
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

ANŽE ROZMAN 

RAZVIJANJE ALGORITMIČNEGA MIŠLJENJA 

OSNOVNOŠOLCEV S PRIPOMOČKOM LEGO 

MINDSTORMS 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

DVOPREDMETNI UČITELJ: MATEMATIKA – RAČUNALNIŠTVO 

 

 

ANŽE ROZMAN 

Mentor: izr. prof. dr. JOŽE RUGELJ  

Somentor: asist. dr. JURE ŽABKAR 

RAZVIJANJE ALGORITMIČNEGA MIŠLJENJA 

OSNOVNOŠOLCEV S PRIPOMOČKOM LEGO 

MINDSTORMS 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

  

 

 

Ljubljana, 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorjema izr. prof. Jožetu Ruglju in asist. dr. Juretu Žabkarju za 

vložen trud in čas ter za vse napotke, popravke in pomoč pri pisanju diplome.  

Posebna zahvala gre tudi družini; Tinetu, Zdenki, Juretu, Špeli, Jaku in Katjuši, ki so verjeli 

vame, mi nudili pomoč in me spodbujali pri najtežjih in zadnjih korakih študija.  

Rad bi se še zahvalil vsem, ki ste mi v času študija stali ob strani in mi podarili lepe spomine 

na študentske dni.   



POVZETEK 

Računalništvo nas dandanes spremlja skorajda povsod, močan vpliv stroke pa lahko opazimo 

tudi v gospodarstvu, znanosti in na ostalih področjih, s katerimi se srečujemo v našem 

vsakdanjiku. Ker je naša družba čedalje bolj odvisna od računalniške znanosti, bi bilo smiselno 

razmisliti o izobraževanju otrok v osnovnih šolah in kako jih opremiti z znanjem iz te stroke.  

Neobvezni izbirni predmet računalništvo je v slovenski šolski prostor prinesel spremembo k 

poučevanju bolj temeljnih znanj iz računalništva. Učenci se pri predmetu ne učijo uporabe 

programske ali strojne opreme, ampak se spoznavajo z računalniškimi koncepti in procesi. Cilji 

predmeta temeljijo predvsem na razvijanju računalniškega razmišljanja.  

V diplomskem delu sem opisal aktivnosti s pripomočkom Lego Mindstorms EV3, ki lahko pri 

učencih osnovne šole spodbujajo razvijanje algoritmičnega razmišljanja, kar je eden izmed 

ključnih konceptov računalniškega mišljenja. Predstavljen je tudi komplet Lego Mindstorms 

EV3 in njegovi pomembnejši sestavni deli, s katerimi učenci lahko sestavljajo robote. 

Aktivnosti sem preizkusil v poletni šoli LegoPy, ki jo je organizirala Fakulteta za računalništvo 

in informatiko Univerze v Ljubljani. V empirični raziskavi sem ugotavljal, ali so aktivnosti 

primerne za poučevanje programiranja, zanimalo me je tudi kakšen odnos imajo učenci do 

poučevanja s kompletom Lego Mindstorms EV3. 

 

Ključne besede: računalniško razmišljanje, algoritmično razmišljanje, Lego Mindstorms EV3, 
poletna šola LegoPy 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Today, the computer science is practically omnipresent and its powerful influence can be felt 

in the economy, science and some other fields that we tackle on a day-to-day basis. Due to 

the fact that our society is becoming more and more reliant on computer science, it would be 

reasonable to rethink about educating children in primary schools and manner of passing 

them the knowledge from this profession. 

The optional elective subject computer science has brought the Slovenian schools a change. 

The shift has been made into the direction of teaching skills are more basic. During the subject 

course, the pupils do not learn how to use hardware or software, however, they do get 

informed about computer concepts and processes. The goals of the subject are based mostly 

on developing the computational thinking.  

In my diploma paper I described the activities with the help of an accessory - Lego Mindstorms 

EV3 - that can at the primary school pupils encourage the development of the algorithmic 

thinking. The algorithmic thinking is classified as a key concept of the computational thinking. 

A Lego Mindstorms EV3 set and its significant component parts, which pupils use to build 

robots, are presented.  

The activities were tried out at a summer school LegoPy, organized by the Faculty of Computer 

and Information Science at the University of Ljubljana. In the empirical research I was 

establishing whether the activities are appropriate for teaching of programming. I was also 

interested in the pupils’ attitude towards teaching with a Lego Mindstorms set. 

 

Key words: computational thinking, algorithmic thinking, Lego Mindstorms EV3, summer 
school LegoPy 

   



 

i 
 

KAZALO VSEBINE 

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

1.1 Opredelitev problema ................................................................................................. 1 

1.2 Cilj diplomskega dela ................................................................................................... 2 

2 Računalniško razmišljanje .................................................................................................. 3 

2.1 Algoritmično razmišljanje ............................................................................................ 4 

2.1.1 Kako poučevati algoritmično razmišljanje?.......................................................... 5 

2.2 Evalvacija ..................................................................................................................... 6 

2.3 Dekompozicija ............................................................................................................. 7 

2.4 Abstrakcija ................................................................................................................... 7 

2.5 Generalizacija............................................................................................................... 7 

3 Lego Mindstorms ................................................................................................................ 9 

3.1 Opis pripomočka Lego Mindstorms ............................................................................. 9 

3.2 Lego Mindstorms EV3 ................................................................................................ 11 

3.2.1 Opis pomembnejših sestavnih delov kompleta ................................................. 11 

4 Predstavitev aktivnosti ..................................................................................................... 15 

4.1 Balinanje .................................................................................................................... 15 

4.2 Vožnja po kvadratu .................................................................................................... 15 

4.3 Slalom ........................................................................................................................ 16 

4.4 Približevanje steni ...................................................................................................... 16 

4.5 Vožnja ob steni .......................................................................................................... 17 

4.6 Poligon ....................................................................................................................... 17 

4.6.1 Izboljšava sledenju črne črte s proporcialnim krmilnikom ................................ 18 

4.7 Pospeševanje ............................................................................................................. 19 

4.8 Operativni učni cilji aktivnosti ................................................................................... 21 

4.8.1 Razvijanje algoritmičnega razmišljanja pri aktivnostih ...................................... 23 

5 Empirična raziskava v poletni šoli LegoPy ........................................................................ 25 

5.1 Raziskovalna vprašanja .............................................................................................. 25 

5.2 Opis skupine učencev ................................................................................................ 26 

6 Analiza rezultatov empirične raziskave ............................................................................ 28 

6.1 Analiza aktivnosti ....................................................................................................... 28 

6.2 Analiza izpolnjenih vprašalnikov ................................................................................ 30 



 

ii 
 

6.3 Analiza odgovorov pri intervjuju ............................................................................... 33 

7 Ugotovitve ........................................................................................................................ 35 

8 Zaključek ........................................................................................................................... 37 

9 Literatura .......................................................................................................................... 38 

10 Priloge ................................................................................................................................. a 

10.1 Anketni vprašalnik za udeležence poletne šole LegoPy........................................... a 

10.2 Vprašanja za intervju z učenci poletne šole ............................................................. b 



 

1 
 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 
V gospodarstvu, znanosti in vsakdanjem življenju ima dandanes računalništvo pomembno 

vlogo. Računalniška pismenost je v naši družbi potrebna in bolj kot je gospodarstvo odvisno 

od računalništva, tem bolj narašča potreba po poglobljenem znanju računalništva, zato učenci 

posledično potrebujejo globje razumevanje računalništva, ki ga v obstoječem sistemu ne 

pridobijo. K pomanjkljivemu izobraževanju računalništva v šolah se pripisuje nejasnost 

terminov, povezav in učnega načrta za računalništvo ter razlikovanje med posameznimi 

področji računalništva. Pri poučevanju so nejasnosti tudi pri razlikovanju med računalništvom 

in uporabo informacijske tehnologije, ki jo povezujemo s pojmoma računalniška in digitalna 

pismenost (Wilson idr., 2010 po Zaviršek, 2013). 

Menim, da bi bilo pri predmetih računalništva smiselno učencem podati tudi znanje iz 

računalniške stroke. V zadnjem triletju osnovnih šol učitelji pri predmetih računalništva 

poučujejo predmete kot so Urejanje besedil, Računalniška omrežja in Multimedija. Tu se 

učenci v splošnem izobražujejo le na področju uporabe programske opreme, kar ustreza 

področju digitalne in ne računalniške pismenosti. Programiranja se učenci lahko učijo, a le v 

sklopu dodatnih učnih vsebin. 

V šolskem letu 2014/2015 sta Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport naredila premik k poučevanju bolj temeljnih znanj iz 

računalništva v osnovnih šolah, ko se je v sklopu učnega načrta pričel izvajati Neobvezni izbirni 

predmet računalništvo. Tu se učenci druge triade osnovne šole spoznavajo z vsebinami kot so 

algoritmi, programi, podatki, reševanje problemov ter komunikacija in storitve. Učni sklopi 

algoritmi, programi in reševanje problemov temeljijo na razvijanju algoritmičnega 

razmišljanja, ki je poleg evalvacije, dekompozicije, abstrakcije in generalizacije pomemben 

koncept računalniškega razmišljanja (Curzon, Dorling, Ng, Selby, in Woollard, 2014). 

V diplomskem delu sem se osredotočil na razvijanje algoritmičnega razmišljanja, saj sem na 

delavnicah s kompletom Lego Mindstorms EV3 opazil, da ta pripomoček ponuja dobro 

motivacijo pri učenju programiranja in usvajanju algoritmičnega razmišljanja. Osrednja tema 

diplomskega dela je predstavitev aktivnosti, pri katerih se učenci učijo s kompletom Lego 
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Mindstorms EV3. Aktivnosti smo izvajali v poletni šoli LegoPy, kjer sem tudi raziskal, kako 

učenci pristopajo k reševanju problemov z omenjenim kompletom. 

