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POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavamo zgodnje uvajanje programiranja v osnovnih šolah. 

Dandanes otroci že zelo zgodaj začnejo uporabljati sodobno tehnologijo in ta počasi postane 

del njihovega vsakdanjika. Da bi otrokom omogočili boljše razumevanje delovanja 

tehnologije okoli njih ter rabo le-te za reševanje problemov, jim mora biti zagotovljeno 

potrebno znanje že v osnovni šoli. Eno izmed takšnih znanj je programiranje, ki sodi med 

veščine razvoja računalniškega razmišljanja.  

V teoretičnem delu diplomskega dela obravnavamo razloge in načine vključevanja 

programiranja v slovenskih in drugih evropskih šolah. Poleg tega je opisana neopiagetova 

teorija, ki velja za eno izmed ključnih teorij razumevanja razvoja abstraktnega razmišljanja.  

Posebno pozornost posvečamo zgodnjemu učenju programiranja s pomočjo mobilnih 

aplikacij. Opisujemo in analiziramo aplikacije TeciMarko!, LightBot in Tynker, ki naj bi bile 

za naše okolje najbolj sprejemljive. Podrobnejša analiza je pokazala, da sta aplikaciji 

TeciMarko! in LightBot bolj primerni za poučevanje zgodnjega programiranja kot aplikacija 

Tynker. V empiričnem delu smo izvedli testiranje med učenci tretjega razreda. Ugotavljali 

smo, ali učenci s pomočjo aplikacij TeciMarko! in LightBot usvojijo zastavljene učne cilje. 

Sledila je anketa, s katero smo ugotovili, katera izmed aplikacij je učencem vizualno in 

vsebinsko bolj razumljiva. 

Rezultati testiranja kažejo na to, da so se učenci z uporabo aplikacij naučili sestaviti pravilno 

zaporedje ukazov. Delno so se tudi naučili najti in odpraviti napako pri že napisanem 

zaporedju ukazov. Ugotovili smo, da je aplikacija TeciMarko! bolj primerna za učence nižjih 

razredov osnovne šole, aplikacija LightBot pa je primerna tudi za učence drugega in tretjega 

triletja osnovne šole. Analiza vprašalnika je pokazala, da je učencem vizualno in vsebinsko 

bolj razumljiva aplikacija LightBot. Skupni rezultati testiranja in ankete pa so pokazali, da sta 

obe aplikaciji primerni za učenje začetnih konceptov programiranja.  

 

 

Ključne besede: zgodnje učenje programiranja, aplikacije za zgodnje učenje programiranja, 

TeciMarko!, Tynker, LightBot.  



ABSTRACT  

In the thesis, we deal with early programming teaching. Nowadays, children start using 

modern technology at a very early age, meaning that technology rapidly becomes a part of 

their everyday life. To provide them with ability to understand technology and also the ability 

to utilize it to solve problems, they need to be provided with the appropriate knowledge and 

necessary skills in primary school. One of these is programming, which is one of the skills 

building the foundation for developing the ability of computational thinking. 

In the theoretical part, of the thesis we present reasons and methods of integration of 

programming in Slovenian and other European schools. In addition, the neo-Piagetian theory 

is described, which is considered to be one of the key theories to understand the development 

of abstract thinking. 

In the thesis, we are focused on early-stage learning of programming through mobile 

applications. We have analysed and described the following applications: RunMarco!, 

LightBot, and Tynker. These are supposedly the most appropriate applications, among the 

available ones. A more detailed analysis provided us with the fact that, application Tynker is 

not as suitable for teaching early programing as RunMarco! and LightBot are. In the empirical 

part, we have conducted a research among pupils of the third class to determine whether they 

are able to acquire the set learning objectives through the applications RunMarco! and 

LightBot. This was followed by a survey, which was essential to determine, which application 

was visually and conceptually more understandable to the pupils. 

