
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATJA ZUPANČIČ 

DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOV 

MATEMATIČNE LOGIKE 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015



 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATJA ZUPANČIČ 

DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOV 

MATEMATIČNE LOGIKE 

  MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentor: dr. Primož Šparl, doc. 
Somentor: dr. Jože Rugelj, izr. prof. 

 

LJUBLJANA, 2015



 

 

Zahvala 

Zahvaljujem se družini, brez katere mi študija ne bi uspelo dokončati. 

Hvala mami. 

Hvala ati. 

Hvala brat. 

Zahvaljujem se prijateljem, ki so me znali  motivirati takrat, ko sem sama že popolnoma 

obupala. 

Zahvaljujem se vsem, ki so se preizkusili v igranju začetne verzije didaktične 

računalniške igre Poslednji zmaj in mi podali koristne povratne informacije, na podlagi 

katerih sem igro lahko še izboljšala.  

Posebna zahvala gre učiteljici Mariji Kresal in učencem osnovne šole Mirna, ki so 

sodelovali v raziskavi in mi tako omogočili boljši vpogled v uporabnost didaktične 

računalniške igre Poslednji zmaj v razredu. Hvala tudi ravnateljici, ki mi je dovolila 

izvedbo testiranja na osnovni šoli.  

Zahvaljujem se mentorju dr. Primožu Šparlu, doc., za strokovno pomoč, korektne 

nasvete in potrpežljivost pri nastajanju magistrskega dela.  

Zahvaljujem se somentorju dr. Jožetu Ruglju, izr. prof., za strokovne nasvete in 

spodbudne besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala vsem, ki so mi v trenutku in brez pomisleka priskočili na pomoč, ko sem jo 

potrebovala.  



 

 

Povzetek 

V magistrskem delu Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

smo predstavili nekaj osnovnih opredelitev pojma igra ter teorijo računalniških iger in 

izobraževalnih računalniških iger. Pregledali smo učne načrte (splošni učni načrt za 

matematiko, učni načrt za izbirna predmeta logika in matematična delavnica) in 

učbenike za osnovno šolo, kjer se pojavljajo teme osnov matematične logike, ter glavne 

učne cilje tekmovanja iz logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Na 

koncu smo v razredu analizirali uporabo didaktične računalniške igre Poslednji zmaj, ki 

je nastala kot končni produkt tega magistrskega dela. 

V prvem delu smo predstavili osnovne gradnike didaktičnih računalniških iger ter preučili 

prednosti in slabosti uporabe izobraževalnih računalniških iger pri pouku. Seznanili smo 

se s tipi didaktičnih računalniških iger, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na 

primerno vpeljavo tem matematične logike v koncept didaktične računalniške igre. 

V drugem delu magistrskega dela smo preučili učni načrt za obvezni predmet 

matematika in za izbirna predmeta logika ter matematična delavnica. Po pregledu 

učbenikov, ki so izbrani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter se 

uporabljajo pri poučevanju matematike v osnovni šoli, in učnih ciljev tekmovanja iz 

logike, je sledila podrobna zasnova didaktične računalniške igre Poslednji zmaj, ki 

vsebuje ustrezne elemente didaktičnih računalniških iger.  

V zadnjem delu smo analizirali podatke, pridobljene s pomočjo ustreznega testnega 

protokola, ki smo ga uporabili za testiranje didaktične računalniške igre Poslednji zmaj. 

Zaradi težav pri izvedbi raziskave so njeni izsledki bolj informativne narave, kljub temu 

pa nakazujejo na uporabnost igre tako z učenčevega kot z učiteljevega vidika.  
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Abstract 

The Master's thesis entitled A serious computer game using the basics of mathematical 

logic presents some basic definitions of the concept of games, the theory of computer 

games and serious computer games. We analysed primary school syllabuses (the 

Mathematics syllabus and the syllabuses for optional subjects Logic and Mathematics 

workshop) and primary school textbooks for inclusion of the basics of mathematical 

logic. The main learning objectives of the competition in logic, organised by the 

Association for Technical Culture of Slovenia, were interpreted as well. Finally, a serious 

computer game named The last dragon, designed as the end product of this Master's 

thesis, was evaluated in class. 

The first part describes the main elements of serious computer games and different 

types of them. We evaluated the advantages and disadvantages of their use in class. In 

continuation we focused on the question of how to introduce mathematical logic into the 

concept of a serious computer game. 

In the second part we analysed the syllabuses for the compulsory national curriculum 

subject Mathematics and for optional subjects Logic and Mathematics workshop. After 

thorough analysis of textbooks chosen by the Ministry of Education, Science and Sport 

and the learning objectives of the competition in logic, we designed in details a serious 

computer game named The last dragon, which includes the principal elements of serious 

computer games. 

In the end we interpreted the data, obtained with the help of a testing protocol, which 

was used to test the game. Due to some problems, encountered during the testing 

process, its results are merely of informative nature. Nevertheless, they suggest the 

usefulness of The last dragon from the student and teacher's points of view. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: game, computer game, serious computer game, the basics of mathematical 

logic 

MSC (2010) Classification: 03B05, 97U50 



 

i 
 

Kazalo vsebine 

1 Uvod .......................................................................................................................... 1 

2 Didaktične računalniške igre in igrifikacija ................................................................. 2 

2.1 Igre in računalniške igre ..................................................................................... 2 

2.2 Didaktična računalniška igra ............................................................................... 4 

2.3 Igrifikacija ........................................................................................................... 6 

3 Uporaba tehnik igrifikacije v didaktičnih računalniških igrah ...................................... 6 

3.1 Deklarativno znanje oziroma priklic .................................................................... 7 

3.2 Konceptualno znanje .......................................................................................... 8 

3.3 Proceduralno znanje ........................................................................................... 9 

3.4 Znanje pravil oziroma problemsko znanje ........................................................ 10 

4 Tipi didaktičnih računalniških iger............................................................................ 10 

5 Didaktične računalniške igre in tema osnov matematične logike ............................ 12 

6 Prednosti uporabe didaktičnih računalniških iger pri poučevanju ............................ 12 

7 Slabosti in pomisleki uporabe didaktičnih računalniških iger pri poučevanju ........... 14 

8 Vključevanje didaktičnih računalniških iger v učni kurikulum ................................... 15 

8.1 Metode integriranja ........................................................................................... 15 

9 Matematična logika v osnovni šoli ........................................................................... 17 

9.1 Učni načrt ......................................................................................................... 17 

9.2 Učbeniki ............................................................................................................ 18 

9.3 Tekmovanje iz znanja logike ............................................................................ 20 

10 Didaktična računalniška igra Poslednji zmaj na temo osnov matematične logike 21 

10.1 Zgodba ............................................................................................................. 21 

10.2 Integracija učnih ciljev ...................................................................................... 22 

10.3 Uporaba v razredu ............................................................................................ 23 

11 Empirični del ........................................................................................................ 24 

11.1 Problem in cilji .................................................................................................. 24 

11.2 Osrednji cilj raziskave ....................................................................................... 24 

11.1 Raziskovalna vprašanja .................................................................................... 24 

11.2 Metodologija ..................................................................................................... 25 

11.2.1 Metoda ....................................................................................................... 25 



 

ii 
 

11.2.2 Raziskava .................................................................................................. 25 

11.2.3 Merski inštrumentarji .................................................................................. 26 

11.2.4 Postopek zbiranja podatkov ....................................................................... 26 

11.2.5 Postopek obdelave podatkov ..................................................................... 27 

12 Rezultati in interpretacija...................................................................................... 28 

12.1 Stanje v razredu pred testiranjem računalniške didaktične igre ........................ 28 

12.1.1 Poznavanje ugank o vitezih in oprodah ali Alici v deželi ugank .................. 28 

12.1.2 Rezultati in analiza predtesta ..................................................................... 29 

12.1.3 Rezultati in analiza vprašalnika o motivaciji ............................................... 31 

12.1.4 Raziskovalna vprašanja ............................................................................. 34 

12.2 Stanje v razredu po testiranju računalniške didaktične igre .............................. 35 

12.2.1 Rezultati in analiza potesta ........................................................................ 35 

12.2.2 Rezultati in analiza vprašalnika o zadovoljstvu .......................................... 38 

12.2.3 Raziskovalna vprašanja ............................................................................. 41 

12.3 Analiza in primerjava rezultatov predtesta z rezultati potesta ........................... 41 

12.3.1 Raziskovalna vprašanja ............................................................................. 43 

12.4 Analiza pogovora z učiteljico ............................................................................ 45 

12.4.1 Zadovoljstvo in motivacija učencev po končanem igranju .......................... 45 

12.4.2 Integracija igre z učnim načrtom ................................................................ 46 

13 Ugotovitve ............................................................................................................ 47 

14 Zaključek .............................................................................................................. 48 

15 Viri in literatura ..................................................................................................... 50 

16 Priloge.................................................................................................................. 52 

16.1 Dokumentacija didaktične računalniške igre Poslednji zmaj ............................. 52 

16.1.1 Izobraževalna specifikacija ........................................................................ 52 

16.1.2 Tehnična specifikacija ................................................................................ 55 

16.1.3 Scenarij didaktične računalniške igre ......................................................... 57 

Priloga 2 ........................................................................................................................ 82 

PREDTEST ............................................................................................................. 82 

Priloga 3 ........................................................................................................................ 83 

VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI ................................................................................. 83 



 

iii 
 

Priloga 4 ........................................................................................................................ 84 

POTEST .................................................................................................................. 84 

Priloga 5 ........................................................................................................................ 85 

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU ........................................................................ 85 

Priloga 6 ........................................................................................................................ 86 

INTERVJU ZA UČITELJA ....................................................................................... 86 

Priloga 7 ........................................................................................................................ 87 

Primer učne priprave za izvedbo učne ure z igranjem računalniške didaktične igre 87 

 

Kazalo slik 

Slika 1: Zajem zaslona zgodbe, ki jo lahko igralec prebere pred igranjem igre. ............ 57 

Slika 2: Zajem zaslona navodil, ki jih lahko igralec prebere pred igranjem igre. ........... 58 

Slika 3: Zajem zaslona učnega gradiva, ki ga lahko igralec prebere med igro. ............. 58 

Slika 4: Izpis pravil za določanje resničnosti sestavljenih izjav. .................................... 59 

Slika 5: Izpis naloge, ki jo igralec reši pred vstopom v igro. .......................................... 59 

Slika 6: Izpis naloge, ki jo igralec reši pred zadnjo preizkušnjo. .................................... 78 

Kazalo tabel 

Tabela 1: Vprašanje o poznavanju ugank o vitezih in oprodah ali Alici v deželi ugank. 28 

Tabela 2 Povprečno število doseženih točk na predtestu glede na razred. .................. 29 

Tabela 3: Učni cilji v nalogah na predtestu. ................................................................... 30 

Tabela 4: Povprečno število doseženih točk na predtestu glede na nalogo in razred. .. 30 

Tabela 5: Zapisane trditve v vprašalniku o motivaciji. ................................................... 32 

Tabela 6: Rezultati vprašalnika o motivaciji glede na sklop in razred. .......................... 33 

Tabela 7: Rezultati vprašalnika o motivaciji glede na trditev. ........................................ 33 

Tabela 8: Povprečno dosežki učencev na predtestu glede na to, ali poznajo uganke ali 

ne. ................................................................................................................................. 34 

Tabela 9: Povprečno število doseženih točk na potestu glede na razred. .................... 36 

Tabela 10: Povprečno število doseženih točk na potestu glede na nalogo in razred. ... 37 

Tabela 11: Zapisane trditve vprašalniku o zadovoljstvu. ............................................... 39 

Tabela 12: Rezultati vprašalnika o zadovoljstvu glede na sklop in razred. ................... 39 



 

iv 
 

Tabela 13: Rezultati vprašalnika o zadovoljstvu glede na posamezno trditev............... 40 

Tabela 14: Izračun hi-kvadrat preizkusa za ugotavljanje razlik med rezultati predtesta in 

potesta posameznega učenca. ...................................................................................... 42 

Tabela 15: Primerjava povprečnega števila doseženih točk na predtestu in potestu 

glede na nalogo in razred. ............................................................................................. 42 

Kazalo grafov 

Graf 1: Dosežki učencev na predtestu. ......................................................................... 29 

Graf 2: Doseženo število točk (v %) pri nalogi predtesta glede na razred. .................... 31 

Graf 3: Povprečno število doseženih točk glede na nalogo v primerjavi z možnimi 

točkami na predtestu. .................................................................................................... 31 

Graf 6: Dosežki učencev na potestu. ............................................................................ 36 

Graf 7: Doseženo število točk (v %) pri nalogi potesta glede na razred. ....................... 37 

Graf 8: Povprečno število doseženih točk pri nalogi v primerjavi z možnimi točkami na 

potestu. .......................................................................................................................... 38 



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

1 
 

1 Uvod 

Šola, kot državna institucija, se pri izvajanju programov opira na smernice učnih vsebin, 
ki so zapisane v nacionalnem kurikulu. Večina učiteljev kurikulum sprejme kot edini vir 
učnih ciljev, ki jih morajo posredovati učencem. V šolah se tako uradno poučuje 
predvsem osnove, učitelji se držijo standardiziranega kurikula in sledijo predpisanemu 
učbeniku, znanje učencev pa preverjajo s standardiziranimi testi (Shaffer, 2006). 

Pri pouku matematike je lažje in hitreje učencu predstaviti podatke ter narekovati 
enačbo, kot pa ga postaviti pred izziv in od njega zahtevati, da sodeluje ter z lastnim 
razmišljanjem pride do končne rešitve. Matematična logika je ena izmed učnih vsebin, 
kjer dejstva niso dovolj. Pomembno je razumevanje, predstavljanje, razmišljanje in 
strukturirano sklepanje učenca. Potrebno je usmerjanje učenca in ne le podajanje točne 
rešitve. Pa vendar v večini primerov delamo ravno to. Učence zalagamo s podatki, ob 
tem pa pozabljamo na poslanstvo učitelja. »Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom 
zapomnil, vključi me in bom razumel.« Star kitajski pregovor filozofa Konfucija, ki bi ga 
morali množično uporabljati vsi pedagoški delavci. 

Zgolj frontalna oblika poučevanja ne vodi do razvoja višjih ravni znanja pri učencu in mu 
ne pomaga, da razvije svoj potencial, kvečjemu ga omeji s podatki in ga postavi v 
pasivno vlogo »vsrkovalca znanja«. Učitelj ima možnost uporabe različnih pristopov in 
oblik poučevanja, pa tudi pester izbor različnih pripomočkov. Ni priporočljivo, da 
pretiravamo z raznolikostjo, pomembno pa je, da najdemo način, preko katerega bodo 
učenci dobili največ. Zaradi vsesplošnega razvoja, predvsem na področju tehnologije, je 
eden izmed najbolj uporabnih pripomočkov pri poučevanju zagotovo računalnik, ki 
učencu omogoča takojšen dostop, pa tudi hitrejše iskanje podatkov, učitelju pa ponuja 
možnosti izdelave interaktivnih gradiv, ki v učencu vzbudijo zanimanje in interes 
nadaljnjega raziskovanja (Shaffer, 2006). 

V začetnih fazah uporabe računalnika pri poučevanju se je uveljavil pojem »računalniško 
podprto izobraževanje«, kjer so računalnik uporabljali predvsem kot statični pripomoček 
za poučevanje osnovnih rutin in dejstev. Papert je že leta 1980 kritiziral takšen način 
poučevanja, saj je bil prepričan, da lahko računalnik zaradi dinamičnosti učencu nudi 
veliko več (Shaffer, 2006). Trenutno najbolj aktualna uporaba računalnika pri 
poučevanju, je uporaba didaktičnih računalniških iger in simulacij, katerih glavna 
zagovornika sta Prensky in Glee. Takšen način poučevanja spodbuja konstruktivistični 
pristop, učencu pa omogoča prevzem lastništva nad lastnim znanjem (Zapušek in 
Rugelj, 2013).  

V osnovnih šolah je digitalna tehnologija uporaben pripomoček pri poučevanju kemije 
(nevarni kemijski poizkusi), fizike (pospešek avtomobila, svetlobna hitrost) ali 
matematike (prostorska predstava, matematični pojmi in koncepti). Skratka, pri 
naravoslovnih predmetih, ki so učencu brez praktičnega dela ali nazornega vizualnega 
prikaza težko predstavljivi, oziroma kjer to ni mogoče ali je težko izvedljivo. V 
slovenskem šolstvu se spodbuja uporaba tehnologije pri izobraževanju, kar je zapisano 
v osnovnošolskih učnih načrtih obveznih predmetov. Šole opremljajo učilnice z 
računalniki, projektorji in interaktivnimi tablami, učiteljem pa omogočajo udeležbo na 
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raznih predavanjih o uporabi digitalne tehnologije v razredu. Nekateri učitelji sledijo 
zgledu – uporabljajo tehnologijo v razredu, posegajo po alternativnih metodah 

poučevanja in svoja spoznanja delijo z drugimi učitelji ter jih spodbujajo k uporabi 
tehnologije. Na drugi strani pa obstajajo učitelji, ki se tehnologije izogibajo in ostajajo pri 
tradicionalnem načinu poučevanja. 

Računalniške igre predstavljajo okvir, v katerem učenci lažje sintetizirajo informacije in 
analizirajo rešitve za boljše razumevanje problema. Igre niso čudežna rešitev za naše 
pedagoške težave, so pa potencialno ena izmed možnosti za aktiviranje učencev in dvig 
motivacije, predvsem zaradi svoje novosti, dinamičnosti in raznovrstnosti posredovanja 
informacij za različne učne tipe učencev (Cano Cruz, Velázquez Cruz, Ruiz Ruiz in 
Huerta Hernández, 2014). 

V nadaljevanju bo sledil pregled teorije računalniških in didaktičnih računalniških iger. 
Kasneje bomo preučili ustrezno uporabo tehnik razmišljanja (s katerimi se običajno 
srečamo v igrah in imajo namen spodbujanja igralca k aktivnemu reševanju problema) v 
izobraževalnem procesu (v nadaljevanju igrifikacija). Seznanili se bomo s ključnimi 
elementi, ki določajo igre in s komponentami, ki lahko igram dodajo izobraževalno 
vrednost. 

2 Didaktične računalniške igre in igrifikacija 

Opredelitev pojma računalniška igra ali igra na splošno je kompleksna in nedoločena. 
Parlett in Adams sta prepričana, da je vzrok predvsem v tem, da se beseda igra 
uporablja za preveč različnih aktivnosti, kar posledično privede do nesmiselnosti 
popolnega zagovarjanja katerekoli definicije (Adams, 2014). Podobnega mnenja je tudi 
Whitton, ki izpostavlja, da imajo ljudje različnih strok drugačne zahteve oziroma 
predstave o tem, kaj je igra na njihovem področju (Whitton, 2010). 

2.1 Igre in računalniške igre 

Poglejmo si nekaj osnovnih opisov in definicij, ki so jih teoretiki podali v okviru svojega 
preučevanja iger: 

- Kevin Oxland: Igra je definirana preko pravil, povratne informacije, navideznega 
sveta, občutljivosti konteksta, ciljev, zahtev in izzivov, okolja igre in interaktivnosti 
v igri (Whitton, 2010). 

- Marc Prensky: Igra vsebuje šest ključnih elementov: pravila, cilji, posledice in 
povratna informacija, tekmovanje ali izziv, interakcija in zgodba (Whitton, 2010). 

- Thomas Malone: Igro sestavljajo trije ključni elementi – izziv, fantazija in 

radovednost (Dziorny, 2005). 
- Marshall G. Jones: Igra vključuje rešljive naloge in učencu omogoča vzpostavitev 

koncentracije pri reševanju problemov. Ima jasen cilj in takojšnjo povratno 
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informacijo. Igralcu omogoča poglobljeno doživljanje ter mu da občutek nadzora 
nad svojimi dejanji (Dziorny, 2005).1 

- Ernest Adams: Igra je tip aktivnosti, umeščene v navidezno resničnost, v kateri 
želi posameznik doseči vsaj en poljuben, netrivialen cilj, pri tem pa upošteva 
pravila. Izpostavlja, da je pomembna komponenta igre interaktivnost, ki zahteva 
aktivnega igralca, ki lahko s svojimi dejanji vpliva na razplet dogodkov v igri 
(Adams, 2014). 

- Katie Salen in Eric Zimmerman: Igra je sistem, v katerem igralec raziskuje. 
Izpostavljen je umetnem konfliktu, ki je definiran preko pravil, njegova dejanja pa 
so merljiva glede na uspešnost izvedenih akcij (Salen in Zimmerman, 2004). 

Vse zgornje definicije se omejujejo na opredelitev iger kot aktivnosti, ki se izvajajo v 
resničnem, vendar prilagojenem okolju; v nasprotju z računalniškimi igrami, ki se izvajajo 
na digitalnem mediju – računalnik, tablični računalnik, prenosni telefon ipd. 

Ralph Koster je računalniško igro opredelil kot aktivnost, ki vsebuje umetne probleme, 
definirane s pravili in skuša vplivati na čustvene reakcije igralca. Po njegovem mnenju 
igra predstavlja sistem za motiviranje igralca z abstraktnim izzivom, interaktivnostjo in 
ustrezno povratno informacijo, kjer je rezultat merljiv (Cruz in dr., 2014). 

Omenili smo, da ni določene definicije, ki bi v celoti zajela vse aktivnosti, ki so 
opredeljene kot igra ali računalniška igra. Zato se, raje kot na definicije in opise, v 
nadaljevanju osredotočimo na posamezne elemente, ki se pri različnih definicijah 
oziroma opisih večkrat pojavijo. To so interaktivnost, navidezna resničnost, pravila, cilji 
in zgodba. 

- INTERAKTIVNOST (angl. playable): Igranje igre je interaktivna aktivnost, ki 
igralcu omogoča spreminjanje poteka dogodkov, mu dovoli, da odloča o svojih 
dejanjih ter mu na podlagi le-teh poda povratno informacijo. Odločitve, ki jih 
igralec sprejme, so pogojene s pravili. Meier interaktivnost igre definira kot niz 
zanimivih izbir, medtem ko Dini trdi, da gre za element igre, ki zabava (Adams, 
2014). 

- NAVIDEZNA RESNIČNOST OZIROMA PRETVARJANJE (angl. pretending): 
Svet igre je umeten prostor, v katerem se igra odvija. Ko igralec prične z igranjem 
sprejme vlogo, ki mu je podana. Lahko je veliko več kot le skupek slik ali zvokov. 
Lahko ima svojo kulturo, stil, vrednostni sistem ipd. Eden izmed namenov 
oziroma ciljev igralnega sveta je igralca navdušiti in ga motivirati za igranje 
(Adams, 2014). 

- PRAVILA (angl. rules): Pravila so navodila, s katerimi se igralec strinja, da jih bo 
upošteval tekom igranja igre. Vsaka igra ima pravila, tudi če so ta nenapisana ali 
samoumevna. Pravila določajo dovoljene aktivnosti v igri (v nadaljevanju akcije), 
ki jih igralec izvaja, da prestane izzive in doseže cilj igre. So razumljiva in 
nedvoumna, predvsem pa poštena do igralca (Adams, 2014). 

                                                           
1 Omenimo, da se je Jones pri opredelitvi igre opiral na idejo Mihalya Csikszentmihalyia 

in njegovega termina »flow«. Gre za stanje, ko igralec zanemari skrb zase, virtualni svet 

sprejme za svojega, dogodke v igri pa doživlja čustveno in osebno. 
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- CILJI (angl. goals): Cilji igre so definirani s pravili in so poljubni. Ni potrebno, da 
igralec cilj doseže, nujno pa je, da se ga trudi doseči. Dobro je, da igra predstavlja 
večji izziv ter da cilj ni trivialen, kar igralcu omogoča večji psihični in fizični napor, 
posledično pa tudi večjo željo po zmagi in dokazovanju (Adams, 2014). 

- ZGODBA (angl. narrative): Zgodba je temeljnega pomena pri oblikovanju igre. 
Lahko je resnična ali izmišljena. Običajno gre za nekakšno potovanje z glavnim 
junakom, kjer igralec premaguje ovire in tako zaradi izkušenj, ki jih pridobi tekom 
igre, prilagaja način igranja igre. Dansky pravi, da je najboljša tista igra, ki igralca 
spodbudi k dejanjem, v njem ustvari potrebo oziroma željo po dosegu nekega 
cilja, in najpomembnejše: vodi ga k tistemu, kar sledi (Whitton in Moseley, 2012). 

Predvsem zaradi interaktivnosti in možnosti poustvarjanja navideznega resničnega 
okolja mnogi pedagoški strokovnjaki vidijo velik potencial v uporabi računalniških iger v 
izobraževanju. Zato ni presenetljivo, da se je oblikoval pojem igrifikacija in podmnožica 
računalniških iger, ki jih opredeljujemo kot didaktične računalniške igre. 

2.2 Didaktična računalniška igra 

Poglejmo si nekaj osnovnih opisov in definicij, ki so jih teoretiki podali tekom 
preučevanja didaktičnih računalniških iger: 

- Patric Felicia: Didaktična računalniška igra je zasnovana z namenom, da 
pripomore k izboljšanju razumevanja določene učne vsebine (Felicia, 2011). 

- Sara De Freitas: Didaktična računalniška igra je aplikacija, ki vključuje elemente 
video ali računalniške igre, z namenom izboljšanja učne izkušnje pri podaji 
določenih učnih ciljev, povratne informacije in izkušnje (Whitton, 2010). 

- Begoña Gros: Izobraževalna igra mora imeti dobro definirane učne cilje in mora 
spodbujati razvoj učnih strategij, ki povečajo kognitivne in intelektualne 
sposobnosti učenca (Zapušek in Rugelj, 2013). 

Zaradi raznolikosti definicij in opisov se bomo za naše potrebe osredotočili na 4 ključne 
elemente, za katere Malone in Garris menita, da dodajo izobraževalno vrednost 
računalniškim igram (Whitton in Moseley, 2012). Ti so čutni dražljaj, fantazija, izziv in 
radovednost. 

- ČUTNI DRAŽLJAJ (vidna in slušna predstavitev izobraževalnega materiala ter 
učni cilji): Učni cilji v izobraževalni igri so integrirani v cilje igre, ki običajno 
razkrivajo zgodbo. Poleg podaje teoretične snovi imajo računalniške igre možnost 
vpeljave učnih ciljev, ki se razvijejo le preko dejanj oziroma aktivnosti (razvoj 
motoričnih sposobnosti, izboljšanje strategije razmišljanja ipd). V igro lahko 
vključimo razne zvočne in vizualne elemente, ki igralcu nudijo nazornejši prikaz 
določene učne teme, posledično pa pristnejšo učno izkušnjo. S pomočjo 
računalniške igre lahko ustvarimo okolje z ustreznim učnim materialom, ki ga 
predstavljajo razne spletne strani, blogi, fotografije, videi, pisma, poročila, 
časopisni članki, učni listi, križanke ipd.; le-ti pa so smiselno vgrajeni v 
mehanizem igre (Whitton in Moseley, 2012). 

- FANTAZIJA (okolje postavljeno v navidezno resničnost): Z znanjem, ki naj bi bilo 
trajno in zapomnljivo (kasneje prodorno in uporabno) moramo čutiti neko 
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konstantno povezanost. Povezovanje predhodnega teoretičnega znanja z 
resničnimi situacijami je bistvenega pomena. Vygotsky je ta nivo znanja opisal kot 
pojav v območju bližnjega razvoja učenca – ko se vajenec uči od mojstra, v 
našem primeru igralec od igre (Whitton in Moseley, 2012). Preproste igre se 
uporabljajo predvsem za učenje nižjih taksonomskih ravni znanja, kot so učenje 
dejstev in podatkov, medtem ko je za višje ravni bolj primerna igra, ki vsebuje 
elemente resničnega sveta. V primerih, ko so ogrožena življenja (na primer 
pilotiranje, izvajanje operacij, ipd.), je proces učenja sestavljen iz preučevanja, 
ugotavljanja in testiranja, na čim bolj realen način. Takojšnja in izčrpna povratna 
informacija, vzpostavljeni standardi in predpisane akcije so kritični dejavniki 
uspešnosti učenca. Igre in simulacije so vedno imele veliko vlogo v medicini, 
vojski ali pilotiranju, sedaj pa so jih začeli uporabljati tudi v tovarnah, telefonskih 
centrih, maloprodajnih trgovinah in v šolstvu na splošno (Kapp, 2012). 

- IZZIV (zahtevnost in spodbujanje učenca): Izziv je v igri ključen, saj ima zaradi 
njega igralec željo, da igro igra in da z igranjem nadaljuje. Whitton izziv 
opredeljuje kot idejo za aktivnost, ki je težka za izvajanje, zahteva premislek in 
poglobitev, po uspešni razrešitvi pa sledi občutek zadovoljstva (Whitton in 
Moseley, 2012). Pomembno je, da igra učenca postavi v situacijo, v kateri se bo 
počutil izzvanega. Ne glede na to, kateri mehanizem ali kombinacijo mehanizmov 
izberemo, mora igralec čutiti, da je zahtevnost naloge na primernem nivoju (Kapp, 
2012). Tudi Csikszentmihalyi je prepričan, da ko raven znanja igralca sovpada z 
ravnjo težavnosti igre lahko igralec preide v tako imenovanje stanje »flow«, ki 
velja za najbolj zaželeno, saj predstavlja optimalno izkušnjo, ki naj bi jo igralec 
doživel med igranjem igre (Whitton in Moseley, 2012). 

- RADOVEDNOST (želja po učenju oz. vedenju): Medtem ko igre ne morejo biti 
vedno motivacijske, zagotovo vsebujejo elemente motivacije. Na raven interesa 
ima vpliv veliko faktorjev: ustrezna zahtevnost posamezne ravni, motiviranost za 
začetek igranja igre, prepričanje, da je cilj dosegljiv, občutek kontrole ipd. 
Radovednost v igralcu lahko spodbudi tudi negotovost rezultata. Če je igralec 
prepričan, da bo zmagal, bo igra dolgočasna, če je prepričan, da bo izgubil, bo 
brezpomenska. Malone predlaga štiri načine, ki zagotovijo, da je cilj za igralca 
nepredvidljiv, kar posledično spodbudi njegovo radovednost: različne ravni 
težavnosti, sestavljeni cilji, skrite informacije in naključja, ki v igralcu spodbudijo 
željo po vedenju in odkrivanju zgodbe (Whitton in Moseley, 2012). 

Elementi morajo biti premišljeno vključeni v osnovno platformo igre. Cilji in pravila, 
smiselno okolje za učenje, privlačna zgodba, takojšnja povratna informacija, visoka 
stopnja interaktivnosti, izzivi in naključni elementi presenečenja so pomembni elementi 
uspešno zasnovanih didaktičnih računalniških iger. Zaradi kompleksnosti, ki jo zahteva 
uspešna didaktična igra, je ustrezno podprtih izobraževalnih iger, ki bi bile na voljo 
pedagoškim delavcem v slovenskih osnovnih šolah, malo. Dostopne so predvsem 
preproste igre, ki temeljijo na behaviorističnem pristopu. Gre sicer za bolj dinamično 
posredovanje znanja, kakršnega ponuja knjiga ali statična spletna stran, pa vendar nam 
računalnik lahko ponudi optimalnejšo izrabo. 
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2.3 Igrifikacija 

Igrifikacija uporablja mehanizme igre, da privabijo posameznika k aktivnostim, ki ga sicer 
ne navdušijo. Strmi k reševanju problemov, motiviranju učenca in spodbujanju učenja z 
uporabo tehnik igre (Kapp, 2012). 

Poglejmo si nekaj osnovnih opisov in definicij, po katerih so se zgledovali ali pa so jih 
oblikovali teoretiki tekom preučevanja igrifikacije: 

- Nicola Whitton: Igrifikacija je integracija mehanizma igre in igralnega razmišljanja 
v okolju, ki sicer ni igra; za spodbujanje motivacije, predanosti in zabave (Whitton 
in Moseley, 2012). 

- Gabe Zichermann: Igrifikacija je proces uporabe mehanizma igre in igralnega 
razmišljanja, ki ga uporabljamo v igri; za spodbujanje posameznika k reševanju 
problemov (Kapp, 2012). 

- Amy Jo Kim: Igrifikacija je uporaba tehnik igre, da aktivnost postane bolj 
zanimiva, dinamična in zabavna (Kapp, 2012). 

- Wikipedija: Igrifikacija je uporaba igralnih mehanizmov za ne-igralne aplikacije, 
namenjena predvsem potrošnikom. Tehnologijo skuša predstaviti bolj privlačno, 
preko spodbujanja določenega obnašanja pa izkorišča človekovo psihološko 
nagnjenost k uporabi iger. Glavni namen igrifikacije je spodbuditi posameznika k 
opravljanju dejanj, ki jih običajno dojema kot dolgočasna (Kapp, 2012). 

Cilj igrifikacije, kot tudi iger za izobraževalne namene, je ustvariti sistem, ki bo privlačil 
učenca na nivoju abstraktnega izziva, ga definirati s pravili, odzivnostjo (interaktivnostjo) 
in povratno informacijo ter zastaviti merljiv rezultat, ki bo igralca idealno izzval na 
intelektualni in emocionalni ravni. Poleg ustrezne tehnične strokovnosti moramo pri 
igrifikaciji ali didaktičnih računalniških igrah paziti na privlačno grafično podobo in dobro 
zasnovano izkušnjo, saj v nasprotnem primeru igrifikacija ne more biti uspešna (Kapp, 
2012). 

Igrifikacija ima velik potencial uporabe pri pouku matematike, saj so učenci naveličani 
dolgočasnega prostega računanja in operiranja s števili. Želijo si reševanja matematičnih 
problemov, dinamičnosti in predvsem povezave z resnično izkušnjo. Kot rešitev nam 
tehnologija ponuja uporabo iger, v katerih je igrifikacija vključena kot osrednji 
mehanizem. Vendar pa se moramo zavedati, da pri nekaterih učnih temah igrifikacija ne 
bo delovala ali ne bo imela vidnejšega učinka, saj različne učne teme za optimalno 
izkušnjo učenca zahtevajo različne tehnike posredovanja znanja (Kapp, 2012). 