1.2 Cilj diplomskega dela 
Kot sem že omenil v uvodu, je cilj diplomskega dela predstavitev aktivnosti, pri katerih se 

učenci učijo s pomočjo pripomočka Lego Mindstorms EV3 in tako spodbujajo ter razvijajo 

algoritmično razmišljanje. V diplomskem delu sem tudi opredelil operativne učne cilje 

aktivnosti, s katerimi učenci lahko razvijajo algoritmično razmišljanje. Splošni učni cilji 

aktivnosti izhajajo iz Neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ki jih navajam v 

nadaljevanju (UN Računalništvo: neobvezni izbirni predmet, 2013): 

• učenci razvijajo algoritmičen način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja 

problemov 

• učenci se zavedajo omejitev računalniških tehnologij 

• učenci pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme 

• učenci razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

diplomske naloge sem predstavil računalniško razmišljanje in ključne koncepte. Podrobneje je 

opisano algoritmično razmišljanje in priporočila za poučevanje algoritmičnega razmišljanja. 

Predstavil sem tudi aktivnosti s kompletom Lego Mindstorms EV3 in navedel, na katere 

operativne učne cilje se osredotoča posamezna aktivnost. V empiričnem delu sem ugotavljal, 

ali komplet Lego Mindstorms EV3 motivira učence k učenju in ali je primeren za učence, ki še 

niso programirali. 
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2 RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Neobvezni izbirni predmet računalništvo je v slovenski šolski prostor prinesel spremembo pri 

poučevanju računalništva. V učnem načrtu pri opredelitvi predmeta lahko izsledimo, da ne 

temelji več na spoznavanju programske opreme, ampak je cilj predmeta opremiti učence z 

računalniškimi koncepti in procesi. Iz splošnih ciljev predmeta lahko opazimo, da le-ti temeljijo 

na razvijanju računalniškega razmišljanja.  

Jeannette Wing je v svojem članku (Wing, 2006) opredelila računalniško razmišljanje. Bistvene 

značilnosti računalniškega razmišljanja so: 

 Računalništvo ni samo programiranje, temveč je računalniško razmišljanje, ki poleg 

programiranja zajema tudi razvijanje konceptov.  

 Računalniško razmišljanje je način, kako rešujejo probleme ljudje in ne računalniki. Z 

računalniškimi pripomočki in svojim umom ljudje lahko rešujemo težave, ki jih pred 

obstojem računalnikov nismo mogli.  

 Računalništvo samo po sebi izhaja iz matematičnega in inženirskega razmišljanja. 

Omejitve računalniških naprav prisilijo znanstvenika, da razmišlja računalniško in ne le 

matematično. Računalnikar se poslužuje inženirskega razmišljanja pri gradnji 

navideznih sistemov. 

 Programska in strojna oprema nista produkta računalniškega razmišljanja, temveč so 

računalniški koncepti tisti, s katerimi rešujemo probleme in so del našega vsakdanjega 

življenja ter komunikacije.  

Avtorica članka računalniško razmišljanje opredeljuje kot splošno veščino, ki ni namenjena 

samo tistim, ki se izobražujejo na področju računalništva. Pri otrocih je poleg branja, pisanja 

in računanja priporočljivo razvijati tudi računalniško razmišljanje. Razmišljati kot računalnikar 

presega zmožnost programiranja računalnika, saj zahteva razmišljanje na večih abstraktnih 

ravneh. Računalništvo nam ponuja teoretično ozadje, ki odgovori, kako težko je problem rešiti 

in kako ga lahko najbolje rešimo. Tovrstno razmišljanje vključuje reševanje problemov, 

oblikovanje sistemov in razumevanje človeškega obnašanja s sklicevanjem na temeljne 

koncepte računalništva (Wing, 2006). 
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Selby in Woollard sta na podlagi akademskih člankov definirala pet ključnih konceptov 

računalniškega razmišljanja (Curzon idr. 2014): 

 algoritmično razmišljanje 

 evalvacija 

 dekompozicija 

 abstrakcija 

 generalizacija 

Koncepti računalniškega razmišljanja so podrobneje opisani v naslednjih poglavjih. Večji 

poudarek je na predstavitvi algoritmičnega razmišljanja, saj se v diplomskem delu 

osredotočam na ta koncept. Navedel sem tudi didaktične pristope, s katerimi utemeljujem 

uporabo pripomočka Lego Mindstorms EV3 pri razvijanju algoritmičnega razmišljanja. 

2.1 Algoritmično razmišljanje  
Algoritmično razmišljanje je način pridobivanja rešitve po jasno definiranih in dobro 

utemeljenih korakih. Učenci razvijejo niz navodil in pravil, ki jih z doslednim upoštevanjem 

pripeljejo do rešitve nekega problema (Curzon idr. 2014). 

Pojem algoritmičnega razmišljanja uvrščamo k najpomembnejšim kompetencam, ki jih lahko 

učenci usvojijo tekom izobraževanja pri predmetih računalništva. Futschek opredeljuje 

algoritmično razmišljanje kot skupek znanj, s katerimi lahko konstruiramo in razumemo 

algoritme (Futschek, 2006): 

 zmožnost analize problema 

 zmožnost natančnega opredeljevanja problema 

 zmožnost iskanja osnovnih ukazov, ki ustrezajo danemu problemu 

 zmožnost konstruiranja ustreznega algoritma za dani problem z uporabo osnovnih 

ukazov 

 zmožnost razmišljanja o vseh možnih skrajnih in normalnih razpletih problema 

 zmožnost nadgradnje učinkovitosti algoritma 

Na algoritmično razmišljanje vplivajo tudi ostali kognitivni procesi, ki se odvijajo pri 

posamezniku (Futschek in Moschitz, 2010): 

• abstraktno in logično razmišljanje 
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• razmišljanje v strukturah 

• ustvarjalnost 

• zmožnost reševanja problema 

Kompleksnost procesov pripomore k temu, da algoritmično razmišljanje ni enostavno za 

učenje in ponavadi pri začetnikih potrebujemo dober didaktičen pristop. Dodaten razlog, zakaj 

je algoritmično razmišljanje zahtevno, je potreba po »nenaravnem« načinu razmišljanja, ki se 

ga mora učenec aktivno učiti. Futschek in Moschitz (2010) menita, da se mora kompleksnost 

okrniti do te mere, da se koncepti algoritmičnega razmišljanja lahko prikažejo na bolj 

»naraven« način. Za doseganje tega bi potrebovali (Futschek in Moschitz, 2010): 

• opravila, ki jih učenci poznajo iz vsakdanjega življenja 

• jezik, ki ponuja »naraven« opis za algoritem 

• osnovne ukaze, ki jih učenci poznajo iz vsakdanjega življenja 

• sistem, ki poganja algoritem 

• sistem, ki omogoča učencu eksperimentiranje z algoritmom 

• sistem, ki poda takojšno učno izkušnjo 

• sistem, na katerem lahko vršimo različne algoritme 

• nekaj, kar poda povratno informacijo 

2.1.1 Kako poučevati algoritmično razmišljanje? 

Pomembno je, da so problemi, ki jih rešujejo začetniki, prilagojeni njihovemu predznanju. 

Problemi naj bodo iz vsakdanjega življenja, saj znane primere učenci najbolje razumejo in so 

splošni do te mere, da ponujajo dovolj različnih rešitev. Vloga učitelja je, da podpira učence 

pri učenem procesu in jih pri iskanju rešitve tudi ustrezno motivira, vendar pri tem rešitve ne 

sme izdati. Pri učenju programiranja je razumevanje algoritmov ena izmed največjih ovir, s 

katero se učenci soočajo. Da bi k računalništvu privabili predvsem mlajšo populacijo in 

začetnike, jih je pomembno ozavestiti, da so algoritmi močno orodje, kjer s proizvajanjem 

novih idej dosegamo znaten napredek na mnogih področjih (Futschek in Moschitz, 2010). 

Po mnenju avtorjev je poučevanje algoritmičnega razmišljanja enako zahtevno problemu 

poučevanja kreativnega razmišljanja. Preprost odgovor bi bil, da poučujemo s pomočjo 

reševanja čim večih primerov.  Pri poučevanju algoritmičnega razmišljanja bi morali reševati 

probleme, ki se jih da reševati neodvisno od programskega jezika. Predvsem začetniki imajo 
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ogromno težav pri razumevanju programskega jezika, kar poslabša osredotočenost pri 

razumevanju in konstruiranju novega algoritma. Programski jezik naj bo visokonivojski in 

problemsko orientiran, čemur lahko zadosti psevdokoda (Futschek, 2006). 

2.2 Evalvacija 
Evalvacija je proces preverjanja, s katerim ugotavljamo ali je rešitev algoritma primerna za 

določen namen in s katerim ocenjujemo različne lastnosti algoritmov. V tem procesu 

ugotavljamo ali algoritmi delujejo, so učinkoviti, dovolj hitri, enostavni za uporabo in ali nudijo 

ustrezno izkušnjo. Včasih je težko zadostiti vsem pogojem, zato so potrebni kompromisi med 

posameznimi lastnostmi (Curzon idr. 2014). 

Pri procesu evalvacije lahko tudi preverimo, ali je možno rešitev še na kakšen način nadgraditi. 