The results show that use of the application enabled students to learn the correct sequence of 

entries and commands. Some of the members of the research sample were also able to debug 

in the pre-written sequence of commands. From the research we can conclude that the 

application RunMarco! is suitable for students of lower grades of primary school, while the 

LightBot application is suitable for students of the second and third triad of primary school. 

Analysis of the questionnaire showed that the LightBot application is conceptually and 

visually more comprehensive to students. The overall results of the research and the survey 

have shown that both of the applications are suitable for early-stage learning of programming 

concepts. 

Key words: early-stage programming learning, applications for early programming learning, 

RunMarco!, Tynker, LightBot. 
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1 UVOD 

Danes živimo v svetu, ki ga je zaznamoval hiter tehnološki napredek. Načini dela, 

sporazumevanja, nakupovanja in mišljenja so se dramatično spremenili. Otroci odraščajo s 

pametnimi telefoni, z računalniki in različnimi aplikacijami, kot so Facebook, Snapchat, 

Youtube in podobno. Vsi ti elementi so del in tudi bodo del njihovega vsakdanjega življenja. 

Da bi se otroci lažje prilagodili svetu in ga razumeli, jim moramo omogočiti razvoj znanj, 

spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo pomagale pri prilagajanju na življenje v tej novi dobi. 

Med tovrstne sposobnosti štejemo tudi računalniško razmišljanje.  

Kot navaja Wingova (2006), »računalniško razmišljanje vključuje reševanje problemov, 

oblikovanje sistemov in razumevanje človekovega vedenja s sklicevanjem na temeljne 

koncepte računalništva«. Razvoj tovrstnega mišljenja se mora začeti že zelo zgodaj. Po 

zadnjih statističnih podatkih spletne ankete v Ameriki je povprečna starost otroka, ki prejme 

pametni telefon 10,3 leta (Influence Central, 2016). Tudi evropski podatki kažejo na to, da so 

evropski otroci v povprečju stari deset let, ko dobijo pametne telefone (Mascheroni in 

Ólafsson, 2013). Zato je treba otrokom zagotoviti potrebna znanja že v osnovni šoli. 

Programiranje velja za enega ključnih metod za razvoj računalniškega razmišljanja in počasi 

se že vključuje v evropske učne načrte. Poročilo evropskega šolskega ministrstva navaja, da 

kar 16 od skupaj 20 evropskih držav in Izraela formalno že vključuje programiranje v svoj 

učni načrt. Tudi Slovenija sledi tem trendom. S šolskim letom 2014/2015 je uvedla izbirni 

predmet računalništvo. Ta poudarja koncepte računalniškega razmišljanja, v nasprotju z 

ostalimi učnimi načrti, ki vsebujejo računalniško razmišljanje le v zelo ozkem izbirnem delu.  

Razvijanje računalniškega razmišljanja s pomočjo programiranja zahteva poznavanje 

neopiagetove teorije. Ta opredeljuje štiri stopnje kognitivnega mišljenja glede na 

posameznikove zmožnosti. Te stopnje so senzomotorična, predoperacionalna, konkretno 

operacionalna in formalno operacionalna. Formalno razmišljanje je način razmišljanja, ki ga 

želimo doseči pri učencih, ko pišejo programsko kodo. Po neopiagetovi teoriji bodo učenci to 

razmišljanje usvojili počasi, preko prehajanja vseh stopenj, vsak v svojem tempu. Pri tem je 

pomembno, da učencem omogočimo zgraditi trdne temelje za nadgrajevanje znanja.  

Pristopi in pripomočki za učenje se skozi čas spreminjajo. Pri vedi, kot je računalništvo, 

sledimo trendom poučevanja. Obstaja veliko pripomočkov, ki so namenjeni zgodnjemu 
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poučevanju programiranja in grajenju računalniškega razmišljanja, en izmed njih so mobilne 

aplikacije. Te se med seboj razlikujejo po kompleksnosti, videzu, delovanju na različnih 

napravah, dostopnosti, jeziku itd. 