V nadaljevanju se bomo seznanili z ustreznimi pristopi, ki podkrepijo uporabo didaktičnih 
računalniških iger v izobraževanju, in tehnikami igrifikacije, ki ustrezajo določeni 
klasifikaciji znanja in so primerne za uporabo v didaktični igri. 

3 Uporaba tehnik igrifikacije v didaktičnih računalniških igrah 

Pri tradicionalnem poučevanju obstajajo različni pristopi posredovanja znanja in te 
pristope lahko na primeren način vključimo tudi v igre (Whitton in Moseley, 2012). 
Učence moramo seznaniti z dejstvi, koncepti, pravili in postopki, ki jih bodo kasneje 
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potrebovali pri konkretnem reševanju nalog. Velik problem, s katerim se soočajo 
izobraževalne ustanove je, da želijo učitelji z enakimi tehnikami in pristopi učencem 
posredovati različne tipe znanj. Podobna težava se pojavi pri uporabi didaktičnih 
računalniških iger. Znanje, ki naj bi ga učenec pridobil, mora sovpadati z izbrano tehniko 
igre in mehanizmom, uporabljenim za igrifikacijo (Kapp, 2012). 

Prve računalniške igre so temeljile na behavioristični teoriji; še danes je močno prisotno 
behavioristično razmišljanje. Whitton je prepričana, da je vzrok predvsem v lažjem 
snovanju igre, saj omenjeno razmišljanje temelji na standardiziranih vzorcih, rezultat pa 
je tudi lažje merljiv. Takšen tip iger je učinkovit pri prepoznavanju in priklicu znanj, torej 
tam, kjer učenci usvajajo deklarativni tip znanja. V tem primeru igra običajno nima 
zgodbe, ki bi se tekom igranja razvijala, ravno tako pa ne potrebuje umestitve v smiseln 
kontekst. Posledično ugotovimo, da ne vsebuje vseh elementov, ki smo jih podali pri 
opredelitvi igre, a jo kljub temu uvršamo med igre. Vzrok je v tem, da nudi interaktivnost 
in takojšnjo povratno informacijo, kar nekaterim teoretikom zadostuje. V nasprotju z 
behavioristično teorijo pa lahko pri konstruktivističnih pristopih in izkustvenem učenju 
povežemo kar nekaj vzporednic s komponentami didaktične izobraževalne igre. Igre 
učencu zagotovijo smiseln kontekst aktivnosti, kjer lahko raziskuje in si oblikuje lastno 
mnenje v varnem okolju. Omogočajo mu reševanje avtentičnih nalog, ki lahko igro 
preslikajo v resnične situacije. Kadar učenec naleti na neskladje s svojim predhodnim 
znanjem, doživi miselni konflikt, ki ga spodbudi k raziskovanju. Zaradi varnosti, ki jo igre 
ponujajo znotraj igralnega sveta, lahko učenec preizkuša svoje hipoteze, išče prave poti 
in predvsem oblikuje svoje znanje na podlagi povratnih informacij, ki so največkrat 
podane vizualno (točke, življenjska lestvica, razkritje skrivnosti v zgodbi ipd.) in sledijo 
izvedeni akciji. Tu v ospredje pride pristop izkustvenega učenja, ki se opira na idejo, da 
se učenci učinkoviteje učijo z odkrivanjem in doživljanjem ter tako izzovejo lastna 
spoznanja in razumevanje določene izkušnje (Whitton in Moseley, 2012). 

Računalniške igre, pa tudi računalnik na splošno, so primeren pripomoček za podporo 
konstruktivističnemu in izkustvenemu modelu učenja predvsem zaradi zmogljive 
interakcije in hitrega odziva. Kompleksnost posledic seveda ne bo tako bogata, kot bi 
lahko bila v realnem svetu, vendar pa igre in simulacije učencu omogočajo 
udejstvovanje in nabiranje izkušenj v svetu, ki je fizično in kognitivno varen (Whitton in 
Moseley 2012). Eksperti so razvili shemo, kjer so skušali tradicionalne metode učenja 
preoblikovati v ustrezno uporabljene tehnike v igri. Deklarativno ali faktično znanje je na 
dnu hierarhične lestvice, saj brez tega znanja učenec ne more usvojiti višjih nivojev. Ko 
učenec enkrat usvoji dejstva, lažje razume koncepte, ko ima opravka z dvema ali več 
koncepti, pa lahko ugotavlja pravila. Več pravil vodi do ugotavljanja postopka (Kapp, 
2012). 

V nadaljevanju bomo pobliže preučili načine vpeljave mehanizma igrifikacije pri 
poučevanju matematike (glede na različne tipe znanja) in skušali najti primerno 
alternativo tradicionalnim metodam posredovanja z uporabo različnih tehnik v igrah. 

3.1 Deklarativno znanje oziroma priklic 

Deklarativno ali faktično znanje je tip znanja, ki se ga lahko naučimo le s pomnjenjem. 
Za faktično znanje določenega področja veljajo dejstva, žargonske besede, terminologija 
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in kratice (Kapp, 2012). Tudi v matematiki za sporazumevanje uporabljamo razne 
terminološke besede, kot so: trikotnik, funkcija, izjava in podobno. Učenci se srečajo s 
simbolnimi zapisi za različne računske operacije in izjavne veznike, ravno tako pa se 
seznanijo z osnovnimi formulami, ki jim pomagajo pri izračunavanju zahtevnejših 
računov. Deklarativno znanje je osnova, učenec pa mora za uspešen napredek razumeti 
smisel priklicanih dejstev kot tudi povezave med njimi (Magajna, 2010/2011). 

Metode učenja 

- Povezovanje: podatke povezujemo z ustreznimi in neustreznimi povezavami, 
dejstva prikazujemo v kontekstu, novo znanje pa povezujemo s predhodnim. 

- Organiziranje: dejstva razvrščamo v logično smiselne skupine v obliki tabel, 
diagramov, kratic ipd. 

- Združevanje: besede povezujemo k sliki ali definiciji. 
- Ponavljanje: dejstva neprestano ponavljamo (spodbujanje memorizacije) (Kapp, 

2012). 

Tehnike v igri  

- Zgodba: dejstva si lažje zapomnimo, če jih povežemo v zgodbo, saj nam ta lahko 
omogoči bogato učno izkušnjo in lažji priklic znanja. 

- Sortiranje: na ravni faktičnega znanja ni potrebno, da razumemo različne 
kategorije umeščanja ali razvrščanja določenega objekta, potrebno je, da znamo 
prepoznati, kam izbran objekt sodi. 

- Ujemanje: učenec povezuje slike ali besedila z drugo sliko oziroma besedilom. 
- Ponovno igranje: dejstva si lažje zapomnimo, če igro igramo večkrat, pri tem pa 

želimo, da so naloge in posledice različne, vendar še vedno podobne. 
- Postavljanje vprašanj: naključno izbiranje vprašanj iz množice vprašanj na 

podobno temo nam omogoča intenzivnejše ponavljanje (Kapp, 2012). 

3.2 Konceptualno znanje 

Pri konceptualnem znanju razvrščamo podobne ali sorodne pojme oziroma objekte v 
skupine, glede na eno ali več skupnih lastnosti. Učenci morajo razumeti koncepte, ki jih 
bodo uporabljali pri določenem predmetu (Kapp, 2012). V matematiki se pri 
konceptualnem znanju osredotočimo predvsem na poznavanje in razumevanje 
matematičnih pojmov oziroma konceptov in dejstev. Učenca seznanimo z dejstvi, 
definicijami, načeli in zakonitostmi ter mu omogočimo interpretacijo predpostavk in 
povezovanje v matematičnem kontekstu. Gre za zahtevnejši tip znanja, kjer skuša 
učenec osnovno deklarativno znanje utemeljiti na praktičnih primerih (Magajna, 
2011/2012). 

Metode učenja 

- Povezovanje znanega z neznanim: prispodobe znanih elementov povežemo z 
neznanimi pojmi, katere se moramo naučiti. 

- Zagotavljanje primerov in protiprimerov: seznanimo se z raznimi ustreznimi in 
neustreznimi primeri koncepta. 
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- Pripisovanje razlage: koncept opišemo z lastnostmi (Kapp, 2012). 

Tehnike v igri 

- Ujemanje in razvrščanje: uporabimo znanje o lastnostih določenega pojma in ga 
pravilno umestimo ali pa ga ustrezno povežemo z drugim. 

- Doživljanje koncepta: v varnem okolju namerno delamo napake in raziskujemo 
lastnosti ter posledice, ki se izvedejo po akciji (Kapp, 2012). 

3.3 Proceduralno znanje 

Proceduro sestavljajo navodila, ki so potrebna za izvedbo določene naloge. 
Predstavljajo niz korakov, ki jih je potrebno izvesti v določenem vrstnem redu, da 
dosežemo določen cilj. Pravilno učenje procedur je sestavni del efektivnega delovanja, 
na katerem koli področju (Kapp, 2012). Proceduralno znanje v matematiki se v večini 
nanaša predvsem na poznavanje algoritmov in postopkov. Učenci se seznanijo s koraki 
določenih izračunov, se učijo pravilne izvedbe postopkov, uporabljajo številske 
algoritme, izvajajo geometrijske konstrukcije, izdelujejo tabele in diagrame ter sklepajo o 
pravilnosti in nepravilnosti izjav. Pogosto se zgodi, da učitelji dajo prevelik poudarek 
proceduralnem znanju. Posledično se učenci učijo reševanje tipov nalog brez 
razmišljanja, kar privede do reševanja brez razumevanja in nezmožnost uporabe znanja 
pri podobnih nalogah (Magajna, 2011/2012). 

Metode učenja 

- Začnimo z veliko sliko: seznanimo se z okoljem, v katerem se procedura izvaja in 
njenimi posameznimi deli – diagram, načrt ali shema sta za ta namen najbolj 
učinkoviti metodi. 

- Učimo »Kako« in »Zakaj«: razumimo ozadje koncepta, saj se bomo le tako lahko 
uspešno soočali z nepravilnostmi ali spremembami, ki se lahko pojavijo tekom 
procedure (Kapp, 2012). 

Tehnike v igri 

- Izziv: reševanja problema se lotimo preko neobičajnih ali redko uporabljenih 
procedur, skušajmo razmišljati preko svojega spomina in pomnjenja. 

- Vaja: proceduro vadimo z uporabo nasvetov in namigov. Izpostavimo štiri stopnje, 
ki dodajo dodatno vrednost proceduralni igri: 
- demonstracija – igra demonstrira postopek, mi opazujemo; 
- vaja – imamo vpliv na dogodke in si lahko pomagamo z raznimi nasveti ali 

navodili; 
- igranje modela – sprehajamo se v okolju, izvajamo akcije in sprejemamo 

odločitve brez podanih nasvetov; 
- prosto igranje – prosto raziskujemo okolje igre brez kakršnega koli vrstnega 

reda, reševanja nalog in brez vodenja korak za korakom (Kapp, 2012). 
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3.4 Znanje pravil oziroma problemsko znanje 

Pravila izražajo odnos med koncepti. Oblikujejo parametre, ki narekujejo vedenje s 
predvidljivimi rezultati in zagotavljajo njihovo skladnost (Kapp, 2012). Problemsko znanje 
v matematiki je ključnega pomena, saj učenca pripravi do konstrukcije in uporabe 
lastnega znanja v novih situacijah. Učenec pri reševanju tovrstnih nalog ugotavlja 
uporabnost raznih strategij, podatkov in matematičnih orodij, izvaja miselne veščine v 
novih okoliščinah in presoja smiselnost dobljene rešitve. Tako postane kritični reševalec 
matematičnih problemov, s katerimi se srečuje tudi v vsakdanjem življenju (Magajna, 
2011/2012). 

Metode učenja 

- Zagotavljanje primerov: seznanimo se s pravili v različnih okoliščinah, kar nam 
omogoči izgradnjo lastne strukture znanja in lažje posploševanje. 

- Igranje vlog: prevzamemo vlogo, v kateri moramo upoštevati določena pravila 
(Kapp, 2012). 

Tehnike v igri 

- Doživljanje posledic: pravila vadimo v situaciji, v kateri se meri čas ali kjer 
nabiramo točke ter tako dobivamo takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti ali 
nepravilnosti upoštevanja pravil. 

- Družabne igre: učimo se uporabe pravila preko več dobro oblikovanih možnih 
vprašanj in odgovorov, kjer izbiramo popolnoma pravilne ali delno pravilne (Kapp, 
2012). 

Ugotovimo, da vsako tradicionalno metodo, ki jo uporabimo pri poučevanju, lahko enako 
dobro ali celo bolje prenesemo tudi v igralno okolje. Ravno to pa je cilj igrifikacije – 
narediti učno izkušnjo zanimivejšo in učinkovitejšo. Primerni izbiri mehanizma igrifikacije 
sledi primerna izbira tipa didaktične računalniške igre, ki naj bi (potencialno) učencu 
nudila optimalno učno izkušnjo. V nadaljevanju se bomo seznanili s tipi didaktičnih 
računalniških iger, ki poleg učnih ciljev spodbujajo razvoj ostalih znanj, kot so 
sposobnost hitrega odločanja, reševanja problemov, sistematično razmišljanje ipd. 

4 Tipi didaktičnih računalniških iger 

Poznamo različne tipe didaktičnih računalniških iger, ki glede na svojo zvrst 
posamezniku nudijo različno izkušnjo. Poleg učnih ciljev, vezanih na določeno temo, 
lahko v igro vključimo dodatne cilje, ki lahko izboljšajo učno izkušnjo ter učencu 
pomagajo pri izgradnji trajnejšega znanja. 

Whitton se je osredotočila na sedem osnovnih tipov didaktičnih računalniških iger, ki po 
njenem mnenju dodatno okrepijo učno aktivnost: 

- PUSTOLOVŠČINA (angl. adventure): Igralec igra ključno vlogo pri reševanju 
nalog in pri tem raziskuje navidezno resnični svet, izvaja akcije, ki so pogojene s 
kontekstom, in primerno upravlja z objekti. Običajno je posredi zgodba, ki igro 
povezuje v koherentno celoto, ravno tako pa igralcu omogoča lažje ponotranjenje 
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njene vsebine. Takšne igre v izobraževanju služijo kot pripomoček za reševanje 
problemov, saj omogočajo umestitev v izbrano okolje in so primerne za 
poučevanje zahtevnejših matematičnih konceptov, razumevanje družbe in okolja, 
pa tudi jezikoslovja (Whitton, 2010). 

- PLATFORMA (angl. platform): Igralec raziskuje okolje tako, da izvaja akcije, ki so 
dovoljene (premikanje levo – desno, gor – dol, pobiranje cekinov ali zakladov za 
dosego cilja ipd.). Takšne igre zahtevajo predvsem fizične spretnosti in 
sposobnost hitrega odločanja, ki jih igralec tekom igre krepi. Razvija strategijo 
reševanja, nauči se refleksnega razmišljanja in razvija koordinacijo oči ter gibov. 
Takšne igre so primerne predvsem pri utrjevanju hitrega računanja, kjer igralcu 
nove naloge podajamo naključno, za izbran odgovor pa dobi takojšnjo povratno 
informacijo (Whitton, 2010). 

- UGANKA (angl. puzzle): Igralec se sreča z reševanjem slikovnih, besednih, 
matematičnih pa tudi logičnih problemov. Pogosto gre za tradicionalne spletne 
križanke, sudokuje, domine, ladjice ali druge logične uganke. Ti lahko 
predstavljajo samostojni del igre, še bolje pa je, če jih vključimo v drugi tip, npr. 
mini igro (na primer za osnovo vzamemo pustolovski tip igre, v katero vključimo 
nekaj ugank kot element sprostitve). Takšen tip igre spodbuja različne tipe 
učenja, vključno z logičnim razmišljanjem, prostorskim zavedanjem, 
matematičnimi sposobnostmi ipd. (Whitton, 2010). 

- IGRA VLOG (angl. role play): Igralec se poistoveti z glavnim junakom v 
navidezno resničnem svetu in tako prevzame njegovo identiteto. Učenje s 
pomočjo takšnih iger krepi tako problemsko reševanje kot tudi razvoj strategije. 
Takšen tip iger je uporaben pri razvoju socialnih spretnosti igralca, razvoju 
interakcij in delu po naprej določenem scenariju (Whitton, 2010). 

- STRELSKE IGRE (angl. shooter): Primarno gre sicer za uporabo orožja, ki igralcu 
služi kot pripomoček za uničenje nasprotnika. Ozadje tega tipa igre ni v skladu s 
šolsko etiko, vendar zaradi kompleksnosti in potrebe po uporabi strategije lahko 
igralcu koristi pri organizaciji, planiranju in timskemu delu. Takšen tip igre namreč 
vsebuje kombinacijo razvoja spretnosti in strategije, igralcu pa omogoča 
raziskovanje navidezno resničnega okolja (Whitton, 2010). 

- ŠPORTNE IGRE (angl sports): Igralec simulira igranje poljubnega športa. 
Običajno temelji na fizični spretnosti in interakciji, v zadnjem času vključuje tudi 
gibanje (razvoj plesnih preprog in igralnih konzul). Igralci pri tem tipu iger krepijo 
sposobnost hitrega odločanja, se učijo primerne taktike ter športnih pravil. 

- STRATEŠKE IGRE (angl. strategy): Igralec strateško sprejema odločitve, da bi 
dosegel končni cilj. Takšne igre so primerne predvsem za krepitev sposobnosti 
načrtovanja, sprejemanja odločitev, uporabo strategij, testiranje hipotez, 
opazovanje posledic dejanja, razvijanje vodstvenih sposobnosti ipd. (Whitton, 
2010). 

Ne glede na delitev določenih tipov iger ugotovimo, da večina današnjih iger vsebuje 
kombinacijo več tipov iger. Vzrok je predvsem v tem, da določeni predmeti, posledično 
pa tudi učne teme, vsebujejo različne učne cilje, ki so lažje prikrito integrirani v določen 
tip igre. V nadaljevanju bomo z namenom lažje izbire ustreznega tipa igre in mehanizma 
igrifikacije pobližje pogledali temo osnov matematične logike. 
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5 Didaktične računalniške igre in tema osnov matematične logike 

Osnove matematične logike predstavljajo vejo matematike, ki se, bolj kot na računanje 
in številke, osredotoča na besedno izražanje in sklepanje ter temelji na izjavnih pravilih. 
Bolj kot sama rešitev je pomembna pot, po kateri pridemo do nje. 

Mehanizmi igrifikacije, katere bi lahko uspešno vključili v didaktično računalniško igro za 
poučevanje osnov matematične logike, so uporaba zgodbe pri usvajanju deklarativnega 
znanja (sem štejemo predvsem terminologijo izjav ter izjavnih povezav) in doživljanje 
okolja (kjer učenec lažje izoblikuje konceptualno znanje posameznih izjavnih povezav). 
Omogočena takojšnja povratna informacija, ki ponudi optimalno doživljanje posledic, 
učenca uči primerne uporabe pravil logičnega sklepanja. Z nasveti in raznimi namigi ga 
pravilno usmeri v povezovanje pravil, kar spodbudi njegovo proceduralno znanje 
kompleksnejšega sklepanja. 

Če se osredotočimo na primeren tip didaktičnih iger, bi bila to kombinacija pustolovščine 
in igre vlog z vmesnimi ugankami. Smullyan v svojih knjigah ponudi veliko idej za 
poustvarjanje konteksta (vitezi in oprode, prebivalci Marsa in Venere, levičarji in 
desničarji ipd), njegov pester nabor zgodbic pa postavlja zanimiv okvir pustolovske 
zgodbe ali avanture. 

Glede na to, da je logika izbirni predmet na predmetni stopnji in da je pri samem pouku 
matematike skopo obravnavana, bi lahko z uvedbo računalniške igre v učencih 
spodbudili interes in željo po odkrivanju zakonov matematične logike na splošno. 

V nadaljevanju se bomo seznanili z različnimi pogledi, ki zagovarjajo uporabo didaktičnih 
iger pri poučevanju in tistimi, ki jim nasprotujejo. Vsaka novost ima dobre in slabe strani, 
zato je pomembno, da se seznanimo z obema vidikoma, saj bomo le tako lahko 
uspešno poudarili prednosti, obenem pa se skušali izogniti slabostim, s katerimi se 
bomo pri uporabi iger lahko srečali. 

6 Prednosti uporabe didaktičnih računalniških iger pri poučevanju 

Okvirni vidiki, ki kažejo na pozitivno uporabo didaktičnih računalniških iger so: 
interaktivnost, vaja, motivacija, takojšnja povratna informacija, podpora igralcu, digitalna 
pismenost in zgodba. 

- INTERAKTIVNOST: V igri lahko igralec eksperimentira, raziskuje in poizkuša 
nove stvari brez tveganja negativnih posledic izven igre. Omogočena mu je 
svoboda in nadzor nad oblikovanjem nove identitete glavnega junaka ter 
interakcija z okoljem in z drugimi osebami zgodbe, ki lahko spreminjajo potek 
igre. Igralcu nudi občutek užitka in veselja ter odstrani stres in pritisk, ki je večkrat 
prisoten v formalnem izobraževanju (Whitton in Moseley, 2012). 

- VAJA: Delati napake v igri ni le bistven del igre, temveč je tudi neizogiben, če 
igralec želi napredovati iz novinca v ekspertnega igralca. V primeru, da mora 
igralec premagati nasprotnika ali napredovati v višjo raven, ima dovolj priložnosti, 
da isto nalogo rešuje večkrat in prilagaja strategijo, dokler ne doseže cilja 
(Whitton in Moseley, 2012). 
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- MOTIVACIJA: Medtem ko igra ne more biti vedno motivacijska, pa zagotovo 
vsebuje elemente motivacije takrat, ko igralec igro igra. Na raven interesa v igri 
ima vpliv veliko faktorjev, vključno z ustrezno zahtevnostjo posamezne ravni, 
motiviranost za začetek igranja igre, prepričanje o dosegljivosti cilja in občutek 
kontrole ali optimalno doživljanje igre (stanje »flow«). Igre ponujajo drugačen 
način prenosa in sprejemanja znanja, ravno tako pa so uporabljene različne 
metode, ki motivirajo učence z različnimi učnimi stili (Whitton in Moseley, 2012). 

- PODPORA IGRALCU: Večina iger igralcu nudi večjo podporo v začetnih fazah 
igranja. Običajno so cilji igre na začetku zato manjši in lažje dosegljivi, igra pa je 
vodena z raznimi namigi ali omejitvami glede izvedenih akcij. Vse prilagoditve 
igralcu omogočijo hitrejše sprejemanje igralnega sveta in nabor pozitivnih točk, 
kar mu poveča motivacijo in željo po nadaljevanju igre. Postopoma preizkušnje v 
igri postanejo zahtevnejše in manj predvidljive, z njimi pa se niža tudi podpora 
igralcu (Whitton in Moseley, 2012). 

- POVRATNA INFORMACIJA: Povratna informacija na izvedeno akcijo je 
ključnega pomena za igralca, saj lahko, glede na predhodno učinkovitost, 
prilagaja svoje nadaljnje akcije. Glavna prednost povratne informacije v 
računalniških igrah je občutek resničnosti in neposredna povezanost z izvedeno 
aktivnostjo, posredovana pa je lahko tudi v obliki namigov ali nasvetov. 
Računalniške igre ponujajo različne načine za podajo povratnih informacij: lahko 
so zapisane – branje opomb, oznak; govorne – ko igralec ali osebe v igri govorijo; 
vizualne – spremembe v okolju, na objektu; ali slušne – zvočni efekti (Whitton in 
Moseley, 2012). 

- ZGODBA: Pripoved omogoča učencu, da se postavi v vlogo drugega človeka 
(lika v igri) in razmišlja o problemu preko alternativne perspektive. Igri omogoči 
osebnostni element in postavi abstraktno situacijo v realen kontekst z namenom 
in pomenom. Zaradi umestitve učenja v pravi kontekst zgodbe ima učenec večje 
zanimanje, pa tudi možnost lažjega umeščanja novo pridobljenega znanja v 
druge situacije (Whitton in Moseley, 2012). 

- OKOLJE: Z znanjem, ki naj bi bilo trajno in zapomnljivo (kasneje prodorno in 
uporabno), moramo čutiti konstantno povezanost. Že od nekdaj so se učenci 
praktično izobraževali v obliki vajeništva. Tudi danes študentje medicine po 
začetnem usposabljanju preživijo veliko časa kot opazovalci zdravnikov na 
oddelkih in si predhodno teoretično znanje izpopolnjujejo z opazovanjem 
resničnih situacij. V večini primerov moramo najti način, da učencem ustvarimo 
umetno okolje, ki je še vedno dovolj resnično za napredek njihovega praktičnega 
znanja (Whitton in Moseley, 2012). 

- DIGITALNA PISMENOST: Računalniške igre imajo ogromno lastnosti, ki 
pripomorejo k boljšemu učenju na splošno, obenem pa tudi spodbujajo k razvoju 
digitalne pismenosti učenca. Računalniške igre omogočajo igralcu, da ima hkrati 
izkušnjo z vizualnim in slušnim medijem ter da lahko upravlja z zbiranjem 
podatkov na različnih mestih. Sposobnost prepoznavanja, evalvacije in zbiranja 
pomembnih informacij v poplavi vseh podatkov je ključnega pomena v digitalni 
dobi (Whitton in Moseley, 2012). 
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7 Slabosti in pomisleki uporabe didaktičnih računalniških iger pri poučevanju 

Digitalna tehnologija je v izobraževalnih ustanovah prisotna že desetletja, vendar pa se 
uspešnost generacij glede na dosežke ali prikazano znanje bistveno ne razlikuje. 
Prensky in Glee ugotavljata, da je vzrok lahko v pomanjkanju dobrih računalniških iger 
ali v njihovi nepravilni uporabi (Zapušek in Rugelj, 2013). Lahko imamo izvrstno 
računalniško igro, a negotovega učitelja, ki je ne bo znal pravilno uporabiti; ali ravno 
obratno, izkušenega učitelja, vendar neprimerne računalniške igre, ki ne pokrivajo 
zahtevanih učnih ciljev. Pri izbiri primernega digitalnega gradiva moramo tako biti 
prepričani v svoje zmožnosti in pazljivi, da le-ta ustreza zahtevani strokovnosti. 

Glee pravi, da v kompleksni didaktični računalniški igri igralec razvije tri identitete: 
virtualno in realno identiteto, ki se oblikujeta znotraj in zunaj prostora igre, ter 
projekcijsko identiteto, ki zajema vzpostavitev povezave med virtualnostjo (navidezna 
resničnost) in realnostjo (resničnost). Projekcijska identiteta tekom igre stalno prehaja 
med virtualno in realno, učiteljeva naloga pa je, da igralca usmerja k njenemu 
usklajevanju (Wagner in Wernbacher, 2013). 

Glede primernosti uporabe nam lahko veliko pove tudi osemletna raziskava uspešnosti 
poučevana z didaktičnimi računalniškimi igrami, ki je bila izpeljana s strani avstrijskega 
Ministrstva za izobraževanje (Wagner in Wernbacher, 2013). Njihove glavne ugotovitve 
so sledeče: 

- Samo digitalne igre ne izobražujejo, to delajo učitelji: učitelj je osrednji element pri 
poučevanju z računalniškimi igrami. Medij bo namreč vedno le medij, učitelj pa je 
vmesnik. Interakcijo učitelj učenec za enkrat digitalna naprava ne more 
nadomestiti (Wagner in Wernbacher, 2013). 

- Učitelji, ki uporabljajo igro pri poučevanju, sami morda iger na igrajo: glavna 
naloga učitelja je, da skrbi, da sta realna in virtualna identiteta učenca dokaj 
skladni oziroma da vodita do doseganja učnega cilja. Njegova naloga je usmerjati 
učence in jim pomagati pri sinhronizaciji učnih procesov. Učitelj ima vlogo vodje 
procesa, ki skrbi za koherentno pedagoško posredovanje oziroma usklajevanje, 
pri tem pa ni nujno, da je tudi sam ljubitelj računalniških iger (Wagner in 
Wernbacher, 2013). 

- Učenci, ki igre igrajo v prostem času, bodo pri poučevanju s pomočjo 
računalniških iger pridobili več: Prensky trdi, da živimo v visoko tehnološki dobi, 
kjer so učenci digitalni domorodci. To pomeni, da so tehnološko podkovani, da 
poznajo koncept delovanja digitalne tehnologije ter da imajo vsa potrebna 
digitalna znanja. Zavedati se moramo, da obstajajo učenci, ki sicer spadajo v 
digitalno dobo, vendar pa jih računalniške igre ne zanimajo. Kar 20 % učencev v 
raziskavi ni pokazalo interesa – posledično pa tudi niso imeli koristi od 
poučevanja preko računalniških iger (Wagner in Wernbacher, 2013). 

Tako kot za vsako učno gradivo je tudi uspešnost uporabe didaktičnih iger v 
izobraževanju odvisna od več dejavnikov. Ni dovolj, da imamo dobro didaktično 
računalniško igro, potrebujemo tudi ustreznega pedagoškega delavca in motivirane 
učence. Le tako bomo dosegli največ, kar nam lahko igra kot izobraževalni digitalni 
medij ponudi. Poleg strahu, da so pedagoški delavci premalo izobraženi za vpeljavo 
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didaktične računalniške igre v pouk, se pojavljajo tudi pomisleki glede nasilja, ki je ključni 
element splošnih popularnih računalniških iger. Kriegiel opozarja na možne negativne 
učinke, kot možno posledico pa navaja razne napade učencev v ameriških šolah 
(Kriegiel, 2012). 

Potrebno je, da smo pri izbiri igre pazljivi, saj je le-ta lahko škodljiva, če uči napačne 
stvari. Preden igro posredujemo v uporabo učencu, jo torej temeljito preučimo in se 
prepričamo o njeni primernosti. Dobro je tudi, da se z učenci pogovorimo o ozadju igre in 
se tako izognemo potencialnim negativnim posledicam, ki bi jih igra lahko povzročila v 
realnem svetu. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na vključevanje didaktičnih računalniških iger v učni 
kurikulum in se seznanili z možnostjo integriranja računalniških didaktičnih iger v učni 
proces. 

8 Vključevanje didaktičnih računalniških iger v učni kurikulum 

Proces poučevanja ali učenja je zahteven. Pogosto se srečamo s temami, ki so težko 
razložljive na tradicionalen način, uporaba frontalne razlage pa ne prinese pravega 
rezultata. Večkrat so učenci prepričani, da so nekatere učne teme popolnoma 
neuporabne v resničnem življenju in v njih ne vidijo koristne povezave, medtem ko 
učitelji zagovarjajo, da so ti učni cilji le osnova, njihova uporabnost pa pride do izraza pri 
zahtevnejših temah (Whitton in Moseley, 2012). 

Podobno velja tudi za uporabo iger v izobraževanju: učenci so prepričani, da jih igre 
odvrnejo od pravega objekta učenja, podoben odnos imajo tudi njihovi starši. Največ 
težav se pokaže pri vprašanju integracije igre v katerikoli učni sistem. Glavni vprašanji 
sta: kako igre prilagoditi državnemu ali lokalnemu kurikulumu in kako prepričati 
odgovorne na višjih izobraževalnih področjih, da je igra lahko močan didaktičen 
pripomoček, katerega bi bilo smiselno vključiti v izobraževanje. Ne glede na to, kakšno 
novost želimo vpeljati v poučevanje, mora ta ustrezati trenutnemu učnemu načrtu. Kadar 
se lotimo vpeljave sprememb v pouk, moramo biti potrpežljivi, saj se spremembe ne 
bodo pokazale takoj in verjetno bomo morali na njih počakati več kot leto dni. Vendar pa 
obstaja nekaj načinov, s katerimi lahko, če ne drugega, popestrimo učno uro in tako 
predstavimo učencem nov način podaje učne snovi (Whitton in Moseley, 2012). 

8.1 Metode integriranja 

Didaktične računalniške igre lahko v pouk integriramo na več načinov, sami pa moramo 
presoditi, kateri od njih bi našim učencem najbolje ustrezal. Whitton podaja šest načinov 
integriranja didaktične računalniške igre v pouk (Whitton, 2010): 

- ENKRATNA UPORABA IGER (angl. single-session game): Gre za najbolj 
enostaven in najmanj vsiljiv način vpeljave didaktičnih računalniških iger pri 
pouku. Igro vključimo v določen del učnega procesa z namenom usvojitve 
specifičnega cilja posameznega dela teme. Slabost takšnega načina vpeljave je, 
da učenec zaradi omejene uporabe težko pridobi vse, kar bi mu igra lahko 
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ponudila v daljšem času, saj se mora sprva navaditi in spoznati pomen 
izobraževalne igre (Whitton, 2010). 

- VEČKRATNA UPORABA IGER: Igra se uporabi v okviru dveh ali več učnih ur 
zaporedoma. Še vedno imamo manj možnosti, da bi učenci igro odklonili, hkrati 
pa pride do hitrejše integracije. Pomanjkljivost je, da je druga učna ura, pri kateri 
se bo igra uporabila, lahko drugačna – drugi igralci, drugi interesi, spremenjeno 
zunanje okolje – kar lahko privede do odstopanja in zmedenosti učenca (Whitton, 
2010). 

- IGRE KOT IZBIRNA AKTIVNOST: Gre za popolnoma prostovoljno uporabo igre 
kot pripomočka za učenje ali lažje razumevanje. Težave se lahko pojavijo pri 
usklajevanju. Glede na to, da gre za dodatno dejavnost, lahko nekateri učenci, ki 
bi si sicer želeli sodelovati, igranje zaradi pomanjkanja časa zavrnejo, posledično 
pa igre ne bodo odigrali (Whitton, 2010). 

- VDELAVA IGER: Igra je popolnoma prilagojena učnemu kurikulumu in predstavlja 
središče učenja. Gre za povezano dejavnost z učnim načrtom in prevzema 
glavno vlogo posredovalca znanja. Takšen način je lahko tvegan, saj nekaterim 
učencem takšen tip poučevanja ne bo ustrezal, kar pa je za pridobivanje znanja 
lahko problematično, saj celoten predmet temelji na igri. Obenem je težko poiskati 
ali izdelati igro, ki bi v celoti ustrezala splošnim predpisom in kakovostnim šolskim 
standardom (Whitton, 2010). 