Proces zagotavlja, da se pri pisanju programske kode izognemo čim večjemu številu 

problemov. Algoritem, ki reši določen problem, bi moral delovati pravilno, če zadosti sledečim 

pogojem (BBC Bitesize: Computational thinking, 2016): 

 V procesu dekompozicije mora biti algoritem razstavljen na ustrezno velike enote, s 

katerimi ga je enostavneje razumeti, sprogramirati in vzdrževati. 

 Algoritem naj bo popoln v smislu reševanja vseh vidikov problema. 

 Algoritem mora biti učinkovit in naj pri tem uporabi čim manj prostora v pomnilniku 

ter se izvede čim hitreje. 

 Algoritem naj zadošča pravilom in standardom. 

Če se želimo prepričati, ali je rešitev problema korektna, v poštev pridejo sledeča vprašanja 

oziroma strategije (BBC Bitesize: Computational thinking, 2016): 

 Ali je rešitev smiselna? V kolikor povsem ne razumemo naše strategije reševanja 

problema, je priporočljivo preveriti, ali smo v procesu dekompozicije konstruirali  

ustrezno rešitev. Če smo doumeli rešitev problema, bi morala biti rešitev ustrezno 

razstavljena na manjše enote. 

 Ali rešitev vključuje vse pogoje problema? Če so navodila pomanjkljiva, jih je potrebno 

dopolniti. Ko, n. p., podajamo navodila za risanje mačke, se vprašamo, ali smo pri tem 

res zajeli vse potrebne lastnosti? 
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 Ali naša rešitev zahteva ponovno izvajanje opravil? Ali je mogoče v programu zmanjšati 

število iteracij v programu? Cilj je odstraniti ali omejiti odvečne procese, dokler ni 

rešitev čim bolj optimalna. 

2.3 Dekompozicija 
Dekompozicija je razstavljanje problemov, algoritmov, procesov in sistemov v manjše, 

enostavnejše enote, ki jih lahko lažje urejamo in posledično lažje razumemo. Dekompozicija 

pripomore k lažjemu reševanju problemov, saj so enote proučevane in rešene posamično. Če 

problem ni razstavljen na enostavnejše enote, se soočamo s težjim reševanjem problema. 

Sočasno reševanje različnih stopenj problema velja za težji pristop kot razstavljanje problemov 

na manjše enote in zaporedno reševanje posamičnih enot. Težavno je tudi razumeti delovanje 

zapletenega sistema, če ga pri analiziranju ne razstavimo na enostavnejše enote (BBC Bitesize: 

Computational thinking, 2016). 

2.4 Abstrakcija 
Abstrakcija je način poenostavljanja problemov, kjer je ključno odstranjevanje lastnosti, za 

katere menimo, da so nepomembne pri reševanju določenega problema. Z izločanjem 

odvečnih lastnosti postopoma sestavimo sliko problema, ki ga želimo rešiti. S procesom 

izločanja dobimo splošno predstavitev problema oziroma model. Z izgradnjo modela lahko 

rešujemo problem v procesu abstrakcije. Model je produkt abstrakcije in splošen prikaz 

problema, ki ga želimo rešiti. Ko je model pravilno zasnovan, lahko oblikujemo algoritem, ki 

ga reši (BBC Bitesize: Computational thinking, 2016). 

2.5 Generalizacija 
Generalizacija je način reševanja problemov na podlagi prejšnjih rešitev. Pri tem algoritem, ki 

reši specifičen problem, priredimo tako, da je uporaben za vse podobne probleme (Curzon idr. 

2014). 

Avtorja Selby in Woollard (2013) opisujeta pojem generalizacija kot prehod iz reševanja 

specifičnega k reševanju splošnega problema. Kot je opisala Janet Kolonder je pojem 

generalizacije zmožnost prepoznavanja posameznih delov rešitve, ki so že bili uporabljeni ali 

še bodo uporabljeni v prihodnjih situacijah. Ti posamezni deli rešitve lahko rešijo dani 

problem, nadaljnje probleme pa lahko rešimo s kombiniranjem različnih delov rešitev. 
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Koncept generalizacije je nadgradnja koncepta dekompozicije; pri generalizaciji nas zanima, 

kako lahko posamezne enote rešitve ponovno vključimo pri reševanju podobnih problemov, 

medtem ko jih pri dekompoziciji le razstavimo (Selby in Woollard, 2013). 

Generalizacijo lahko ponazorimo z naslednjim primerom; če bi pri poučevanju matematike 

hoteli učence naučiti konstruirati pravilne večkotnike, bi na primeru kvadrata in trikotnika 

učenci iskali skupne lastnosti teh likov (skladni notranji koti in skladne stranice). Ko bi učenci 

opazili zvezo med številom stranic in velikostjo notranjega kota, bi lahko napisali postopek, s 

katerim bi konstruirali poljuben pravilni večkotnik (Curzon idr. 2014). 
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3 LEGO MINDSTORMS 

Futschek in Moschitz (2010) sta podala smernice za poučevanje algoritmičnega razmišljanja, 

ki sem jih opisal v prejšnjem poglavju. Iz predstavljenega lahko izluščimo, kakšne naloge so za 

učence najbolj primerne. Pri konstruiranju problema moramo biti pozorni, da izhajamo iz 

učenčevega predznanja in vsakdanjega življenja, naloga pa naj dopušča več različnih rešitev. 

Poučevanje algoritmičnega razmišljanja, poleg iskanja ustreznih učnih pristopov, postavlja še 

eno pomembno vprašanje za učitelje, t. j., s katerimi pripomočki bomo lahko učence navdušili 

in motivirali pri reševanju problemov.  

Dober primer pripomočka za poučevanje algoritmičnega razmišljanja je komplet Lego 

Mindstorms, saj učencem omogoča gradnjo različnih robotov, s katerimi lahko rešujejo 

probleme iz vsakdanjega življenja. Pripomoček zaradi različnih sestavnih delov dopušča mnogo 

rešitev, kar pomeni, da pri otrocih omogoča tudi razvijanje divergentnega mišljenja. Komplet 

Lego Mindstorms poleg sestavnih delov vsebuje še istoimenski računalniški program, v 

katerem je možno robote programirati. Pri tem je kompleksnost procesov minimalna, saj 

grafično programsko okolje omogoča nazornejši opis algoritma in vsebuje ukaze, ki so otrokom 

razumljivi. V programskem okolju je možno poganjati različne algoritme in z njimi 

eksperimentirati, s čimer učenci dobijo takojšno povratno informacijo. Sicer pa robote možno 

upravljati tudi preko ukazov, ki jih generiramo neposredno na osrednji računalniški kocki. 

V nadaljevanju poglavja sem opisal komplet Lego Mindstorms in podrobneje prikazal 

najnovejšo različico kompleta, z oznako EV3. Pri aktivnostih, ki so se izvajale na poletni šoli 

LegoPy, so se učenci spoznavali še s senzorji in motorji tega kompleta. Podrobnejši opis 

senzorjev in motorjev se tudi nahaja v nadaljevanju poglavja. 

3.1 Opis pripomočka Lego Mindstorms 
Lego Mindstorms je komplet Lego kock, s katerimi lahko sestavimo in sprogramiramo različne 

robote. Poimenovan je po knjigi Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas 

(Papert, 1980). Razvilo ga je podjetje Lego v sodelovanju z laboratorijem MIT Media. Bistveni 

del kompleta je računalniška kocka (angl. brick), na katero priključujemo motorje in senzorje. 

Osnovni gradniki kompleta so združljivi s serijo Lego Technic. Lego Mindstorms je namenjen 

izobraževanju otrok, zato je robote možno programirati s prilagojenim grafičnim programskim 

okoljem, podobnim bolj znanemu profesionalnemu okolju za programiranje, LabVIEW. 
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Programsko okolje lahko nadomestimo tudi z drugim programskim jezikom, kot n. p. Python, 

Java ali C (Lego Mindstorms, 2016). 

Prva verzija kompleta Lego Minstorms je poimenovana Mindstorms Robotics Invention 

System. Njegov računalnik je bil ustvarjen v laboratoriju MIT Media in sprogramiran v 

programskem jeziku Brick Logo. Njegovo vizualno programsko okolje je LEGOsheets, ki je bilo 

ustvarjeno leta 1994 na Univerzi v Koloradu. Od senzorjev je komplet Mindstorms Robotics 

Invention System vseboval le dva motorja, dva senzorja na dotik in senzor za svetlobo. Druga 

verzija kompleta, Lego Mindstomrs NXT, vsebuje tri motorje in senzorje za svetlobo, zvok, 

razdaljo in za dotik. Naslednja verzija, NXT 2.0, je imela dva senzorja za dotik ter ultrazvočni in 

svetlobni senzor. Spodnja tabela prikazuje primerjavo osrednjih računalnikov posameznih 

generacij kompletov Lego Mindstorms (Lego Mindstorms EV3, 2016). 