V diplomskem delu smo se osredotočili na razvijanje računalniškega razmišljanja s pomočjo 

mobilnih aplikacij za zgodnje učenje programiranja. Pregledali smo vključevanje 

programiranja v slovenskih in drugih evropskih šolah. Poleg tega smo opisali neopiagetovo 

teorijo, ki nam je bila v pomoč pri razumevanju razvoja algoritmičnega razmišljanja. Teorija 

opozarja tudi na primarno slabost pedagogike programiranja. Poudarja namreč pisanje velike 

količine kode in reševanja problemov, ne zagotovi pa možnosti, da začetniki razvijejo 

operativne sposobnosti (Lister, 2011). Zato smo v diplomskem delu opisali učenje zgodnjega 

programiranja s pomočjo mobilnih aplikacij. Iz množice mobilnih aplikacij smo izbrali tri, za 

katere menimo, da so za naše okolje najbolj sprejemljive. Analizirali smo aplikacije LightBot, 

TeciMarko! in Tynker. Na Osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani smo testirali učence 

tretjega razreda. Zanimalo nas je, ali s pomočjo aplikacij usvojijo zastavljene učne cilje. Poleg 

tega smo s pomočjo ankete želeli izvedeti, katera aplikacija je za poučevanje zgodnjega 

programiranja najprimernejša.  
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2 ZGODNJE UČENJE PROGRAMIRANJA V KURIKULIH 

Od začetka človeštva smo ljudje ustvarjali s kamnom, z železom, s papirjem in svinčnikom, s 

pomočjo teh pripomočkov smo spremenili naša življenja. Sedaj življenje oblikujemo s 

pomočjo kode. Različna obdobja imajo različne naloge za človeštvo in te zahtevajo različne 

spretnosti (Bogliolo, Code week ambassadors coordinator, 2015). Živimo v informacijski 

dobi, kar je vidno na vsakem koraku. Ne znamo si predstavljati več življenja brez 

računalnikov, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov ipd. Zato je presenetljivo mnenje 

posameznikov, da ne potrebujejo znanja, s katerim bi razumeli delovanje stvari okoli njih. 

Velikokrat slišimo, da se lahko uporabljajo ustrezna orodja tudi brez znanja programiranja. 

Znanje programiranja naj bi bilo tako namenjeno le strokovnjakom, ki pišejo programe, ki jih 

običajni uporabniki uporabljajo. A razlogov, zakaj je dobro poznati vsaj osnove 

programiranja, je veliko (Lokar, 2005). Eden izmed pomembnejših je razvoj računalniškega 

razmišljanja. Slednjega bomo obravnavali v naslednjem poglavju in se neposredno nanaša na 

razvoj lastnosti za reševanje problemov. 

2.1 Računalniško razmišljanje in programiranje  

Izrazi, ki jih evropske države uporabljajo za opis vključevanja programiranja v učni načrt, so 

različni: kodiranje (angl. coding), programiranje (angl. programming), računalništvo (angl. 

computing) in računalniško razmišljanje (angl. computational thinking). Med prebiranjem 

literature opazimo, da ima vsaka država drugačno razumevanje teh izrazov ter da obstajajo 

različni opisi, kaj pokriva vsak od njih.  

Izraz računalniško razmišljanje (angl. computational thinking, CT) je dokaj nov izraz, prvič 

ga je uporabil Papert leta 1996. Gre za način razmišljanja, kako ljudje rešujejo probleme, in 

ne način, kako pripraviti človeka, da razmišlja kot računalnik. Wingova navaja, da 

»računalniško razmišljanje ni sposobnost, ki je namenjena samo računalničarjem, ampak bi 

morala biti osnovna sposobnost vsakogar, kot so branje, pisanje in aritmetika«. Računalniško 

razmišljanje dopolnjuje in združuje matematično, strojno in znanstveno razmišljanje (Wing, 

2006).  