- SPLETNE IGRE: Takšne igre lahko učenci igrajo kjer koli in kadar koli, ne da bi 
se srečali s svojimi soigralci. Lahko jih vključimo v spletne tečaje ali pa učencem 
predlagamo uporabo spletnih okolij, kjer igralci delujejo samostojno ali drug 
drugemu pomagajo z nasveti (Whitton, 2010). 

- MEŠANE REALISTIČNE IGRE: Vsebujejo tako elemente spletnega okolja kot 
tudi osebnega kontakta. Primer takšnega tipa iger so ARG (alternativne realne 
igre), kjer gre za kombinacijo resničnega sveta in spletnih izzivov z namenom, da 
izzove interes, interakcijo in zabavno aktivnost (Whitton, 2010). 

Če se odločimo za vpeljavo didaktičnih iger pri pouku, je dobro, da najprej poizvemo, 
kakšen je interes učencev. V primeru, da imamo v razredu učence, ki niso dobro 
seznanjeni s tehnologijo ali da nikoli niso igrali računalniških iger, je vpeljava takšnega 
načina poučevanja skoraj brez pomena, saj bomo več časa namenili tehnični razlagi igre 
kot strokovni razlagi teme. Sprva tako posežemo po enkratni uporabi, da preverimo 
odziv učencev, šele nato se, na podlagi povratnih informacij učencev, lotimo 
organiziranja pouka, ki bo vključeval dolgoročno uporabo didaktičnih računalniških iger. 

V prejšnjem poglavju smo (na kratko) podali primer uporabe tipa didaktičnih 
računalniških iger in igrifikacije pri poučevanju osnov matematične logike. Preden se 
lotimo konkretnega načrtovanja izobraževalne računalniške igre, ki bo ustrezala 
strokovnim zahtevam predmeta, preučimo učne načrte, ki vsebujejo cilje v povezavi s 
temo matematična logika, osnovnošolske učbenike, kjer se pojavljajo naloge na to temo, 
in učne cilje tekmovanja iz logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. 
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9 Matematična logika v osnovni šoli 

9.1 Učni načrt 

Pri matematični logiki nas poleg vrednosti oziroma resničnosti/neresničnosti posameznih 
izjav zanimajo tudi povezave med njimi in kaj lahko sklepamo, če poznamo njihove 
vrednosti ali pa vrednost pripadajoče sestavljene izjave. V diplomskem delu smo v 
poglavju 2.7 ugotovili, da pri logičnem sklepanju včasih potrebujemo osnovno znanje 
teorije množic. Le ta velja za univerzalni jezik matematike, zato ne čudi, da se z 
osnovnimi koncepti, čeprav na neformalni ravni, učenci srečujejo že zelo zgodaj 
(Zupančič, 2013). Tako učenci že v prvi triadi razvrščajo predmete ali pojme glede na 
določeno lastnost, prepoznavajo odnose med njimi ipd. Sledi predstavitev različnih 
grafičnih ponazarjanj razporeditve predmetov, kot so Euler-Vennov diagram in Carrollov 
ter drevesni prikaz. Učni načrt za prvo triado je tako bolj kot na izjavno logiko (izjave in 
izjavne povezave) skoncentriran predvsem na osnove teorije množic. Podobni učni cilji 
se pojavijo tudi v drugem izobraževalnem obdobju, kjer učenci znanje dopolnijo s 
terminologijo teorije množic; spoznajo pojme podmnožica, unija, presek in prazna 
množica (Žakelj in dr., 2011). V šestem razredu se učenci pri obravnavi enačb in 
neenačb bolj poglobljeno srečajo z izjavami, kjer spoznajo enostavne izjave, ki se 
nanašajo predvsem na odnose med števili. V tretji triadi v splošnem ni moč zaslediti 
učnih ciljev, ki bi ustrezali osnovam matematične logike, se pa pojavljajo razni učni cilji, 
ki namigujejo na uporabo logičnega razmišljanja pri reševanju določenih besedilnih 
nalog. Logični pojmi, kot so izjavni vezniki, pravila sklepanja, kvantifikatorji ipd, so izvzeti 
iz splošnega učnega načrta za matematiko v osnovni šoli (Žakelj in dr., 2011), kar pa ne 
pomeni, da se jih ne poučuje. V sklopu izbirnih predmetov najdemo dva predmeta, ki 
zajemata učne cilje tega področja in sta namenjena učencem tretje triade - matematična 
delavnica in logika. 

Avtorji učnega načrta za izbirni predmet matematična delavnica so, poleg zanimivih tem, 
ki se ne obravnavajo pri rednem pouku matematike, vključili tudi nekaj osnov teorije 
matematične logike. Tako se učenci v sedmem razredu v sklopu Logike seznanijo s 
preprostimi primeri osnovnih veznikov (konjunkcija, disjunkcija, implikacija in negacija), v 
ostalih razredih (osmi in deveti) pa je logika obravnavana le kot obstranska tema 
(Domajnko, Hafner, Kotnik, Magajna in Žakelj, 2004). 

Izbirni predmet logika, katerega učni načrt je spisal Hafner, je skoncentriran predvsem 
na izjavno logiko, kjer učenci rešujejo razne logične uganke in se učijo pravil sklepanja. 
V sedmem razredu se seznanijo z enostavnimi in sestavljenimi izjavami, določajo 
vrednosti sestavljenim izjavam (ob predpostavki, da poznajo vrednost enostavnih izjav), 
učijo se zanikati izjave, rešujejo logične naloge in utemeljujejo rešitev s sklepanjem ter 
obvladujejo pravila sklepanja. V osmem razredu spoznajo osnovna kvantifikatorja 
(eksistenčni in univerzalni) in se učijo zanikanja kvantificiranih izjav, v splošnem pa 
utrjujejo znanje izjavnih povezav iz sedmega razreda. Cilji v devetem razredu so bolj 
tehnično usmerjeni, saj se učenci seznanijo z uporabnostjo računalniških programov za 
poučevanje in učenje logike, obenem pa spoznavajo izrazne možnosti simbolnega jezika 
(Hafner, 2002). 
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Kot smo omenili, so teme matematične logike glede na splošni učni načrt za matematiko 
skopo obravnavane, vendar pa nam to še ne dovoljuje, da podamo zaključek, da se 
povprečen učenec tekom osnovnošolskega izobraževanja, če se seveda ne udeleži 
izbirnih predmetov matematična delavnica ali logika, ne sreča z osnovami matematične 
logike. V nadaljevanju bomo pregledali nekaj učbenikov, ki so bili potrjeni s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter se uporabljajo pri poučevanju 
matematike v slovenskih osnovnih šolah. 

9.2 Učbeniki 

Večina osnovnošolskih učbenikov sledi ciljem učnega načrta. Tako se na nižji stopnji 
pojavljajo predvsem tipi nalog z učnimi cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu (osnove 
teorije množic), v kasnejših razredih pa je tema matematične logike omejena oziroma se 
pri večini eksplicitno ne pojavi. V nadaljevanju bomo naredili kratek pregled učnih ciljev, 
ki se navezujejo na matematično logiko, in povzeli, katere od njih naj bi učenci dosegli 
tekom reševanja nalog iz različnih zbirk učbenikov. Osredotočili se bomo na zbirke 
učbenikov Svet matematičnih čudes (1.-9. razred), Svet matematike (1.-3. razred), 
Matematika (2. in 3. razred), Stičišče (6. in 7. razred), Skrivnosti števil in oblik (6.-9. 
razred) ter Kocka (7.-9. razred). 

Prvi razred 

- Svet matematičnih čudes 1 (Cotič, M. in dr., 2012): 
- Učenec razvrsti elemente glede na določeno lastnost. 
- Učenec na podlagi resničnosti dveh preprostih izjav sklepa o možnostih 

tretje. 
- Svet matematike 1 (Krese, M., Ružič, N., 2003): 

- / 
Drugi razred 

- Matematika 2 (Manfreda Kolar, V., Urbančič Jelovšek, M., 2006): 
- Učenec razvrsti predmete glede na eno lastnost. 
- Učenec razvrstitev predmetov prikaže z Carrollovim diagramom in 

drevesnim prikazom. 
- Učenec ubesedi razvrstitev. 

- Svet matematike 2 (Krese, M., Ružič, N., 2004): 
- Učenec razporedi dane elemente glede na skupne lastnosti. 

- Svet matematičnih čudes 2 (Cotič, M. in dr., 2000): 

- Učenec na podlagi resničnosti dveh preprostih izjav sklepa o možnostih 
tretje. 

Tretji razred 
- Matematika 3 (Manfreda Kolar, V., Urbančič Jelovšek, M., 2006): 

- Učenec razvrsti predmete glede na dve lastnosti v drevesni in Carrollov 
diagram. 

- Svet matematičnih čudes 3 (Cotič, M. in dr., 2008): 
- Učenec razvrsti predmete glede na dve lastnosti. 

- Svet matematike 3 (Krese, M., Ružič, N., 2006): 
- / 
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Četrti razred 

- Matematika za četrtošolc(k)e (Japelj Pavešić, B., Keržič, D., Kukovič, N., 
2004): 

- Učenec na podlagi dveh preprostih izjav sklepa o resničnosti tretje. 
- Učenec na podlagi izjave ugotovi njeno smiselnost. 
- Učenec pravilno zavrne trditev. 

- Svet matematičnih čudes 4 (Cotič, M. in dr., 2012): 
- Učenec s sklepanjem ugotovi, ali je dogodek mogoč, nemogoč ali 

gotov. 
- Učenec razvrsti predmete glede na dve lastnosti. 
- Učenec reši preproste matematične probleme iz logike. 
- Učenec podmnožice oziroma člene podmnožice predstavi s 

Carrollovim, Vennovim in drevesnim prikazom. 
 Peti razred 

- Svet matematičnih čudes 5 (Cotič, M. in dr., 2013): 
- Učenec predstavi preproste kombinatorične situacije s puščičnim 

prikazom, s preglednico in z drevesnim prikazom. 
- Učenec pozna pojme množica, člen (element) množice in podmnožica. 
- Učenec podmnožico oziroma člane podmnožice predstavi s 

preglednico, z drevesnim prikazom in z Vennovim prikazom. 
- Učenec pozna pojma presek in unija množic. 
- Učenec s sklepanjem reši preproste matematične probleme. 

Šesti razred 
- Skrivnosti števil in oblik 6 (Robič, M., Berk, J., Draksler, M., 2006): 

- Učenec pozna pojma izjava in izjavna oblika. 
- Stičišče 6 (Strnad, M., Štuklek, M., 2006): 

- Učenec pozna pojma izjava in izjavna oblika. 
- Svet matematičnih čudes 6 (Cotič, M. in dr., 2004): 

- Učenec pozna pojme množica, člen (element) množice in podmnožica. 
- Učenec podmnožice oziroma člene podmnožice predstavi s 

Carrollovim, Vennovim in drevesnim prikazom. 
- Učenec reši matematične probleme, za katere sam poišče strategijo 

reševanja. 
Sedmi razred 

- Svet matematičnih čudes 7 (Cotič, M. in dr., 2005): 
- Učenec podmnožice oziroma člene podmnožice predstavi s 

Carrollovim, Vennovim in drevesnim prikazom. 
- Učenec reši matematične probleme, za katere sam poišče strategijo 

reševanja 
- Stičišče 7 (Strnad, M., 2010): 

- / 
- Skrivnosti števil in oblik 7 (Robič, M., Berk, J., Draksler, M., 2008): 

- / 
- Kocka 7 (Dornik, M., Simeršek, D., Gatnik, K., Modic, G. in Magajna, Z., 2002 

(prvi del), 2003 (drugi del)): 
- / 
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Osmi razred 

- Svet matematičnih čudes 8 (Cotič, M. in dr., 2006): 

- Učenec rešuje probleme iz logike in zanje najprej poišče strategije 
reševanja 

- Učenec rešuje matematične probleme in zanje najprej poišče strategije 
reševanja. 

- Učenec podmnožice oziroma člene podmnožice predstavi s 
Carrollovim, Vennovim in drevesnim prikazom. 

- Skrivnosti števil in oblik 8 (Robič, M., Berk, J., Draksler, M., 2008): 
- / 

- Kocka 8 (Dornik, M., Smolej, T., Turk, M., Vehovec, M., Poljanec, A., 
Simeršek, D. in Gatnik, K., 2004): 

- / 

Deveti razred 
- Svet matematičnih čudes 9 (Cotič, M. in dr., 2007): 

- Učenec reši matematične probleme, za katere poišče strategije 
reševanja. 

- Skrivnosti števil in oblik 9 (Robič, M., Berk, J., Draksler, M., 2008): 
- / 

- Kocka 9 (Dornik, M., Smolej, T., Turk, M., Vehovec, M., Knez, S. in Gatnik, K., 
2005): 

- / 

Po pregledu učbenikov ugotovimo, da je zbirka učbenikov Svet matematičnih čudes v 
primerjavi z drugimi, najbolj naklonjena matematični logiki. Seveda ne gre za doseganje 
vseh učnih ciljev, s katerimi se učenci seznanijo pri izbirnem predmetu Logika, vendar 
zagotovo dobijo okvirni vpogled v osnove matematične logike. 

9.3 Tekmovanje iz znanja logike 

Večina učencev, ki obiskuje izbirni predmet logika, se odloči za udeležbo na tekmovanju 
iz znanja logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje je 
namenjeno učencem osnovnih šol, dijakom srednjih šol in študentom. V prvi in drugi 
triadi se izvajajo le tekmovanja na šolski ravni, za ostale tekmovalce pa poteka državno 
prvenstvo. Izmed najbolj uspešnih dijakov se v nadaljevanju izbere štiričlanska ekipa, ki 
se udeleži mednarodne lingvistične olimpijade. Tekmovanje se izvaja že od leta 1986 in 
pokriva tri področja: znanje logike, logičnega mišljenja in lingvistike. Organizatorji 
tekmovanja poudarjajo, da je njihov glavni cilj spodbuditi mlade k logičnemu razmišljanju 
in kritičnemu presojanju, kar velja za ene izmed glavnih veščin sodobnega človeka na 
različnih področjih (Logika, 2015). 

Po pregledu nalog, ki se pojavljajo na tekmovanjih iz logike ugotovimo, da se v nalogah 
preverja znanje izjavne logike, sposobnost logičnega razmišljanja in znanje lingvistike. 
Pri prvem tipu nalog učenci rešujejo predvsem uganke o vitezih in oprodah ali o svetu 
Tarskega, drugi tip nalog predstavljajo naloge z razpredelnicami, pri zadnjem pa učenci 
sklepajo o prevodu besednih zvez na podlagi delnih prevodov posameznih danih besed 
(Logika, 2015). 
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Didaktična računalniška igra, ki bi vključevala vse učne cilje, ki smo jih zapisali, bi bila 
preobširna, preveč kompleksna, pa tudi praktično neuporabna tako v razredu kot tudi v 
prostem času. Zatorej se bomo v tem magistrskem delu oziroma pri izdelavi didaktične 
računalniške igre omejili le na nekaj ključnih učnih ciljev osnov matematične logike, kot 
so izjave in izjavne povezave, pravila sklepanja in kvantificirane izjave. 

10 Didaktična računalniška igra Poslednji zmaj na temo osnov matematične 
logike 

Kot smo omenili v začetnih poglavjih, je glavni namen tega magistrskega dela razviti 
ustrezno didaktično in strokovno podprto računalniško igro, ki bo učence navdušila za 
reševanje tovrstnih ugank in problemov. Igra je namenjena učencem od šestega razreda 
dalje, pa tudi starejšim, ki bi se želeli poučiti o osnovah matematične logike. Po pregledu 
teorije, v kateri smo v grobem zajeli glavne komponente računalniške didaktične igre, 
preučitvi učnega načrta, učbenikov in ciljev nalog tekmovanja iz logike ter po pregledu 
osnov teorije matematične logike, kar smo naredili v okviru diplomskega dela 
Matematična logika in logične naloge (Zupančič, 2013), je naš naslednji cilj zasnovati 
igro, ki bo ustrezala kriterijem dobre didaktične računalniške igre. V nadaljevanju bomo 
predstavili okvirno zgodbo didaktične računalniške igre Poslednji zmaj, uporabo 
mehanizmov igrifikacije za ustrezno integracijo izbranih učnih ciljev iz osnov 
matematične logike ter načine uporabe igre pri pouku. 

10.1 Zgodba 

V 2. poglavju smo zgodbo izpostavili kot element povezovanja celotne igre v koherentno 
celoto. Igralec igro lahko igra, če se vanjo vživi, sprejema odločitve na podlagi okolja, 
upošteva pravila in skuša doseči cilj igre. Za vse omenjeno igra potrebuje zgodbo, v 
kateri bodo vsi ti elementi imeli skladnost oziroma smisel. To koherentnost dosežemo le 
s skrbno zasnovano pripovedjo, ki igralca spodbudi k dejanjem, razmišljanju in 
doseganju ciljev. Kot smo že omenili v 5. poglavju je zaradi obravnavane učne teme, 
najboljša izbira tipa igre pustolovščina z dodatki ugank. 

Uvodna zgodba igralcu predstavi zmaja, ki skrbita za uravnoteženost dobrega in 
slabega – Jin in Jang. Z leti je Jin postajal zvit in prebrisan, uspel je vzpostaviti prevlado 
nad Jangom in počasi svet prežemal s temačnostjo, kar je Jangu jemalo moč. Z zadnjimi 
močmi se je Jang uspel rešiti, svojo dobroto pa je vdahnil v svetleče kamne ter jih 
raztresel po svetu. Po legendi naj bi si Jang opomogel, se vrni in vzpostavil ravnovesje v 
svetu. Vendar za to potrebuje pogumnega igralca, ki bo kos dogodivščinam, ki ga 
čakajo. 

Igralca pot vodi skozi gozd v vas in nato v gore. Medtem naleti na kup dogodivščin in 
posameznikov, s katerimi se zaplete v pogovor. Pri nekaterih dobi napotke za naslednji 
kamen, druge pa mora prepričati, da si kamen zasluži. Več kamnov kot zbere, večja je 
možnost, da bo Jang resnično dovolj močan, da premaga Jina. 

Ob reševanju nalog, s katerimi se spopada, igralec opaža razne spremembe na Jangu. 
Najprej opazi bele madeže okoli njega, kasneje pa črne lise. Jang mu sicer zatrdi, da je 
to posledica njegove fizične neprisotnosti in trenutne prevlade Jina, vendar pa kasneje 
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igralec dobi čedalje več namigov, da je zmaj, ki mu pomaga, pravzaprav Jin – črni zmaj, 
ki želi dokončno poraziti Janga. 

V primeru, da ima igralec veliko težav pri reševanju nalog, so kamni prešibki in Jangu ne 
bodo omogočili vrnitve, igralec pa bo na svoji poti poražen. Če pa bo igralec v igri 
uspešno prišel do večine kamnov in ne bo potreboval povsem očitnih namigov, ima 
možnost, da pomaga Jangu na zadnji preizkušnji. Končna odločitev je v igralčevih rokah. 
Lahko se odloči, da Jinu pusti, da vzame svetleče kamne in dokončno naseli svet s 
temačnostjo, ali pa Janga zavaruje pred Jinom in mu omogoči vrnitev. 

10.2 Integracija učnih ciljev 

V 9. poglavju smo omenili, da se bomo omejili le na nekaj ključnih učnih ciljev 
matematične logike, in sicer predvsem na izjavne povezave in logično sklepanje. 
Drugačni tipi znanj potrebujejo drugačno tehniko posredovanja, v našem primeru 
drugačno tehniko igrifikacije. Ni dovolj, da vemo, kaj želimo učenca naučiti, vedeti 
moramo tudi, kako bomo ta cilj dosegli. V nadaljevanju bomo pregledali učne cilje, ki jih 
bomo vključili v igro, in podali načine integracije ter možnosti povratnih informacij v 
didaktični računalniški igri: 

- Učenec zna določiti vrednost sestavljenih izjav, če pozna vrednost enostavnih 
izjav: Pri tem učnem cilju se učenec sreča z osnovnimi izjavnimi povezavami, kot 
so: konjunkcija, disjunkcija, implikacija, ekvivalenca in negacija. Gre za primer 
deklarativnega tipa znanja (poimenovanje določenih izjavnih povezav) in 
konceptualnega (ugotavljanje vrednosti določene posamezne izjave). Učenje in 
preverjanje takšnega tipa znanja vključimo v zgodbo in igralcu omogočimo 
doživljanje koncepta, ki mu poda takojšnjo povratno informacijo. Na začetku 
igralcu predstavimo osnovne izjavne povezave in pravila za določanje resničnosti 
sestavljene izjave. Igralec se v uvodu seznani s primeri sestavljenih izjav ter reši 
nalogo, kjer določi resničnost podane sestavljene izjave. Ob morebitni napaki 
dobi takojšnjo povratno informacijo. Kasneje njegove obtožbe, da je neka izjava 
laž, dobijo utež, saj nabira točke, ki mu lahko onemogočijo prehod najprej v vas, 
kasneje pa tudi prehod v zadnjo sceno. Igralcu omogočimo, da med odločanjem o 
resničnosti podanih izjav uporablja namige in tako razvija strategijo reševanja 
tovrstnih nalog. Z zadnjim namigom, pri začetnih štirih nalogah, omogočimo 
obarvanje enostavnih izjav (resničnost in neresničnost), kar zadostuje minimalnim 
učnim ciljem (poznati vrednost sestavljene izjave ob predpostavki, da pozna 
vrednost enostavnih). 

- Učenec zna rešiti logične naloge: V večini se ta učni cilj opira na problemsko 
znanje. Tu se igralec seznani predvsem z nalogami, ki od njega zahtevajo 
konceptualno in proceduralno znanje matematične logike ter sistematično 
reševanje oziroma ugotavljanje primerne strategije. Igralec iz podanih izjav izlušči 
pomembne podatke in ugotavlja primernost možnih rešitev. Podobno kot pri 
prejšnjem učnem cilju za integracijo uporabimo zgodbo oziroma dialog in mu 
omogočimo doživljanje konteksta ter mu tako podamo takojšnjo povratno 
informacijo za njegova dejanja. Povratna informacija je usmerjena k razlagi, zakaj 
je njegova izbira pravilna ali zakaj je napačna. 
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- Učenec obvlada temeljni pravili sklepanja: Učenec zna veljavnost sklepa ugotoviti 
s tako imenovanimi pomožnimi sklepi, kot sta protislovje in analiza primerov. V 
tem primeru gre predvsem za nabor podanih izjav, ki jih učenec analizira in 
ugotavlja njihovo pravilnost glede na celoto – če poznam neko dejstvo, kaj mi to 
pomaga pri naslednji izjavi. Gre torej za kombinacijo proceduralnega in 
konceptualnega znanja. Primerna uporaba mehanizma igrifikacije je uporaba 
zgodbe, v našem primeru pa tudi uporaba dialoga in reakcija na znana dejstva. 

- Učenec zna zanikati izjave oblike vsak: Pri tem učnem cilju posežemo v osnove 
predikatnega računa. Bolj kot za konceptualno gre v tem primeru za proceduralno 
znanje, saj mora učenec poznati način, kako zanikati izjave takšne oblike. Igralec 
v pogovoru z mimoidočimi, poleg resničnih, dobiva tudi lažne informacije, ki si jih 
mora pravilno interpretirati, da bo njegovo sklepanje in izvedena akcija pravilna. 

- Učenec zna razvrščati elemente v množice glede na zahtevano lastnost: Pri tem 
učnem cilju gre za konceptualno znanje, kjer lahko uporabimo tehniko ujemanja 
in razvrščanje. Igralec bo v igri naletel na vaščane, ki se niso naučili pravilnega 
razvrščanja odpadkov, zato jim bo s svojim znanjem (in z napotki Janga) svetoval 
oziroma sam razvrstil odpadke v ustrezne koše. 

Učni cilji, ki smo jih podali, se običajno ne pojavijo samostojno, ampak jih lahko med 

seboj povežemo v koherentno celoto. Ravno to nam omogoča, da zasnujemo igro, ki bo 

imela povezane izzive, bo učenca aktivirala in ga predvsem spodbudila k logičnemu 

razmišljanju, neprestanemu povezovanju znanih in novih dejstev ter odkrivanju zgodbe. 

Celotna specifikacija didaktične računalniške igre Poslednji zmaj se nahaja v prilogi 

(poglavje 16.1). 

10.3 Uporaba v razredu 

Igra igralcu omogoča pregled in dostop do teoretičnega ozadja igre, ki naj bi ga igralec 
tekom igranja uporabil, vendar pa je za mlajše, predvsem osnovnošolske učence, 
priporočljivo, da jih učitelj pred igranjem igre seznani z osnovami matematične logike. 
Kot smo omenili v 7. poglavju samo z uporabo računalniških iger pri poučevanju ne 
moremo pričakovati drastičnih sprememb glede učenčevega usvajanja znanja. Veliko 
vlogo ima namreč tudi učitelj, ki ima nalogo, da učenca pravilno usmeri in mu da 
podporo za lažji začetek igranja. 

Učna ura z vključitvijo didaktične računalniške igre Poslednji zmaj naj bo, zaradi 
optimalne izkušnje učenca, zasnovana tako, da učencem najprej razložimo, kdaj je neka 
poved izjava in kdaj ne, nato pa jim podamo konkretne primere enostavnih in 
sestavljenih izjav. Sledi naj razlaga veznikov in njihova raba (ponovno na konkretnih 
primerih). Zaradi obširnosti igre je zaželeno, da imamo na voljo vsaj dve šolski uri, saj le 
tako lahko uro izpeljemo kvalitetno (skupaj z razlago in zaključeno igro). V podrobnosti 
razlage se ne spuščamo, saj glavni cilj igre Poslednji zmaj ni, da bi učenci po končanem 
igranju obvladali osnove matematične logike, temveč da jih seznanimo s primerno 
strategijo reševanja tovrstnih nalog in v njih prebudimo interes za reševanje podobnih 
ugank. V prilogi (Priloga 7) se nahaja konkretni primer uporabe igre v razredu. 
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Zaradi žanra računalniške igre (pustolovščina in uganka) je igra lahko odlična motivacija 
ali dodatna dejavnost za učenca, ki bi se rad seznanil z osnovami izjavnega računa, 
kvantifikatorji in sklepanjem. Igra je tako primerna za igranje v sklopu obveznega 
predmeta matematike ali pa izbirnih predmetov (logika, matematična delavnica) kot tudi 
v prostem času. 

11 Empirični del 

11.1 Problem in cilji 

Po pregledu splošnega učnega načrta za poučevanje matematike v osnovni šoli 
ugotovimo, da se učenci na predmetni stopnji pri rednem pouku matematike, razen s 
posameznimi elementarnimi nalogami, z osnovami matematične logike ne srečajo. 
Največ vzporednic lahko potegnemo le s šolami, ki pri pouku matematike uporabljajo 
zbirko učbenikov Svet matematičnih čudes, kjer lahko zasledimo sklop nalog Logika in 
jezik, vendar pa gre tudi tu za grobe osnove, ki ne dajo pravega vpogleda v teme 
matematične logike (govorimo o uporabi in analizi osnovnih izjavnih povezav). Šolski 
program sicer omogoča izvedbo izbirnih predmetov logika in matematična delavnica 
(katerih učni cilji se vežejo na matematično logiko), vendar pa najverjetneje zaradi 
nezanimanja učiteljev in morda tudi učencev, večina šol teh predmetov niti ne ponudi na 
izbiro. 

Ker menim, da je matematična logika osnova za strukturirano razmišljanje in uspešno 
reševanje problemov, želim v magistrskem delu učencem predstaviti osnove 
matematične logike na drugačen in bolj interaktiven način – s pomočjo računalniške 
didaktične igre. Moj cilj je razviti korektno didaktično računalniško igro na temo osnov 
matematične logike, ki bo učencu nudila ustrezno podporo pri reševanju nalog, mu 
podala primerno povratno informacijo in ga usmerila po poti reševanja oziroma 
oblikovanja primerne strategije. Z didaktično računalniško igro želim učence spodbuditi k 
reševanju tovrstnih nalog in ugank, posledično pa dvigniti interes za vpis v izbirna 
predmeta Logika in Matematična delavnica ali udeležbo na tekmovanju iz logike. 

11.2 Osrednji cilj raziskave 

Raziskavo smo želeli izvesti na slovenskih osnovnih šolah med učenci predmetne 
stopnje (6.-9. razred) in učiteljih matematike. Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti 
didaktično uporabnost naše računalniške igre Poslednji zmaj. 

11.1 Raziskovalna vprašanja 

- Ali so učenci, ki poznajo uganke o Vitezih in oprodah ali Alice v deželi ugank 
dosegli boljše rezultate na predtestu, kot tisti, ki ugank ne poznajo? 

- Ali so učenci, ki menijo, da znajo uganke in naloge iz matematične logike dobro 
reševati, dosegli boljše rezultate na predtesu, kot tisti, ki menijo, da jih ne znajo 
dobro reševati?  

- Ali so učenci, ki menijo, da so pri matematični logiki dobri, dosegli boljši rezultat 
na predtestu, kot tisti, ki tega mnenja nimajo? 
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- Ali so bile povratne informacije v igri učencem v pomoč pri reševanju naslednjih 
podobnih nalog? 

- Ali je bila igra učencem težka, zato ker niso vedeli kako se jo igra? (problem 
nenatančne podaje navodil) 

- Ali učenci menijo, da je igra dolgočasna, ker v njej ni dovolj raznolikih aktivnosti? 
- Ali je igra pripomogla k boljšemu razumevanju osnov matematične logike? 
- Ali so učenci, ki pogosteje igrajo računalniške igre, dosegli boljši rezultat na 

potestu v primerjavi s predtestom?  
- Ali so učenci, ki so podajo povratnih informacij označili kot koristno, dosegli boljši 

rezultat na potestu v primerjavi s predtestom?  
- Ali so učenci, ki pravijo, da je igranje računalniških iger zabavno, uživali ob 

igranju te igre? 
- Ali je bila igra učencem, ki radi rešujejo naloge iz matematične logike, zabavna? 
- Ali je bila igra učencem, ki pogosto igrajo računalniške igre, zabavna? 

11.2 Metodologija 

11.2.1 Metoda 

Raziskava temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu, uporabljena pa je 
neeksperimentalna kavzalna in deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Izvedla 
sem preizkus sprejemljivosti igre s pomočjo testiranja gama. Uporabljene tehnike za 
učence so predtest, vprašalnik o motivaciji, potest in vprašalnik o zadovoljstvu, za 
učitelja pa polstrukturirani intervju o motivaciji in zadovoljstvu učencev ob in po igranju 
didaktične računalniške igre ter o integriranih učnih ciljih v didaktični računalniški igri. 

11.2.2 Raziskava 

11.2.2.1 Opis vzorca 

Raziskavo smo želeli izvesti na slovenskih osnovnih šolah z učenci predmetne stopnje 
(od 6. do 9. razreda) in učitelji matematike, vendar pa smo zaradi zunanjih dejavnikov 
(bližajoči zaključek šolskega leta in pomanjkanje časa) igro uspeli testirali le na eni 
osnovni šoli.  

Raziskavo smo izvedli na podlagi prečiščenega priložnostnega vzorca, ki ga sestavlja 32 
učencev iz osnovne šole Mirna. Pri raziskavi je sodelovala tudi učiteljica matematike, s 
katero je bil kasneje izveden polstrukturiran intervju. Vzorec predstavlja 14 šestošolcev, 
12 sedmošolcev in 6 osmošolcev in ga razdelimo v tri skupine (vsak razred predstavlja 
svojo skupino). Zavedamo se, da je vzorec zaradi različno velikih in nasploh precej 
majhnih skupin lahko problematičen, primerjava rezultatov med razredi pa nezanesljiva. 
Ravno tako se zavedamo, da vzorec glede na okoliščine ne more biti reprezentativen za 
celotno populacijo osnovnošolskih učencev predmetne stopnje (prav tako pa ne za 
učitelje matematike v osnovnih šolah). Sicer bi rezultate lahko posplošili  na šolo, ki je pri 
raziskavi sodelovala, vendar pa imamo tudi v tem primeru težavo glede neenakosti 
pogojev raziskave (časovna omejitev testiranja z urnikom šole). 
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Rezultate raziskave je zato potrebno jemati z določeno mero zadržanosti. Kljub 
omenjenim težavam nam je bila raziskava v precejšnjo pomoč pri pridobivanju  povratnih 
informacij, ki lahko pripomorejo k izboljšanju naše didaktične igre izven okvirov tega 
magistrskega dela.  

11.2.3 Merski inštrumentarji 

Uporabljeni merski inštrumenti so povzeti po gama testnem protokolu SELEAG 2010, ki 
je bil uporabljen za vrednotenje uporabe računalniških izobraževalnih iger pri 
poučevanju zgodovine, kulture in družbenih odnosov. 

Predtest (Priloga 2) in potest (Priloga 4) je izdelan na podlagi učnih ciljev, ki naj bi jih 
tekom igranja celotne igre učenec usvojil oziroma se z njimi seznanil. Vprašanja so si 
sorodna, kar nam omogoča lažje ugotavljanje znanja matematične logike pred in po 
igranju didaktične računalniške igre. Predtest vsebuje 6 nalog, od tega 2 zaprtega in 4 
odprtega tipa, potest pa 5 nalog, od tega 2 zaprtega in 3 odprtega tipa. Glede na to da 
ima prva naloga zaprtega tipa 4 različne učne cilje, bomo v nadaljevanju (pri 
interpretaciji rezultatov) govorili o reševanju osmih nalog z različnimi učnimi cilji. 

Vprašalnik o motivaciji (Priloga 3) in zadovoljstvu (Priloga 5) učencev je povzet po gama 
testnem protokolu SELEAG 2010. Nekatera vprašanja so si med sabo podobna ali 
nasprotna, kar preverja učenčevo verodostojnost pri odgovarjanju. Vprašalnik o 
motivaciji vsebuje 12 vprašanj zaprtega tipa, vprašalnik o zadovoljstvu pa 12 vprašanj 
zaprtega in eno vprašanje odprtega tipa. Za določanje stopnje strinjanja s posamezno 
trditvijo je uporabljena Likertova 5-stopenjska lestvica. Vsebinski sklopi vprašalnika o 
motivaciji so znanje matematične logike, interes za matematično logiko in motivacija za 
računalniške igre, pri vprašalniku o zadovoljstvu pa zadovoljstvo, zaznavanje in 
uporabniška izkušnja. 