 

Verzija EV3 NXT RCX 

Leto izdaje 2013 2006 1998 

CPE in frekvenca 
procesorja 

TI Sitara AM1808 
(ARM926EJ-S core) 

@300 MHz 

Atmel 
AT91SAM7S256 

(ARM7TDMI core) 
@48 MHz 

Hitachi H8/300 
@16 MHz 

Velikost glavnega 
pomnilnika 

64 MB RAM 
16 MB Flash 

microSD kartica 

64 KB RAM 
256 KB Flash 

32 KB RAM 
16 KB ROM 

USB priključek Da Ne Ne 

Brezžična povezava 
Možno z USB WiFi 

ključkom 
Ne Ne 

Bluetooth Da Da Ne 

 

Tabela 1 Primerjava posameznih kompletov 
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3.2 Lego Mindstorms EV3 
Lego Mindstorms EV3 je zadnja generacija pripomočkov Lego Mindstorms in je naslednik 

druge generacije kompleta Lego Mindstroms NXT 2.0. V prodajo je uradno izšel 1. septembra 

2013, njegova izobraževalna različica pa je izšla mesec prej. Pripomoček se uporablja tudi na 

mnogih tekmovanjih, med katerimi sta najbolj poznani First Lego League in World Robot 

Olympiad. V primerjavi s prejšnjimi različicami  je največja sprememba v kompletu EV3 strojna 

nadgradnja osrednjega računalnika. Ta vsebuje zmogljivejšo centralno procesno enoto ARM9, 

ki deluje na operacijskem sistemu Linux, dodana sta USB vhod in reža za kartico Micro SD, ki 

podpira kartice do velikosti 32 GB. Pomembnejši sestavni deli, ki jih komplet Lego Mindstorms 

Education EV3 Core vsebuje, so (Lego Mindstorms EV3, 2016): 

• osrednji računalnik z baterijo 

• 2 večja motorja 

• srednji motor 

• 2 senzorja dotika 

• barvni senzor 

• žiroskop 

• ultrazvočni senzor 

Komplet vsebuje tudi kable, s katerimi priključimo senzorje na osrednji računalnik ter sestavne 

gradnike iz serije Lego Technic. Razširjeni komplet (Educational Core) vsebuje 853 dodatnih 

kosov, uporabimo pa lahko tudi senzorje iz prejšnje različice, Lego Mindstorms NXT. Na EV3 

kocki lahko s pomočjo microSD kartice uporabljamo tudi druge operacijske sisteme, n. p. 

ev3dev, ki je predelana različica operacijskega sistema Linux Debian (Lego Mindstorms, EV3).  

3.2.1 Opis pomembnejših sestavnih delov kompleta 

Komplet Lego Mindstorms Education EV3 Core poleg osnovnih sestavnih gradnikov vsebuje 

pomembnejše sestavne dele, kot so osrednji računalnik, trije motorji in štirje različni senzorji, 

ki omogočajo programiranje robota. Naloga osrednjega računalnika je komunikacija z vhodno-

izhodnimi enotami, shranjevanje podatkov in izvrševanje programa, medtem ko so naloge 

senzorjev zaznavanje okolice in pošiljanje osrednjemu računalniku, naloga motorjev pa je 

premikanje robota glede na podatke, ki jih prejmejo od osrednjega računalnika. 
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Osrednja računalniška kocka  

Osrednji računalnik vsebuje centralno procesno enoto ARM9, ki deluje na operacijskem 

sistemu Linux. Kocka ima zaslon ima ločljivost 178x128 slikovnih točk in 6 osvetljenih tipk, s 

katerimi opravljamo grafični uporabniški vmesnik računalniške kocke. Pri programiranju lahko 

tipke uporabimo kot stikala. Računalnik ima poleg zvočnika za predvajanje zvočnih efektov še 

vhode za priklop senzorjev in štiri izhode in za priklop motorjev. Napaja ga 6 baterij tipa AA ali 

namenska 2050 𝑚𝐴ℎ litij-ionska polnilna baterija (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013). 

 

 

Slika 1 Osrednja računalniška kocka (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013) 

Motorji 

Komplet vsebuje tri motorje – dva močnejša motorja in šibkejši motor, ki imajo vgrajen optični 

rotacijski enkoder. Močnejši motor ima hitrost do 170 obratov na minuto, navor med tekom 

je 20 𝑁𝑐𝑚, v mirovanju pa je 40 𝑁𝑐𝑚. Šibkejši motor je hitrejši, ima do 250 obratov na minuto, 

vendar ima nižji navor; 8 𝑁𝑐𝑚 med tekom in 12 𝑁𝑐𝑚 v mirovanju (Lego Mindstorms EV3 User 

Guide, 2013). 
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Slika 2 Močnejši in šibkejši motor (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013) 

Barvni senzor 

Barvni senzor je namenjen zaznavanju ali jakosti barve. Frekvenca vzorčenja senzorja je 1 𝑘𝐻𝑧. 

Senzor ima tri načine delovanja (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013): 

 Zazna lahko sedem barv: črna, modra, zelena, rumena, rdeča, bela, rjava ter območja, 

ki ne vsebujejo barv. Ta način omogoča, da robot lahko izgovarja imena barv ali se 

ustavi pri rdeči črti. 

 Meri jakost odboja s pomočjo rdeče svetlobe na senzorju. Za merjenje jakosti odbite 

svetlobe uporablja vrednosti od 0 (zelo temno) do 100 (zelo svetlo). S pomočjo tega 

načina se robot lahko premika na črnih območjih, dokler ne zazna bele barve. 

 Meri jakost svetlobe v okolju. Barvni senzor meri jakost svetlobe, ki vstopa skozi 

kamero. Pri tem tudi uporablja vrednosti od 0 (zelo temno) do 100 (zelo svetlo). V tem 

načinu robot lahko zaznava, ali je v prostoru svetlo ali temno. 

Ultrazvočni senzor 

Ultrazvočni senzor meri razdalje s pomočjo pošiljanja visokofrekvenčnih tonov. Pri tem meri, 

koliko časa je bilo potrebno, da se zvok odbije od ovire in se vrne k senzorju. Zaznava lahko 

razdalje na intervalu od 3 do 250 𝑐𝑚. Opisani način se imenuje način merjenja (ang. Measure 

mode), pri katerem in ima senzor prižgane obe rdeče luči. Senzor je lahko tudi v načinu 

navzočnosti (ang. Presence mode), v katerem luči senzorja utripajo. Robot v načinu 

navzočnosti lahko zazna zvočne signale drugega ultrazvočnega senzorja (Lego Mindstorms EV3 

User Guide, 2013). 
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Senzor dotika 

Senzor dotika je analogni senzor, ki prepozna tri različna stanja; pritisnjen gumb, spuščen 

gumb ali pritisk in takojšen spust gumba (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013). 

Žiroskop 

Žiroskop je senzor, ki zaznava obrate okoli ene osi.  S senzorjem lahko merimo kot ali kotno 

hitrost do 440 °/𝑠 (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013). 

 

 

Slika 3 Ultrazvočni senzor, žiroskop, barvni senzor in senzor dotika (Lego Mindstorms EV3 User Guide, 2013) 
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4 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI 

Aktivnosti, ki so naštete v tem poglavju, smo izvajali v poletni šoli LegoPy. Pri vsaki aktivnosti 

je podan opis in dodana je še možna rešitev, zapisana v programskem jeziku Python, v kolikor 

ni rešitev problema preobsežna. Za bolj nazorno predstavitev problema se pri opisih aktivnosti 

nahajajo še skice poligonov. Na koncu poglavja sem navedel operativne učne cilje aktivnosti, 

s katerimi utemeljujem razvijanje algoritmičnega razmišljanja. 

4.1 Balinanje 
Pri tej aktivnosti so morali učenci robota sprogramirati tako, da je peljal od štartne črte 

naravnost in se ustavil čim bližje ciljni oznaki. Uganiti so morali, koliko časa se mora robot voziti 

naravnost, nastaviti so morali ustrezne moči motorjev in čas vklopa motorjev za vožnjo 

naravnost. Uporabljali so lahko le oba večja motorja koles. Možna rešitev problema: 

import EV3Robot 
  
r = EV3Robot.Robot() 

r.connect_motor('left') 

r.connect_motor('right') 

r.move_tank("on_for_seconds", seconds=5, lr_power=[60,30]) 

4.2 Vožnja po kvadratu 
Učenci so pri tej aktivnosti morali sprogramirati robota, ki se vozi v kvadratu. Dolžina stranice 

kvadrata je bila poljubna. V psevdokodi se program, ki reši problem, zapiše sledeče: 

Ponovi štirikrat: 

Vozi se naravnost za nekaj časa s poljubno močjo motorjev 

Obrni se za 90 stopinj v desno. 

 

V spodnjem odstavku je zapisana rešitev v programskem jeziku Python: 

import EV3Robot 
  
r = EV3Robot.Robot() 

r.connect_motor('left') 

r.connect_motor('right') 
  
for stranica in [1,2,3,4]: 

    r.move_tank("on_for_rotations", rotations=2.85, lr_power=[30,30]) 

    r.move_tank("on_for_rotations", rotations=0.48, lr_power=[-30,30]) 
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4.3 Slalom 
Postavljen je bil poligon iz osmih plastenk vode, ki so ponazarjala štiri vratca, skozi katera se 

je moral robot zapeljati. Cilj aktivnosti je bil sprogramirati robota tako, da bo pravilno prevozil 

slalomsko progo. 

 

Slika 4 Slalom 

4.4 Približevanje steni 
Učenci so morali sprogramirati in sestaviti robota, ki vsebuje ultrazvočni senzor. Med 

približevanjem steni je moral robot zmanjševati hitrost. Ko se je razdalja do stene zmanjšala 

na pol metra, je moral robot prepoloviti hitrost in se popolnoma ustaviti na razdalji 20 

centimetrov od stene. Program: 

import EV3Robot 

 

r=EV3Robot.Robot() 

r.connect_motor('left') 

r.connect_motor('right') 

r.connect_sensor("ultrasonic") 

 

r.move_tank("on",lr_power=[100,100]) 

d= r.ultrasonic_sensor_measure("distance-cm") 

while d>500: 

    d = r.ultrasonic_sensor_measure("distance-cm") 

r.move_tank("on",lr_power=[50,50]) 

while d>200: 

    d = r.ultrasonic_sensor_measure("distance-cm") 

r.move_tank("off") 
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4.5 Vožnja ob steni 
Aktivnost je podobna prejšnji, le da so morali učenci pri tej aktivnosti sprogramirati robota, ki 

je med vožnjo ob steni ohranjal oddaljenost od stene, v razdalji 20 𝑐𝑚. Razdaljo od stene je 

robot meril z ultrazvočnim senzorjem. Algoritem, ki reši problem, je zapisan v naslednjem 

odstavku: 

Ponavljaj: 

 Izmeri razdaljo. 