Cuny, Snyder in Wing (2010) so definirali izraz računalniško razmišljanje kot »miselni 

procesi, ki se ukvarjajo s formuliranjem problemov in njihovih rešitev, pri čemer so rešitve 
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zastopane v taki obliki, da jih lahko učinkovito izvaja informacijsko-procesni agent«. Ta 

agent je lahko človek, računalnik ali kombinacija obojega (Brennan in Resnick, 2012). 

Računalniško razmišljanje je način obravnavanja problemov z vidika zmožnosti reševanja z 

računalnikom. Takšen način razmišljanja vsebuje naslednja koraka. Prvi korak je analiza 

problema, npr. razdelitev problema na podprobleme in iskanje ustreznih načinov reševanja 

podproblemov. Drugi korak pa je uporaba tehnične spretnosti, kjer računalniku povemo, kako 

naj reši problem. Na primer, če želimo narediti animacijo, moramo najprej začeti z 

načrtovanjem zgodbe, šele nato začnemo uporabljati strojno in programsko opremo, ki nam je 

v pomoč pri delu. Raziskovalci menijo, da je treba razviti tako imenovano računalniško 

razmišljanje še preden začnemo uporabljati računalnik (Csizmadia et al., 2015). 

Računalniško razmišljanje vključuje šest miselnih konceptov in pet pristopov, ki predstavljajo 

področja računalništva. Med koncepte spadajo logično sklepanje, abstrakcija, algoritem, 

razbitje problema, identifikacija vzorca in evalvacija. Med pristope pa sodijo poskušanje, 

ustvarjanje, razhroščevanje (angl. debugging), vztrajnost in sodelovalnost (prav tam). 

Tabela 1: Koncepti računalniškega razmišljanja 

KONCEPTI Razlaga Zakaj je pomembno? Primeri vključevanja v osnovni šoli 

 

 

 

Logično 

sklepanje 

Sposobnost 

razložiti, zakaj 

nekaj deluje 

tako, kot deluje; 

in razdelati, 

zakaj nekaj ni 

tako, kot bi 

moralo biti.  

Ker so osnove 

računalnika postavljene 

na logičnih posledicah 

nekega dejanja, nam 

logično razmišljanje 

pomaga razumeti 

delovanje računalnika. 

Literatura: zaradi logičnega sklepanja 

lahko učenci uspešneje predvidevajo, 

kaj se bo v nadaljevanju zgodbe 

zgodilo, oziroma si lažje razlagajo 

dejanja junaka v zgodbi. 

 

Znanost: učenci lažje razložijo, kako 

so prišli do zaključka iz rezultatov 

eksperimenta. 

 

Zgodovina: učenci lažje razpravljajo o 

povezavah med vzrokom in posledico 

dejanj. 

 

 

Abstrakcija 

Miselni proces, 

pri čemer 

razbijemo 

problem na 

pomembne in 

manj pomembne 

podrobnosti. 

Gre za 

poenostavljanje 

problema.  

Pri reševanju problema 

nam omogoča ugotoviti, 

kateri podatki so 

pomembni in katere 

lahko izpustimo.  

Matematika: pri reševanju besedilnih 

nalog učenci s pomočjo abstrakcije 

izločijo pomembnejše podatke od manj 

pomembnih in s tem lažje rešijo 

nalogo.  
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Algoritem Zaporedje 

navodil ali niz 

pravil, ki nam 

povedo, kako 

rešiti nek 

problem. 

S pomočjo 

optimiziranega 

algoritma najhitreje 

pridemo do rešitve 

problema. 

Znanost: učenci upoštevajo algoritem 

pri izvajanju eksperimenta.  

 

Gospodinjstvo: učenci spoznavajo, 

kako delati po navodilih, kadar kuhajo 

po receptu.  