Polstrukturiran intervju za učitelja, ki se nahaja v prilogi (Priloga 6), je povzet na podlagi 
gama testnega protokola SELEAG 2010. Vsebuje 7 vprašanj odprtega tipa, vsebinska 
sklopa pa sta zadovoljstvo in motivacija učenca ob igranju igre ter integracija didaktične 
računalniške igre z učnim načrtom. 

11.2.4 Postopek zbiranja podatkov 

Pri raziskovanju smo uporabili kavzalno deskriptivno metodo neeksperimentalnega 
pedagoškega raziskovanja. V razredu smo se učencem predstavili in jih prosili za 
testiranje didaktične računalniške igre, ki je nastala v okviru tega magistrskega dela. 
Sprva smo jim razložili osnove matematične logike (Priloga 7), nato pa so rešili za ta 
namen izdelan predtest in izpolnili vprašalnik o motivaciji. Sledilo je igranje didaktične 
računalniške igre Poslednji zmaj. Po končanem igranju so učenci rešili potest in izpolnili 
vprašalnik o zadovoljstvu. Testiranje je bilo izvedeno v računalniški učilnici na osnovni 
šoli na Mirni. Ker smo bili omejeni s šolskim urnikom, nismo uspeli vsem skupinam, ki so 
bile vključene v testiranje, zagotoviti enakih pogojev. Šestošolci so imeli tako za 
testiranje didaktične računalniške igre na voljo dve šolski uri, medtem ko so imeli 
sedmošolci in osmošolci za testiranje igre le eno šolsko uro. Zavedamo se, da razlika v 



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

27 
 

namenjenem času lahko bistveno vpliva na rezultate učencev, posledično pa tudi na 
rezultate izvedene raziskave. 

Vseh 53 učencev je imelo možnost opraviti testiranje didaktične računalniške igre, 
nekateri rezultati pa se zaradi različnih dejavnikov ne bodo upoštevali. Zaradi 
pomanjkanja računalnikov so štirje učenci šestega razreda delali v dveh parih, zato 
njihovih rezultatov pri obdelavi podatkov ne bomo upoštevali. V vprašalnika smo z 
namenom ugotavljanja zanesljivosti odgovorov učencev podali vprašanja, ki se med 
seboj izključujejo. Zaradi neskladij, ki so se pri teh vprašanjih pojavila, smo odstranili 
rezultat enega šestošolca, devetih sedmošolcev in šestih osmošolcev. Zaradi 
nerešenega vprašalnika o motivaciji smo odstranili rezultat enega sedmošolca. 
Posledično torej naš vzorec, katerega smo analizirali, predstavlja 32 učencev (14 
šestošolcev, 12 sedmošolcev in 6 osmošolcev). Zaradi manjšega vzorca (in neenakih 
skupin) bo naša raziskava tako le okvirna in nam bo omogočila le izpeljavo grobih 
rezultatov glede ustreznosti naše didaktične igre. 

V testiranje je bila vključena tudi učiteljica matematike, ki je učence opazovala tekom 
izvajanja testiranja, z njo pa smo po testiranju naknadno izvedli polstrukturiran intervju. 

11.2.5 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljeni podatki so analizirani s programoma Excel 2010 in SPSS 22. Z deskriptivno 
statistično metodo smo prikazali frekvenčno porazdelitev učencev, povprečne dosežke 
in standardni odklon. 

Opravili smo kvantitativno analizo zbranih podatkov predtesta, potesta in vprašalnika za 
učence, polstrukturiran intervju z učiteljico pa smo analizirali vsebinsko. 

Pri preverjanju pomembnih razlik med skupinami udeležencev (skupina šestošolcev, 
skupina sedmošolcev in skupina osmošolcev) smo najprej preverili normalno 
porazdelitev podatkov s Shapiro-Wilkovim testom. Pri obeh testih (predtest in potest) gre 
za nenormalno porazdelitev (F = 0927, p = 0,033; F = 0,890, p = 0,003), zato smo za 
statistično analizo teh testov v nadaljevanju uporabili neparametrične teste (Kruskal-
Wallisov test, Wilcoxonov test in hi-kvadrat preizkus). Tudi pri trditvah iz sklopa interes 
za logiko in zadovoljstvo ob igranju igre je Shapiro-Wilkov test pokazal nenormalno 
porazdelitev. Pri sklopu znanje matematične logike (F = 0,944, p = 0,096), interes za 
računalniške igre (F = 0,947, p = 0,115), zaznavanje računalniške igre (F = 0,963, p = 
0,325) in uporabniška izkušnja ob igranju računalniške igre (F = 0,959, p = 0,265) gre za 
normalno porazdelitev, zato smo za statistično analizo teh sklopov uporabili 
parametrične teste (Anova). Pri ugotavljanju povezanosti med posameznimi 
spremenljivkami (ovrednotenje trditev ali dosežek na testu) smo uporabil Pearsonov ali 
Spearmanov korelacijski koeficient. 

Vzorec testirancev sestavlja 53 osnovnošolskih učencev, od tega 19 šestošolcev, 22 
sedmošolcev in 12 osmošolcev. Pri testiranju je bila navzoča učiteljica matematike, s 
katero je bil kasneje izveden polstrukturiran intervju. Prečiščen vzorec, ki smo ga 
analizirali, predstavlja 32 učencev, od tega 14 šestošolcev, 12 sedmošolcev in 6 
osmošolcev. 
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12 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju predstavimo osnovne podatke prečiščenega vzorca, pridobljene s 
pomočjo predtesta, vprašalnika o motivaciji, potesta in vprašalnik o zadovoljstvu. V 
začetku se osredotočimo na trenutno stanje v razredu (pridobljeni rezultati predtesta in 
vprašalnik o motivaciji), kasneje pa na stanje v razredu po igranju didaktične 
računalniške igre (pridobljeni rezultati s pomočjo potesta in vprašalnika o zadovoljstvu). 
Poudariti moramo, da so dobljeni rezultati zaradi raznih zunanjih dejavnikov (manjše 
število testirancev, pomanjkanje časa, dolgotrajno testiranje, različno velike skupine ipd.) 
zgolj informativne narave, zato nam bodo služili predvsem kot okvirna povratna 
informacija glede ustreznosti didaktične računalniške igre. 

12.1 Stanje v razredu pred testiranjem računalniške didaktične igre 

12.1.1 Poznavanje ugank o vitezih in oprodah ali Alici v deželi ugank 

Pri prvem vprašanju predtesta so učenci odgovarjali na vprašanje: Ali si že slišal za 
uganke o vitezih in oprodah? Kaj pa o Alici v deželi ugank? 

Tabela 1: Vprašanje o poznavanju ugank o vitezih in oprodah ali Alici v deželi ugank. 

 
poznavanje ugank 

skupaj 
da ne ne vem 

razred 

6 
število 3 9 2 14 

odstotek 21,4 % 64,3 % 14,3 % 100,0 % 

7 
število 2 9 1 12 

odstotek 16,7 % 75,0 % 8,3 % 100,0 % 

8 
število 1 5 0 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 23 3 32 

odstotek 18,8 % 71,9 % 9,4 % 100,0 % 

Nekateri učenci so na podano vprašanje odgovorili le z enim odgovorom, drugi so 
zapisali oba. Če je učenec vsaj na eno izmed podanih vprašanj odgovoril z da, smo 
njegov odgovor o poznavanju ugank formulirali kot odgovor da, če je na obe vprašanji  
odgovoril z ne (skupen odgovor ne ali obakrat odgovor ne) smo njegov odgovor označili 
z ne, če pa je zapisal odgovor ne vem smo odgovor uvrstili v kategorijo ne vem. Iz 
tabele (Tabela 1) je razvidno, da večina učencev še ni slišalo za tovrstne uganke, kar ni 
presenetljiv podatek, saj smo tudi sami tekom pregledovanja učnih načrtov in učbenikov 
ugotovili, da se tovrstne naloge eksplicitno pri pouku ne pojavljajo. Kar 83,3 % vseh 
osmošolcev za tovrstne uganke ni slišalo, medtem ko je pri šestošolcih (64,3 %) in 
sedmošolcih (75,0 %) odstotek nižji. Skupno je na podano vprašanje z ne odgovorilo 
71,9 % učencev, 18,8 % z da, 9,4 % pa je glede odgovora neopredeljenih. 
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V nadaljevanju so učenci reševali naloge, ki ustrezajo določenim ciljem na temo osnov 
matematične logike. Za reševanje so imeli na voljo 10 minut, z možnostjo podaljšanja 1 
minute. 

12.1.2 Rezultati in analiza predtesta 

Pridobljene rezultate predtesta predstavimo s tabelo in grafi. Sprva se osredotočimo na 
frekvenčno porazdelitev učencev, nato na povprečno vrednost točk glede na celotni 
predtest, nazadnje pa si pobližje poglejmo dosežene točke pri posameznih nalogah. 

V grafu (Graf 1) predstavimo pogostost doseženih točk pri reševanju predtesta. 

 

 
Graf 1: Dosežki učencev na predtestu. 

S pomočjo tabele (Tabela 2) razberemo, da so naloge najbolje reševali šestošolci (M = 

4,00, St. = 1,27), najmanj uspešni pa so bili osmošolci (M = 3,58, St. = 0,49). Opazimo 

tudi, da se najbolj razlikujejo rezultati med šestošolci, medtem ko so osmošolci bolj 

konsistentni. V povprečju so učenci dosegli 3,86 (to je 55,1 % vseh točk), s standardnim 

odklonom 1,00. 

Tabela 2 Povprečno število doseženih točk na predtestu glede na razred. 

razred število povprečje odklon 

6 14 4,00 1,27 

7 12 3,83 0,86 

8 6 3,58 0,49 

skupaj 32 3,86 1,00 

Zaradi raznolikosti vzorca je smiselno, da analiziramo razlike rezultatov predtesta med 

posameznimi razredi. Kruskal-Wallisov test ne pokaže statistično pomembnih razlik na 

vzorcu (χ2 = 0,348, g = 2, p. = 1,00), kar nakazuje, da med razredi ni bistvenih odstopanj 

pri številu doseženih točk. Za bolj nazoren pregled si poglejmo dosežke učencev po 

posameznih nalogah. 

0

2

4

6

8

2,5 3 3,5 4 5 5,5 6

p
o

go
st

o
st

 d
o

se
že

n
ih

 t
o

čk
 

doseženo število točk na predtestu 



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

30 
 

Prvi štirje učni cilji ustrezajo prvi nalogi, ostali pa v nalogah nastopajo samostojno. Za 

boljšo preglednost bomo v razlagi učne cilje označili kot samostojne naloge (Tabela 3). 

Tabela 3: Učni cilji v nalogah na predtestu. 

1. naloga Izjavna povezava natanko tedaj 

2. naloga Izjavna povezava ali 

3. naloga Izjavna poveza in 

4. naloga Izjavna povezava če…potem 

5. naloga Uporaba veznika ali 

6. naloga Sklepanje, kontradiktornost izjav 

7. naloga Naloga z izjavnimi povezavami (ali) 

8. naloga Zanikanje kvantifikatorja vsak 

V tabeli (Tabela 4) opazimo, da so vsi učenci pravilno rešili 3. nalogo (M = 0,50, St. = 

0,00), največ težav so imeli pri reševanju 6. naloge (M = 0,09, St. = 0,30). Podobno 

slaba dosežka sta tudi pri reševanju 7. naloge (M = 0,34, St. = 0,48) in 8. naloge (M = 

0,22, St. = 0,42). Gre za tip nalog, ki od učenca poleg deklarativnega znanja zahtevajo 

proceduralno in konceptualno znanje. Glede na nepoznavanje tovrstnega tipa nalog 

(Tabela 1) je bil takšen rezultat pričakovan. Pri nalogah, ki zadoščajo nižjim ravnem 

znanja po Bloomu in kjer je potrebno poznati pravila osnovnih povezav (prvih 5 nalog), 

imajo učenci občutno višji rezultat. 

Tabela 4: Povprečno število doseženih točk na predtestu glede na nalogo in razred. 

razred 

naloga 1 

(0,5 točk) 

naloga 2 

(0,5 točk) 

nalog 3 

(0,5 točk) 

nalog 4 

(0,5 točk) 

naloga 5 

(2 točki) 

naloga 6 

(1 točka) 

naloga 7 

(1 točka) 

naloga 8 

(1 točka) 

6 povprečje 0,43 0,32 0,50 0,46 1,43 0,14 0,43 0,28 

odklon 0,18 0,25 0,00 0,13 0,38 0,36 0,51 0,47 

7 povprečje 0,50 0,37 0,50 0,46 1,42 0,08 0,33 0,17 

odklon 0,00 0,23 0,00 0,14 0,29 0,29 0,49 0,39 

8 povprečje 0,50 0,41 0,50 0,42 1,42 0,00 0,17 0,17 

odklon 0,00 0,20 0,00 0,20 0,38 0,00 0,41 0,41 

skupaj povprečje 0,47 0,36 0,50 0,45 1,42 0,09 0,34 0,22 

odklon 0,12 0,23 0,00 0,15 0,34 0,30 0,48 0,42 

Če primerjamo rezultate posameznih razredov opazimo največ razlik med 1. (izjavna 
povezava natanko tedaj) in 2. (izjavna povezava ali) nalogo, kjer so šestošolci (M = 
0,43, St. = 0,18; M = 0,32, St. = 0,25) nalogi reševali bistveno slabše kot sedmošolci (M 
= 0,50, St. = 0,00; M = 0,37, St. = 0,23) ali osmošolci (M = 0,50, St. = 0,00; M = 0,41, St. 
= 0,20). Po drugi strani pa so pri reševanju 7. naloge šestošolci (M = 0,43, St. = 0,51) 
prikazali več znanja kot sedmošolci (M = 0,33, St. = 0,49) ali osmošolci (M = 0,17, St. = 
0,41). Bolj nazoren prikaz odstopanja doseženih točk glede na razrede je viden na 
naslednjem grafu (Graf 2). 
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Graf 2: Doseženo število točk (v %) pri nalogi predtesta glede na razred. 

Za boljši pregled reševanja nalog vseh učencev si oglejmo spodnji graf (Graf 3). 

 
Graf 3: Povprečno število doseženih točk glede na nalogo v primerjavi z možnimi točkami na predtestu. 

Pri nalogah deklarativnega tipa na grafu (Graf 3) izstopa podatek o slabši uspešnosti 
reševanja 2. naloge (71,9 %) in 5. naloge (71,1 %), v primerjavi z uspešnostjo 1. naloge 
(93,8%) in 3. naloge (90,6%). Pri teh nalogah gre za izjavno povezavo ali, ki se v 
pogovornem jeziku uporablja drugače kot v matematični logiki, posledično pa učence 
zavede k napačnemu interpretiranju resničnosti izjave. 

Učenci imajo v večini usvojeno deklarativno znanje o izjavnih pravilih matematične 
logike, kar je spodbuden podatek, glede na to da je naš namen z igro, bolj kot učiti 
osnove, razviti njihovo proceduralno in konceptualno znanje na področju osnov 
matematične logike in jih navdušiti nad reševanjem tovrstnih ugank. 

12.1.3 Rezultati in analiza vprašalnika o motivaciji 

Pred igranjem didaktične računalniške igre so učenci izpolnili vprašalnik, ki se je nanašal 
predvsem na njihovo mnenje o matematični logiki in računalniških igrah. Vprašalnik je 
razdeljen na tri sklope. V prvem sklopu nas zanima učenčevo mnenje o njegovem 
znanju matematične logike (sklop znanje), v drugem stališče do matematične logike 
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(sklop logika) in v tretjem stališče do računalniških iger (sklop igre). Učenci so 12 trditev 
podanih v naslednji tabeli (Tabela 5) ovrednotili z vrednostmi od 1 do 5, kjer 1 pomeni 
sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. 

Tabela 5: Zapisane trditve v vprašalniku o motivaciji. 

znanje 

Mislim, da sem dober/a pri matematični logiki. 

Uganke in probleme iz matematične logike znam dobro reševati. 

Zadovoljen/a sem s svojim znanjem matematične logike. 

Mislim, da sem v primerjavi z drugimi, dober/a pri matematični logiki. 

logika 

Matematična logika je uporabna. 

Reševanje nalog iz matematične logike je zanimivo. 

Mislim, da mi znanje matematične logike lahko zelo koristi. 

Ob reševanju nalog iz matematične logike se dolgočasim. 

igre 

Računalniške igre mi pomagajo pri učenju. 

Igranje računalniških iger je zabavno. 

Pogosto igram računalniške igre. 

Ko med igranjem računalniške igre naletim na problem, ga skušam samostojno rešiti. 

S Kruskal-Wallis testom smo naredili primerjavo učenčeve povprečne vrednosti sklopa 

logika med posameznimi razredi. Dobljeni rezultat (χ2 = 0,117, g = 2, p = 0,43) nakazuje, 

da razlike na vzorcu v tem sklopu med razredi niso statistično pomembne. Za primerjavo 

učenčevih povprečnih vrednosti pri reševanju ostalih dveh sklopov uporabimo test 

Anova zaradi normalne porazdelitve podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc pri sklopu znanje (f = 0,688, g1 = 2, g2 = 29, p = 0,511) enosmerna 

analiza variance Anova na vzorcu med šestošolci, sedmošolci in osmošolci ni pokazala 

statistično pomembnih razlik. Podobno tudi pri upoštevanju homogenosti varianc v 

sklopu igre (f = 0,759, g1 = 2, g2 = 29, p = 0,477) ni pomembnih razlik. Mnenja razredov 

glede posameznega sklopa tako niso pokazala večjih odstopanj. 

S pomočjo tabele (Tabela 6) razberemo, da imajo učenci v splošnem visoko zanimanje 

za matematično logiko (M = 4,66, St. = 0,43), med razredi pa tudi ni opaznega večjega 

odstopanja. V splošnem učenci tudi menijo, da je njihovo znanje matematične logike 

povprečno (M = 3,30, St. = 0,81). Največ odstopanja med razredi lahko opazimo pri 

tretjem sklopu (M = 3,57, St. = 0,92), kjer so učenci podali svoje stališče do 

računalniških iger. Osmošolci so v povprečju ta sklop ocenili z vrednostjo 4,29 (St. = 

0,58), medtem ko so tako šestošolci (M = 3,54, St. = 0,91) kot sedmošolci (M = 3,25, St. 

= 0,93) izbrali nižjo vrednost. 
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Tabela 6: Rezultati vprašalnika o motivaciji glede na sklop in razred. 

razred 

sklop  

znanje 

sklop  

logika
2
 

sklop  

igre 

6 povprečje 3,55 4,84 3,54 

odklon 0,89 0,25 0,91 

7 povprečje 3,02 4,44 3,25 

odklon 0,77 0,54 0,93 

8 povprečje 3,29 4,71 4,29 

odklon 0,58 0,37 0,58 

skupaj povprečje 3,30 4,66 3,57 

odklon 0,81 0,43 0,92 

V 7. poglavju smo izpostavili teorijo Prenskyja, ki današnje osnovnošolske učence 

poimenuje digitalni domorodci. Omenili smo tudi, da termina ne smemo posploševati na 

celotno populacijo, saj obstajajo učenci, ki kljub poplavi tehnologije ne kažejo zanimanja 

za uporabo digitalne tehnologije, kar lahko opazimo tudi v našem vzorcu. Rezultat v 

sklopu trditev Igre torej ni presenetljiv. 

Za bolj nazorni pregled vrednotenja posameznih trditev si poglejmo tabelo (Tabela 7). 

Tabela 7: Rezultati vprašalnika o motivaciji glede na trditev. 

razred 

trditev 

1 

trditev 

2 

trditev 

3 

trditev 

4 

trditev 

5 

trditev 

6 

trditev 

7 

trditev 

8 

trditev 

9 

trditev 

10 

trditev 

11 

trditev 

12 

6 povprečje 3,36 3,64 3,71 3,43 4,93 4,79 4,93 1,29 2,93 4,07 2,93 4,21 

odklon 1,08 1,08 1,20 1,02 0,27 0,43 0,27 0,61 1,49 1,27 1,33 0,89 

7 povprečje 3,33 3,17 3,00 2,58 4,92 4,17 4,50 1,83 2,43 3,83 2,67 4,08 

odklon 0,98 0,83 1,35 1,08 0,29 0,94 0,52 1,03 1,50 1,34 0,65 1,24 

8 povprečje 3,33 3,17 3,17 3,50 5,00 4,67 5,00 1,83 4,33 4,83 3,50 4,50 

odklon 0,52 0,41 1,17 0,55 0,00 0,52 0,00 0,98 0,82 0,41 1,38 0,84 

skupaj povprečje 3,34 3,37 3,34 3,12 4,94 4,53 4,78 1,59 3,00 4,12 2,94 4,22 

odklon 0,94 0,91 1,26 1,04 0,25 0,72 0,42 0,87 1,52 1,21 1,13 1,01 

Kruskal-Wallisov test je pokazal statistično pomembne razlike na vzorcu med 
posameznimi razredi pri trditvi 7 (χ2 = 0,013, g = 2, p = 0,42) in trditvi 9 (χ2 = 0,041, g = 
2, p = 1,52).  

Če si podrobneje pogledamo trditev 9, gre za vprašanje učenja preko računalniških iger. 
Kot smo omenili, kljub izbranemu vzorcu, ki naj bi glede na starost učencev ustrezal t.i. 
digitalnim domorodcem, obstajajo učenci, ki računalnik, posledično pa tudi računalniške 

                                                           
2
 Pri ugotavljanju povprečne vrednosti sklopa bomo upoštevali obrnjeno vrednost četrte trditve tega sklopa. 
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igre, ne dojemajo kot pripomoček za izpopolnjevanje svojega znanja. Zanimiv je 
podatek, da je vrednost odklona pri šestošolcih (St. = 1,49) in sedmošolcih (St. = 1,50) 
občutno višja kot pri osmošolcih (St. = 0,82), kar ponovno nakazuje na nekonsistentnost, 
predvsem mlajših učencev. 

V nadaljevanju bomo rezultate predtesta in vprašalnika o motivaciji analizirali in 
interpretirali na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 

12.1.4 Raziskovalna vprašanja 

12.1.4.1 Vloga poznavanja logičnih ugank na boljši rezultat predtesta 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali so učenci, ki poznajo uganke o Vitezih in oprodih ali Alice v deželi ugank dosegli 
boljše rezultate na predtestu, kot tisti, ki ugank ne poznajo? 

Glede na to, da se učenci pri rednem pouku matematike v večini ne srečajo s tovrstnimi 
ugankami in posledično tudi ne poznajo načinov reševanja podobnih nalog, 
pričakujemo, da bodo učenci, ki poznajo uganke o Vitezih in oprodah ali Alice v deželi 
ugank na predtestu dosegli bistveno boljši rezultat, kot tisti, ki ugank ne poznajo. 

Za ugotavljanje, ali se pojavijo razlike v rezultatu predtesta med učenci, ki uganke 
poznajo, in tistimi, ki ugank ne poznajo, uporabimo Kruskal-Wallisov test. Dobljeni 
rezultat (χ2 = 0,569, g = 2, p = 0,752) nakazuje, da razlike na vzorcu med tistimi, ki 
uganke poznajo in tistimi, ki jih ne poznajo, niso statistično pomembne. O povezanosti 
rezultata na predtestu in poznavanju ugank o Vitezih in oprodah ali Alici v deželi ugank 
ne moremo trditi ničesar, zato si pobližje poglejmo dobljene rezultate. 

Tabela 8: Povprečno dosežki učencev na predtestu glede na to, ali poznajo uganke ali ne. 

poznavanje ugank povprečje odklon 

da 3,67 1,03 

ne 3,96 1,03 

ne vem 3,50 0,87 

Iz tabele (Tabela 8) razberemo da imajo učenci, ki še niso slišali za uganke (M = 3,96, 
St. = 1,03), povprečno boljši rezultat kot tisti, ki so o ugankah slišali (M = 3,67, St. = 
1,03), ali pa tisti,ki so bili glede odgovora neopredeljeni (M = 3,50, St. = 0,87). Sklepamo 
lahko, da vloga poznavanja tovrstnih ugank nima večjega pomena, še več, tisti, ki ugank 
ne poznajo, so se v splošnem bolje odrezali pri reševanju nalog potesta kot tisti, ki so o 
ugankah že slišali. 
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12.1.4.2 Povezanost učenčevega mnenja, da zna uganke in probleme iz matematične 

logike dobro reševati, z rezultati predtesta 

Raziskovalno vprašanje: 
Ali so učenci, ki menijo, da znajo uganke in naloge iz matematične logike dobro reševati, 
dosegli boljše rezultate na predtestu, kot tisti, ki menijo, da jih ne znajo dobro reševati? 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,308 in nakazuje na šibko pozitivno 
povezanost, vendar pa le-ta ni statistično pomembna (p = 0,086 > 0,05).  

12.1.4.3 Povezanost učenčevega mnenja, da je pri matematični logiki dober, z rezultati 

predtesta 

Raziskovalno vprašanje: 
Ali so učenci, ki menijo, da so pri matematični logiki dobri, dosegli boljši rezultat na 
predtestu kot tisti, ki tega mnenja nimajo? 

Pearsonov korelacijski koeficient kaže na šibko pozitivno povezanost (r = 0,311), ki pa ni 
statistično značilna (p = 0,083 > 0,05). 

Po končanem izpolnjevanju predtesta in vprašalnika o motivaciji je sledilo igranje 
didaktične računalniške igre Poslednji zmaj. Poudariti moramo, da so šestošolci imeli za 
igranje igre na voljo 55 minut, sedmošolci in osmošolci pa le 15 minut, kar lahko vpliva 
na dobljene rezultate. Zato bomo dobljene rezultate le delno upoštevali, saj bi nas v 
nasprotnem primeru lahko privedli do napačnih zaključkov. 

12.2 Stanje v razredu po testiranju računalniške didaktične igre 

Po končanem igranju didaktične računalniške igre, so učenci reševali naloge, ki so 
zaradi lažje primerjave učnega napredka učenca, podobne nalogam iz predtesta. Na 
voljo so imeli 10 minut z možnostjo podaljšanja 1 minute. 

12.2.1 Rezultati in analiza potesta 

Pridobljene rezultate potesta predstavimo s tabelo in grafi. Sprva se osredotočimo na 
frekvenčno porazdelitev učencev, nato na povprečno vrednost točk glede na celotni 
potest. Nazadnje si pobližje poglejmo dosežene točke pri posameznih nalogah. 

V grafu (Graf 4) predstavimo pogostost doseženih točk pri reševanju potesta. Opazimo, 

da je največ učencev doseglo 3 točke, od 7 možnih. 
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Graf 4: Dosežki učencev na potestu. 

S pomočjo tabele (Tabela 9) razberemo, da so naloge na potestu najbolje reševali 

šestošolci (M = 3,50, St. = 0,98), manj uspešni so bili sedmošolci (M = 3,04, St. = 0,66) 

in nazadnje osmošolci (M = 2,75, St.= 0,69). V povprečju so učenci dosegli 3,19 točk (to 

je 45,5 % možnih točk), s standardnim odklonom 0,85. 

Tabela 9: Povprečno število doseženih točk na potestu glede na razred. 

razred število povprečje odklon 

6 14 3,50 0,98 

7 12 3,04 0,66 

8 6 2,75 0,69 

skupaj 32 3,19 0,85 

Zaradi starostne razlike v vzorcu je smiselno, da analiziramo možna odstopanja v 
rezultatih potesta med posameznimi razredi. S Kruskal-Wallis testom smo primerjali 
povprečno število točk na potestu, ki so jih učenci dosegli v posameznih razredih. Ker 
test ni pokazal statistično pomembnih razlik na vzorcu med skupinami (χ2 = 0,267, g = 2, 
p = 0,850), sklepamo, da se razlike med povprečnim številom točk potesta med razredi 
ne pojavljajo. Za boljši vpogled v reševanjem potesta preglejmo dosežke učencev glede 
na posamezne naloge (Tabela 10).  
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Tabela 10: Povprečno število doseženih točk na potestu glede na nalogo in razred. 

razred 

naloga 1 

(0,5 točk) 

naloga 2 

(0,5 točk) 

nalog 3 

(0,5 točk) 

nalog 4 

(0,5 točk) 

naloga 5 

(2 točki) 

naloga 6 

(1 točka) 

naloga 7 

(1 točka) 

naloga 8 

(1 točka) 

6 povprečje 0,29 0,25 0,21 0,18 1,57 0,50 0,50 0,00 

odklon 0,26 0,26 0,26 0,25 0,43 0,52 0,52 0,00 

7 povprečje 0,29 0,29 0,21 0,17 1,25 0,42 0,42 0,00 

odklon 0,26 0,26 0,26 0,25 0,40 0,51 0,51 0,00 

8 povprečje 0,25 0,17 0,25 0,08 1,00 0,67 0,33 0,00 

odklon 0,27 0,26 0,27 0,20 0,00 0,57 0,52 0,00 

skupaj povprečje 0,28 0,25 0,22 0,16 1,34 0,50 0,44 0,00 

odklon 0,25 0,25 0,25 0,23 0,43 0,51 0,50 0,00 

Opazimo, da so učenci imeli težave pri reševanju večine nalog. Najslabše so reševali 4. 
nalogo (M = 0,16, St. = 0,23) in 8. nalogo (M = 0,00, St. = 0,00). Pri slednji gre za 
usvojitev učnega cilja zanikanje kvantifikatorja Vsak, kjer so učenci, ki so se lotili 
reševanja, naredili tipično napako (primer: Vsi ljudje so pošteni – zanikanje: Vsi ljudje 
niso pošteni). Omenimo tudi, da je za slabo reševanje lahko vzrok bistvena težavnost 8. 
naloge na potestu v primerjavi z 8. nalogo na predtestu. Učenec je namreč moral v tem 
primeru podati točen zapis zanikane izjave, medtem ko na predtestu tega od njega 
nismo direktno zahtevali. 

Po pregledu rezultatov posameznih razredov ugotovimo, da je največ odstopanja pri 2. 
(izjavna povezava ali) in 5. nalogi (uporaba veznika ali). Iz tabele (Tabela 10) vidimo, da 
so 2. nalogo osmošolci (M = 0,17, St. = 0,26) rešili bistveno slabše kot sedmošolci (M = 
0,29, St. = 0,26) ali šestošolci (M = 0,25, St. = 0,26). Medtem ko so 5. nalogo šestošolci 
(M = 1,57, St. = 0,43) rešili bolje v primerjavi z sedmošolci (M = 1,25, St. = 0,40) ali 
osmošolci (M = 1,00, St. = 0,00). Bolj nazoren prikaz za pregled odstopanj po razredih je 
viden na spodnjem grafu (Graf 5) 

 

Graf 5: Doseženo število točk (v %) pri nalogi potesta glede na razred. 
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Za boljši pregled reševanja nalog vseh učencev si oglejmo naslednji graf (Graf 6). 

 

Graf 6: Povprečno število doseženih točk pri nalogi v primerjavi z možnimi točkami na potestu. 

Najuspešneje so učenci reševali 5. nalogo (67,2 %), najmanj uspešno 8. nalogo (0 %), 
uspešnost ostalih nalog se giblje med vrednostmi 31,3 % in 56,3 %. 

Dobljeni rezultati nakazujejo slabo usvojene učne cilje didaktične računalniške igre, kar 
ni spodbudno, saj smo z igro želeli učence poučiti o osnovah matematične logike in jih 
spodbuditi k nadaljnjemu raziskovanju teme. Rezultati pa niso nujno odraz slabo 
izdelane didaktične računalniške igre. Možnih je lahko več vzrokov. Omenili smo, da je 
testiranje za šestošolce potekalo dve šolski uri, od tega so igro igrali 55 minut, medtem 
ko so ostali (sedmošolci in osmošolci) imeli za celotno testiranje na voljo eno šolsko uro, 
za igranje igre pa dobrih 15 minut. Zavedamo se, da bi bilo nespametno v tako kratkem 
času od učencev pričakovati drastično izboljšanje prikazanega znanja. Učenci so lahko 
tekom razlage, reševanja predtesta, igranja igre in reševanja potesta, zaradi zelo 
omejenega časa tudi izgubili interes za sodelovanje, oziroma se pri reševanju testov 
niso potrudili po najboljših močeh, kar je lahko privedlo do slabših rezultatov. Poudariti 
moramo tudi, da so naloge na potestu usmerjene direktno na teorijo osnov matematične 
logike (uporaba veznikov, logično sklepanje, zanikanje kvantifikatorja Vsak), medtem ko 
je pri predtestu dovolj že neformalno znanje logike. Velja tudi omeniti, da smo raziskavo 
izpeljali na manjši skupini učencev (14 šestošolcev, 12 sedmošolcev in 6 osmošolcev), 
kar nam seveda preprečuje izpeljevalo zanesljivih zaključkov.  

12.2.2 Rezultati in analiza vprašalnika o zadovoljstvu 

Vprašalnik o zadovoljstvu vsebuje tri sklope s po štirimi trditvami. Posamezne trditve v 
vprašalniku se nanašajo na učenčevo izkušnjo ob igranju igre iz izobraževalnega, 
osebnostnega in tehničnega vidika. Prvi sklop zadovoljstvo se osredotoča na občutke ob 
igranju, drugi zaznavanje na uspeh pri igranju, tretji uporabniška izkušnja pa na tehnično 
stran in zmožnost igranja. Učenci so 12 trditev (Tabela 11) ovrednotili z vrednostmi od 1 
do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

  

0 0,5 1 1,5 2

Izjavna povezava natanko tedaj

Izjavna povezava ali

Izjavna poveza in

Izjavna povezava če…potem 

Uporaba veznika ali

Sklepanje, kontradiktornost izjav

Naloga z izjavnimi povezavami (ali)

Zanikanje kvantifikatorja Vsak

povprečje doseženih
točk

razlika do vseh
možnih točk



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

39 
 

Tabela 11: Zapisane trditve vprašalniku o zadovoljstvu. 

zadovoljstvo 

V igranju te igre sem užival/a. 

Ta igra je bila dolgočasna. 

To igro je bilo zabavno igrati. 

Ta igra je v meni spodbudila interes za matematično logiko. 

zaznavanje 

S svojim dosežkom pri tej igri sem zadovoljen/na. 

Mislim, da sem bil/a v primerjavi z drugimi učenci, dober/a pri tej igri. 

Ta igra mi je bila težka. 