Če je razdalja manjša od 20 cm, pojdi rahlo levo. 

Sicer, pojdi rahlo desno. 

 

Rešitev v programskem jeziku Python: 

import EV3Robot 

r=EV3Robot.Robot() 

r.connect_motor('left') 

r.connect_motor('right') 

r.connect_sensor("ultrasonic") 

 

r.move_tank("on",lr_power=[70,70]) 
d= r.ultrasonic_sensor_measure("distance-cm") 
while True: 
    d= r.ultrasonic_sensor_measure("distance-cm") 
    if d<200: 
        r.move_tank("on_for_seconds", seconds=0.1, lr_power=[30,40], 

brake_at_end=False) 
        r.move_tank("on", lr_power=[25,30]) 
    else: 
        r.move_tank("on_for_seconds", seconds=0.1, lr_power=[40,30], 

brake_at_end= False) 
        r.move_tank("on", lr_power=[30,25]) 

4.6 Poligon 
Učenci so imeli pri tej aktivnosti dan poligon, po katerem so morali robota pripeljati od začetka 

do konca proge. Poligon, ki je prikazan na spodnji sliki (Slika 5), je sestavljen iz večih 

problemov. Učenci so morali sprogramirati robota, da je: 

• peljal od zelene do rdeče črte 

• sledil črni črti 

• na koncu črne črte se je ustavil in se obrnil v levo 

• peljal čez vseh 5 obarvanih črt in izgovoril ime barve, ki jo je v danem trenutku 

zaznal 

• premaknil modro škatlo, ki je bila nad rumenim krogom in se nato obrnil za 90 

stopinj v levo. 

• vozil naravnost do zelene škatle, se pred njo obrnil za 90 stopinj v desno. 

• vozil naravnost do rdeče črte in se ustavil 
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Slika 5 Poligon 

Robot je bil sestavljen tako, da je imel na osnovnem modelu z dvema motorjema in 

računalnikom priključen še senzor za zaznavanje barv. 

Nekoliko bolj zahteven del poligona je sledenje črni črti. Tu se učenci spoznajo s problemom 

sledenja črti, ki je zelo uporaben tudi v industriji. V praksi sistemi zagotovijo konstantnost le 

tako, da nihajo okoli željene vrednosti. Za primer si lahko predstavljamo sobni termostat, ki 

vključi sistem ogrevanja dokler ne doseže nastavljene temperature. Sistem se ponovno vklopi 

vsakič, ko temperatura pade pod nastavljeno. 

Podobno kot deluje sistem ogrevanja s termostatom je izvedeno sledenje robota črni črti. 

Robot sledi črti tako, da na beli podlagi zavije levo in na črni podlagi zavije v desno. Za 

zanesljivo sledenje črti je bilo potrebno ustrezno nastaviti moči motorjev in ostale parametre. 

4.6.1 Izboljšava sledenju črne črte s proporcialnim krmilnikom 

Program so učenci lahko dopolnili tako, da robot ob zaznavi svetlejše barve, močneje zavije 

levo, ob zaznavi temnejše barve pa močneje zavije desno. Na spodnji sliki (Slika 6) razberemo, 

da z dodajanjem večih stanj, ki določajo smer zavoja, postopoma dobimo stopničasto krivuljo. 

Ob predpostavki, da imamo neskončno mnogo stanj stopničasta krivulja preide v premico.  
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Senzor pri robotu lahko očita odboj svetlobe od površine. Temnejše barve imajo lastnost, da 

absorbirajo večji del svetlobe kot svetlejše barve. Glede na količino odbite svetlobe od 

podlage, robot prilagodili zavoj. Manj barve kot se odbije (podlaga je temnejša), tem ostreje 

bo zavil desno. Več barve kot se odbilo (podlaga je svetlejša), tem ostreje bo robot zavil levo. 

 

Slika 6 Postopno pridobivanje premice (A PID Controller For Lego Mindstorms Robots, 2009). 

Ostrina zavoja se izračuna: 

𝑂𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑣𝑜𝑗𝑎 =  𝐾𝑝  ∙ (𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 −  𝑜𝑑č𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟𝑗𝑎 )  

Pri izračunu je 𝐾𝑝  parameter, ki uravnava proporcialni krmilnik. Večji kot je parameter 𝐾𝑝, 

ostreje bo robot zavijal. Če je 𝐾𝑝 enak 0, bo robot vozil naravnost. Algoritem omogoča robotu, 

da pri vožnji z barvnim senzorjem meri količino odbite barve in prilagodi zavoj ostrini ovinka. 

Robot posledično na poligonu dela večje zavoje pri ostrejših ovinkih, na ravnini se pelje 

naravnost (The Technic Gear, 2014). 

4.7 Pospeševanje 
Učenci so morali narediti program, kjer se je robotu moč motorjev na vsake 10 sekund 

povečala za 10%, pri čemer je bila izhodiščna moč motorjev 10%. Pri tej aktivnosti so se 

spoznali z merjenjem časa, ki je implementiran v knjižnici time. Zgled programa v Pythonu je 

napisan v naslednjem odstavku: 

import time, EV3Robot 
 
r = EV3Robot.Robot() 

r.connect_motor('left') 

r.connect_motor('right') 
  
start=time.time() 

r.move_tank("on",lr_power=[10,10]) 
  
  
while time.time()-start<1: 

    r.move_tank("on",lr_power=[10,10]) 
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while time.time()-start<2: 

    r.move_tank("on",lr_power=[20,20]) 
  
while time.time()-start<3: 

    r.move_tank("on",lr_power=[30,30]) 
  
while time.time()-start<4: 

    r.move_tank("on",lr_power=[40,40]) 
  
while time.time()-start<5: 

    r.move_tank("on",lr_power=[50,50]) 
  
while time.time()-start<6: 

    r.move_tank("on",lr_power=[60,60]) 
  
while time.time()-start<7: 

    r.move_tank("on",lr_power=[70,70]) 
  
while time.time()-start<8: 

    r.move_tank("on",lr_power=[80,80]) 
  
while time.time()-start<9: 

    r.move_tank("on",lr_power=[90,90]) 
  
while time.time()-start<10: 

    r.move_tank("on",lr_power=[100,100]) 
  
r.move_tank("off") 
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4.8 Operativni učni cilji aktivnosti 
V tem poglavju so našteti pomembnejši operativni učni cilji , ki jih učenci lahko usvojijo pri 

aktivnostih. Učni cilji so vzeti iz učnega načrta Neobveznega izbirnega predmeta računalništvo 

(UN Računalništvo: neobvezni izbirni predmet, 2013), saj sem želel prikazati, kako se aktivnosti 

navezujejo na razvijanje algoritmičnega razmišljanja. Aktivnosti so osredotočene na učne 

sklope:  

• algoritmi 
• programi 
• reševanje problemov 

V tabeli so za vsako aktivnost našteti operativni učni cilji: 

Ime aktivnosti Operativni učni cilji 

Balinanje Algoritmi 

 učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto 
opravilo 

Programi 

 učenci znajo algoritem zapisati s programom 

 učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem 
programu 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

 učenci se zavedajo omejitev informacijsko-
komunikacijske tehnologije pri reševanju problemov 

Vožnja po kvadratu Algoritmi 

 učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto 
opravilo 

Programi 

 učenci v program vključijo logične operatorje 

 učenci razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za 
rešitev problema 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

Slalom Programi 

 učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem 
programu 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 
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Približevanje steni Algoritmi 

 učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto 
opravilo 

 učenci znajo v algoritem vključiti vejitev in ponavljanje  
Programi 

 učenci znajo algoritem zapisati s programom 

 učenci znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s 
prireditvenim stavkom 

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

 učenci razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za 
rešitev problema 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

Vožnja ob steni Algoritmi 

 učenci znajo v algoritem vključiti vejitev in ponavljanje  
Programi 

 učenci znajo algoritem zapisati s programom 

 učenci znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s 
prireditvenim stavkom 

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

 učenci znajo uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev 

 učenci razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za 
rešitev problema 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

Poligon Algoritmi 

 učenci znajo v algoritem vključiti vejitev in ponavljanje  

 učenci znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši 
neki problem 

Programi 

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

 učenci znajo uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev 

 učenci razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za 
rešitev problema 

 učenci znajo v program vključiti konstante in 
spremenljivke 

 učenci znajo v programu prebrati vhodne podatke in jih 
vključiti v program 
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 učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem 
programu 

 učenci se seznanijo z dogodkovnim programiranjem 
Reševanje problemov 

 učenci znajo problem razdeliti na več manjših 
problemov 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

 učenci za podano rešitev znajo oceniti posledice in vpliv 
na »okolje« 

 učenci znajo najti ustrezno orodje, s katerim rešijo 
problem 

 učenci znajo kritično ovrednotiti rešitev in ugotoviti ali 

rešitev uspešno reši dani problem 

Pospeševanje Programi 

 učenci znajo algoritem zapisati s programom 

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

 učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem 
programu 

 učenci razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za 
rešitev problema 

Reševanje problemov 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja 
problema kot del poti do rešitve 

 

4.8.1 Razvijanje algoritmičnega razmišljanja pri aktivnostih 

Futschek (2006) definira algoritmično razmišljanje kot množico znanj, s katerimi lahko 

konstruiramo in razumemo algoritme. V naslednjem odstavku navajam najbolj bistvena znanja 