 

 

Razbitje 

problema 

Razbitje 

problema na 

manjše, bolj 

obvladljive dele. 

Razbitje problema na 

manjše dele nam naredi 

zahtevno nalogo 

obvladljivo in 

dosegljivo. 

Učenci se srečujejo z razbitjem 

problema pri skoraj vseh nalogah in 

izzivih, kot na primer: šolski igri, 

prodaji izdelkov na šolskem sejmu, 

pisanju šolskega časopisa, reševanju 

matematičnega problema ipd. 

 

 

Identifikacija 

vzorca 

Iskanje 

podobnosti in 

razlik z drugimi 

problemi. 

Omogoča hitrejše in 

učinkovitejše reševanje 

problemov z že znanimi 

rešitvami prejšnjih 

problemov.   

Pri jeziku: učenci pri učenju besedišča 

prepoznajo splošna pravila glede 

izgovarjave in njihove izjeme. 

 

Matematika: učenci opravljajo 

poskuse, v katerih iščejo vzorce in 

sklepajo na posplošene rezultate.  

 

 

 

Evalvacija 

Vrednotenje 

problema na 

objektiven in 

sistematičen 

način, kadar je 

le to mogoče. 

Omogoča presojo o 

kakovosti, učinkovitosti 

in uspešnosti rešitve, 

sistemov, izdelkov in 

procesov.  

Učenci se z evalvacijo srečujejo 

vsakodnevno pri vrednotenju svojega 

dela in pri ocenjevanju njihovega 

znanja.  

 

Leta 2009 je nacionalna ustanova za znanost (angl. The National Science Foundation, NSF) 

financirala projekt z naslovom Leveraging Thought Leadership for Computational Thinking 

in PK-12. V projekt sta se vključili mednarodno združenje za tehnologijo v izobraževanju 

(angl. The International Society for Technology in Education, ISTE) in društvo učiteljev 

računalništva (angl. The Computer Science Teachers Association, CSTA), da bi operativno 

opredelili koncept računalniškega razmišljanja. Operativna definicija določa okvirje in 

besednjak za termin računalniško razmišljanje. Po zbranih 697 anketah so ga operativno 

definirali kot reševanje problemov, ki vključuje (Barr, Harrison in Conery, 2011):  

 oblikovanje problema na način, ki nam omogoča uporabo računalnika in drugih orodij, 

s katerimi lahko rešimo problem, 

 logično organiziranje in analiziranje podatkov, 

 predstavljanje podatkov preko abstrakcij, kot so modeli in simulacije, 

 avtomatizacijo rešitve s pomočjo algoritmičnega razmišljanja, 

 ugotavljanje, analiziranje in izvajanje možne rešitve z namenom doseganja 

najučinkovitejše kombinacije korakov in virov, 
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 posploševanje in prenos reševanja problemov na širši obseg težav.  

Te veščine so podprte in okrepljene s številnimi stanji ali z odnosi, ki so bistveni za 

računalniško razmišljanje (prav tam): 

 zaupanje v uspešno spopadanje z zapletenostjo, 

 vztrajnost pri težkih problemih, 

 toleranca dvoumnosti, 

 sposobnost reševanja odprtih problemov,  

 sposobnost sporazumevanja in sodelovanja z drugimi, da se doseže skupni cilj ali 

rešitev. 

Programiranje je proces oblikovanja in pisanja zaporedja navodil (programa) v jeziku, ki ga 

razume računalnik. Poteka v dveh korakih. Najprej moramo analizirati problem ali sistem in 

oblikovati rešitev. Ta postopek sloni na računalniškem razmišljanju, saj vsebuje logično 

razmišljanje, abstrakcijo in identifikacijo vzorca za oblikovanje algoritma, ki reši problem. 

Drugi korak pa je »izraziti« te ideje v nekem programskem jeziku in napisati program, ki je 

sestavljen iz kode.  