Pri igranju te igri sem bil/a spreten/na. 

uporabniška 
izkušnja 

Ta igra je vsebovala dovolj raznolikih aktivnosti. 

Ko sem pričel/a z igranjem te igre, sem takoj vedel/a, kako jo moram igrati. 

Povratne informacije v tej igri so mi pomagale, da sem bil/a pri naslednjih nalogah 
uspešnejši/a. 

Po igranju te igre bolje razumem osnove matematične logike. 

Kruskal-Wallisov test (χ2 = 0,164, g = 2, p = 0,813) nakazuje, da razlike na vzorcu v tem 
sklopu med skupinami niso statistično pomembne. Za ugotavljanje primerjave pri drugih 
dveh sklopih (zadovoljstvo in uporabniška izkušnja) smo uporabili Anovo. Ob 
upoštevanju homogenosti varianc pri sklopu uporabniška izkušnja (f = 0,609, g1 = 2, g2 = 
29, p = 0,504) enosmerna Anova v vzorcu med šestošolci, sedmošolci in osmošolci ni 
pokazala statistično pomembnih razlik. Po drugi strani pa je pri sklopu zadovoljstvo, ob 
upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (f = 13,322, g1 = 2, g2 = 29, p = 
0,000), ki ni bila izpolnjena, Welchev preizkus (med šestošolci, sedmošolci in osmošolci 
zajetimi v vzorec) pokazal statistično pomembne razlike o njihovem zadovoljstvu po 
igranju igre (f = 4,380, g1 = 2, g2 = 10,227, p = 0,042). Games-Howellov preizkus je 
pokazal, da so statistično pomembne razlike le med sedmošolci in šestošolci (p =  
0,043). Ponovno opozorimo, da so lahko rezultati zaradi neenakih pogojev testiranja (in 
bistvenih razlik v velikosti skupin) zavajajoči, zato jih obravnavamo zgolj informativno. 

Tabela 12: Rezultati vprašalnika o zadovoljstvu glede na sklop in razred. 

razred 

sklop 

zadovoljstvo
3
 

sklop 

zaznavanje 

sklop 

up. izkušnja 

6 povprečje 4,71 3,75 4,18 

odklon 0,26 0,76 0,53 

7 povprečje 4,15 3,23 3,87 

odklon 0,69 0,72 0,64 

8 povprečje 4,17 3,17 4,25 

odklon 0,83 1,00 0,50 

skupaj povprečje 4,40 3,44 4,08 

odklon 0,62 0,81 0,58 

                                                           
3
 Pri ugotavljanju povprečne vrednosti sklopa bomo upoštevali obrnjeno vrednost druge trditve tega sklopa. 
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S pomočjo tabele (Tabela 12) ugotovimo, da so bili občutki po igranju igre pozitivni. 
Največ zadovoljstva so izrazili šestošolci (M = 4,71, St. = 0,26), sledili so jim osmošolci 
(M = 4,17, St. = 0,83) in nazadnje sedmošolci (M = 4,15, St. = 0,69), ki so igro v 
primerjavi s šestošolci ocenili nekoliko slabše. Rezultat pri sklopu zaznavanje nakazuje, 
da učenci niso bili pretirano zadovoljni s svojim uspehom po koncu igre (M = 3,44, St. = 
0,81), rezultat sklopa uporabniška izkušnja (M = 4,08, St. = 0,58) pa nakazuje, da je igra 
iz njihovega vidika dokaj dobro zasnovana in izdelana. Ostalih odstopanj med rezultati 
posameznih razredov nismo zasledili. 

Za lažji pregled si poglejmo vrednotenje posameznih trditev (Tabela 13). 

Tabela 13: Rezultati vprašalnika o zadovoljstvu glede na posamezno trditev. 

razred 

trditev 

1 

trditev 

2 

trditev 

3 

trditev 

4 

trditev 

5 

trditev 

6 

trditev 

7 

trditev 

8 

trditev 

9 

trditev 

10 

trditev 

11 

trditev 

12 

6 povprečje 4,86 1,07 4,71 4,36 4,00 3,21 2,43 4,21 4,64 3,00 4,64 4,43 

odklon 0,36 0,27 0,47 0,63 1,11 1,25 0,85 0,80 0,63 1,52 0,63 0,85 

7 povprečje 4,17 1,75 4,33 3,83 3,58 3,08 2,92 3,17 4,00 3,00 4,50 4,00 

odklon 0,72 0,96 0,78 0,94 1,00 1,00 1,24 0,94 1,04 1,48 0,67 0,74 

8 povprečje 4,50 2,00 4,33 3,83 3,50 3,33 3,17 3,00 4,50 4,00 4,17 4,33 

odklon 0,84 1,26 1,03 0,75 1,38 1,51 0,75 1,10 0,84 0,63 0,75 0,52 

skupaj povprečje 4,53 1,50 4,50 4,06 3,75 3,19 2,75 3,59 4,37 3,19 4,50 4,25 

odklon 0,67 0,88 0,72 0,80 1,10 1,18 1,02 1,04 0,87 1,40 0,67 0,76 

Največ odstopanj glede na celoten vzorec zasledimo pri trditvi 10 (St. = 1,40). Le ta se 
nanaša na tehnično stran igre oziroma način igranja. Nekateri učenci so navajeni, da pri 
računalniških igrah ne berejo navodil, ampak le pritiskajo na gumbe, s pomočjo katerih 
prej ali slej izvedejo akcijo. Naša igra na začetku vsebuje veliko navodil, ki so 
namenjena predvsem seznanitvi igralca o načinu izvajanja akcij in o njegovi nalogi. 
Igralec, ki bo navodila le preletel, bo imel z igranjem igre težave in ne bo vedel kako igro 
igrati (trditev 10 bo ovrednotil z nižjo številko), medtem ko bo igralec, ki bo navodila 
prebral, način izvajanja akcij jasen (trditev 10 bo ovrednotil z višjo številko).  

Zelo spodbuden podatek nam ponudi trditev 4: Ta igra je v meni spodbudila interes za 
matematično logiko, kjer so jo šestošolci v povprečju ovrednotili s 4,36 (St. = 0,63), 
sedmošolci s 3,83 (St. = 0,94) in osmošolci s 3,83 (St. = 0,75). O primernosti uporabe 
igre pri učenju priča tudi povprečna vrednost trditve 11: Povratne informacije v tej igri so 
mi pomagale, da sem bil pri naslednjih nalogah uspešnejši/a. Šestošolci so to postavko 
ovrednotili s povprečno vrednostjo 4,64 (St. = 0,63), sedmošolci s 4,50 (St. = 0,67) in 
osmošolci s 4,17 (St. = 0,75). 

V nadaljevanju smo rezultate Vprašalnika o motivaciji analizirali in interpretirali na 
podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 
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12.2.3 Raziskovalna vprašanja 

12.2.3.1 Vpliv nejasno podanih navodil v igri na težavnost igre 

Raziskovalno vprašanje: 
Ali je bila učencem igra težka, ker niso vedeli, kako se igra? (problem nenatančne 
podaje navodil) 

Spearmanov korelacijski koeficient z nizko in negativno vrednostjo (r = - 0,176) 
nakazuje, da povezanosti med izbranima postavkama ni, oziroma je le-ta naključna, 
ravno tako pa tudi ni statistično pomembna (p = 0,336 > 0,05).  

12.2.3.2 Mnenje o raznolikosti aktivnosti v igri 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali učenci menijo, da je igra dolgočasna, ker v njej ni dovolj raznolikih aktivnosti? 

 

Spearmanov korelacijski koeficient znaša 0,526 in kaže na srednje močno pozitivno 
povezanost, ki je statistično pomembna (p = 0,001 < 0,05). Ugotovimo, da učenci, ki so 
igro opredelili kot dolgočasno, v njej niso našli dovolj raznolikih aktivnosti. 
Predvidevamo, da je vzrok v pomanjkanju časa, saj je večina učencev veliko časa 
porabila že v uvodu, kjer so se morali seznaniti z osnovnimi akcijami, posledično pa so 
lahko odigrali le prvi del igre (kjer gre za izbirne in omejene aktivnosti). Poleg tega naj 
omenimo, da noben učenec druge trditve ni ovrednotil s 5, en učenec jo je ovrednotil s 4 
in 5 učencev s 3. Večina učencev je igro opredelila kot nedolgočasno, posledično pa so 
v njej opazili tudi dovolj raznolikih aktivnosti.  

12.3 Analiza in primerjava rezultatov predtesta z rezultati potesta 

Na prvi pogled vidimo, da se rezultati reševanja predtesta in potesta na vzorcu 
razlikujejo. To nam pove tudi Wilcoxonov test (z = -2,624, p = 0,009). Iz dobljenega 
rezultata ugotovimo, da je bil v povprečju potest slabše rešen kot predtest. 

Za ugotavljanje, ali se pojavijo razlike med rezultati predtesta in potesta posameznega 
učenca uporabimo Kullbackov 2Ȋ preizkus (ker ni izpolnjen pogoj o teoretičnih 
frekvencah za hi-kvadrat preizkus), ki pove, da razlike niso statistično pomembne (p = 
0,676 > 0,05), zatorej sklepamo, da ni razlik med rezultati potesta in predtesta 
posameznega učenca (Tabela 14).  
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Tabela 14: Izračun hi-kvadrat preizkusa za ugotavljanje razlik med rezultati predtesta in potesta 

posameznega učenca. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 67,418
a
 49 ,041 

Likelihood Ratio 43,988 49 ,676 

Linear-by-Linear Association ,032 1 ,859 

N of Valid Cases 32   

a. 64 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

Če pobližje pogledamo rezultate posameznih nalog, ugotovimo, da se je na potestu 
uspešnost reševanja enega tipa nalog močno znižala, spet druga pa občutno povečala, 
kar je lahko vzrok za drastično odstopanje. 

Vprašanja, ki se nam porodijo po pregledu dobljenih rezultatov (Tabela 15) so naslednja: 

- Zakaj so učenci na potestu v primerjavi s predtestom slabše rešili naloge 
deklarativnega tipa (1. - 4. naloga)? 

- Zakaj so učenci na potestu bolje rešili naloge proceduralnega in konceptualnega 
tipa v primerjavi s predtestom (6. in 7. naloga)? 

- Zakaj so vsi učenci neuspešno rešili osmo nalogo (zanikanje kvantifikatorja 
Vsak)? 

Tabela 15: Primerjava povprečnega števila doseženih točk na predtestu in potestu glede na nalogo in 

razred. 

 

razred 

skupaj 6 7 8 

predtest potest predtest potest predtest potest predtest potest 

1. naloga (natanko tedaj) 85,7 % 57,1 % 100 % 58,3 % 100 % 50,0 % 93,8 % 56,3 % 

2. naloga (ali) 64,3 % 50,0 % 75,0 % 58,3 % 83,3 % 33,3 % 71,9 % 50,0 % 

3. naloga (in) 100 % 42,9 % 100 % 41,7 % 100 % 50,0 % 100 % 43,8 % 

4. naloga (če…potem) 92,9 % 35,7 % 91,7 % 33,3 % 83,3 % 16,7 % 90,6 % 31,3 % 

5. naloga (uporaba ali) 71,4 % 78,6 % 70,8 % 62,5 % 70,8 % 50,0 % 71,1 % 67,2 % 

6. naloga (sklepanje) 14,3 % 50,0 % 8,3 % 41,7 % 0,0 % 66,7 % 9,4 % 50,0 % 

7. naloga (ali) 42,9 % 50,0 % 33,3 % 41,7 % 16,7 % 33,3 % 34,4 % 43,8 % 

8. naloga (kvantifikator) 28,6 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 21,9 % 0,0 % 

Vzrok za slabše reševanje prvih štirih nalog je težko razložiti. Sklepamo lahko, da so bili 
učenci preveč obremenjeni s samo vsebino sestavljene izjave, manj pa z resničnostjo ali 
neresničnostjo enostavnih izjav. Če pogledamo primere nalog v predtestu, je resničnost 
enostavnih izjav jasno določena (pogojena s pravili, definicijo, dejstvi), medtem ko smo 
pri potestu določili resničnost posamezne enostavne izjave (odvisno od situacije in 
izbire). Glede na to, da so razlaga in naloge, s katerimi so se učenci srečali v uvodu igre 
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(naprej tudi pri koriščenju tretjega namiga, pri reševanju problemov), pravzaprav 
identične tistim v potestu, je rezultat še toliko težje pojasniti. Težava, ki se je pri učencih 
lahko pojavila, je, da usvojenega znanja (uvodne razlage) niso bili sposobni prenesti na 
primere nalog v potestu. Velja omeniti, da so bili učenci časovno zelo omejeni, kar pa 
seveda onemogoči varen prenos znanja. 

Ti rezultati niso spodbudni. V nas prebudijo dvome o ustreznosti zasnove ter 
uporabnosti igre v razredu, zato si poglejmo odstopanja pri posameznih nalogah na 
predtestu in potestu. 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni prikazala statistično pomembnih razlik na vzorcu za 2. 
nalogo (z = -1,941, p = 0,052), 5. nalogo (z = -0,887, p = 0,375) in 7. nalogo (z =-0,832, 
p = 0,405), pri ostalih pa so razlike statistično pomembne. 

Nalogi, pri katerih so učenci dosegli boljši rezultat, sta 6. in 7. naloga. Kot smo omenili 
prej, Wilcoxonov test pri 7. nalogi ni pokazal razlik na vzorcu, medtem ko pri 6. nalogi 
razlike so (z = -3,357, p = 0,001). Gre za tip nalog, ki so po zahtevnostni strategiji 
reševanja enaki nalogam, s katerimi so se učenci srečali tekom igranja igre (in 
predstavljajo osrednjo nit problemov, s katerimi se igralec v igri srečuje). Uspešnost 
reševanja teh nalog se je v vseh treh razredih občutno povečala. Največ odstopanja 
lahko opazimo pri osmošolcih, kjer je uspešnost reševanja 6. naloge iz 0,0 % zrasla na 
66,7 %, podoben dvig je opazen tudi pri šestošolcih in sedmošolcih. Pri vseh treh 
razredih se je zvišala tudi uspešnost reševanja 7. naloge. Ponovno naj omenimo, da je 
zaradi omejenosti s časom največ učencev rešilo prvi del igre (torej največ 7 nalog 
takšnega tipa), kar je lahko privedlo do odstopanj v reševanju. Nekateri učenci niso 
kazali pretiranega zanimanja za učenje preko igre, saj so s klikanjem le prehajali k 
naslednjim scenam. Posledično niso mogli usvojiti zastavljenih ciljev, uspešnost 
reševanja podobnih nalog pa je zato nižja. 

Naslednji rezultat, ki lahko omaje uporabnost didaktične računalniške igre, je skupna 
ničelna uspešnost reševanja 8. naloge (zanikanje kvantifikatorja Vsak). Vendar pa smo 
mnenja, da je vzrok predvsem v tem, da učenci zaradi časovne omejitve niso uspeli priti 
do tipa nalog, v katerem bi usvojili ta učni cilj, saj se ta naloga pojavi šele v zadnjem, 
tretjem delu. Ravno tako je naloga na potestu od učenca zahtevala direkten zapis 
negirane izjave, medtem ko je učenec na predtestu nalogo pravilno rešil že s podajo 
ustrezne rešitve (npr. Tadeji moram pokazati rožo, ki ni rdeča). 

V nadaljevanju smo odgovorili še na ostala raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 
oba testa in oba vprašalnika, ki smo ju uporabili pri testiranju. 

12.3.1 Raziskovalna vprašanja  

Zaradi velikega odstopanja med rezultati reševanja predtesta in potesta smo se pri 
določanju napredka učenca osredotočili le na primerjavo uspešno rešene 6. in 7. 
naloge, ki predstavljata osrednja učna cilja didaktične računalniške igre. Za rezultat 
prikazanega znanja na predtestu in potestu vzemimo razliko med točkami, ki jih je 
učenec dosegel na potestu in predtestu. 
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12.3.1.1 Vpliv igre na boljše razumevanje osnov matematične logike (po mnenju učencev) 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali je igra pripomogla k boljšemu razumevanju osnov matematične logike? 

Pearsonov korelacijski koeficient nakazuje na šibko pozitivno povezanost (r = 0,289),  ki 
pa ni statistično značilna (p = 0,109 > 0,05).  

12.3.1.2 Vpliv pogostega igranja iger na boljši rezultat na potestu  

Raziskovalno vprašanje:  
Ali so učenci, ki pogosteje igrajo računalniške igre, dosegli boljši rezultat na potestu v 
primerjavi s predtestom? 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša -0,162 in ni statistično pomemben (p = 0,377 > 
0,05). Omenimo, da so rezultati zaradi neenakih pogojev testiranja (razlike v trajanju 
testiranja) lahko zavajajoči, zato jih dosledno ne upoštevamo.  

12.3.1.3 Vpliv ustrezne podaje povratnih informacij v igri na boljše igranje igre in boljši 

rezultat potesta glede na predtest 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali so učenci, ki so podajo povratnih informacij označili kot koristno, dosegli boljši 
rezultat na potestu v primerjavi s predtestom? 

Nizka in negativna vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r = -0,218), 
nakazuje na šibko negativno povezanost, ki pa ni statistično pomembna (p = 0,230 > 
0,05).  

12.3.1.4 Zabavnost igre s tehničnega vidika 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali so učenci, ki pravijo, da je igranje računalniških iger zabavno, uživali ob igranju te 
igre? 

Nizek Spearmanov korelacijski koeficient (r = 0,165), ki ni statistično pomemben (p = 
0,366 > 0,05) nakazuje, da povezanosti med tema dvema trditvama ni.  

12.3.1.5 Zabavnost igre z didaktičnega vidika 

Raziskovalno vprašanje:  
Ali so učenci, ki radi rešujejo naloge iz matematične logike, uživali ob igranju te igre? 

 

Spearmanov korelacijski koeficient nakazuje na srednje močno pozitivno povezanost (r 
= 0,408), ki je statistično pomembna (p = 0,020 < 0,05). Izbrani spremenljivki sta 
povezani. Rezultat je spodbuden, saj nakazuje (iz vidika učenca, ki rad rešuje naloge iz 
matematične logike) primerno vpeljavo nalog iz tem osnov matematične logike v 
didaktično računalniško igro.  
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12.3.1.6 Povezanost med učenci, ki pogosto igrajo računalniške igre in postavko o 

uživanju ob igranju te igre 

Raziskovalna vprašanje:  
Ali so učenci, ki pogosto igrajo računalniške igre, v igri uživali? 

Spearmanov korelacijski koeficient nakazuje, da gre za šibko povezanost med izbranima 
trditvama (r = 0,223, p = 0,220 > 0,05). 

12.4 Analiza pogovora z učiteljico 

Teden po izvedenem testiranju sem se ponovno oglasila na šoli, kjer sem izvedla 

polstrukturiran intervju z učiteljico (Priloga 6), ki je prisostvovala izvedbi testiranja. 

Odgovore sem zbrala in jih vsebinsko analizirala na podlagi dobljenih rezultatov 

testiranja ter lastnega opažanja v času testiranja. 

12.4.1 Zadovoljstvo in motivacija učencev po končanem igranju 

12.4.1.1 Mnenje o igri 

Učiteljica je dejala, da se ji je igra zdela sicer zelo zanimiva in primerna za uporabo v 
razredu, predvsem zaradi interaktivnosti in izbire teme, vendar pa je predolga za 
enourno izvedbo. Posledično je opazila, da so učenci večino nalog reševali z ugibanjem, 
in tako (brez razmišljanja) le preleteli povratne informacije, kar pa jim seveda ni moglo 
ostati v trajnejšem spominu. 

Tudi sama sem opazila, da so nekateri učenci hitro prehajali preko dialoga in se niso 
ozirali na podane povratne informacije, posledično pa so igro tudi hitro zaključili. Vendar 
pa je večina takšnih igralcev prosila za usmeritev k ponovnemu igranju, saj so ugotovili, 
da na tak način ne bodo uspeli. V naslednji preizkušnji so se igre lotili z večjo mero 
pozornosti in veliko bolj strukturirano. 

12.4.1.2 Spremembe v obnašanju učencev po igranju igre 

Učiteljica je izpostavila, da je kar nekaj učencev zanimalo, ali bodo še kdaj igrali kakšne 
podobne igre oziroma reševali podobne naloge. Na šoli se namreč ne izvajata izbirna 
predmeta logika ali matematična delavnica, ravno tako se učenci ne udeležujejo 
tekmovanj iz logike. Posledično se učenci srečajo le z osnovnimi vezniki v sklopu 
množic (unija (veznik ali), presek (veznik in)) in osnovnimi izjavnimi oblikami (primeri 
enostavnih in sestavljenih izjav, kot so matematične trditve). Tudi sama je mnenja, da 
učenci na temo osnov matematične logike potrebujejo več učnih ur, zato bo v 
naslednjem šolskem letu zagotovo še kdaj posegla po podobnih nalogah in didaktični 
računalniški igri ter tako skušala v učencih spodbuditi zanimanje za tovrstne uganke. 

Že med razlago osnov matematične logike so učenci kazali velik interes za reševanje 
tovrstnih ugank. Tekom igranja igre se je njihov interes še stopnjeval, nekateri pa so bili 
razočarani, ker so morali zaradi časovne omejenosti igro predčasno zaključiti. 
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12.4.1.3 Vloga igre pri povečanju zanimanja za teme matematične logike 

Po mnenju učiteljice je bila napoved igre vsekakor povod za njihovo zanimanje. Pred 

mojim prihodom v razred so učenci namreč le vedeli, da bo naslednja ura matematike 

potekala na malce drugače način, in sicer s pomočjo računalniške didaktične igre. 

Ravno tako večina učencev ni imela posebnega predznanja na temo osnov 

matematične logike, zato jim je bila celotna tema nepoznana. Interes, ki so ga učenci 

prikazali med razlago in med igranjem igre, je kazal na to, da jim je tema zanimiva in 

uporabna (kar so tudi izrazili v vprašalniku o motivaciji). Tudi po končanem igranju je kar 

nekaj učencev zatrdilo, da bodo igro zagotovo preizkusili še doma, saj jim v tako 

kratkem času ni uspelo doseči rezultata, ki bi si ga želeli. 

12.4.1.4 Uporaba igre pri pouku 

Že takoj po končanem prvem testiranju (ki je trajal dve šolski uri) sva z učiteljico 

ugotovili, da bi za optimalnejšo izkušnjo učenci potrebovali še malce več časa. 

Glede na to, da se teme v razredu eksplicitno ne pojavljajo, učiteljica priporoča, da se 

pred igranjem igre nameni vsaj ena šolska ura, v kateri bi učenci spoznali osnovna 

pravila matematične logike, nato pa bi uganke na to temo reševali na list papirja. Šele 

potem, ko bi se učenci navadili uporabe tega jezika, bi jim dovolili igranje igre. 

Izpostavila je, da je večina učencev naloge reševalo z ugibanjem in se niti niso posvetili 

dialogom ali nalogam, ki bi jih morali izvajati. Dejala je tudi, da so učenci navajeni na 

drugačen tip računalniških iger, kjer večinoma klikajo na gumbe in opazujejo povratno 

informacijo. Prepričana je, da bi se učenci bolj potrudili, če bi imeli več izkušenj z 

reševanjem tovrstnih ugank, posledično pa bi imeli ob igranju večjo potrebo po 

razmišljanju in pravilnem odgovoru. Dejala je, da bo igro v razredu zagotovo še 

uporabila, vendar si bo za izvedbo vzela več časa. Izpostavila je, da hitenje pri 

poučevanju večkrat ne prinese pozitivnih rezultatov, zato je pomembno, da kot učitelj 

presodiš potreben časovni okvir. Prav tema matematične logike je po njenem mnenju 

takšna, pri kateri je bolje, da učencem podaš osnovno teorijo in jih počasi vpelješ v 

tovrstne uganke, nato pa pustiš, da raziskujejo vsak v svojem tempu. 

12.4.2 Integracija igre z učnim načrtom 

12.4.2.1 Sovpadanje učnih ciljev v igri z učnimi cilji matematične logike 

Učiteljica je mnenja, da igra pokriva veliko ciljev osnov matematične logike, posledično 

je velik tudi obseg igre. V njej vidi velik motivacijski in izobraževalni potencial, saj so 

vsebine raznolike in primerno vključene. Meni, da lahko učenci s pomočjo igre utrdijo 

svoje znanje ali pa razvijejo kakšno novo strategijo reševanja, vendar le pod pogojem, 

da so se pripravljeni na takšen način učiti. Povratna informacija v igri je uporabna, če jo 

učenec prebere, kajti v kolikor jo le preleti, igra izgubi izobraževalno vrednost, učenec pa 
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izgubi informacije, ki bi mu pomagale pri razvoju uspešne strategije reševanja v 

nadaljevanju. Zato poudarja, da morajo biti učenci že pred samim igranjem seznanjeni z 

osnovnimi pravili in primeri nalog, saj bo tako učenca bolj zanimalo, kakšna je povratna 

informacija na njegov pravilen ali napačen odgovor. 

12.4.2.2 Učni cilji v igri 

Učni cilji, ki jih je dobila v pregled učiteljica, so podani v prilogi (Priloga 6). 

Učiteljica se strinja s podanimi učnimi cilji, vendar poudarja, da je od posameznega 

učenca odvisno, v kolikšni meri jih bo dosegel. Izpostavila je, da ima učitelj v času 

igranja slab pregled nad učenci, posledično tudi ne more preverjati njihovega trenutnega 

znanja. Takšen način poučevanja od učenca zahteva samoiniciativnost in odgovornost 

do lastnega razmišljanja. Po njenem mnenju mora učitelj v vsakem primeru poskrbeti za 

pridobivanje povratnih informacij (v obliki delovnih listov ali na kakšen drugačen način), s 

pomočjo katere ugotovi, ali so učenci igro igrali z namenom, da se naučijo nekaj novega, 

ali pa le zato, da izkoristijo čas za zabavo in nekontrolirano izbiranje odgovorov. 

13 Ugotovitve 

Po končanem testiranju smo ugotovili, da bi za korektno raziskavo o uporabnosti 

didaktične računalniške igre potrebovali občutno več časa in tudi večji vzorec 

osnovnošolskih učencev predmetne stopnje ter učiteljev matematike. Z našo raziskavo 

smo  dobili le blagi vpogled tako v stališča učencev ene šole do tem matematične logike 

kot tudi uporabe računalniških iger pri učenju. Ugotovili smo, da so učenci, ki smo jih 

zajeli v testiranju, slabo podkovani v matematični logiki, vendar pa željni tega znanja. 

Interes, ki so ga prikazali tekom testiranja, nakazuje, da bi si želeli raziskovanja teorije in 

reševanja podobnih nalog. 

Kljub temu da večina učencev ugank o vitezih in oprodah (in Alici v deželi ugank) ne 

pozna, so bili rezultati na predtestu (če privzamemo, da učenci niso imeli predhodnega 

znanja o osnovnih teorijah matematične logike) spodbudni. Predvsem so vsi dobro rešili 

naloge deklarativnega tipa, malce več težav so imeli pri reševanj nalog konceptualnega 

oziroma proceduralnega tipa. 

Najboljši rezultat in največji napredek so prikazali šestošolci, ki so sicer imeli tudi največ 

časa za testiranje (2 šolski uri), saj so imeli ostali na voljo le eno šolsko uro. Šestošolci 

so (na samem testiranju) v primerjavi z drugimi prikazali tudi največ zanimanja za 

izobraževanje z didaktičnimi računalniškimi igrami, ravno tako pa so bili najbolj 

potrpežljivi pri igranju igre. V ostalih razredih je kar nekaj učencev imelo težave s 

klikanjem, kar je privedlo do zamrznitve igre in potrebe po njenem ponovnem zagonu. 



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

48 
 

V splošnem je bil odziv na igro pri vseh učencih pozitiven, ravno tako ni bilo učenca, ki bi 

sodelovanje zavrnil. Vsak se je vsaj enkrat preizkusil v igranju, veliko pa je bilo takih, ki 

so želeli rezultat izboljšati s ponovnim igranjem. 

Med testiranjem sem zaznala problem pri branju navodil. V uvodnem delu namreč 

igralca seznanimo s postopkom izvajanja akcij (pisna podaja navodil) in njihovo izvedbo 

(praktična uporaba akcije). Glede na to, da gre za razmeroma drugačno izvajanje akcij 

kot pri običajnih računalniških igrah, se večina učencev ni osredotočilo na branje 

navodil, temveč so pričeli s klikanjem na objekte, za katere so predvidevali, da vsebujejo 

akcijo. Na začetku je bilo moč opaziti kar nekaj nejevolje glede tehničnih težav, vendar 

so učenci sčasoma spoznali, da morajo za uspešno igranje slediti poteku dogodkov v 

igri in prebrati navodila. 

Kljub časovni omejitvi je večina učencev na potestu prikazala izboljšanje rezultata nalog 

konceptualnega in proceduralnega tipa v primerjavi s predtestom. Izboljšana rezultata 

pri 6. in 7. nalogi nakazujeta na primerno integracijo učnega cilja razvoj strategije za 

reševanje logičnih nalog (prepoznavanje kontradiktornih izjav, sklepanje o resničnosti 

sestavljenih izjav), kar je osrednji učni cilj didaktične računalniške igre. 

Rezultati o uporabnosti igre so v splošnem pogledu pozitivni, vendar predvidevamo, da 

bi lahko bili veliko boljši, če bi imeli na voljo več časa in večji vzorec Tako bi bilo idealno, 

če bi najprej celo šolsko uro namenili razlagi teorije, igro pa bi (ne nujno na isti dan) 

odigrali v naslednjih dveh šolskih urah. 

14 Zaključek 

Ob zaključku magistrskega dela lahko sklenemo, da je celoten proces izdelave korektne 

in uporabne didaktične računalniške igre, od preučitve teorije didaktičnih računalniških 

iger, snovanja in izdelave same igre, ki bi ustrezala večini izobraževalnih elementov v 

skladu s to teorijo, do njenega testiranja in integracije morebitnih sprememb, velik izziv. 

V izdelavo igre smo vložili veliko dela in časa (od snovanja ideje, premišljevanja o 

integraciji učnih ciljev, izris grafičnih elementov in programiranje igre v primernem 

okolju), vendar pa smo ugotovili, da bi jo lahko še vedno močno izboljšali. Zavedati se 

moramo, da se v splošnem za izdelavo računalniških iger nameni več let, na takšnem 

projektu pa običajno deluje tudi več ljudi. Naša igra pa je nastala v razmeroma kratkem 

času (osem mesecev), snovala in izdelala pa sem jo sama ob strokovni pomoči mentorja 

in somentorja. 

Glede na odzive učencev in učiteljice lahko rečemo, da je igra, ki smo jo izdelali, dober 

približek ustrezne didaktične računalniške igre na izbrano temo osnov matematične 

logike. Učenci so jo namreč igrali z veseljem (kar je bilo vidno tekom testiranja in preko 

povratnih informacij vprašalnika o zadovoljstvu) in večkrat, če jim je to dopuščal čas. 
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Tudi rezultati tipa nalog, ki so jih učenci reševali v igri, so na potestu občutno višji v 

primerjavi s predtestom. Ugotovili smo, da izvedba testiranja zahteva svoj čas in 

določeno mero pozornosti, saj so se pojavile razne ovire, na katere tekom snovanja 

nismo pomislili. Med igranjem igre so bili učenci radovedni in občasno nestrpni, kar jih je 

pripeljalo do tehničnih težav igre. Le ta namreč zahteva potrpežljivega igralca glede 

pritiskanja gumbov. Ravno tako so nekateri učenci proti koncu igranja izgubljali interes 

za branje besedila v igri, kar jim je onemogočilo razumevanje nadaljnjih dogodkov v igri.  

Naš cilj je bil izpeljati korektno raziskavo, ki nam bo pomagala pri nadaljnjem razvoju 

igre, vendar pa se je na koncu izkazalo, da bi za to potrebovali veliko več časa, kot smo 

sprva predvidevali. Kljub temu so nam rezultati raziskave lahko v pomoč pri izboljšavi 

naše igre Poslednji zmaj, lahko pa so tudi koristni za tiste, ki bi se želeli lotiti izdelave 

didaktične računalniške igre. 

Kljub razmahu uporabe računalnika, tudi kot dinamičnega pripomočka, gre pri učenju z 

didaktično računalniško igro razmeroma za nov način poučevanja, predvsem v 

slovenskih šolah. Vedeti moramo, da učenje s pomočjo računalniške didaktične igre od 

učenca zahteva samostojnost in samoiniciativnost. Glede na trenutni šolski sistem in 

učne navade učencev se pojavi vprašanje, ali to od naših učencev lahko pričakujemo. 

Po mojem mnenju se je nesmiselno v celoti opirati le na en način poučevanja, 

dobrodošlo je namreč, da uporabimo kombinacijo načinov in tako učencem omogočimo 

pestro učno izkušnjo (seveda pri temah, za katere kot učitelji presodimo, da bi učencem 

omogočale optimalnejšo izkušnjo). Učenca, ki bo s pomočjo didaktičnih računalniških 

iger ali preko uporabe digitalnih gradiv dosegel boljšo izobraževalno vrednost kot pri 

prebiranju učbenika ali vaj, bomo lahko usmerili k raziskovanju tovrstnih digitalnih 

pripomočkov, ostali pa bodo lahko še naprej deležni tradicionalne učne izkušnje. 

Didaktični računalniški pripomočki, ki učitelju olajšajo tradicionalno poučevanje, učencu 

pa odprejo možnosti raziskovanja, bi morali biti v tej »digitalni« dobi stalnica pri pouku 

(seveda le kot dodatek in popestritev klasičnega načina poučevanja). Internet 

predstavlja zakladnico idej za podajo različnih učnih tem in je običajno dostopen vsem – 

kjer koli in kadar koli. Vsak učitelj bi se moral zavedati pomena neprestanega 

nadgrajevanja (tudi lastnega) znanja in bi moral strmeti k raznovrstnimi možnostmi, ki 

mu jih okolje ponuja, z namenom učinkovitejšega poučevanja. Namesto posredovanja 

nepovezanih podatkov in formul, bi učitelj lahko učenca privajal na samostojno 

razmišljanje, ki predstavlja temeljni kamen vsakega posameznika, ki želi (uspešno) 

delovati v današnjem času. Dolžnost učitelja je, da učenca navduši, ga pravilno usmeri 

in mu pomaga, da se intelektualno izpopolni ter tako v celoti razvije potencial. Kot 

vzorniki učencem, uporabimo znanja in pripomočke, ki jih ponuja zunanji svet ter jim 

omogočimo, da presežejo najprej nas (učitelje), kasneje pa tudi sami sebe.  