(Futschek, 2006): 

 zmožnost analize in natančnega opredeljevanja problema 

 zmožnost konstruiranja ustreznega algoritma za določen problem z uporabo osnovnih 

ukazov 

 zmožnost razmišljanja o vseh možnih skrajnih in normalnih razpletih problema 

Znanja, ki jih Futschek (2006) opredeljuje kot ključna pri algoritmičnem razmišljanju, se 

odražajo v učnih ciljih aktivnosti, ki sem jih opisal v diplomski nalogi. Zmožnost analize in 

opredeljevanja problema učenci usvajajo pri naslednjih učnih ciljih: 

 učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo 

 učenci znajo problem razdeliti na več manjših problemov 
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 učenci znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši problem 

Učni cilji, kjer učenci usvajajo zmožnost konstruiranja ustreznega algoritma za dani problem 

z uporabo osnovnih ukazov so: 

 učenci znajo v algoritem vključiti vejitev in ponavljanje  

 učenci znajo v program vključiti konstante in spremenljivke 

 učenci znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s prireditvenim stavkom 

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

Zmožnost razmišljanja o vseh možnih skrajnih in normalnih razpletih problema učenci razvijajo 

pri učnih ciljih: 

 učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo 

 učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev 

 učenci za podano rešitev znajo oceniti posledice in vpliv na »okolje« 

Opazimo, da učni cilji razvijajo tudi druge koncepte računalniškega razmišljanja. Evalvacija je 

proces preverjanja, s katerim ugotavljamo primernost algoritma za določen namen in 

ocenjujemo druge lastnosti algoritmov, kot so delovanje, učinkovitost, hitrost, enostavnost za 

uporabo in nudenje ustrezne izkušnje (Curzon idr. 2014). Ta koncept učenci usvajajo v učnih 

ciljih: 

 učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem programu 

 učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do rešitve 

 učenci znajo kritično ovrednotiti rešitev in ugotoviti ali rešitev uspešno reši dani 

problem 

 učenci se zavedajo omejitev informacijsko-komunikacijske tehnologije pri reševanju 

problemov 

Dekompozicija je razstavljanje problemov, algoritmov, procesov in sistemov v manjše, 

enostavnejše enote, ki jih lahko lažje urejamo in posledično lažje razumemo. Posledično lahko 

lažje rešujemo probleme (BBC Bitesize: Computational thinking, 2016). Učenci uporabljajo 

proces dekompozicije v naslednjih dveh učnih ciljih: 

 učenci znajo problem razdeliti na več manjših problemov 

 učenci znajo najti ustrezno orodje, s katerim rešijo problem 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA V POLETNI ŠOLI LEGOPY 

Poletna šola LegoPy je potekala na Fakulteti za računalništvo in informatiko od 27. junija do 1. 

julija 2016. Poletna šola je bila namenjana spoznavanju programiranja robotov Lego 

Mindstorms EV3 v programskem jeziku Python. Značilnost programskega jezika Python je, da 

ima razmeroma malo sintaktičnih posebnosti in je dober približek psevdokodi, kar omogoča 

lažji prehod iz razumevanja algoritma k zapisu programa. V primerjavi s psevdokodo nudi 

programski jezik Python izvrševanje programov na robotih in ima zelo natančno definirane 

ukaze.  

Aktivnosti, ki so opisane v prejšnjem poglavju, smo izvajali v poletni šoli. Učenci so pri 

aktivnostih samostojno sestavljali in programirali robote ter pri tem spoznavali delovanje 

senzorjev in motorjev. 

S pomočjo empirične raziskave sem ugotavljal ustreznost kompleta Lego Mindstorms EV3 za 

poučevanje algoritmičnega razmišljanja, zanimalo pa me je tudi, ali je komplet učencem 

zanimiv za učenje in ali se z njim lahko učijo učenci, ki še niso programirali. V nadaljevanju so 

podrobneje opredeljena raziskovalna vprašanja, analiza rezultatov ter interpretacija. 

5.1 Raziskovalna vprašanja 
Med izvajanjem poletne šole sem želel pridobiti odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen je odnos učencev do aktivnosti s kompletom Lego Mindstorms EV3? Ali jih 

pripomoček pritegne k učenju? 

 Katere naloge učenci lahko rešijo s kompletom Lego Mindstorms EV3? Katere učne cilje 

(po učnem načrtu Neobvezni izbirni predmet računalništvo) lahko dosežemo pri 

aktivnostih?  

 Ali je komplet primeren za učence, ki nimajo predhodnega znanja iz programiranja? 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, kakšen je bil odnos učencev do aktivnosti s 

kompletom Lego Mindstorms EV3, sem pridobil s pomočjo vprašalnika, v katerem sem učence 

na koncu poletne šole spraševal, v kolikšni meri se jim je zdel komplet Lego Mindstorms EV3 

primeren za učenje. V vprašalniku sem dodatno spraševal, kaj jim je bilo pri kompletu najbolj 

všeč in kaj najmanj.  
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Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem pri vsaki aktivnosti preveril, kateri učni cilji so lahko 

doseženi po učnem načrtu Neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. V poletni šoli sem 

spremljal, katere aktivnosti so učenci lahko izvedli. Dodatne podatke o uspešnosti reševanja 

problemov sem pridobil preko vprašalnika. Z metodo opazovanja sem beležil pri katerih 

aktivnostih so imeli učenci težave. 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje sem pridobil z izpraševanjem učencev, ki so v poletni 

šoli prvič programirali. 

5.2 Opis skupine učencev 
Ciljna skupina poletne šole so bili učenci zadnje triade osnovne šole. Zaželeno je bilo, da so 

poznali nekatere osnovne koncepte programiranja. Učenci so tekom celotne poletne šole 

programirali v parih. Samostojno so na začetku poletne šole sestavili robote, ki so jih sestavljali 

po načrtu do osnove, kjer sta vključena oba večja motorja, ultrazvočni senzor, barvni senzor 

in računalnik.  Na računalnike robotov so naložili ev3dev okolje in jih povezali s prenosnimi 

računalniki. Pri vsaki aktivnosti so bila navodila podana frontalno in če so potrebovali 

individualno pomoč, so jim bili na razpolago trije asistenti in predavatelj. 

Poletne šole se je udeležilo 26 učencev različnih osnovnih šol. Učenci so bili stari od 11 do 15 

let in večina se je že srečala s kakšnim programskim jezikom. Predhodno so programirali v 

programskih jezikih Scratch, Python ali Lego Mindstorms EV3. Trije izmed vseh učencev še 

nikoli niso uporabljali nobenega izmed programskih jezikov. Stolpnični diagram prikazuje, 

koliko učencev je že prehodno uporabljalo naštete programske jezike. 

 

Graf 1 Predhodno znanje programskih jezikov 
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Učence sem dodatno spraševal, če so pri programiranju že kdaj uporabljali vejitev ali 

ponavljanje: 

 15 učencev je pri programiranju že uporabljalo vejitev 

 15 učencev je pri programiranju že uporabljalo ponavljanje 

 10 učencev se pri programiranju še ni spoznalo z vejitvijo ali ponavljanjem 
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6 ANALIZA REZULTATOV EMPIRIČNE RAZISKAVE 

6.1 Analiza aktivnosti 
Analiza aktivnosti je bila opravljena z metodo opazovanja v poletni šoli LegoPy. Opazoval sem 

skupine pri reševanju aktivnosti in si zapisoval, kje so imeli težave. Pri vsaki aktivnosti je v 

nadaljevanju napisano, s katerimi težavami so se soočali učenci in koliko skupinam je uspelo 

rešiti problem. 

Balinanje 

Samo eni skupini ni uspelo pripeljati robota do cilja. Težave so predvsem imeli pri vožnji 

naravnost, saj je robot zavijal rahlo v levo. Možen razlog je bil, da so bila kolesa preveč pritrjena 

ali da je bil pokvarjen eden izmed večjih motorjev. Učenci so pri tej aktivnosti spoznavali 

zunanje omejitve pri programiranju. 

Vožnja po kvadratu 

Naloga je uspela vsem skupinam. Dvema skupinama ni uspelo vstaviti zanke v program. 

Učencem je težave povzročal predvsem natančen obrat za 90°, saj so morali ugibati moči obeh 

motorjev. 

Slalom 

Naloga ni uspela štirim skupinam. Učencem je bilo zahtevno ročno določiti obrate in moč ter 

čas poganjanja motorja pri vožnji skozi vratca.  Na začetku so morali ugibati parametre 

motorjev v programu, kasneje so izboljševali program z opazovanjem. 

Približevanje steni 

Problem je rešilo 12 skupin, eni skupini ni uspelo. Od učencev je aktivnost zahtevala globje 

razumevanje konstruiranja algoritmov. Težave so imeli pri zapisovanju ponavljanja v 

algoritmu; predvsem kateri pogoj napisati, kateri koraki znotraj zanke se bodo ponovili in kako 

vedeti, kdaj se bo zanka zaključila.  

Vožnja ob steni 

Problema ni uspelo rešiti štirim skupinam. Učencem je bilo v programskem jeziku Python 

težavno zapisati izvajanje ponavljanja v neskončnost. Težavno je bilo tudi načrtovati algoritem, 

da v vsaki iteraciji zanke robot najprej izmeri razdaljo od stene, nato se za kratek čas vklopi 
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motor in robot zavije levo ali desno. Težave so imeli pri zapisovanju ukaza, torej pri izbiranju 

ustreznega ukaza za premik in vožnjo v levo ali desno. 