Didaktiki računalništva sicer menijo, da se je mogoče naučiti računalniškega razmišljanja brez 

programiranja in obratno, a pri tem se pojavi vprašanje smiselnosti takšnega poučevanja. Saj 

ti dve veščini najbolje delujeta druga z drugo. Poučevanje računalniškega razmišljanja, ne da 

bi imeli učenci priložnost preizkusiti svoje ideje še s pisanjem kode, je kot poučevanje 

znanosti brez poskusov. In obratno. Poučevanje programiranja brez razumevanja osnovnih 

konceptov računalniškega razmišljanja je tako, kot da bi izvajali znanstveni poskus brez 

vsakršnega razumevanja, zakaj ga delajo. Takšen način razmišljanja se razvija tudi preko 

sodobnih načinov poučevanja računalništva oz. v novih računalniških učnih načrtih. Ti so 

sestavljeni na način, da učenci usvojijo obe veščini (Berry, 2015).  

V naslednjem poglavju se bomo ukvarjali z razvojem koncepta algoritmičnega razmišljanja, 

ki sodi med metode za razvoj računalniškega razmišljanja.  

2.2 Zakaj se (zgodaj) učiti programiranja? 

Programiranje je pomembna veščina oz. spretnost, primerna za vse starostne skupine. 

Spretnosti se lahko začnemo učiti že v mladih letih ali pa kasneje. Vendar je treba pri tem 

omeniti, da znamo spretnosti, ki se jih učimo od malega, bolje uporabljati. 
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Različne naprave so že zaznamovale in preoblikovale naš svet in ga v veliki mere še bodo. 

Zato je potrebno, da se otroci pripravijo na svet okoli njih, saj bo tehnologija vplivala na 

njihovo življenje, prav tako kot so matematika, kemija in biologija oblikovale svet do sedaj.  

Strokovnjaki s področja didaktike računalništva so mnenja, da naj se otroci programiranja 

začnejo učiti zgodaj. Takrat imajo več časa in večje zanimanje za raziskovanje, poskušanje in 

odkrivanje, njihove glave pa so prilagodljive in odprte za nova znanja. Učenje programiranja 

je kot učenje jezika. Veliko lažje se ga je naučiti v mladosti. Otroci, stari med štiri in pet let, 

se lahko naučijo osnov programiranja in računalniških ukazov, še preden znajo brati in pisati 

(Saurabh, 2016). 

Učenje programiranja razvija ustvarjalnost, saj dopušča neomejene možnosti izražanja in 

reševanja problemov. Hkrati pa učencem pomaga razviti sposobnost kritičnega mišljenja in 

reševanja problemov, ki niso pomembni le v računalništvu, ampak tudi v vsakdanjem 

življenju (Wing, 2006). Jobs (1995) je v enem izmed svojih intervjujev dejal: »Mislim, da bi 

se vsak moral naučiti programiranja, ker te programiranje nauči razmišljati.«  

Programerji se med svojim delom velikokrat sprašujejo, zakaj se je to zgodilo tukaj, zakaj 

nam program javi napako, kje je prišlo do napake, do kam koda deluje pravilno itd. Takšen 

način razmišljanja nas uči, kako razčleniti celoto na manjše in bolj obvladljive naloge. 

Pomaga nam tudi pri analiziranju različnih situacij. To je zagotovo sposobnost, ki jo potrebuje 

vsakdo, ne le tisti, ki se želijo s tehnologijo ukvarjati vse življenje.  

Ko se začnemo spraševati, kje vse potrebujemo algoritmično razmišljanje, ugotovimo, da je to 

dandanes vsesplošno prisotno (kuhanje kosila, delo z računalnikom, postopek za dvig denarja 

iz bankomata …). Zato menimo, da je znanje algoritmičnega razmišljanja nujna sestavina 

sodobne funkcionalne pismenosti.  