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

50 
 

15 Viri in literatura 

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design, 3rd edition. Berkeley: New Riders. 

Cano Cruz, E. M., Velázquez Cruz, J. A., Ruiz Ruiz, J. G. in Huerta Hernández, L. D.  
(2015). Video games in teaching – learning processes. A brief review. V 
International journal of secondary education, 2(6), 2014, str. 102-105. Pridobljeno 
s: 
http://article.sciencepublishinggrou)p.com/pdf/10.11648.j.ijsedu.20140206.12.pdf 
(3.12.2014) 

Danny Krigiel, D. (2012). Learning to play video games – Video games Literacy in  
Classroom. V. J. Fromme, A. Unger (ur.), Computer games and new media 
Culture: A handbook of digital games studies (str. 633-646). Springer 
Netherlands. Pridobljeno s: 
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8158bea32d823076c1dc209d55f239bb 
(12.1.2015) 

Domajnko, V., Hafner, I., Kotnik, J., Magajna, Z. in Žakelj, A. (2004). Učni načrt.  
Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Matematična 
delavnica. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za 
šolstvo. Pridobljeno s: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/
predmeti_izbirni/Matematicna_delavnica_izbirni.pdf (12.12.2014) 

Dziorny, M. (2005). Is digital-game based learning (DGL) situated learning?  
University of North Texas. Pridobljeno s: http://www.marydziorny.com/writing.html 
(14.12.2014) 

Felicia, P. (2011) How can a digital game for learning be defined? Waterford Institute  
of Technology: EUN Partnership AISBL. Pridobljeno s: 
http://linked.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=23809&folderId=23868&
name=DLFE-746.pdf (14.12.2014) 

Hafner, I. (2002). Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega  
izobraževanja. Logika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod 
RS za šolstvo. Pridobljeno s: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/
predmeti_izbirni/Logika_izbirni.pdf (13.12.2014) 

Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: game-based  
methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer. 

Logika, Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Pridobljeno s: 
http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840inid_strani_var=843 
(13.1.2015) 

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ijsedu.20140206.12.pdf
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8158bea32d823076c1dc209d55f239bb
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Matematicna_delavnica_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Matematicna_delavnica_izbirni.pdf
http://www.marydziorny.com/writing.html
http://linked.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=23809&folderId=23868&name=DLFE-746.pdf
http://linked.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=23809&folderId=23868&name=DLFE-746.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Logika_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Logika_izbirni.pdf
http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840inid_strani_var=843


Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

51 
 

Magajna, Z. Zapiski predavanj: Osnove didaktike matematike. Ljubljana:  
Pedagoška fakulteta. Akademsko leto 2010/2011. 

Salen, K., Zimmerman, E. (2004). Rules of play, Game design Fundamentals.  
Cambridge, MA: The MIT Press. 

Shaffer, D. W. (2006). How computer games help children learn. New York: Palgrave  
Macmillan. 

Wagner, M. G., Wernbacher, T. (2013). Iteractive didactic design of serious games.  
V zborniku povzetkov: Proceedings of the 8th International Conference on the 
Foundations of Digital Games, Hania,14.-17. maj 2013, (str. 346-351). 
Pridobljeno s: 
http://www.fdg2013.org/program/papers/paper45_wagner_wernbacher.pdf 
(12.1.2015) 

Whitton, N. (2010). Learning with digital games: a practical guide to engaging  
students in higher education. Taylor & Francis. Pridobljeno s: 
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=5FEEBFF2E7BD4EEF325520A514CE
D616 (20.11.2014) 

Whitton, N., Moseley, A. (2012). Using games to enhance learning and teaching.  
New York; London: Routledge. 

Zapušek, M., Rugelj, J. (2013). Learning programming with serious games. EAI  
Endorsed Transactions on Game-Based Learning. Pridobljeno s: 
http://www.academia.edu/3764990/Learning_programming_with_serious_games 
(12.1.2015) 

Zupančič, K. (2013). Matematična logika in logične naloge. (Diplomsko delo,  
Pedagoška fakulteta) Pridobljeno s : http://pefprints.pef.uni-lj.si/1804/ (13.4.2015) 

Žakelj, A., Prinčič Röhler, A., Perat, Z., Lipovec, A., Vršič, V. Repovž, B. , ... Bregar  
Umek, Z. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni
_UN/UN_matematika.pdf (13.12.2014)  

http://www.fdg2013.org/program/papers/paper45_wagner_wernbacher.pdf
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=5FEEBFF2E7BD4EEF325520A514CED616
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=5FEEBFF2E7BD4EEF325520A514CED616
http://www.academia.edu/3764990/Learning_programming_with_serious_games
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1804/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf


Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

52 
 

16 Priloge 

16.1 Dokumentacija didaktične računalniške igre Poslednji zmaj 

V nadaljevanju bomo opredelili izobraževalno vrednost didaktične računalniške igre, 
podali njeno tehnično specifikacijo in se seznanili s scenarijem igre. 

16.1.1 Izobraževalna specifikacija  

Glavni namen didaktične računalniške igre Poslednji zmaj je navdušiti osnovnošolske 
učence, pa tudi starejše, nad ugankami iz osnov matematične logike. V nadaljevanju se 
bomo osredotočili na elemente izobraževalne specifikacije igre. To so izobraževalni nivo 
igre, izobraževalna domena, učni cilji, didaktična funkcionalnost igre, pripoved, nivoji 
težavnosti, motivacijski elementi, povratna informacija in vrednotenje in umestitev igre v 
pouk. 

16.1.1.1 Izobraževalni nivo 

Z didaktično računalniško igro želimo spodbuditi zanimanje za matematično logiko 
predvsem pri učencih konca drugega triletja, ki se odločajo o udeležbi na izbirnih 
predmetih (kot sta logika in matematična delavnica). Zaradi obširnega besedila je igra, 
bolj kot za učence četrtega ali petega razreda, priporočljiva za učence od šestega 
razreda dalje. V splošnem je igra namenjena vsem, ki bi se radi seznanili z osnovami 
matematične logike, kot so izjavne povezave in sklepanje. Poleg učnih ciljev, ki se 
navezujejo na matematično logiko, igra vključuje tudi vidik osebnostnih oziroma moralnih 
vrednot in posameznikovo dojemanje sveta, kar je aktualno tako za starejše učence kot 
tudi za odrasle. 

16.1.1.2 Izobraževalna domena 

V igro so integrirane učne vsebine osnov matematične logike (predvsem izjavne 
povezave, sklepanje, kvatifikatorji) in moralne vrednote. Laž (ki je osrednji element 
izjavne logike) je ena izmed neetičnih oblik komuniciranja (seveda, če govorimo o 
ekstremnih lažeh, ki imajo škodljive posledice). Učenec se v igri seznani tudi z 
nekaterimi drugimi moralnimi vrednotami, kot so pomoč potrebnim (darovanje hrane, 
odstranjevanje kamna, razporejanje odpadkov, sekanje gozdov in podobno). 

16.1.1.3 Učni cilji 

Učna tema: Matematična logika 
Učna enota: Osnove izjavnih povezav in pravila sklepanja 
Učne oblike: Individualna, (lahko tudi delo v dvojicah) 
Učne metode: Razgovor, razlaga, opazovanje, igra vlog 
Učne tehnike: Uganka, dialog, kviz 
Splošni učni cilji – učenci: 

- spoznavajo osnovne moralne vrednote ter njihovo vlogo in pomen v svetu; 
- krepijo mehanske spretnosti in koordinacijo gibov; 
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- pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov in razvoja 
strategije. 

Operativni učni cilji – ob koncu igranja didaktične računalniške igre učenec: 
o zna določiti vrednost sestavljenih izjav, če pozna vrednost enostavnih izjav; 
o zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo; 
o zna razvrščati elemente v množice glede na zahtevano lastnost; 
o razume uporabo veznika in, ali, če … potem, če in samo če; 
o prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati o njihovi resničnosti; 
o zna prepoznati odnose med predmeti in pri tem uporablja logično sklepanje; 
o zna zanikati kvantifikator Za vsak. 

16.1.1.4 Didaktična funkcionalnost 

Igralec krepi zavedanje o pomembnosti upoštevanja bontona in razvije sposobnost 
argumentiranja ter sklepanja o pravilnosti podanih izjav. Doseže zavedanje o 
pomembnosti podaje pravilnih izjav in pravilnega sklepanja, saj v nasprotnem primeru 
naleti na težave in potrebo po ponovnem razmisleku ter preoblikovanju znanja. V skladu 
z Bloomovo taksonomijo ima igralec možnost uporabe nižjih ravni znanja, kot so 
pomnjenje in razumevanje v sami igri, kjer analizira izvedene akcije, v nadaljevanju pa 
stremi k izboljšanju reševalne strategije. Igralec mora biti pozoren na podatke in izjave, 
ki so mu podane tekom igre, saj le tako lahko uspešno rešuje probleme in se pravilno 
usmeri v naslednje akcije. Za optimalno igranje igre mora igralec kritično razmišljati in 
logično sklepati. Igranje igre s poskusi in napakami igralcu ne prinese optimalnega 
rezultata, saj ima igra (glede na izvedene akcije) drugačne rezultate oziroma drugačen 
potek dogodkov. Vsak igralec sicer lahko igro zaključi do določene stopnje, vendar pa je 
le-ta spremenljiva glede na prikazano znanje in obnašanje. Če igralec ne prikaže 
zadostne stopnje znanja, se njegova igra konča že pred drugim delom (vstop v vas), kar 
mu popolnoma onemogoči odkrivanje zgodbe, ravno tako pa ne more več pomagati 
Jangu vrniti svet v ravnovesje. Od stopnje prikazanega truda in dobrote je odvisno, ali 
bo igralec lahko vplival na zaključek in preprečil končno katastrofo ali pa bo le spremljal, 
kam so ga pripeljala njegova predhodna dejanja. 

16.1.1.5 Pripoved 

Igralec mora nabrati čim več svetlečih kamnov, ki jih Jang potrebuje za vrnitev sveta v 
ravnovesje. Njegova naloga je, da jih s pomočjo mimoidočih najde in Jangu omogoči 
vrnitev. Na poti se glavni junak sooča z mimoidočimi, ki ga s svojimi lažnimi izjavami 
(nehote) odvračajo od cilja ter ga prosijo za pomoč pri svojih opravilih. 

16.1.1.6 Nivoji težavnosti 

Tekom igranja igre je igralcu omogočena podpora, ki je najbolj močna na začetku, saj 
želimo, da igralec čim hitreje ponotranji način razmišljanja oziroma usvoji strategije, ki 
mu bodo pomagale pri uspešnem reševanju problemov. Igralec ima možnost koriščenja 
namigov do očitne rešitve, vendar se to upošteva pri življenjskih točkah, ki jih skozi igro 
nabira. Namigi so usmerjeni k oblikovanju igralčeve strategije reševanja. Z njimi ga 
usmerimo, da se osredotoči na pomembne elemente izjav, ki vplivajo na resničnost ali 
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neresničnost podanih trditev. Poskrbimo tudi za ustrezno omejitev akcij, kar ponovno 
omogoči igralcu vodeno in lažje igranje igre. 

16.1.1.7 Motivacijski elementi 

Glavni element, s katerimi želimo motivirati igralca, je zgodba, ki se razvija tekom igranja 
igre. Ker ne želimo, da bi bila preveč predvidljiva, so vključeni elementi presenečenja, ki 
bodo igralca prisilili v razmišljanje o zgodbi in o njegovem končnem cilju, pa tudi o 
njenem ozadju in vlogi v resničnem življenju. Glavna motivacija igralcu je nabrati čim več 
kamnov in tako vrniti svet v ravnovesje. Ravno tako skušamo z uporabo raznih zvočnih 
dodatkov in grafično ponazoritvijo scen vplivati na igralčevo zanimanje in interes za 
nadaljnje igranje. 

16.1.1.8 Povratna informacija in vrednotenje 

Tekom zgodbe se igralec seznani s pravili in možnimi reakcijami, ki jih lahko uporabi pri 
pogovoru z naključnimi mimoidočimi. Igralcu je nudena pomoč z nasveti in usmeritvijo k 
uporabi ustrezne strategije reševanja. Povratna informacija je preko pogovora igralcu 
podana takoj, ko ta izvede kakršno koli akcijo pri reševanju problema. Je neposredno 
povezana z aktivnostjo, kar omogoča hitro preoblikovanje strategije ter usmerjanje v 
nadaljevanje reševanja problema. Igralčev uspeh se vrednoti glede na število življenjskih 
točk, ki jih nabira pri reševanju nalog (ugotavljanje, kdo laže in kdo ima kamen). Začetno 
stanje igralčevih življenjskih točk in kamnov je 0, vrednost lestvice dobrote pa je 6. 
Število življenjskih točk se poveča glede na število uporabljenih namigov in število 
napak. Za vsak uporabljen namig igralec dobi 1 življenjsko točko (1 namig – 1 življenjska 
točka, 2 namiga – 2 življenjski točki, 3 namige – 3 življenjske točke). Če igralec napačno 
odgovori brez namigov, se število njegovih življenjskih točk poveča za eno več, kot če bi 
koristil vse ponujene namige (torej, če lahko koristi največ 3 namige – 4 življenjske 
točke, če lahko koristi največ dva namiga – 3 življenjske točke). V nekaterih primerih ima 
igralec možnost ponovnega reševanja naloge. Če pri drugem reševanju odgovori 
napačno, dobi 1 življenjsko točko. Če igralec napačno presodi kje se kamen nahaja, 
dobi 1 življenjsko točko. Če igralec že v začetnem delu prikaže nizek nivo znanja 
(pravilno reši manj kot polovico nalog), mu onemogočimo napredovanje v drugi del ter 
ga tako spodbudimo k ponovnemu in bolj premišljenemu igranju. V nasprotnem primeru 
pot nadaljuje do zadnje scene, kjer se ponovno preveri stanje točk. Če se je igralec 
odrezal zelo dobro, je njegov prehod nemoten, če pa je potreboval pomoč, mora svoje 
znanje še dokazati, in sicer z reševanjem preprostih nalog, ki temeljijo na osnovnih 
učnih ciljih matematične logike. Igralec, ki v vasi ni prikazal večjega napredka, nima 
možnosti reševanja zadnje preizkušnje. Ob koncu igre se upošteva igralčeva pomoč 
mimoidočim v igri (lestvica dobrote). Ta je na začetku najvišja in se niža, če igralec 
zavrača pomoč mimoidočim. V primeru, da igralec ne pokaže interesa za pomoč, mu je 
onemogočena možnost spreminjanja konca igre, ki je bolj moralnega kot 
izobraževalnega pomena. 

16.1.1.9 Umestitev igre v pouk 

Igra lahko služi kot izbirna aktivnost učencem, ki se želijo izobraziti na področju izjavne 
logike. Zaradi interaktivnosti, dinamičnosti in zanimive tematike zgodbe ima potencial, 
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da v igralcu spodbudi interes za nadaljnje raziskovanje matematične logike. Poleg tega 
lahko igro uporabimo pri pouku kot enkratno uporabo za motivacijo oziroma uvod v 
osnove tem matematične logike ali le kot predstavitev učne tematike in možnost 
spodbude za udeležbo pri izbirnih predmetih matematična delavnica in logika. 

Igra sicer omogoča dostop do teoretičnega ozadja, katerega naj bi igralec tekom igranja 
uporabil, vendar je priporočljivo, da učence pred igranjem igre seznanimo z osnovnimi 
pojmi matematične logike – podaja konkretnih primerov enostavnih in sestavljenih izjav, 
raba veznikov, kontradiktornost izjav in kvantifikatorja Vsak in Obstaja. Če želimo igralcu 
nuditi optimalno izkušnjo je zaželeno, da imamo na voljo dve šolski uri, ki nam 
omogočita kvalitetno izpeljavo (skupaj z razlago in zaključeno igro). V podrobnosti teorije 
matematične logike se ne spuščamo, saj je glavni namen igre Poslednji zmaj učence 
navdušiti za reševanje logičnih nalog in tovrstnih ugank. 

16.1.2 Tehnična specifikacija 

16.1.2.1 Opis vsebine in njene strukture 

Igra je sestavljena iz uvodnega dela, glavnega oziroma osrednjega dela in zaključka. 

Prvi del je sestavljen iz ene scene, v kateri igralec dobi vpogled v osnovna pravila 
izjavnih veznikov, ravno tako pa preizkusi akcije, ki jih bo tekom igre izvajal 
(nadaljevanje dialoga, pogovor, pogled, pridobitev elementa, premikanje in uporaba 
objekta). Pri tem ga vodi beli zmaj Jang, ki mu poda natančna navodila o načinu 
izvedene akcije. Šele ko se igralec seznani z vsemi pomembnimi akcijami, lahko sceno 
zapusti in pot nadaljuje preko rova. 

Glavni del igre je v grobem sestavljen iz treh delov: Gozd, Vas in Gore. 

Gozd je sestavljen iz dvanajstih scen, od tega je sedem scen, ki od igralca zahtevajo 
aktivnost in pet scen, ki naredijo igro bolj razgibano ter igralcu omogočijo prosto 
sprehajanje. V igri igralec mimoidoče sprašuje o kamnih, ki jih mora nabrati in z njimi 
omogočiti vrnitev Janga. V prvih štirih scenah, ki zahtevajo aktivnost, se v pogovoru z 
mimoidočimi na novo seznani le s po enim veznikom (in, ali, če… potem, natanko tedaj), 
v kasnejših treh scenah, kjer od igralca pričakujemo, da je že usvojil osnovna pravila 
izjavnih povezav, pa mu mimoidoči podajajo izjave s kombinacijo različnih veznikov. V 
primeru, da je igralec pravilno rešil manj kot polovico nalog ali da je nabral manj kot 
polovico kamnov, mu onemogočimo prehod v vas. 

Vas vsebuje osem scen, od tega šest scen, v katerih igralec izvede dialog in dodatno 
aktivnost, ter dve sceni, ki povežeta navidezni svet igre. Naloge v vasi od igralca 
zahtevajo predvsem prepoznavanje kontradiktornih izjav in osnovnih pravil izjavnih 
povezav ter odnose med predmeti oziroma osebami. Igralec raziskuje vas in se 
pogovarja z mimoidočimi ter išče še zadnji kamen, ki ga potrebuje za vrnitev Janga. 
Šele ko razišče vseh šest aktivnih scen, lahko zapusti vas in pot nadaljuje v gore. 

Gore so sestavljene iz petih scen, od tega sta dve aktivni in tri dodatne. V prvi sceni se 
igralec seznani z uporabo in zanikanjem kvantifikatorja Vsak, v drugi pa ugotovi, kako se 
je v igri odrezal. V primeru odličnega igranja je njegovo nadaljevanje igre nemoteno, če 
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je prikazal zelo nizek nivo znanja, mu je nadaljevanje igre onemogočeno, če pa je bilo 
njegovo igranje povprečno, dobi  možnost popravka svojega dosežka. Od zbranih točk 
je torej odvisno, ali bo pot nadaljeval in prišel do zaključka ali pa se bo njegova 
pustolovščina končala prej. 

Zaključek je sestavljen iz ene scene. V njem se razkrije glavna skrivnost celotne zgodbe, 
igralec ima, v primeru, da je pomagal mimoidočim in pravilno rešil zadnjo uganko, 
popoln nadzor nad zaključkom. Če uganko reši napačno, izgubi priložnost za rešitev 
sveta, v kolikor pa ni pomagal mimoidočim, se zgodba odvije po začrtanem scenariju. 

Pri dialogu igralec vedno dobi povratno informacijo glede izbire (tako v primeru 
nepravilne kot tudi pravilne izbire). Tudi pri reševanju dodatnih nalog je na koncu 
poskrbljeno, da se predmeti postavijo v pravo stanje oziroma na pravo mesto. Igralcu 
tekom igre omogočimo koriščenje namigov, ki mu lahko pomagajo pri izbiri odločitve, 
ravno tako pa ga usmerijo k strukturiranemu razmišljanju. Med igro igralcu nudimo 
dostop do učnega gradiva, ki ga lahko pogleda kadar koli, če se ne pogovarja z 
mimoidočimi. 

Ocenjevanje akcij v igri je osredotočeno na negativno točkovanje, in sicer več napak kot 
igralec dobi, več točk ima. Če igralec koristi namige, se mu z vsakim novim namigom 
prišteje točka. Če že v začetku odgovori napačno, izgubi možnost koriščenja namigov, 
ravno tako pa se mu število točk poveča za 4 (v primeru dialoga) oziroma za 1 (v 
primeru iskanja kamna). 

16.1.2.2 Uporabljena programska oprema za izdelavo igre 

Izobraževalna igra Poslednji zmaj je izdelana v programu e-Adventure. E-Adventure je 
platforma, razvita v okviru raziskovalnega projekta, s ciljem, da spodbudi integracijo 
izobraževalnih iger in simulacij v izobraževalni proces. E-adventure je prosto dostopen 
vizualen programski jezik, ki omogoča izdelavo preprostih računalniških iger, 
interaktivnih gradiv in animacij. 

Celotna grafična podoba je izrisana v odprtokodnem programu Inkscape (izris grafičnih 
elementov v vektorski grafiki) in Microsoft Powerpoint 2010 (izdelava animacije). 

16.1.2.3 Avtorska etika 

Grafični elementi v igri so v celoti avtorsko delo in so izrisani v programu Inkscape, za 
uporabo v igri pa izvoženi v format png. oziroma jpg. 

V igri so uporabljeni zvočni elementi, ki so prosto dostopni na spletni strani 
freesound.org. Zvok, ki se pojavi ob zagonu igre, je objavljen pod imenom uporabnika 
Setuniman in je dostopen na spletnem naslovu: 
https://www.freesound.org/people/Setuniman/sounds/173186/. 
Zvok v uvodu, kjer se igralec pogovori z belim zmajem, je delo uporabnika splurgo in je 
dostopen na spletnem naslovu: 
https://www.freesound.org/people/splurgo/sounds/141186/. 
Tekom igre sta uporabljena zvoka narave, s katerima sem želela v igralcu vzbuditi 
občutek resničnosti. Prvi je dostopen na naslovu: 

file:///I:/magisteri/dispozicija_magisteri_vprašalnik/magisteri/freesound.org
https://www.freesound.org/people/Setuniman/sounds/173186/
https://www.freesound.org/people/splurgo/sounds/141186/
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https://www.freesound.org/people/tagigobaso/sounds/244059/ in je objavljen pod 
imenom uporabnika tagigobaso, drugi, ki poleg ptičjega petja vključuje tudi šum reke, pa 
je dostopen na naslovu: 
https://www.freesound.org/people/Glaneur%20de%20sons/sounds/24511/ in je delo 
uporabnika Glaneur de sons. 

16.1.2.4 Zahtevana sistemska oprema za zagon igre 

Igro si lahko brezplačno prenesete preko spletne strani poslednjizmaj.weebly.com, 
vendar pa za to potrebujete internetno povezavo. S klikom na rdeče besedilo IGRA, se v 
drugem oknu odpre povezava na spletno stran dropbox.com, ki omogoča prenos igre 
Poslednji zmaj. Če se odpre okno za vpis v spletno stran dropbox, kliknite ikono x. S 
klikom na gumb download se bo igra s končnico .jar prenesla na računalnik. Poiščite 
preneseno datoteko in jo zaženite z dvoklikom na miški. Igra se bo zagnala brez težav v 
kolikor imate na računalniku naložen program Java Archive. 

16.1.3 Scenarij didaktične računalniške igre  

16.1.3.1 Uvod v zgodbo 

Igralec lahko pred začetkom igre prebere zgodbo Jina in Janga in tako spozna ozadje 
celotne igre, kar mu omogoči lažje razumevanje nadaljnjega poteka igre. Zgodba je 
zapisana in ne vsebuje animacij. 

 

Slika 1: Zajem zaslona zgodbe, ki jo lahko igralec prebere pred igranjem igre. 

16.1.3.2 Navodila za igranje igre 

Pred začetkom igranja igre lahko igralec spozna glavne akcije, s katerimi se tekom igre 
sreča. Tako mu opišemo akcije, kot so premikanje, pogovor z mimoidočimi, pobiranje 
kamna, premikanje objektov in izbiranje možnosti. Podobno kot zgodba so tudi navodila 
zapisana in ne vsebujejo animacij. 

https://www.freesound.org/people/tagigobaso/sounds/244059/
https://www.freesound.org/people/Glaneur%20de%20sons/sounds/24511/
http://poslednjizmaj.weebly.com/
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Slika 2: Zajem zaslona navodil, ki jih lahko igralec prebere pred igranjem igre. 

16.1.3.3 Učno gradivo 

Igralec ima možnost, da se pred začetkom igre seznani z osnovno teorijo matematične 
logike, ki jo bo v igri moral upoštevati oziroma uporabljati, če bo želel uspešno rešiti 
probleme. Gradivo je zapisano in ne vsebuje animacij. Do gradiva lahko igralec dostopa 
tudi med igro, vendar le v primeru, da se ne pogovarja z mimoidočimi. 

 

Slika 3: Zajem zaslona učnega gradiva, ki ga lahko igralec prebere med igro. 

16.1.3.4 Uvod v igro 

Igralec se v uvodu praktično seznani z akcijami, ki jih lahko tekom igranja izvaja in 
osnovnimi pravili za določanje resničnosti sestavljenih izjav. Sprva sreča belega zmaja 
Janga, ki mu pove, da si lahko prilagaja tempo pogovora, nato pa ga povabi, da izvede 
akcijo pogovora. 



Katja Zupančič, Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike 

59 
 

Jang: Predno te spustim na tako pomembno pot, te moram seznaniti z bojnimi pravili. 
Tvoja naloga je življenjskega pomena, zato je ne jemlji z levo roko. Nabrati moraš čim 
več belih kamnov, saj se bom le tako lahko vrnil in spravil svet v ravnovesje. Na poti boš 
srečeval mimoidoče, ki ti bodo podajali izjave. Pravila, da ugotoviš resničnost podanih 
izjav so sledeča: 

 

Slika 4: Izpis pravil za določanje resničnosti sestavljenih izjav. 

Igralcu z izbiro gumba   omogočimo, da sam odloči, kdaj je pripravljen igro nadaljevati. 

Jang: Odlično. Do pravil boš lahko dostopal tudi tekom igre, ampak le takrat, ko se ne 
boš pogovarjal z mimoidočimi. To boš storil tako, da boš z desnim klikom na miški kliknil 
name in izbral ponujeno ikono. Da preveriš, če si pravila razumel, ugotovi, katere izmed 
podanih sestavljenih izjav so resnične in katere neresnične. 

Prikaže se šest primerov sestavljenih izjav. V primeru, da igralec napačno določi 
vrednost izjave dobi takojšnjo povratno informacijo, zakaj je njegova izbira napačna. 

 

Slika 5: Izpis naloge, ki jo igralec reši pred vstopom v igro. 

Povratna informacija – če igralec označi da: 
- Prva izjava je neresnična 

Jang:  Hm, zakon narave skrbi za izmenjavo dneva in noči. Izjava je resnična. 
- Druga izjava je resnična 

Triglav je res najvišji vrh v Sloveniji, vendar pa ni glavno mesto Slovenije. Izjava 
je neresnična. 

- Tretja izjava je resnična 
Jang: Število 13 je liho, vendar pa ni deljivo z 2. Izjava je neresnična. 

- Četrta izjava je neresnična 
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Jang: France Prešeren je slovenski pesnik. Ne glede na to, ali je druga izjava 
resnična ali ne, je celotna izjava resnična. 

- Peta izjava je neresnična 
Jang: Izjava vsebuje veznik če… potem, torej bi bila neresnična samo, če bi našli 
število, ki bi bilo deljivo s 6 in zato je to število večkratnik števila 6 in pa ne bi bilo 
deljivo s 3. To je seveda nemogoče. Izjava je resnična. 

- Šesta izjava je neresnična 
Jang: Enakostraničen trikotnik, ki bi hkrati imel vsaj dve stranici različnih dolžin, 
ne obstaja. Izjava je resnična. 

Ko igralec vsako trditev opredeli kot resnično ali neresnično, lahko igro nadaljuje, 
ponovno z izbiro gumba . V nadaljevanju Jang igralca seznani z akcijami, kot so 
poglej, vzemi in uporabi; te so bistvene pri interakciji z objekti oziroma predmeti, na 
katere igralec med igro naleti. 

Jang: Super. Vsekakor bi bilo neumno, da bi ti mimoidoči podajali takšne očitne resnične 
ali neresnične izjave. O resničnosti in neresničnosti njihovih izjav v igri boš tako moral 
bolje premisliti. Predno greš na pot pa se malce okrepčaj. Nikoli ne veš, kdaj te zagrabi 
lakota (na igralni površini se izpišejo natančna navodila za izvedbo akcije). Odlično. 
Tako boš pobiral tudi ostale stvari v igri. Sedaj pojdi po vodo in izvedi enako akcijo kot 
prej z gobami (ko igralec izvede akcijo z vodo se dialog nadaljuje). Klikni na igralno 
površino in z vodo zalij rože ob drevesu, saj so popolnoma ovenele (na igralni površini 
se izpišejo natančna navodila za izvedbo akcije). Tako. Sedaj si pripravljen, da pričneš 
raziskovati moj svet. Dvakrat klikni na rov poleg mene in nadaljuj pot. Srečno. 

16.1.3.5 Glavni del 

16.1.3.5.1 Gozd 

Prvi del igre se odvija v gozdu, kjer igralec srečuje mimoidoče in preko njihovih podanih 
izjav ugotavlja kdo ima kamen, oziroma kje se ta nahaja. Pri začetnih nalogah igralec 
scene ne more zapustiti, dokler ne pridobi kamna ali vsaj povratnih informacij glede 
resničnosti izjav mimoidočih. Igralec lahko opravlja dodatne naloge (dobra dela), ki 
temeljijo predvsem na razvrščanju glede na določene pogoje. Teh nalog mu za 
nadaljevanje igre sicer ni potrebno opraviti, vendar to vpliva na možnost uspešnega 
dokončanja igre. 

TINE IN NINA (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom ali in rešiti logično 
nalogo 
minimalni učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom ali, če 
pozna vrednosti enostavnih izjav 

Preden igralec prične pogovor z mimoidočima, ga Jang usmeri, da ima eden od njiju 
kamen. Svetuje mu, da se z njima pogovori in ugotovi, kdo je tisti, ki ga ima. 

Igralec: Pozdravljena. Sta mogoče videla kakšen poseben kamen? 
Tine: Kamen imam jaz ali pa Nina laže. 
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Nina: Kamen ima Tine ali pa ga imam jaz. 
Jang: Samo eden ti je povedal resnico. Kdo govori neresnico? 

Namig 1: Spomni se, da ima eden od njiju zagotovo kamen. V katerem primeru Nina 
govori neresnico? 
Namig 2: Izjava z veznikom ali je neresnična samo v primeru, ko sta obe enostavni izjavi 
neresnični. 
Namig 3: Obarval ti bom resničnost enostavnih izjav. Zelene so resnične in rdeče so 
neresnične. Sedaj pa bo zagotovo šlo. 

Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki govori neresnico): 

- Nina  
Jang: Reciva, da Nina govori neresnico. Potem bi morali biti obe njeni 
enostavni izjavi napačni. To pa ni mogoče, saj eden ima kamen. Dobro 
premisli, kdo ima kamen in ga prosi, da ti ga izroči. 

- Tine 
Jang: Tine govori neresnico, saj je Nina pravzaprav sploh ne more. Dobro 
premisli, kdo ima kamen in ga prosi, da ti ga izroči. 

Kamen ima (igralec klikne osebo, za katero misli, da ima kamen) 
- Nina 

Jang: Odlično. Poberi kamen, da ga spraviš na varno. 
- Tine 

Jang: Malce si zgrešil. Bova že imela več sreče v nadaljevanju. 

DODATNA NALOGA (igralec nabira točke dobrote, ki mu omogočajo preobrniti konec, 
njegova odločitev pa ne vpliva na življenjske točke) 

Nina: Hrane nama je zmanjkalo. Nama jo lahko prosim daruješ? 

Izbira: DARUJ HRANO/NE DARUJ HRANE 

BINE IN JURE (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom in/ali ter rešiti 
logično nalogo 
minimalni učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom in/ali, če 
pozna vrednosti enostavnih izjav 

Preden igralec prične pogovor z mimoidočima, ga Jang usmeri, da ima eden od njiju 
zagotovo kamen. Svetuje mu, da se z njima pogovori in tako ugotovi, kdo je tisti, ki ga 
ima. 

Igralec: Pozdravljena. Iščem posebne kamne. Mogoče vesta, kje bi lahko kakšnega 
našel? 
Jure: Kamen imam jaz in ne lažem. 
Bine: Kamen imam jaz ali pa Jure govori resnico. 
Jang: Eden je povedal neresnično izjavo. Kdo? 

Namig 1: Pomisli, v katerem primeru je Binetova izjava neresnična. 
Namig 2: Jure je uporabil veznik in, Bine pa ali. Izjava z veznikom in je resnična samo v 
primeru, ko sta resnični obe enostavni izjavi. 
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Namig 3: Obarval ti bom resničnost enostavnih izjav. Zelene so resnične in rdeče so 
neresnične. Sedaj pa bo zagotovo šlo. 

Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki govori neresnico): 

- Bine  
Jang: Reciva, da je izjava Bineta neresnična. Potem bi morali biti obe njegovi 
enostavni izjavi napačni. Potemtakem je neresnična tudi izjava Jureta. Ampak 
neresnična je le ena. Pazi, komu boš rekel za kamen. 

- Jure 
Jang: Izjava Jureta je neresnična, saj bi v nasprotnem primeru bila resnična 
tudi izjava Bineta. Izberi tistega, ki ga boš prosil za kamen. 

Kamen ima (igralec klikne osebo, za katero misli, da ima kamen) 
- Bine 

Jang: Odlično. Pojdi naprej po nove kamne. 

- Jure 
Jang: Narobe si presodil. Drugič bolje premisli. 