Poligon 

Ustavljanje pri rdeči črti ni povzročalo težav nobeni skupini. Težave so imeli le pri sledenju črne 

črte, saj so nastavili neustrezne moči motorjev, posledično je zato pri zavijanju robot 

premočno zavijal in izgubil progo. Težave je povzročalo tudi nastavljanje vrednosti odbite 

svetlobe, ki določa, kdaj bo robot zavil levo oziroma desno. Eni skupini se na koncu črne črte 

robot ni obrnil, saj ni zaključil podprograma. Nekatere skupine so morale na robotu ustrezno 

nastaviti barvni senzor, saj je bil nastavljen previsoko ali prenizko in ni ustrezno zaznaval barv. 

Sledenje črni črti je uspelo sprogramirati vsem skupinam, nobeni skupini pa ni uspelo dopolniti 

programa s P krmilnikom.  

Učenci so imel težave pri vožnji čez barvne črte in izgovorjavi imena barv. Pri programiranju 

robota so lahko predvidevali vrstni red barv. Pri nekaterih skupinah zaradi semantičnih napak 

v programu, robot ni izgovoril vseh barv ali pa ni zaključil tega podprograma. Velikokrat so 

imeli učenci težave pri pisanju ukazov, ki so se vršili znotraj zanke. 

Vsem skupinam je uspelo rešiti problem vožnje po barvnih črtah. Enajstim skupinam je uspelo 

premakniti modro škatlo in obrniti robota v levo. Desetim skupinam je uspelo približevanje 

zeleni škatli in obrat v desno. Osmim skupinam je uspelo pripeljati robota od začetka do konca 

poligona. Preostalim skupinam ni uspelo, saj jim je pri reševanju zmanjkalo časa. Uspešnost 

učencev pri tej aktivnosti je prikazana tudi v grafu 2. 

Pospeševanje 

Učenci pri tej aktivnosti niso imeli posebnih težav. Vedeti so morali, da morajo na začetku 

programa definirati začetni čas, ki ga v nadaljevanju odštevajo od vsake meritve. 
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6.2 Analiza izpolnjenih vprašalnikov 
Z vprašalnikom sem preverjal, katere aktivnosti so učenci v celoti izvedli tekom poletne šole. 

Spraševal sem, kateri problemi pri aktivnostih so se jim zdeli najtežje rešljivi in pri reševanju 

katerega problema so najbolj uživali. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri se učencem komplet 

Lego Mindstorms EV3 zdi primeren za učenje programiranja. Z vprašalnikom sem ugotavljal, 

katere lastnosti pripomočka so bile učencem najbolj in najmanj všeč. Spodnji stolpični diagram 

prikazuje, koliko učencev je rešilo probleme pri aktivnostih.  

 

Graf 2 Uspešnost učencev pri aktivnostih 

Vsi učenci (26 učencev) so rešili problem vožnje v kvadratu (brez uporabe zanke). V tej 

aktivnosti je 22 učencem uspelo napisati program vožnje v kvadratu z uporabo zanke. Najmanj 

učencev (16 učencev) je bilo uspešnih pri pisanju programa vožnje po poligonu. Graf 2 

prikazuje, koliko učencev je bilo uspešnih pri reševanju posameznih problemov pri poligonu. 

 

Graf 3 Uspešnost učencev pri reševanju poligona 
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Vsi učenci so na poligonu rešili probleme z vožnjo do rdeče črte, sledenju črni črti in vožnji čez  

obarvane črte. Nobenemu ni uspelo dopolniti sledenja črni črti, da bi robot pri zavijanju lahko 

prilagodil hitrost ovinku s P krmilnikom. 

Učenci so odgovorili, da so najbolj uživali pri reševanju poligona, najtežji problem je bil 

izboljšava sledenju črne črte s P krmilnikom. 

Podobni odgovori so bili pri primernosti kompleta za učenje programiranja; 14 učencev meni, 

da je komplet primeren, 13 učencev meni, da je komplet zelo primeren za učenje. 

 

Graf 4 Mnenja učencev o primernosti kompleta Lego Mindstorms EV3 

Pri pripomočku Lego Mindstorms EV3 so bili učencem (8 učencev) najbolj všeč senzorji, 

sedmim učencem je bilo najbolj všeč, da je veliko možnosti pri sestavljanju in programiranju. 

Pet učencev je odgovorilo, da jim je najbolj všeč enostavnost pri programiranju in motorji (3 

učenci). Največja pomanjkljivost kompleta po mnenju učencev (10) so senzorji, saj menijo da 

so nenatančni ali pa so imeli težave pri programiranju. Učencem niso bile všeč tudi naslednje 

lastnosti kompleta: cena, programiranje, ostri robovi kock in razstavljanje. Ti odgovori so zajeti 

v kategoriji ostalo. 

Odgovori so bolj nazorno prikazani v dveh tortnih diagramih, ki sta prikazana v nadaljevanju. 

Ali je komplet Lego Mindostorms EV3 primeren za učenje 
programiranja? 

Zelo neprimeren

Neprimeren

Niti primeren, niti neprimeren
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Zelo primeren
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Graf 5 Pozitivne lastnosti kompleta Lego Mindstorms EV3 

 

Graf 6 Negativne lastnosti kompleta Lego Mindstorms EV3 
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Drugo

Vse mi je bilo všeč

Kabli
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6.3 Analiza odgovorov pri intervjuju 
Pri metodi intervjuja sem spraševal tri učence – Jakoba, Špelo in Ajdo. Jakob in Špela 

predhodno še nista programirala v nobenem programskem jeziku, medtem ko je Ajda že 

programirala pred poletno šolo v programskih jezikih Scratch, Python in Lego Mindstorms EV3. 

Vse tri učence sem spraševal z vprašanji, ki se nahajajo v poglavju Priloge. V nadaljevanju je v 

vsakem odstavku za posameznega učenca zapisan povzetek odgovorov pri intervjuju. 

Učenec Jakob je v intervjuju odgovoril, da mu je bilo pri reševanju problemov težje 

programirati kot sestavljati robota, saj pri programiranju ni videl vseh »sestavnih delov«, kakor 

jih je lahko videl pri sestavljanju. Pri reševanju problemov sta s sošolcem v paru najprej 

preučila ukaze, ki so bili zapisani v programskem jeziku Python. Na ta način sta uspešno rešila 

problem približevanja steni. Največ pomoči sta potrebovala pri poligonu, saj je bila aktivnost 

najbolj obsežna. Za najtežjo nalogo je označil vožnjo po črni črti pri poligonu. Pri tem problemu 

je razumel algoritem, največje težave so povzročale zunanje okoliščine – robot je slabo 

razlikoval med odtenki črne in bele. To sta popravila tako, da je namesto odčitavanja odbite 

barve, senzor  razlikoval samo med črno in belo barvo. Težavno je bilo tudi nastaviti ustrezne 

moči motorjev pri zavijanju levo in desno. Pisanje kode je Jakobu predstavljalo večji izziv kot 

sestavljanje algoritma, saj je imel premalo izkušenj s poznavanjem in uporabljanjem ukazov 

pri programskem jeziku Python. Meni, da mu je pripomoček Lego Mindstorms EV3 olajšal 

učenje programiranja, saj je s pomočjo robota dobro razumel, kako deluje določen program. 

Spoznaval je tudi omejitve zunanjih okoliščin, saj v nekaterih primerih robot ni deloval, kakor 

si je zamislil, čeprav je bila programska koda ustrezno napisana. Dodal je, da bi se 

programiranja raje učil v programskem jeziku Lego Mindstorms EV3 kot v Pythonu, saj bi zaradi 

grafičnega okolja imel več nadzora pri programiranju in poznavanju ukazov.  

Učenki Špeli je bilo programiranje robota tudi bolj zahtevno kot sestavljanje. Težave so ji 

predstavljale angleške besede, ki jih ni dobro poznala, zato ni dobro razumela sintakse 

programa. Velikokrat ji je pomagala učenka, s katero sta bili v skupini, vendar sta večino 

primerov težko reševali samostojno. Pomagali sta si predvsem z namigi, ki sta jih dobili od 

predavateljev. Pri programiranju je bila bolj pasivna, saj ji je bilo razumevanje prezahtevno. 

Najtežje rešljiv problem ji je bil vožnja po črni črti, saj ni razumela algoritma, kako se robot 

premika in tudi ni vedela, kako bi algoritem zapisala v programskem jeziku. Pisanje kode ji je 

predstavljalo težji problem kot sestavljanje algoritma. Pripomoček Lego Mindstorms EV3 jo je 
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spodbujal k programiranju, vendar ji je bilo vseeno zahtevno programirati, saj ni razumela 

ukazov. Potrebovala bi programski jezik, ki je podoben Scratchu, saj ima ta enostavne ukaze, 

ki so zapisani v slovenskem jeziku. Veliko težav so ji pri Pythonu povzročale podrobnosti pri 

sintaksi, kot so dvopičje in notranji zamiki pri ukazih, ki se izvajajo znotraj zanke ali pogoja. 

Ajdi je bilo pri reševanju problemov težje programirati kot sestavljati robota, ker ji je težave 

predstavljalo samostojno iskanje napak. Naloge je reševala večinoma samostojno, vendar je 

potrebovala tudi pomoč, ko je bil program uspešno preveden, a robot ni deloval kot bi moral. 

Najtežja aktivnost ji je bila vožnja ob steni, čeprav je razumela, kako se mora robot premikati. 

Težave je imela pri pisanju algoritma, ko n. p. ni vedela, kako bi zapisala ukaz, da bi se robot 

premikal neskončnokrat. Pisanje kode ji je bilo tudi zahtevnejše od sestavljanja algoritma. 

