ni na vsakem otoku zmagovalca.« 

Spodaj je prikazanih nekaj utrinkov poskusnega igranja. Slika 33 prikazuje priprave na igro, torej 

rezanje  kart. Ostali sliki (Slika 34, Slika 35) pa so nastale med samim igranjem igre. 

Slika 33: Priprava kart 
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Slika 35: Igranje igre 2 

Slika 34: Igranje igre 1 
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4.7   PRILAGODITVE IN DOPOLNITVE IGRE 

Igro Lov na zaklad lahko otroci sami dodelajo. V osnovi igra poteka v sedmih opisanih stopnjah, ki 

smo jih naredili s tem namenom, da bi igralcem omogočili doseganja zapisanih učnih ciljev. Tako pri 

pouku, kot v prostem času se igra lahko prilagodi željam igralcev. Spreminjanje igre omogoča 

otrokom razvijati ustvarjalen način razmišljanja, poleg tega se lahko prepustijo lastni domišljiji in 

idejam. Otroci tako lahko izdelajo nove ovire, orodja, lahko si izmislijo nove otoke, pravila itd. Zelo 

smiselno je, da otroci sestavijo in naredijo tudi svoje postavitve igralne plošče za nov ali že obstoječi 

otok. Otroci naj v igranju uživajo in se prepustijo igri.   
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5 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo na začetku obravnavali nekaj teoretičnih vsebin, pomembnih pri sestavljanju 

končnega izdelka, to je igre Lov na zaklad, ki je namenjena učenju programiranja.  

Kot smo ugotovili v drugem poglavju, je razvoj računalniškega razmišljanja zelo pomemben, vendar 

naše otroke k temu premalo spodbujamo. Razvoj računalniškega razmišljanja vsebuje med drugim tudi 

razvoj algoritmičnega razmišljanja in zmožnost reševanja problemov, kar je nujno potrebno pri 

programiranju.  

Razvoj znanj in veščin za programiranje je osrednja tema tega diplomskega dela. V splošnem se pri 

izbirnih predmetih računalništva v slovenskih osnovnih šolah ta tema ne obravnava. Razlogov je lahko 

več, a če pogledamo učni načrt predmetov, opazimo, da so te vsebine označene kot izbirne. Torej 

lahko vsak učitelj sam presodi in se odloči, ali jih bo obravnaval ali ne. Z lanskim šolskim letom se je 

prav zaradi omenjenega razloga uvedel nov neobvezni izbirni predmet računalništvo, ki ga lahko 

izberejo učenci druge triade. Cilj predmeta je razvijati računalniško razmišljanje, posledično pa tudi 

seznaniti se s programiranjem in znati programirati. Predmet je usmerjen v način razmišljanja in 

razumevanje delovanja računalnika, za razliko od izbirnih predmetov računalništva tu ni poudarka na 

uporabi računalniških produktov.  

Vse pogosteje se v šolstvu pojavljajo novejši načini učenja, zato smo v tretjem poglavju obravnavali 

igro kot učno dejavnost: posvetili smo se učenju z igro in učenju, ki temelji na problemskih situacijah. 

Kot navaja Bognar (1987) se v šoli še vedno premalo uporablja aktivne oblike dela, kot je na primer 

učenje z igro, saj je s pripravo pouka tako, veliko več dela. Poleg tega pa učitelji niso več otroci in se 

zato težje prilagodijo otrokovemu načinu razmišljanja. Posledično tudi težje sestavijo igro ali druge 

aktivnosti za učence.  

Prav zaradi problematike učenja programiranja v naših osnovnih šolah in zaradi spodbujanja k 

sodobnejšim učnim metodam, smo v četrtem poglavju predstavili namizno igro Lov na zaklad za 

učenje programiranja. Igra je namenjena predvsem učencem druge triade omenjenega neobveznega 

izbirnega predmeta Računalništvo in tudi vsem začetnikom v programiranju. V igri se prepletajo 

algoritmično razmišljanje, reševanje problemov, programerske veščine in pomembni koncepti 

programiranja. 
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