DODATNA NALOGA (igralec nabira točke dobrote, ki mu omogočajo preobrniti konec, 
število podrtih dreves pa ne vpliva na življenjske točke) 
učni cilj: učenec razume uporabo veznika ali 

Bine: Ko si ravno tu, nama pomagaš podreti ta drevesa? 
Igralec: Katera? 
Bine: Podreti morava vsa drevesa, ki so iglavci ali imajo rdečo piko.  
Izbira: POMAGAJ/NE POMAGAJ 
Igralec ima na voljo 15 sekund, da uspešno podre čim več dreves po prej 
podanem kriteriju. 
POVRATNA INFORMACIJA (če igralec podre napačno drevo) 
Jang: To drevo nima rdeče pike in ni iglavec. 

Po končani nalogi se pravilno podrejo vsa drevesa, Bine pa se igralcu zahvali za pomoč. 
Igralec dobi povratno informacijo glede pravil sekanja dreves v resničnem življenju: 
Če ima drevo v prsni višini oranžno ali rdečo piko, ga je revirni gozdar označil za posek. 
Običajno so označena drevesa bolna oziroma poškodovana, lahko pa so označena z 
namenom redčenja gozda. 

ALEN IN ROK (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom če … potem in rešiti 
logično nalogo 
minimalni učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom če … 
potem, če pozna vrednosti enostavnih izjav 

Preden igralec prične pogovor z mimoidočima, ga Jang usmeri, da ima eden od njiju 
kamen. Svetuje mu, da se z mimoidočima pogovori in tako ugotovi, kdo je tisti, ki ga ima. 

Igralec: Pozdravljena. Sta mogoče videla kakšen poseben kamen? 
Alen: Če imam kamen jaz, potem Rok laže. 
Rok: Jaz imam kamen. 
Jang: Eden ti je ponovno podal neresnično izjavo. Kdo? 
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Namig 1: Pomisli, v katerem primeru je Alenova izjava neresnična. 
Namig 2: Sestavljena izjava z veznikom če... potem je neresnična samo v primeru, ko iz 
resnične »sledi« neresnična izjava. 
Namig 3: Obarval ti bom resničnost enostavnih izjav. Zelene so resnične in rdeče so 
neresnične. Sedaj pa bo zagotovo šlo. 

Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki ne govori resnice): 

- Alen  
Jang: Reciva, da je Alenova izjava neresnična. Potem je njegova prva izjava 
resnična, torej ima kamen, izjava, da Rok laže, pa neresnična. Vendar je 
potem izjava Roka, ki pravi, da ima kamen, resnična. Ampak oba ne moreta 
imeti kamna. Pazi, koga boš prosil za kamen. 

- Rok 
Jang: Izjava Roka je neresnična, saj bi v primeru, da bi bila neresnična 
Alenova, kamen imela oba, kar je nemogoče. Pridobi kamen. 

Kamen ima (igralec klikne osebo, za katero misli, da ima kamen) 
- Alen 

Jang: Super. Vzemi kamen in nadaljuj pot. 
- Rok  

Jang: Malce si zgrešil. Bova že imela več sreče v nadaljevanju. 

DODATNA NALOGA (igralec nabira točke dobrote, ki mu omogočajo preobrniti konec, 
število pravilno premaknjenih kamnov pa ne vpliva na življenjske točke) 
učni cilj: učenec razume uporabo veznika in ter ali 

Alen: Ko si ravno tu, nama lahko pomagaš odstraniti jez, ki ovira rečno strugo? 
Igralec: Kako? 
Alen: Na to stran brega, poleg naju z Rokom, spravi kamne, ki so sivi in majhni. 
Na drugo stran brega pa tiste, ki so beli ali veliki. 
Izbira: ODSTRANI JEZ/NE ODSTRANI JEZA 
Igralec ima na voljo 20 sekund, da uspešno odstrani čim več kamnov po prej 
podanem kriteriju. 

Po končani nalogi se pravilno razporedijo vsi kamni, Alen pa se igralcu zahvali za 
pomoč. Igralec dobi povratno informacijo kaj se bi lahko zgodilo, če jeza ne bi odstranil: 
Kamni, ki ovirajo rečno strugo, lahko pripeljejo do izsušitve reke, posledično pa rastline 
in drevesa, ki se nahajajo v tem predelu, ne dobijo zadostne količine vode, kar lahko 
vpliva na njihovo rast. 

NEJC IN TONE (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom natanko tedaj in 
rešiti logično nalogo 
minimalni učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav z veznikom natanko 
tedaj, če pozna vrednosti enostavnih izjav 

Preden igralec prične pogovor z mimoidočima, ga Jang usmeri, da ima eden od njiju 
kamen. Svetuje mu, da se z njima pogovori in tako ugotovi, kdo je tisti, ki ga ima. 

Igralec: Pozdravljena. Nabiram bele kamne. Sta mogoče kje videla kakšnega? 
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Tone: Jaz nimam kamna. 
Nejc: Tone ima kamen natanko tedaj, ko se jaz lažem. 
Jang: Samo eden govori neresnico. Kdo? 

Namig 1: Reciva, da Tone govori neresnico (in torej Nejc govori resnico). Pomisli, kaj ti 
potem pove Nejčeva izjava. 
Namig 2: Izjava z veznikom natanko tedaj je resnična samo v primeru, ko sta bodisi obe 
enostavni izjavi resnični bodisi obe neresnični. 
Namig 3: Obarval ti bom resničnost enostavnih izjav. Zelene so resnične in rdeče so 
neresnične. Sedaj pa bo zagotovo šlo. 
 
Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki ne govori resnice): 

- Tone  
Jang: Reciva, da Tone govori neresnico, torej Nejc govori resnico. Ker je prvi 
del Nejčeve izjave potemtakem pravilen, mora biti pravilen tudi drugi. Vendar 
Nejc ne more hkrati govoriti neresnico in resnico. Ne pozabi pridobiti kamna. 

- Nejc 
Jang: Nejc govori neresnico. Namreč, če bi govoril resnico, potem bi jo govoril 
tudi Tone. Ne pozabi pridobiti kamna. 

Kamen ima (igralec klikne osebo, za katero misli, da ima kamen) 
- Nejc 

Jang: Odlično. Spravi kamen na varno in nadaljuj pot. 
- Tone  

Jang: Tone nima kamna. Drugič bolj razmisli. 

DODATNA NALOGA (igralec nabira točke dobrote, ki mu omogočajo preobrniti konec, 
število pravilno zasajenih rož pa ne vpliva na življenjske točke) 
učni cilj: učenec zna logično sklepati nadaljevanje zaporedja  

Tone: Ko si ravno tu, te lahko prosim, da nama pomagaš zasaditi rože?  
Igralec: Kako? 
Tone: Samo nadaljuj zaporedje, kot sva začela. 
Izbira: POSADI/NE POSADI 
Igralec si lahko pomaga s koriščenjem namigov in tako ugotovi, kakšno zaporedje 
sta si izbrala Nejc in Tone pri sajenju rož. 

Namig 1: Kot kaže gre za zaporedje belih in modrih rož. 
Namig 2: Najprej je posajena ena bela roža, nato dve modri, sledijo tri bele ... 
Namig 3: Barve rož se izmenjujejo, število posajenih rož iste barve pa se vsakič 
poveča za eno. 

Če želi igralec na izbrano gredico povleče napačno rožo se ta ne zasadi temveč se vrne 
na prvotno mesto. 

 

STAŠ, ŽAN IN JAN (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo 
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Ko igralec vstopi v sceno, ga Jang usmeri, da se pogovori z mimoidočimi, saj je 
prepričan, da mu bodo podali zanimive izjave. 

Igralec: Pozdravljeni. Nabiram kamne. Mogoče veste, kje lahko še kakšnega najdem? 
Staš: Kamen se ne nahaja v mlinu. 
Žan: Staš se ti je zlagal, ampak Jan ti bo zagotovo povedal resnico. 
Jan: Žan, če jaz govorim resnico, potem ti zagotovo lažeš! 
Jang: Eden ti zagotovo ni povedal resnice. Kdo? 

Namig 1: Pomisli, kaj lahko ugotoviš iz Janove izjave. 
Namig 2: Jan je uporabil veznik če potem, Žan pa ampak, ki je pravzaprav in. Spomni se 
izjavnih pravilih. 
Namig 3: Lažnivec ne more nikoli reči, če jaz govorim resnico potem… 
 
Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki ne govori resnice): 

- Staš  
Jang: Reciva, da Staš govori neresnico. Potem je prvi del Žanove izjave 
pravilen. Če torej Žan govori resnico, potem resnico govori tudi Jan. Ampak 
potem iz Janove izjave sledi, da Žan ne govori resnice. Protislovje. Če pa Žan 
govori neresnico, potem neresnico govori tudi Jan. To pa ni mogoče, saj Jan 
ne more govoriti neresnice. 

- Jan  
Jang: To ni mogoče. Lažnivec ne more nikoli reči, če jaz govorim resnico, 
potem... 

- Žan 
Jang: Res je. Ker Jan s takšno izjavo ni mogel govoriti neresnice, jo je govoril 
Žan. Odlično. Če veš, kje je kamen, ga poišči, drugače pojdi naprej. 

Če igralec prvič odgovori napačno, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge. Iz možnih odgovorov izključimo 
igralčevo prvo izbiro (ki je napačna) in mu ponudimo le ostali dve. Ko ugotovi kdo govori 
neresnico mu Jang da napotek, da poišče kamen, če ve kje se nahaja, ali pa nadaljuje 
pot. 
 
Potek dogajanja naprej (kamna ni v mlinu) 

- Igralec ne gre v mlin 
Jang: Kamna ni pri mlinu, saj je Staš govoril resnico. Pravilno si se odločil, da 
si nadaljeval pot. 

- Igralec gre v mlin 
Jang: Kar vidiš, so le vreče moke, ki po barvi res spominjajo na kamen. Staš ti 
je povedal, da kamna ni pri mlinu. Ker je govoril resnico, ga torej res ni. 
Mogoče ga bova našla kje v nadaljevanju.  

ŠPELA, NIKA IN BLAŽ (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo 

Ko igralec vstopi v sceno, ga Jang usmeri, da se pogovori z mimoidočimi, saj je 
prepričan, da imajo nekaj za bregom. 
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Igralec: Pozdravljeni. Kamne iščem. Ste mogoče kje videli kakšnega? 
Špela: Kamen ima Nika ali Blaž laže. 
Nika: Če Blaž laže, potem je kamen v tem grmovju. 
Blaž: Kamen je v tem grmovju ali pa ga ima Nika. 
Jang: Poslušaj. Kamen je zagotovo v grmovju ali pa ga ima Nika. Eden je povedal 
neresnično izjavo. Kdo? 

Namig 1: Ugotovi, v katerem primeru Blaž govori neresnico. 
Namig 2: Blaž govori resnico. Kako je torej z resničnostjo Nikine izjave? 
 
Neresnico govori (igralec izbere ime osebe, ki ne govori resnice): 

- Nika  
Jang: Nika govori resnico, saj če je ne bi, bi morala biti prva izjava (Blaž laže) 
resnična in druga neresnična.  

- Blaž  
Jang: Blaž bo neresnico govoril le, če bosta obe enostavni izjavi neresnični. 
Ker pa je kamen v grmovju ali pa ga ima Nika, je to nemogoče. 

- Špela 
Jang: Res je. Ker Blaž ne more govoriti neresnice, posledično pa je pravilna 
Nikina izjava, govori neresnico Špela. Odlično. Če veš, kje je kamen, ga 
poišči, drugače pojdi naprej. 

Če igralec prvič odgovori napačno, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge. Iz možnosti odgovor izključimo 
igralčevo prvo izbiro (ki je napačna) in mu ponudimo  le ostali dve. Ko ugotovi kdo govori 
neresnico, mu Jang da napotek, da poišče kamen, če ve, kje se nahaja ali pa nadaljuje 
pot. 
 
Potek dogajanja naprej (kamen je v grmovju) 

- Igralec klikne grmovje 
Jang: Odlično. V tej skrinji je kamen. Da jo odpreš potrebuješ ključ. Zagotovo 
ga boš našel kje tu okoli (Igralec razišče okolico. S pomočjo uporabe akcije 
povečevalnega stekla ugotovi, kaj mora narediti, da odpre skrinjo. Igralec 
izvede akcijo vzemi ključ in uporabi ključ na skrinji, da pridobi kamen). 

- Igralec ne klikne grmovja (ne dobi kamna) 
Jang: Na kamen si pa pozabil, kaj? Le-ta je bil namreč v grmovju. No, 
kakorkoli, sedaj je prepozno. 

- Igralec prosi Niko za kamen  
Jang: Nisi dobro premislil. Nika namreč nima kamna. 

NIK, TINA, LILI (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo 

Ko igralec vstopi v sceno, ga Jang usmeri, da se pogovori z mimoidočimi, saj je 
prepričan, da so slišali za kamne in mu lahko pomagajo. 

Igralec: Pozdravljeni. Zbiram bele kamne. Mogoče veste, kje je kakšen? 
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Nik: Kamen je na tem drevesu natanko tedaj, ko jaz govorim resnico. 
Tina: Če kamna ni na tem drevesu, potem Nik laže. 
Lili: Kamen imam jaz. 
Jang: Kdo ti je zagotovo povedal resnico? 
 
Namig 1: Ugotovi, kdo govori neresnico, če ima Lili kamen. 
Namig 2: Dobro premisli o možnosti Nikove izjave. 
 
Resnico zagotovo govori (igralec izbere ime osebe, ki zagotovo govori resnico): 

- Nik  
Jang: Ni nujno. Možno je, da Nik in Lili govorita neresnico, Tina pa govori 
resnico. Preveri. Tina je tista, ki zagotovo govori resnico. Če veš, kje je 
kamen, ga poišči, drugače pojdi naprej. 

- Tina 
Jang: Res je. Tinina izjava je neresnična le v primeru, ko kamna ni drevesu, 
Nik pa govori resnico. Glede na izjavo Nika pa je to nemogoče. Če veš, kje je 
kamen, ga poišči, drugače nadaljuj pot. 

- Lili  
Jang: No, ne moreva kar slepo zaupati na podlagi ene izjave. Sicer je pa Tina 
tista, ki zagotovo govori resnico. Če veš, kje je kamen, ga poišči, drugače 
pojdi naprej. 

 
Potek dogajanja naprej (kamen je na drevesu) 

- Igralec lestev povleče k drevesu 
(Igralec razišče okolico. S pomočjo uporabe akcije povečevalnega stekla 
ugotovi, kaj mora narediti, da pride do kamna. Igralec izvede povleci lestev k 
drevesu in tako pridobi kamen). 
Jang: Poberi kamen in nadaljuj pot. 

- Igralec ne gre k drevesu 
Jang: Kamen je bil na drevesu. Drugič bodi bolj pazljiv. 

- Igralec prosi Lili za kamen  
Jang: Lili je trdila, da ima kamen, ampak se ti je lagala. Bodi bolj pazljiv. 

PREHOD V VAS 

Jang: Tu sva postorila vse. Pot naju sedaj vodi v vas.  

Predeno igralec zapusti gozd in pot nadaljuje v vas, preverimo njegovo stanje točk in 
število kamnov. 

- Če ima igralec 20 točk ali več ali tri kamne ali manj, se igra konča 
Jang: Žal mislim, da ne moreva nadaljevati poti, saj boš v vasi imel le težave. 
Moja vrnitev bo tako morala še malo počakati. Več sreče prihodnjič. 

- Če ima igralec 19 točk ali manj in štiri kamne ali več, se igra nadaljuje 
Jang: Ker si se zelo dobro odrezal v gozdu, v vasi zagotovo ne boš imel večjih 
težav. Predno pot nadaljuješ, se pogovori z gospodično ob znaku. Lahko ji 
zaupaš, saj govori resnico. Zastavila ti bo logično uganko, ki bo tvoja 
vstopnica v vas. Srečno. 
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KRAJA DEŽNIKA (LOGIČNA NALOGA - IZJAVE) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo 

Igralec: Pozdravljeni. Rad bi šel v vas. 
Marina: Oh, v naši vasi imamo same težave. Da boš kos mojim sovaščanom, reši tole 
uganko. Nekdo je skril dežnik. Trije obtoženi so povedali to: 

Miha je rekel, da ni skril dežnika. 
Žiga je dejal, da je vsaj eden od njih skril dežnik, ampak on to ni bil. 
Eva pa je trdila, da vsaj eden od njiju (Miha ali Žiga) govori resnico. 
No, kasneje smo ugotovili, da prvi in tretji nista oba govorila resnice. Torej, kdo je 
skril dežnik? 

1. namig: Pomisli, kaj ti je povedala Eva, če je njena izjava neresnična.  
2. namig: Dobro poglej Žigovo izjavo in ugotovi, ali je Evina izjava lahko neresnična. 

Dežnik ima (igralec izbere ime osebe, ki je skrila dežnik): 

- Miha 
Jang: Prav Miha je skril dežnik, saj če bi ga skrila Eva, bi vsi govorili resnico, 
če pa bi ga skril Žiga, bi resnico govorila Miha in Eva. To pa ni mogoče. 
Srečno pot naprej. 

- Eva 
Jang: Reciva, da je dežnik skrila Eva. Potem vsi govorijo resnico, ampak vsaj 
eden mora govoriti neresnico. 

- Žiga 
Jang: Reciva, da je dežnik skril Žiga. Potem tako Miha kot tudi Eva govorita 
resnico, ampak laže vsaj en od njiju. Protislovje. 

Če igralec prvič odgovori napačno, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge. Iz možnosti odgovor izključimo 
igralčevo prvo izbiro (ki je napačna) in mu ponudimo le ostali dve. Ko ugotovi kdo je skril 
dežnik, mu Jang da napotek, da lahko nadaljuje pot. 

Proti koncu prvega dela začne Jang puščati bele sledi. Gre za topljenje barve iz 
njegovega telesa. V resnici je Jang na belo pobarvan črni zmaj, ki želi dokončno poraziti 
Jina in mu odvzeti vse moči. Zaenkrat igralec o tem ničesar ne ve, ravno tako ga za 
enkrat še ne usmerimo, da bi začel razmišljati, čemu spremembe. 

16.1.3.5.2 Vas 

Drugi del igre se odvija v vasi, kjer  igralec rešuje logične uganke in uporablja pravila 
sklepanja. Sreča se tudi z osnovami predikatnega računa oziroma razporejanjem 
elementov v množice glede na zahtevano lastnost. 
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NALOGA RAZPOREJANJE ODPADKOV (ENOMESTNI PREDIKATI) 
učni cilj: učenec zna razvrščati elemente v množice glede na zahtevano lastnost 

Jang: Evo. Kot prvo vidiva, kako so vaščani malomarni. 
Igralec: Kako to misliš? 
Jang: Smeti ležijo kar vsepovsod. Daj, potrudi se in pravilno razdeli odpadke v koše. 
Dobro poglej, kateri odpadki sodijo v kateri koš. Ko boš popolnoma prepričan, da vse 
razumeš, klikni zeleni gumb poleg mene (igralec izbere zeleni gumb). Odlično. Dam ti 40 
sekund, da jih razporediš v prave koše. Pripravi se. Čas se bo začel odštevati, ko boš 
kliknil na igralno površino. 
 
Igralec se z akcijo povečevalnega stekla seznani, v kateri koš sodijo odpadki: 

- Smetnjak papir: Med papir spada časopis, revije, zvezki, knjige, kartonska 
embalaža, ovojni papir ... 

- Smetnjak embalaža: Embalaža so plastenke pijač, živil, čistil in pralnih sredstev, 
pločevinke, kartonske embalaže pijače ... 

- Smetnjak steklo: Med steklo štejemo steklenice živil in pijač, stekleno embalažo 
zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil ... 

- Smetnjak biološki odpadki: Biološki odpadki so vsi zelenjavni ostanki, ostanki 
sadja, čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine ... 

- Smetnjak preostalo: Preostali odpadki so fotografije, žarnice, umazana embalaža, 
kasete, tkanine ... 

Če igralec razporedi odpadek v napačen koš, dobi povratno informacijo, zakaj tja ne 
sodi (število življenjskih točk ostane enako): 

- Kartonska škatlica čaja je iz papirja, zato sodi med papir. 
- Knjiga je iz papirja, zato sodi med papir. 
- Zapiski so iz papirja, zato sodijo med papir. 
- Pločevinka kave je embalaža in jo lahko recikliramo. 
- Tetrapak soka je embalaža iz sestavljenih materialov. Odlagamo ga v rumen 

zabojnik. 
- Prazna plastenka vode je embalaža. 
- Sadje je biološki odpadek, saj pod vplivom toplote in svetlobe povsem razpade. 
- Kozarec za vlaganje je iz stekla. Sodi v zelen zabojnik.  
- Tkanine sodijo v črn zabojnik.  
- Žarnice sodijo v črn zabojnik. 

 
Jang: Veš, kakšen stari matematik bi rekel, da si te odpadke razdelil glede na določeno 
lastnost. No, on bi pravzaprav bolj učeno rekel, da si uporabil predikate, ki opisujejo 
lastnosti stvari ali odnose med njimi. Tako je na primer besedna zveza »je steklo« 
predikat in opisuje lastnost biti narejeno iz stekla. Zanimivo kaj. Kakorkoli, nadaljujva 
pot. Samo še en kamen rabiva! 

Igralec dobi povratno informacijo zakaj je pomembno ločevati odpadke: 
Z ločevanjem odpadkov gospodarstvu zagotovimo stalen vir dragocenih surovin in 
energije, odlagališča pa na tak način dlje časa nudijo prostor ostalim nepovratnim 
odpadkom.  
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KRAJA POTICE (LOGIČNA NALOGA) 
učni cilj: učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo 

Jang: Kot kaže gre tu za nekakšno sodbo. Vprašaj sodnika, on vedno govori resnico. 
Sodnik: Nekdo je gospe Špeli sunil orehovo potico. Faloti! Kdo je kriv? 
Zala: Potico je pojedel Urban. 
Urban: Res je. 
Maša: Jaz že nisem pojedla potice! 
Jang: Prepričan sem, da najmanj eden govori neresnico in najmanj eden resnico. Kdo je 

torej moral pojesti potico, da niti vsi ne govorijo resnice nit vsi ne lažejo? 

1. namig: Pomisli, kdo govori neresnico, če je potico pojedel Urban. 
2. namig:  Pomisli, kdo govori neresnico, če je potico pojedla Maša. 
3. namig: Ugotovi, kdo mora pojesti potico, da ne govorijo vsi resnice oziroma neresnice. 

Potico je pojedel (igralec izbere ime osebe, ki je pojedla potico): 
- Zala (okoli Zale se pojavijo rešetke) 

Jang: Res je. Zala je pojedla potico, saj le tako niti vsi ne govorijo resnice, niti 
vsi ne lažejo. 

- Urban (okoli Urbana se pojavijo rešetke) 
Jang: Reciva, da je Urban pojedel potico. Pomisli, ali je potem sploh možno, 
da kateri izmed njih govori neresnico. No, ker si ga obtožil, bodo reveža kar 
zaprli. 

- Maša (okoli Maše se pojavijo rešetke) 
Jang: Reciva, da je Maša pojedla potico. Pomisli, ali je potem sploh možno, 
da kateri izmed njih govori resnico. Poglej, pahnil si jo v ječo. Bodi bolj pazljiv. 

Če igralec prvič odgovori napačno, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge. Iz možnosti odgovor izključimo 
igralčevo prvo izbiro (ki je napačna) in mu ponudimo le ostali dve. Ko ugotovi kdo je 
pojedel potico, lahko rešuje naslednjo nalogo. 
 
DODATNA NALOGA 
učni cilj: učenec zna za podano vrednost sestavljene izjave poiskati ustrezne vrednosti 
enostavnih 

Jang: Zala je priznala, da je potico spravila v svoj skrbno varovan sef. Le tega 
odpreš tako, da pravilno obarvaš gumbe. In sicer je njena koda takšna: če je prvi 
gumb zelen, potem morata biti zelena tudi drugi in tretji gumb. Uporabila je dva 
veznika - če...potem ter in. Upoštevaj, da je veznik in močnejši od veznika če… 
potem. Ugotovi, v katerih primerih je izjava resnična in pomagaj Špeli dobiti 
potico. 

Pri reševanju igralcu omogočimo koriščenje namigov. 
1. namig: Če je prvi del resničen (torej je prvi gumb zelen), mora biti resničen tudi 
drugi del (drugi in tretji gumb sta zelena). 
2. namig:  Če je prvi del neresničen (torej prvi gumb ni zelen), je lahko drugi del 
(drugi in tretji gumb je zelen) resničen ali pa neresničen. 
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Igralec nastavlja barve gumbov. Če igralec izbere napačno kombinacijo, dobi takojšnjo 
povratno informacijo, zakaj njegova izbira kombinacije ni pravilna. 

- zelen zelen rdeč: Če iz resnične izjave sledi neresnična, je izjava v celoti 
neresnična. 

- zelen rdeč rdeč: Izjava z veznikom če...potem ni resnična, kadar je prva 
izjava resnična in druga neresnična. 

- zelen rdeč zelen: Drugi del sestavljene izjave je resničen le v primeru, ko 
sta zelena tako drugi kot tretji gumb. 

Ko ugotovi vseh pet kombinacij, lahko nadaljuje igro. Če igralec izbere napačno 
kombinacijo, se število življenjskih točk poveča za eno (življenjske točke se povečajo 
največ za 4). 

KRAJA TREH STVARI (LOGIČNA NALOGA) 
učni cilj: učenec prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati o njihovi 
resničnosti 

Jang: Kaže, da poteka sodba. Vprašajva sodnika, kaj so ušpičili tokrat. 
Igralec: Pozdravljeni. Vam lahko kako pomagam? 
Sodnik: Ponovno rop. Nehvaležneži! Izginili so dežnik, nogavice in čevlji. Povejte, kaj ste 
vzeli? 
Klara: Dežnik sem vzela jaz. 
Jaka: Nogavice je vzela Manca. 
Manca: Čevlje je vzela Klara. 
Jang: Slišal sem, da je vsak vzel eno stvar. Sem pa slišal tudi, da tisti, ki je vzel 
nogavice, govori resnico, tisti, ki je vzel čevlje, pa neresnico. Razporedi predmet k imenu 
tistega, ki ga je vzel. Če potrebuješ namig, klikni na ikono žarnice poleg mene. 

1. namig: Ugotovi, ali je možno, da je Jaka vzel nogavice. 
2. namig: Ugotovi, ali je možno, da je Klara vzela nogavice. 
3. namig: Spomni se, da je vsak vzel le eno stvar. Kdor je vzel nogavice govori resnico, 
kdor čevlje neresnico. 

Jaka je vzel (igralec povleče predmet k izbranemu imenu): 
- nogavice 

Jang: Reciva, da je Jaka vzel nogavice, torej mora govoriti resnico. Ampak on 
obtožuje Manco, da je vzela nogavice. Protislovje. 

- čevlje 
Jang: Reciva, da je Jaka vzel čevlje, torej mora govoriti neresnico. 
Potemtakem bi morala Klara vzeti nogavice, a ona trdi, da je vzela dežnik. 

- dežnik 
Jang: Jaka je vzel dežnik, saj če rečemo, da je vzel karkoli drugega, pridemo 
do protislovja. 

Manca je vzela (igralec povleče predmet k izbranemu imenu): 
- nogavice 
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Jang: Manca je vzela nogavice, saj jih niti Klara niti Jaka glede na podane 
izjave, nista mogla vzeti. 

- čevlje 
Jang: Reciva, da je Manca vzela čevlje. Potem se je zlagala, ko je obtožila 
Klaro, da jih je vzela. Razmisli, če je potem sploh možno, da bi kdo vzel 
nogavice. 

- dežnik 
Jang: Reciva, da je Manca vzela dežnik. Potem Klara govori neresnico, ko 
trdi, da je dežnik vzela ona. Razmisli, če je potem sploh možno, da bi kdo vzel 
nogavice. 

Klara je vzela (igralec povleče predmet k izbranemu imenu): 
- nogavice 

Jang: Reciva, da je Klara vzela nogavice. Potem bi morala govoriti resnico. 
Vendar pa ona trdi, da je vzela dežnik. Ne more hkrati vzeti nogavice in trditi 
da je vzela dežnik. 

- čevlje 
Jang: Klara je vzela čevlje, saj če rečemo, da je vzela karkoli drugega, ne 
moremo ustrezno razporediti ostalih stvari. 

- dežnik 
Jang: Reciva, da je Klara vzela dežnik. Potemtakem govori resnico. Razmisli, 
ali je sploh možno, da bi eden izmed drugih dveh vzel nogavice in drugi čevlje. 

Če igralec napačno razporedi predmete, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge (število življenjskih točk se za 
vsako napačno razporeditev poveča za 1). Ko ugotovi pravo razporeditev, lahko igro 
nadaljuje. 
 
DODATNA NALOGA  
učni cilj: učenec zna za podano vrednost sestavljene izjave poiskati ustrezne vrednosti 
enostavnih izjav 

Jang: Odlično. Še eno nalogo imam zate. 
Igralec: Povej. 
Jang: Vaščani so zelo nespretni z izjavami. Ker so podali nenatančne opise 
prevzetih predmetov, jih nihče ne najde. Kakorkoli, vsi napisi so resnični. Ugotovi, 
kakšne so lahko nogavice, dežnik in čevlji. Predmet povleci v predal z ustreznim 
vzorcem. Ko boš našel vse ustrezne možnosti, boš lahko nadaljeval pot. 

Na dežniku so narisane modre črte. Gor so tudi rumene črte. 
Na nogavicah so narisane modre črte ali pa rumene črte. 
Če so na čevljih narisane modre črte, potem so tudi rumene. 

Če igralec povleče predmet v pravilni predal se le ta obarva po vzorcu. Če izbere 
napačen predal dobi takojšnjo povratno informacijo, zakaj tja ne sodi (število 
življenjskih točk se za vsako napačno razporeditev poveča za 1). 

- čevelj z modrimi črtami: V tem primeru je izjava neresnična, saj je prvi del 
resničen, drugi pa neresničen. 
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- dežnik brez vsega: V tem primeru je izjava neresnična, saj sta obe 
enostavni izjavi neresnični. 

- dežnik z rumenimi črtami: V tem primeru je izjava neresnična, saj je prvi 
del neresničen. 

- dežnik z modrimi črtami: V tem primeru je izjava neresnična, saj je drugi 
del neresničen. 

- nogavice brez vsega: V tem primeru je izjava neresnična, saj sta obe 
enostavni izjavi neresnični. 

Med sprehajanjem igralca po vasi se začenjajo na Jangu pojavljati črni madeži, ki sicer 
nakazujejo na pravo podobo Janga. Kot smo omenili že prej, igralec pravzaprav pomaga 
črnemu zmaju, ki se je preobrazil v belega, da bi dokončno premagal Jina. Igralec ga 
vpraša, kaj se z njim dogaja. Ta mu pravi, da je le preveč vroče in da naj ne skrbi 
preveč. 

STAROST DEKLET (LOGIČNA NALOGA) 
učni cilj: učenec zna prepoznati odnose med predmeti in pri tem uporablja logično 
sklepanje. 

Jang: Mislim, da so dekleta nekaj ušpičila. Žiga ti bo znal najbolje povedati o nastali 
situaciji. Pa še to, tile vsi govorijo resnico. 
Igralec: Vam lahko kako pomagam? 
Žiga: Vem, da je najmlajša  tista, ki mi je sunila dežnik, ampak kaj, ko ne morem na oko 
ugotoviti njihovih let. Prosim, pomagaj mi. 
Sara: Katja je mlajša od Barbare, ampak starejša od Mirjam. 
Katja: Sara je starejša od Mirjam. 
Barbara: Ines je najstarejša. 
Mirjam: Katja ni mlajša od Sare. 
Jang: Razporedi dekleta po starosti. Če potrebuješ pomoč, si lahko pomagaš z namigi. 

1. namig: Ugotovi, ali je starejša Barbara ali Mirjam. 
2. namig: Ugotovi, ali je starejša Barbara ali Sara. 
3. namig: Ugotovi, ali je sploh lahko katera izmed deklet mlajša od Mirjam. 

Igralec dekleta razporedi na mesta od ena do pet, kjer ena predstavlja najmlajšo. Če 
dekle razporedi na napačno mesto, dobi takojšnjo povratno informacijo, ki ga usmeri k 
ponovnemu razmisleku (število življenjskih točk se poveča za 1). Če dekle razporedi 
pravilno, se ime dekleta izpiše na kvadratku. 

Starost Mirjam  
- mesto 1 

- mesto 2, mesto 3, mesto 4, mesto 5 
Jang: Ugotovi, ali je res možno, da je katera izmed deklet mlajša od 

Mirjam. 
Starost Sara 

- mesto 1 
Jang: Še enkrat poglej, kaj ti je povedala Katja. 

- mesto 2 
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- mesto 3, mesto 4, mesto 5 
Jang: Ugotovi, koliko deklet je starejših od Sare. 

Starost Katja 

- mesto 1, mesto 2 
Jang: Dobro poglej, od koga je Katja starejša. 

- mesto 3 

- mesto 4, mesto 5 
Jang: Dobro poglej, od koga je Katja mlajša. 

Starost Barbara 

- mesto 1, mesto 2, mesto 3 
Jang: Ugotovi, koliko deklet je mlajših od Barbare. 

- mesto 4 

- mesto 5 
Jang: Dobro poglej, kaj je povedala Barbara. 

Starost Ines 

- mesto 1, mesto 2, mesto 3, mesto 4 
Jang: Dobro poglej Barbarino izjavo. 

- mesto 5 

ŠKATLE (LOGIČNA NALOGA)  
učni cilj: učenec prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati, katera je 
resnična. 

Jang: Sumim, da ima to dekle kamen. In zagotovo govori resnico. Pogovori se z njo. 
Igralec: Pozdravljeni. Ste mogoče videli kakšen poseben kamen? 
Tina: Dam ti ga, če rešiš to uganko. Poglej. Imam tri škatle. V eni od njih je kamen. Na 
škatlah so različni zapisi, pravilen pa je največ en zapis. Torej, v kateri škatli je kamen? 
Škatla 1: Kamen je v tej škatli. 
Škatla 2: Kamna ni v tej škatli. 
Škatla 3: Kamna ni v prvi škatli. 