Poleg algoritmičnega razmišljanja in spretnosti, kako reševati probleme, nas programiranje 

nauči tudi branja in pisanja navodil, postopkov. Je kot pisanje zgodbe, v kateri moramo 

vedeti, kaj napisati in kako si stvari sledijo v določenem vrstnem redu (Lokar, 2005; Julian, 

2015).  

Peyton - Jones na kratko pojasnjuje, zakaj je učenje računalništva in računalniškega 

razmišljanja osnovna prenosljiva življenjska veščina. Trdi, da je »računalniško razmišljanje 

niz mentalnih sposobnosti, ki pretvorijo realne, kompleksne, grde, delno opredeljene, realne 
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probleme v tako obliko, da jih lahko reši tudi nespameten računalnik brez človeške pomoči« 

(Csizmadia et al. 2015 v BCS, 5).   

2.3 Učenje programiranja v šolah evropskih držav 

Oktobra 2014 je Evropsko šolsko ministrstvo (angl. European Schoolnet) objavilo prvo večje 

poročilo, ki prikazuje različne poglede na učenje programiranja v formalnih in neformalnih 

šolah po Evropi. Ugotovitve temeljijo na poročilih ministrstev izobraževanj iz kar 20
1
 

evropskih držav in Izraela. Slovenije žal ni med njimi. Poročilo letno posodabljajo, zato 

najnovejše poročilo vsebuje podatke, ki so bili zbrani med poletjem 2015.  

Najprej so želeli raziskati pomen programiranja v relaciji z IKT-znanji in digitalno 

kompetenco.
2
 Skoraj vse države (19) so navedle, da je digitalna pismenost za njih najbolj 

pomembna. Za večino držav (16) je uporaba IKT za učenje ena glavnih prednostnih nalog. 

Pomembno vlogo dajejo tudi razvoju uporabniškega znanja IKT in uporabnosti IKT za razvoj 

ključnih kompetenc. Programiranje kot glavno prednostno nalogo omenja le deset držav.  

Več kot polovica držav (16
3
) formalno vključuje programiranje v svoj učni načrt. Finska in 

Belgija načrtujeta vključitev programiranja v osnovno šolo še v letu 2016. Flandrija (Belgija), 

Nizozemska in Norveška pa v šolski sistem ne vključujejo programiranja in ga tudi ne 

nameravajo. Skoraj vse države (15) v učni sistem vključujejo programiranje zaradi razvoja 

logičnega mišljenja in zaradi spretnosti reševanja problemov (14 držav). Več kot polovica 

držav pa se osredotoča na razvoj drugih kompetenc, ki jih otroci razvijejo pri programiranju. 

Ključno vlogo vidijo tudi v tem, da s programiranjem privabijo več učencev k učenju 

računalništva. Zanimivo je še dejstvo, da je za osem držav ključnega pomena za vključevanje 

programiranja spodbujanje zaposljivosti. Tabela 2 prikazuje razloge za vključevanje 

programiranja v učne načrte.  

 

                                                 
1
 Države, ki so vključene v raziskavo: Avstrija, Flandrija (del Belgije), Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, 

Estonija, Finska, Francija, Madžarska, Irska, Litva, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, 

Slovaška, Španija in Velika Britanija  
2
 Digitalno kompetenco lahko v grobem opredelimo kot samozavestno, kritično in ustvarjalno uporabo IKT za 

doseganje ciljev, povezanih z delom, zaposljivostjo, učenjem, s prostim časom, z vključevanjem in/ali udeležbo 

v družbi.  
3
 Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Francija, Madžarska, Irska, Izrael, Litva, Malta, Španija, Poljska, 

Portugalska, Slovaška in Združeno kraljestvo (Anglija) 
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Tabela 2: Razlogi za vključevanje programiranja v učne načrte (državi, ki nameravata programiranje vključiti v učni 

načrt, sta napisani z oranžno barvo) 

 