Misli, da bi se vseeno lahko naučila programirati v Pythonu tudi brez pripomočka Lego 

Mindstorms EV3. 
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7 UGOTOVITVE 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobil z interpretiranjem analize izpolnjenih 

vprašalnikov in analize odgovorov pri intervjujih, kjer so sodelovali učenci iz poletne šole 

LegoPy. Upošteval sem tudi lastne izkušnje, ki sem jih pridobil v omenjeni poletni šoli in v 

preteklih poletnih šolah s pripomočkom Lego Mindstorms. V vsakem odstavku so zapisani 

odgovori na posamezno raziskovalno vprašanje. 

Kakšen je odnos učencev do aktivnosti s kompletom Lego Mindstorms? Ali jih pripomoček 

pritegne k učenju? 

Učenci so enotnega mnenja o primernosti kompleta Lego Mindstorms za učenje 

programiranja, saj se je vsem učencem zdel komplet primeren. Najbolj so jim bili všeč senzorji 

in možnost izgradnje različnih robotov. Opazil sem, da je motivacijska prednost kompleta tudi 

v tem, da vsebuje sestavne dele iz Lego kock, s katerimi se je večina otrok že igrala, zato niso 

imeli večjih težav pri sestavljanju robotov. Po drugi strani pa so učenci s senzorji imeli težave, 

saj so senzorji nenatančni in pri programiranju učenci niso upoštevali zunanjih omejitev. Jakob 

je v intervjuju omenil, da je imel napisan ustrezen program za sledenje črti, a mu ta ni deloval, 

saj senzor ni dobro razlikoval med črno in belo podlago. Razlog je bil v napačno določeni mejni 

vrednosti, kjer robot razlikuje med črno in belo barvo. Učenci so bili menja, da komplet Lego 

Mindstorms Education EV3 Core vsebuje premalo sestavnih delov. Tu bi omenil, da so težavni 

tudi manjši delci, ki se izgubijo in so morali učenci improvizirati pri sestavljanju, saj so imeli na 

voljo manj gradnikov. Menim, da je komplet Lego Mindstorms v poletni šoli LegoPy in tudi v 

prejšnjih poletnih šolah dobro motiviral vse učence pri učenju programiranja.  

Katere naloge učenci lahko rešijo s kompletom Lego Mindstorms? Kateri učni cilji (po učnem 

načrtu Neobveznega izbirnega predmeta računalništvo) so lahko doseženi pri aktivnostih?  

V poletni šoli LegoPy so se učenci pri aktivnostih spoznavali s problemom vožnje naravnost in 

vožnje, kjer se robot vozi v obliki kvadrata. S pomočjo ultrazvočnega senzorja so sprogramirali 

robota, ki vozi ob steni, ali upočasnjuje, ko vozi proti steni. Pri reševanju problema vožnje po 

poligonu so učenci spoznali, kako lahko uporabijo barvni senzor. Ko so učenci programirali 

robota, ki pospešuje, so se pri programiranju spoznali z merjenjem časa. Učencem je v poletni 

šoli uspelo rešiti večino problemov. Tu bi izpostavil, da pri sledenju črni črti ni nobenemu 

učencu uspelo dopolniti robota, da bi prilagodil hitrost ostrini ovinka. V prejšnjih poletnih 
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šolah je nekaterim učencem uspelo sprogramirati robota na omenjen način. Menim, da se 

učenci aktivnosti niso lotili, ker so bili lahko že zadovoljni s prvotnim programom ali pa se jim 

je aktivnost zdela prezahtevna za programiranje.  

Učni cilji iz Neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ki sem jih izsledil pri aktivnostih 

so iz učnih sklopov: algoritmi, programi in reševanje problemov. Pri vseh aktivnostih se 

pojavljajo učni cilji: 

• Učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo. 

• Učenci prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem programu. 

• Učenci znajo načrtovati in realizirati rešitev. 

• Učenci znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do rešitve. 

Učnim ciljem je skupno razvijanje računalniškega razmišljanja. Opazimo, da bi lahko prvi učni 

cilj uvrstili h konceptu algoritmičnega razmišljanja. Drugi in četrti učni cilj spadata h konceptu 

evalvacije, saj so učenci preverjali rešitve programa. Tretji učni cilj sodi h konceptu 

dekompozicije, saj so morali učenci problem vožnje po poligonu razstaviti na ustrezno majhne 

enote in jih nato reševati posamično. 

Ali je komplet primeren za učence, ki nimajo predhodnega znanja iz programiranja? 

Med učenci, ki so prvič programirali v poletni šoli, in preostalimi učenci ni bistvenih razlik v 

številu rešenih problemov pri aktivnosti. Boljši vpogled sem pridobil z analizo odgovorov pri 

intervjuju. Učencema Jakobu in Špeli, ki sta prvič programirala, je bilo pri aktivnostih težje 

pisati programsko kodo kot sestavljati robota in sestaviti algoritem. Težave sta imela pri tem, 

da nista dobro poznala ukazov programskega jezika Python. Špeli je dodatne težave pri 

programiranju povzročalo nepoznavanje angleških besed in sintaktične posebnosti 

programskega jezika Python. Obema učencema je komplet Lego Mindstorms EV3 predstavljal 

motivacijo pri učenju, vendar bi oba raje programirala v programu Lego Mindstorms zaradi 

bolj preglednega grafičnega programskega okolja.  

Za učence, ki nimajo predhodnega znanja iz programiranja, je komplet Lego Mindstorms dobra 

motivacija za učenje, zato bi bilo bolj primerno, če se programiranja učijo v programskem 

jeziku Lego Mindstorms. 



 

37 
 

8  ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavil aktivnosti s pripomočkom Lego Mindstorms EV3. Namen 

aktivnosti je razvijanje algoritmičnega razmišljanja, ki je eno izmed ključnih konceptov 

računalniškega razmišljanja.  

Strinjam se z avtorjema Futschekom in Moschitzem (2010), da je algoritmično razmišljanje 

težavno za učenje in potrebujemo dober didaktičen pristop, saj se učenci učijo njim neznanega 

načina razmišljanja. Komplet Lego Mindstorms je ustrezen pripomoček pri učenju 

algoritmičnega razmišljanja, saj zadošča pogojem, ki jih Futschek in Moschitz opredeljujeta za 

učenje. Programski jezik Lego Mindstorms z grafičnim programskim okoljem ponuja naraven 

opis algoritma, s katerim lahko vršimo različne algoritme, učencem pa poda takojšno povratno 

informacijo. 

Ugotovil sem, da pripomoček nudi dobro motivacijo pri učenju, saj so učenci pokazali dobre 

odzive v poletni šoli LegoPy. Učenci, ki so prvič programirali, so imeli težave pri pisanju 

programske kode v programskem jeziku Python, zato bi jim bilo bolj smiselno predstaviti 

programski jezik Lego Mindstorms. Ta programski jezik omogoča lažje programiranje, saj so 

ukazi prikazani z gradniki, katere lahko združujemo. 

Ko razmišljam o uporabi pripomočka, se mi poraja vprašanje, pri katerih predmetih osnovne 

šole bi ga lahko še vpeljal. Zanimivo bi bilo raziskati, katere veščine (poleg algoritmičnega 

razmišljanja) bi lahko še razvijali pri otrocih, saj komplet omogoča, da lahko z enostavnimi 

gradniki rešimo marsikatere kompleksne probleme. 
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10 PRILOGE 

10.1 Anketni vprašalnik za udeležence poletne šole LegoPy 
 

Predhodne izkušnje iz programiranja (obkroži):  

Scratch Python EV3 (program) First LEGO League 

PRI VSAKI AKTIVNOSTI OBKROŽI (DA/NE), ČE TI JE USPELO SPROGRAMIRATI 

ROBOTA. 
 Balinanje (vožnja robota naravnost do oznake) 

 Vožnja po kvadratu 

o Ali si tu uporabil WHILE zanko? 

 Slalom skozi plastenke 

 Robot je zmanjševal hitrost, ko se je približeval steni 

 Vožnja ob steni 

 Poligon 

o Vožnja do rdeče črte 

o Vožnja po črni črti 

 Ali robot prilagodi zavoj ostrini ovinka? 

o Vožnja po barvnih črtah in izgovorjava barv črt? 

o Premikanje modre škatle 

o Približevanje zeleni škatli 

o Ustavitev pri rdeči črti 

 Pospeševanje (vsakih 10 sekund poveča moč motorja za 10%) 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

DA / NE 

Kateri izmed naštetih problemov je bil tebi najtežje rešljiv? 

__________________________________________________________________________________ 

Pri reševanju katerega problema si najbolj užival?  

__________________________________________________________________________________ 

Ali je komplet Lego Mindostorms EV3 tebi primeren za učenje programiranja?   

Zelo neprimeren Neprimeren Niti primeren, niti neprimeren Primeren Zelo primeren 

 

Kaj ti je najbolj všeč pri kompletu?  

__________________________________________________________________________________  



 

b 
 

__________________________________________________________________________________  

Kaj ti ni všeč pri tem kompletu? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

10.2 Vprašanja za intervju z učenci poletne šole 
 

1. Kaj ti je bilo težje pri reševanju problema. Sestavljanje ali programiranje? 

2. Kako si reševal-a naloge? Si jih reševal-a v večini samostojno ali si velikokrat 

potreboval-a pomoč? 

3. Kaj te je najbolj zmotilo pri izpolnjevanju aktivnosti, ki so jo označil-a za najtežjo? 

4. Kaj ti je predstavljajo večji izziv – sestavljanje algoritma ali pisanje kode? Kje si videl-a 

omejitve? 

5. Kaj meniš, ali bi se težje naučil-a programirati, če ne bi imel-a pripomočka LEGO MS 

EV3? 