Kamen je v škatli 

- ena 
Jang: Reciva, da je kamen v prvi škatli. Potem je napis na njej pravilen. Ravno 
tako je pravilen zapis na drugi škatli. A pravilen je le največ eden. 

- dva 
Jang: Kamen je v drugi škatli in napis na njej je napačen. Posledično je 
napačen zapis na prvi škatli in pravilen na tretji. 

- tri 
Jang: Reciva, da je kamen v tretji škatli. Potemtakem sta pravilna zapisa na 
drugi in tretji škatli. A pravilen je največ eden. 

Če igralec prvič odgovori napačno, mu podamo povratno informacijo po zgornjem 
zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge. Iz možnosti odgovor izključimo 
igralčevo prvo izbiro (ki je napačna) in mu ponudimo  le ostali dve. Ko ugotovi v kateri 
škatli je kamen, ga lahko tudi vzame s klikom na ustrezno škatlo. Če se zmoti, kamna ne 
dobi. 
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SKRINJI (LOGIČNA NALOGA) 
učni cilj: učenec prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati, katera je 
resnična. 

Če se je igralec srečal z vsemi nalogami, bo lahko zapustil vas, v nasprotnem primeru 
bo moral vas še raziskati. Vrata, ki odpirajo pot v gore namreč straži vaščan, ki 
potrebuje ključ, da vrata odpre. 

Glavni igralec ni opravil vseh nalog 
Vaščan: Prepričan sem, da lahko še kaj postoriš v naši vasi. Veš, včasih je tu prav 
nevzdržno. Šele ko boš vse spravil v red, te bom namreč lahko spustil v gore. 

Glavni igralec je opravil vse naloge 
Jang: Vaščan, ki straži izhod vedno govori resnico. Prav zanima me, kaj bo sedaj 
zakuhal.  
Vaščan: Oh, škoda, da že zapuščaš našo vas. Zelo rad bi te spustil ampak, potrebuješ 
ključ. 
Glavni igralec: Kje ga dobim? 
Vaščan: Poglej, imam dve skrinji. Na vsaki je en napis. Napisa sta oba resnična ali pa 
oba napačna. Ugotovi, v kateri skrinjici je ključ, pa lahko greš. 
Jang: Z desnim klikom in izbiro ikone povečevalnega stekla ugotovi kaj piše na skrinji.  

Skrinja 1: Vsaj v eni skrinji je ključ. 
Skrinja 2: V tej skrinji ni ključa. 

Ključ je v skrinji (igralec izbere skrinjo, ki jo želi odpreti) 

- ena 
Jang: Odlično. Ker sta oba zapisa pravilna, ključa ni v drugi skrinji, zato pa je 
zagotovo v prvi. 

- dva 
Jang: Reciva, da je kamen v drugi skrinji. Potem sta oba zapisa napačna. 
Ampak to je nemogoče, saj je ključ zagotovo v eni od skrinj. 

Igralec lahko v vsakem primeru dobi ključ (če izbere napačno skrinjo dobi 1 življenjsko 
točko, vendar pa mu dovolimo, da lahko odpre obe skrinji), kar mu omogoči prehod v 
gore (število življenjskih točk tako ni pogoj za uspešen prehod). 

16.1.3.5.3 Gore 

Ko glavni igralec zapusti vas, pot nadaljuje v gore. Sedaj igralec ne išče več kamnov. 
Njegova naloga je najti skrinjico, v katero jih bo zložil. 

LEA IN ANA (KVANTIFIKATOR VSAK) 
učni cilj: učenec zna zanikati kvantifikator Za vsak 

Igralec: Pozdravljeni, mi lahko pomagata? 
Lea: Poslušaj Ana. Pravim ti, da za vse gobe tod okoli velja, da so rjave barve. 
Ana: Nimaš prav. 
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Jang: Lea trdi, da so vse gobe rjave barve. Če jo hočeva prepričati, da se moti, ji morava 
pokazati … 

Če jo hočeva prepričati, da se moti, ji morava pokazati … (igralec izbere primerno 
zanikano izjavo) 

- vse gobe, ki niso rjave barve. 
Jang: Vsekakor bi ji s tem dokazala, da se zelo moti, ampak se nama ni 
potrebno tako truditi. Vidiš, kadar je nekdo prepričan, da neka lastnost velja za 
vse izbrane zadeve, je dovolj, da mi najdemo le en primer (protiprimer), za 
katerega ta lastnost ne velja. No, pa dajva. Poišči gobo, ki ni rjave barve. 

- vse gobe, ki so rjave barve. 
Jang: In zakaj naj bi jo to prepričalo, da nima prav? 

- vsaj eno gobo, ki je rjave barve. 
Jang: Se ti ne zdi, da bi s tem ona še vedno mislila, da ima prav? 

- vsaj eno gobo, ki ni rjave barve. 
Jang: Tako je. Če obstaja vsaj ena goba, ki ni rjava, bo Lea spoznala, da se 
moti. Poiščiva jo. 

Če igralec izbere napačni del dopolnitve povedi, mu podamo povratno informacijo po 
zgornjem zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge (število življenjskih točk 
se za vsako napačno izbiro poveča za 1). Ko poved pravilno dopolni, lahko poišče gobo, 
ki ustreza omenjenemu opisu (goba, ki ni rjava). Če izbere napačno gobo, se število 
življenjskih točk poveča za 1. 

LEA IN ANA (KVANTIFIKATOR VSAK) 
učni cilj: učenec zna zanikati kvantifikator Za vsak. 

Lea: No dobro. Ampak zagotovo je, da za vse gobe tod okoli velja, da so užitne. 
Ana: Nikakor ne popustiš, kajne? Fant, ko si ravno v elementu, bi ji razložil, da se tudi 
sedaj moti? 
Jang: Kaj morava storiti, da ji pokaževa, da se moti? 

Če jo hočeva prepričati da se moti morava … (igralec izbere primerno zanikano izjavo): 

- najti vse gobe, ki niso užitne. 
Jang: Vsekakor bi ji s tem dokazala, da se zelo moti, ampak se nama ni 
potrebno tako truditi. Se nisi nič naučil pri prejšnjem pogovoru? Samo eno 
potrebuješ. Najdi jo. 

- najti vse gobe, ki so užitne. 
Jang: In zakaj naj bi jo to prepričalo, da nima prav? 

- najti vsaj eno gobo, ki je užitna. 
Jang: Se ti ne zdi, da bi s tem ona še vedno mislila, da ima prav? 

- najti vsaj eno gobo, ki ni užitna. 
Jang: Tako je. Če obstaja vsaj ena goba, ki ni užitna, bo Lea spoznala, da 
se moti. Poiščiva jo. 

Če igralec izbere napačni del dopolnitve povedi, mu podamo povratno informacijo po 
zgornjem zgledu in mu omogočimo ponovno reševanje naloge (število življenjskih točk 
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se za vsako napačno izbiro poveča za 1). Ko poved pravilno dopolni, lahko poišče gobo, 
ki ustreza omenjenemu opisu (goba, ki ni užitna). Če izbere napačno gobo, se število 
življenjskih točk poveča za 1. 

LEA IN ANA (LOGIČNA NALOGA - SKLEPANJE) 
učni cilj: učenec zna pravilno sklepati na podlagi podanih izjav. 

Igralec: No, mi lahko sedaj pomagata? 
Ana: Seveda, kaj želiš? 
Igralec: Skrinjo iščem, da spravim kamne, katere sem nabral. 
Lea: Spomnim se, da nama je neki gospod, ki sva ga videli ob poti, govoril o nekakšni 
skrinji. 
Igralec: Bi mi lahko povedali, kje se ta gospod nahaja?  
Lea: Gospod se nahaja po tej poti naravnost ali pa boš moral v križišču zaviti desno. 
Ana: Če se gospod nahaja po tej poti naravnost, potem stoji ob smreki. 
Lea: Gospod ne stoji ob smreki. 
Jang: Odlično. Vse, kar sta povedali, je res. Samo še malo, pa mi bo uspelo naseliti 
popolno temačnost v ta predobri svet! 
Igralec: Temačnost? 
Jang: Joj, kaj pa govorim. Seveda ne. Ravnovesje, dobroto. No, kakorkoli, pametno 
nadaljuj pot. 

Igralec pot nadaljuje (igralcu pustimo, da pot nadaljuje kakor želi. Povratno informacijo 
dobi, ko izvede katero izmed možnih akcij – gre naravnost ali zavije) 

- po poti naravnost (igralec izgubi en kamen). 
Jang: Šla sva po poti naravnost in prispela do smreke. Lea nama je 
povedala, da tu gospoda ni. Nesrečnež. Še kamen si izgubil. Bodi bolj 
pazljiv. 

- zavije v ovinku. 
Jang: Lea nama je povedala, da gospoda ni pri smreki, zato si storil 
pravilno, da si v križišču zavil. Odlično. 

VID 

Jang: Verjetno je to gospod, o katerem sta govorili dekleti. In ne skrbi, gospod govori 
resnico. 
Igralec: Mi boste vi povedali, kje najdem skrinjo za kamne? 
Vid: Bom, ampak najprej moram pogledati tvoje kamne, da vidim, ali si njihov vredni 
nosilec ali ne. 

Glede na to, kako se je igralec izkazal pri prejšnjih nalogah, se izvede različno 
nadaljevanje. Če je igralec vse naloge rešil pravilno, je njegova vrednost točk 0. 

SCENARIJ 1: Igralec ima 35 točk ali več 

Vid: Kamni govorijo drugače. Pravijo, da se nisi pretirano pretegnil pri premagovanju ovir 
na poti. Ampak dam ti priložnost. To je dežnik, ki te bo popeljal do skrinje. Če si kamni 
premislijo, boš z njim lahko odletel, če ne, potem se tvoja pot tu konča. 
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ANIMACIJA: Glavni igralec odpre dežnik. Na njem so luknje, ki mu onemogočijo polet v 
nebo. Igralcu je spodletelo in Jang ne more vrniti svet v ravnovesje. 

SCENARIJ 2: Igralec ima od 10 do 34 točk  

V tem scenariju damo igralcu možnost, da izboljša svoje znanje v igri in si pribori vstop 
do zadnje naloge. Naloge (glej Slika 6) zadoščajo minimalnim učnim standardom. 
Sistem reševanja naloge je tak kot v uvodni igri, zato igralcu ne podamo navodil glede 
reševanja. Obrazložimo mu le zadnjo nalogo, kjer mu povemo, da so zeleno obarvane 
izjave resnične, rdeče pa neresnične.  

 

Slika 6: Izpis naloge, ki jo igralec reši pred zadnjo preizkušnjo. 

Glede na to, kako se učenec izkaže pri reševanju nalog se odvijejo naslednji scenariji. 

Vid: Kamni govorijo drugače. Pravijo, da se nisi pretirano pretegnil pri 
premagovanju ovir na poti. Ampak dam ti priložnost, da prepričaš mene, pa tudi 
kamne, da si imel le slab dan. Pripravljen? 
Igralec: Dobro. 
Vid: Poglej. To je moj logični testič. Skušaj biti čim bolj natančen in si zagotovi 
vstopnico do zadnje postaje. Vendar pazi. Ko enkrat izbereš odločitev, je ne 
moreš več popravljati. 

Igralec prične z reševanjem testa. Končni dialog se odvije glede na število točk in glede 
na število napak v rešenem testu. 
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- Igralec je na testu naredil vsaj eno napako (ima 29 do vključno 34 življenjskih 
točk) 

- Igralec je na testu nepravilno rešil pol posameznih nalog (ima 20 do vključno 28 
življenjskih točk) 

- Igralec je na testu rešil vse naloge napačno (ima 10 do vključno 19 življenjskih 
točk) 

Vid: To je dežnik, ki te bo popeljal do skrinje. Če so si kamni premislili, boš 
z njim lahko odletel, če ne, potem se tvoja pot tu konča. 
Animacija: Glavni igralec odpre dežnik. Na njem so luknje, ki mu 
onemogočijo polet v nebo. Igralcu je spodletelo in Jang ne more vrniti svet 
v ravnovesje. 

- Igralec je na testu vse naloge rešil pravilno (ima 29 do vključno 34 življenjskih 
točk) 

- Igralec je na testu pravilno rešil več kot pol posameznih nalog (ima 20 do vključno 
28 življenjskih točk) 

- Igralec je na testu pravilno rešil vsaj eno nalogo (ima 10 do vključno 19 
življenjskih točk) 

Vid: To je dežnik, ki te bo popeljal do skrinje. Če so si kamni premislili, boš 
z njim lahko odletel, če ne, potem se tvoja pot tu konča. 
Animacija: Glavni igralec odpre dežnik. Na njem so manjše luknje, vendar 
pa še vedno lahko poleti v nebo in najde skrinjo ter vrne svet v ravnovesje. 

SCENARIJ 3: Igralec ima 0 točk do vključno 9 

Vid: Kamni mi povedo, da si svojo avanturo opravil več kot odlično. Sedaj pa te čaka 
zadnja preizkušnja. To je dežnik, ki te bo popeljal do skrinje. Le pogumno! 
Animacija: Glavni igralec odpre dežnik. Na njem ni lukenj in brez težav lahko poleti v 
nebo do vrat, kjer ga čaka naslednja naloga. 

16.1.3.6 Zaključek 

V zaključku se igralec sooči z zadnjo nalogo, kjer mora poiskati skrinjo. Če je tekom 
igranja igre pomagal mimoidočim (lestvica njegove dobrote je štiri ali več) se lahko 
zoperstavi Jangu, ki je v resnici Jin in tako vrne svet v ravnovesje. 

ZADNJA SKRINJA  

Jang: Sestri Irena in Sergeja nama bosta pomagali pri zadnji nalogi. Vesta namreč, za 
katerimi vrati se nahaja skrinja. Kot se spodobi, ena od sester vedno govori resnico, 
druga pa neresnico. Ampak sem pozabil katera. Vem pa, da je skrinja le za enimi od vrat 
(ali za levimi ali za desnimi). Katero vprašanje jima moraš postaviti (obema isto), da 
ugotoviš za katerimi vrati se skrinja nahaja?  
Igralec:  To pa je težka uganka. Kaj se zgodi, če odprem napačna vrata? 
Jang: Prepričan sem, da ne boš. Naj ti olajšam nalogo. Če jima postaviš eno izmed 
spodnjih vprašanj, boš zagotovo vedel kje je skrinja. 
 
Ali govoriš resnico? 
Ali je za levimi vrati skrinja? 
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Ali tvoja sestra govori resnico? 
Za katerimi vrati je skrinja? 
Za katerimi vrati bi tvoja sestra rekla, da je skrinja? 
Ali je za desnimi vrati skrinja? 
 
Da učenca ne zmedemo, na leva vrata napišemo leva vrata, na desna vrata pa 
napišemo desna vrata. 
 
Glede na vprašanje, ki ga igralec izbere, se igra različno nadaljuje. Igralec izbere: 

- Za katerimi vrati bi tvoja sestra rekla, da je skrinja? 
Odlično. Če jima zastaviš to vprašanje, bo tako tista, ki govori resnico, kot tudi 
tista, ki laže, pokazala na ista vrata. Poglej, obe sestri kažeta na leva vrata. S 
ključem, ki ti ga je Franci izročil v vasi, odpri vrata za katerimi je skrinja. 

- Ali je za levimi vrati skrinja? / Za katerimi vrati je skrinja? / Ali je za desnimi vrati 
skrinja? 
V tem primeru ti ena sestra zatrdi, da je skrinja za levimi vrati, druga pa, da je za 
desnimi. Ker ne veva, katera govori resnico in katera laže, ne moreva biti 
prepričana, kje se skrinja res nahaja. Poskusi srečo in s ključem, ki ti ga je Franci 
izročil v vasi, odpri vrata za katerimi je skrinja. 

- Ali govoriš resnico? / Ali tvoja sestra govori resnico? 
V tem primeru ti bosta obe sestri podali isti odgovor. Na prvo vprašanje bosta obe 
odgovorili pritrdilno, na drugo pa obe nikalno. Vendar pomisli, to katera govori 
resnico ali katera laže, nima nobene povezave s tem, kje se skrinja nahaja. 
Poskusi srečo in s ključem, ki ti ga je Franci izročil v vasi, odpri vrata za katerimi 
je skrinja. 

 
Povratna informacija igralcu ostane vidna dokler ne uporabi ključa na katerih izmed vrat 
(ali na levih ali na desnih). Če igralec izbere napačno vprašanje, se število življenjskih 
točk poveča za 1. 
 
Sledi del monologa igralca, kjer razmišlja o potencialni prevari Jina. 
Igralec: Hm, počakaj... zakaj se mi zdi, da gre za prevaro? Beli madeži pod Jangom in 
črne lise na njem ne morejo biti le naključje. Kaj, če je zmaj, kateremu pomagam, 
pravzaprav le na belo prebarvan Jin? In je vse to le del zlobnega načrta črnega zmaja, 
da dokončno porazi svojega brata Janga, ter v svet naseli temačnost? Kaj naj storim? 

- Igralec izbere želim slabo 
Moja naloga je sedaj ta, da odprem prava vrata, saj ima Jin zagotovo plan, kako 
dokončno poraziti Janga. 

- Igralec izbere želim dobro 
Ravnati moram pametno. Jin ne sme ugotoviti, da sem ga spregledal. Odprl bom 
prava vrata, ampak bom kamne zavaroval in tako omogočil pravemu Jangu, da 
se vrne in reši svet. Mora delovati! 

Skrinja je za (igralec izbere vrata katera želi odpreti): 

- leva vrata 
- igralec je pri prejšnji nalogi izbral napačno vprašanje: 
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Jang: Pa je šlo vse v tri pisane marjetice. Skrinja se namreč nahaja za 
desnimi vrati. 
Animacija: Kamni, ki jih je igralec nabral, poletijo na vse strani, izpiše se 
napis: Žal si zapravil priložnost, da svet vrneš v ravnovesje. 
 

- igralec je pri prejšnji nalogi izbral pravilno vprašanje: 
Jang: Pa je šlo vse v tri pisane marjetice. Nisi dobro premisli. Sestra, ki 
govori resnico, je pokazala na napačna vrata – ker bi tako pokazala njena 
sestra, ki laže. Sestra, ki laže, pa je ravno tako pokazala napačna vrata, 
ker ve, da bi njena sestra, ki govori resnico, pokazala prava. Vrata za 
katerimi se skrinja nahaja, so torej desna. 
Animacija: Kamni, ki jih je igralec nabral, poletijo na vse strani, izpiše se 
napis: Žal si zapravil priložnost, da svet vrneš v ravnovesje. 
 

- desna vrata 
 Lestvica dobrote je 0 ali do vključno tri 

Jang (se prikaže poleg igralca): Izbral si prava vrata. Dober kolega 
si bil fant. Ker nisi pomagal mimoidočim, sem te lahko brez težav 
prežel s svojo temačnostjo. Naj se ti predstavim. Jaz sem Jin, črni 
zmaj in ti si ta, ki mi je pomagal dokončno poraziti Janga. 
Animacija: Luna postane rdeče barve. V ozadju se sliši temačna 
glasba. Izpiše se napis Uživaj v temačnosti sveta. 

 Lestvica dobrote je 4 ali več 

 Igralec je izbral želim dobro 
Jang (pravi Jang se prikaže poleg igralca, okoli Jina se 
pojavijo rešetke): Izbral si prava vrata. Hvala ti fant, da nisi 
podlegel mojemu prebrisanemu bratu. Zaradi takih ljudi kot si 
ti, je svet lepši. 
Animacija: Poleg igralca se pojavi Jang, ki pokaže svojo 
pravo podobo. Izrišejo se rešetke, ki nakazujejo na njegovo 
ujetost. Pojavi se tudi pravi beli zmaj. V ozadju se sliši vesela 
glasba. Luna postane ponovno bela. Izpiše se napis Uživaj v 
pravičnem svetu. 

 Igralec je izbral želim slabo 
Jang (se prikaže poleg igralca): Izbral si prava vrata. Vidim, 
da mi je uspelo tudi tebe okužiti s svojo temačnostjo. Dober 
kolega si fant. Naj se ti predstavim. Jaz sem Jin, črni zmaj in 
ti si ta, ki mi je pomagal dokončno poraziti Janga. 
Animacija: Luna postane rdeče barve. V ozadju se sliši 
temačna glasba. Izpiše se napis Uživaj v temačnosti sveta. 
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Priloga 2 

 

POSLEDNJI ZMAJ 
DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE  

PREDTEST 

1. Ali si že slišal za uganke o Vitezih in oprodah? Kaj pa o Alici v deželi ugank? 
______________________________________________________________________ 

2. Ugotovi, katera trditev je pravilna in katera napačna. 
Naredi kljukico (√), če je trditev pravilna, in križec (x), če ni. 

  

Trikotnik je enakostraničen natanko tedaj, ko ima 
vse tri stranice enako dolge. 

 
_________ 

Zunaj je dan ali noč. _________ 
Število 13 je sodo in liho število. _________ 
Če je neko število sodo, potem je deljivo z dve. _________ 

3. Špela je izgubila denarnico. Pravi, da so na njej narisane rdeče rože ali jagode. Ti si 
našel/a štiri denarnice. Ugotovi, katera bi lahko bila Špelina (možnih je več odgovorov). 
Naredi kljukico (√), če je denarnica lahko Špelina, in križec (x), če sploh ne more biti. 

  

Na denarnici so narisane rdeče rože.         _________ 
Na denarnici so narisani beli krožci in jagode. _________ 
Na denarnici so narisane nogometne žoge. _________ 
Na denarnici so narisane jagode in rdeče rože _________ 

4. Pred kosilom je izginila potica. Mati je vprašala svoje tri otroke, kdo jo je pojedel. 
Povedali so naslednje: 

Zala: Potico je pojedel Urban! 
Urban: Res je. 
Maša: Jaz že nisem pojedla potice. 

Oče ji je prišepnil, da je samo eden pojedel potico, ravno tako pa tudi samo eden ne 
govori resnice. Kdo je torej pojedel potico? 
______________________________________________________________________ 

5. Jaki in Reneju si posodil/a zvezek. Ker ga zopet potrebuješ ju prosiš, da ti ga vrneta. 
Veš, da ima eden od njiju zagotovo tvoj zvezek in da samo eden od njiju govori resnico. 
Ugotovi (in razloži) kdo ima zvezek, če sta ti povedala naslednji trditvi. 

Rene: Zvezek imam jaz ali pa Jaka laže. 
Jaka: Zvezek ima Rene ali pa ga imam jaz. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. Tadeja je prepričana, da so vse rože na travniku bele barve. Kaj moraš storiti, da ji 
pokažeš, da se moti? 
______________________________________________________________________ 
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Priloga 3 

 

POSLEDNJI ZMAJ 
DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE 

VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI 

Prosim, da za vsako od naslednjih trditev označiš, kako močno se strinjaš z njo. Pri tem uporabi 
naslednjo lestvico: 

Sploh se ne strinjam Niti niti Popolnoma se strinjam 
1 2 3 4 5 

 

ZNANJE Mislim, da sem dober/a pri matematični logiki.  

Uganke in probleme iz matematične logike znam dobro 
reševati. 

 

Zadovoljen/a sem s svojim znanjem matematične logike.  

Mislim, da sem, v primerjavi z drugimi, dober/a pri 
matematični logiki. 

 

ZANIMANJE ZA 
MATEMATIČNO 
LOGIKO 

Matematična logika je uporabna.  

Reševanje nalog iz matematične logike je zanimivo.  

Mislim, da mi znanje matematične logike lahko zelo koristi.  

Ob reševanju nalog iz matematične logike se dolgočasim.  

ZANIMANJE ZA 
RAČUNALIŠKE IGRE 

Računalniške igre mi pomagajo pri učenju.  

Igranje računalniških iger je zabavno.  

Pogosto igram računalniške igre.  

Ko med igranjem računalniške igre naletim na problem, ga 
skušam samostojno rešiti. 
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Priloga 4 

 

POSLEDNJI ZMAJ 
DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE  

POTEST 

1. Ugotovi, katera izjava je pravilna in katera napačna. Z rdečo so obarvane neresnične 
enostavne izjave, z zeleno pa resnične. 
Naredi kljukico (√), če je trditev pravilna, in križec (x), če ni. 

  

Če pojem veliko čokolade, potem me boli glava. _________ 
Smučat gremo samo v primeru, če zapade veliko snega. _________ 
Za vikend se bom veliko učil, naredil pa bom tudi vso domačo nalogo. _________ 
Za počitnice bomo šli na morje ali v gore. _________ 

2. Marjetka je poslala Blaža v trgovino po kruh. Naročila mu je, naj prinese kilogram belega 
ali pol kilograma črnega kruha. Kakšen kruh je lahko v vrečki, da bo Blaž upošteval 
Marjetkine želje.  
Naredi kljukico (√), če je takšen kruh lahko v kateri izmed vrečk, in križec (x), če ne. 

  

Kilogram belega kruha in dve črni žemljici.        _________ 
Kilogram belega kruha in pol kilograma črnega kruha. _________ 
Kilogram črnega kruha. _________ 
Pol kilograma črnega kruha. _________ 

3. Pred kosilom je izginila čokolada. Mati je vprašala svoje tri otroke, kdo jo je pojedel. 
Povedali so naslednje: 

Nika: Pojedel jo je Peter. 
Peter: Jaz je že nisem pojedel. 
Ana: Jaz sem jo pojedla. 

Oče ji je prišepnil, da je samo eden pojedel čokolado, ravno tako pa tudi samo eden ne 
govori resnice. Kdo je torej pojedel čokolado? 
______________________________________________________________________ 

4. Hana in Uroš sta ti skrila peresnico. Po pol ure pregovarjanja si ju končno prepričal/a, da 
ti povesta, kje bi lahko bila. Ugotovi, kdo ima peresnico, če veš, da se ti je zlagal le eden, 
povedala pa sta ti naslednje izjave:  

Hana: Tvojo peresnico imam jaz in govorim resnico. 
Uroš: Tvojo peresnico imam jaz ali Hana govori resnico. 

______________________________________________________________________ 
5. Zanikaj izjavi: 

Vsi ljudje so pošteni. ______________________________________________________ 
Za vse učence velja, da komaj čakajo počitnice. ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Priloga 5 

 

POSLEDNJI ZMAJ 
DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE  

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU 

Prosim, da za vsako od naslednjih trditev označiš, kako močno se strinjaš z njo. Pri tem uporabi 
naslednjo lestvico: 

Sploh se ne strinjam Niti niti Popolnoma se strinjam 
1 2 3 4 5 

 

ZADOVOLJSTVO V igranju te igre sem užival/a.  

Ta igra je bila dolgočasna.  

To igro je bilo zabavno igrati.  

Ta igra je v meni spodbudila interes za matematično logiko.  

ZAZNAVANJE S svojim dosežkom pri tej igri sem zadovoljen/na.  

Mislim, da sem bil/a v primerjavi z drugimi učenci, dober/a pri 
tej igri. 

 

Ta igra mi je bila težka.  

Pri igranju te igri sem bil/a spreten/na.  

UPORABNIŠKA 
IZKUŠNJA 

Ta igra je vsebovala dovolj raznolikih aktivnosti.  

Ko sem pričel/a z igranjem te igre sem takoj vedel/a, kako jo 
moram igrati. 

 

Povratne informacije v tej igri so mi pomagale, da sem bil/a pri 
naslednjih nalogah uspešnejši/ša. 

 

Po igranju te igre bolje razumem osnove matematične logike.  

SPLOŠNO MNENJE O IGRI POSLEDNJI ZMAJ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Priloga 6 

 

POSLEDNJI ZMAJ 
DIDAKTIČNA RAČUNALNIŠKA IGRA NA TEMO OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE  

INTERVJU ZA UČITELJA 

ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA 

1. Kakšno je vaše mnenje o igri? (zanimivost, pestrost aktivnosti, podana povratna 
informacija glede na izvedene akcije igralca) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. So bili po igranju igre učenci bolj zainteresirani za reševanje ugank in nalog iz 
matematične logike? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Če da, ali menite, da se je njihovo zanimanje o tej temi povečalo na račun vsebine igre? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Ali bi igro še kdaj uporabili pri pouku z učenci? Zakaj in kako? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

INTEGRACIJA Z UČNIM NAČRTOM 

1. Ali menite, da igra pokriva osnovne učne cilje matematične logike (izbirni predmet 
Logika)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Ali se vam zdijo vsebine, ki so vključene v igro, primerljive z učnimi cilji v učnem načrtu 
(izbirni predmet Logika)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Ali se strinjate, da igra pokriva naslednje učne cilje: 
Učenec zna določiti vrednost sestavljenih izjav, če pozna vrednost enostavnih izjav. 
Učenec zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo. 
Učenec zna razvrščati elemente v množice glede na zahtevano lastnost. 
Učenec razume uporabo veznika in, ali, če… potem. 
Učenec prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati o njihovi resničnosti. 
Učenec zna prepoznati odnose med predmeti in pri tem uporablja logično sklepanje. 
Učenec zna zanikati kvantifikator Za vsak. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Priloga 7 

Primer učne priprave za izvedbo učne ure z igranjem računalniške didaktične igre 

Učna tema Matematična logika 

Učni sklop Osnove matematične logike 

Učna enota Osnove izjavnih povezav in pravila sklepanja 

Specifični učni cilji Splošni učni cilji - učenci: 

- spoznavajo osnovne moralne vrednote ter njihovo vlogo in pomen 
v svetu; 

- krepijo mehanske spretnosti in koordinacijo gibov; 
- pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov in 

razvoja strategije. 
Operativni učni cilji – ob koncu učne ure 

- zna določiti vrednost sestavljenih izjav, če pozna vrednost 
enostavnih izjav; 

- zna določiti vrednosti sestavljenih izjav in rešiti logično nalogo; 
- zna razvrščati elemente v množice glede na zahtevano lastnost; 
- razume pomen veznikov in, ali, če… potem, če in samo če; 
- prepozna kontradiktornost izjav in zna pravilno sklepati o njihovi 

resničnosti; 
- zna prepoznati odnose med predmeti in pri tem uporablja logično 

sklepanje; 
- zna zanikati kvantifikator Za vsak. 

Učni pristop Konstruktivističen, izkustveno učenje 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode Razlaga, razprava, opazovanje, igra 

Učna sredstva in 

pripomočki 

 PPT predstavitev o osnovah matematične logike 

 Predtest in potest na temo osnov matematične logike 

 Povezava poslednjizmaj.weebly.com 

PREGLEDEN POTEK UČNE URE 

ČAS NAMEN/ 
CILJ 

RAZLAGA AKTIVNOST 
UČENCEV 

1 
min 

Začetek Pozdrav učencev. Učenci 
odzdravijo. 

2 
min 

Uvod v 
terminologijo 
matematične 
logike 

Pri osnovah matematične logike večinoma preučujemo 
povedne stavke oziroma trditve, za katere lahko 
ugotovimo ali so resnične ali neresnične. Bolj 
matematično trditvam pravimo izjave. 

Izjave so lahko enostavne, kot na primer: zunaj sije 
sonce, ali sestavljene na primer: zunaj sije sonce in mi 
smo v razredu. Iz enostavnih izjav lahko sestavljamo 
sestavljene izjave, in sicer s pomočjo veznikov in, ali, 
če… potem, če in samo če. Prej smo omenili, da za 

Učenci podajajo 
primere 
enostavnih in 
primere 
sestavljenih izjav 
– učitelj sproti 
podaja povrtano 
informacijo o 
pravilnosti. 

http://poslednjizmaj.weebly.com/
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izjave ugotavljamo, ali so resnične ali pa neresnične. In 
vsak od teh logičnih veznikov zahteva prav posebno 
pravilo, kdaj bo izjava povezana z njim resnična in kdaj 
neresnična.  

7 
min 

Podaja 
izjavnih 
pravil – na 
podlagi 
primerov 
(uporaba ppt 
predstavitve) 

Zunaj sije sonce in mi smo v razredu. – tu smo 
uporabili logični veznik in. Ta izjava bo resnična le, če 
bosta obe izjavi resnični. 

Zunaj sije sonce ali mi smo v razredu. – tu smo 
uporabili logični veznik ali. Premislimo, v katerem 
primeru bo takšna izjava resnična? Kaj pa v primeru, ko 
drži oboje? – logični ali se malce razlikuje od 
pogovornega ali. Pomislite - ko nam mati ponudi liziko ali 
sladoled nam običajno misli dati le eno stvar. 

Če sem lačen, potem grem jest.  – tu smo uporabili 
logični veznik če… potem. Premislimo, v katerem 
primeru bo takšna izjava resnična? Torej, resnična bo: 
če sem lačen in jem, resnična bo tudi: ko nisem lačen in 
ne jem. Kaj pa ko nisem lačen, pa vseeno jem? Včasih 
se nam zgodi, da pravzaprav sploh nismo lačni, ampak 
se kar ne moremo upreti skušnjavi. In logiki to vedo, zato 
je resnična tudi ta izjava, ko je prva neresnična in druga 
resnična. 

Pravokotnik je kvadrat natanko takrat, ko ima vse 
štiri stranice enako dolge. – tu pa smo uporabili logični 
veznik natanko takrat oziroma če in samo če. Izjava s 
tem veznikom je resnična le, če sta obe izjavi resnični ali 
obe neresnični. 

Učenci 
sodelujejo pri 
ugotavljanju 
resničnosti 
posameznih 
sestavljenih izjav 

10 
min 

Reševanje 
predtesta 

Učencem razdelimo predtest (Priloga 2) Učenci rešujejo 
predtest. 

55 
min 

Uvod v igro 
in igranje 
igre 

Učencem predvajamo posnetek uvodne zgodbe 
Poslednji zmaj, ki je dostopen na naslovu: 
https://www.youtube.com/watch?v=xUD_0EK3DKkinfeature=youtu.be 

(opomba: če nam časa primanjkuje, je dovolj, da 
povemo kratko obnovo zgodbe) 

Učence napotimo k prenosu igre na spletnem naslovu 
poslednjizmaj.weebly.com 

Učenci igrajo 
didaktično 
računalniško igro 
poslednji zmaj. 

10 
min 

Reševanje 
potesta 

Učencem razdelimo potest (Priloga 4) Učenci rešujejo 
potest. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xUD_0EK3DKk&feature=youtu.be
http://poslednjizmaj.weebly.com/