V tretjini držav, ki so bile v raziskavo vključene, je programiranje na različnih stopnjah 

obvezno. V sedmih državah (Bolgarija, Češka, Danska, Portugalska, Slovaška, Španija, 

Velika Britanija) je predmet obvezen del za posamezne ravni izobraževanja, ki pa so v večini 

del računalniških programov. Na Danskem je recimo programiranje obvezni del fizike, kemije 

in matematike. V skoraj vseh državah (12), ki so vključile programiranje v svoj učni načrt (ne 

glede na to, ali je predmet izbirni ali obvezni), je programiranje/računalništvo samostojni 

predmet. Ostale države programiranje vključujejo v druge predmete, predvsem v matematiko. 

Pri vključevanju učenja programiranja v učne načrte ne smemo pozabiti na učitelje. 

Poučevanje programiranja je zahtevna naloga, še posebej za učitelje drugih, neračunalniških 

predmetov, ki niso imeli izobraževanj na tem področju. Države, ki že vključujejo 

programiranje v učne načrte, nudijo učiteljem različno podporo. V 13 državah ministrstvo 

učiteljem nudi različna usposabljanja in izobraževanja. Ponujajo jim tudi neposredno 

podporo, tako da jim financirajo učne vire, organizirajo izobraževalne projekte in različna 

tekmovanja. V državah, kjer ministrstvo učiteljem ne ponuja neposredne podpore, jim 

usposabljanja nudijo univerze, podjetja in neprofitne organizacije. Vsem državam, ki 

 Spodbujanje 

logičnega 

mišljenja 

Spodbujanje 

spretnosti za 

reševanje 

problemov 

Spodbujanje 

učencev v 

IKT 

Spodbujanje 

znanja 

programiranja 

Pospeševanje 

zaposljivosti 

Osredotočanje 

na druge 

kompetence 

Avstrija        
Belgija       
Bolgarija       
Češka       
Danska       
Estonija       
Finska       
Francija       
Irska       
Izrael       
Litva       
Madžarska       
Malta       
Poljska       
Portugalska       
Španija       
Slovaška       
Velika 

Britanija 
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programiranje že vključujejo v učne načrte, in tistim, ki to nameravajo, pa so na voljo 

vseevropske pobude. Ena takih je CodeWeek, ki ponuja učiteljem veliko napotkov za učenje 

programiranja (European Schoolnet, 2015).  

Iz poročila je vidno, da nekatere evropske države že dajejo velik pomen integriranju 

programiranja v šolske učne načrte in da se stanje z leti izboljšuje. Že samo število držav, ki 

so v svoj šolski sistem vključile programiranje v letu 2015 in to še nameravajo v letu 2016, je 

spodbudno. Da bi še pospešili ta trend, bi bilo potrebno večje osveščanje javnosti z 

dejavnostmi, ki popularizirajo programiranje. Take dejavnosti so na primer tekmovanja, ki 

motivirajo učence za delo, dnevi dejavnosti, poletni seminarji ipd. Na drugi strani pa bi bilo 

treba podpirati učitelje in jih izobraziti, da bi z veseljem vključevali programiranje v učne 

načrte. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako Slovenija vključuje programiranje v učne 

načrte.  

2.4 Vključevanje programiranja v slovenski kurikul 

Po pregledu evropskih držav in njihovega načina vključenja programiranja v kurikul je 

smiselno pregledati vključevanje računalništva v slovenske šole. Računalništvo je v 

slovenskih šolah v večini primerov neobvezni izbirni predmet na primarnem in sekundarnem 

izobraževanju. V osnovnih šolah (učni načrt iz leta 1998) je eden od 84 izbirnih predmetov v 

tretji triadi. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (učni načrt iz leta 2013) pa je eden od 

petih izbirnih predmetov. Obvezni predmet (učni načrt iz leta 2008) je le v prvem letniku 

gimnazije. Čeprav se država počasi trudi vključiti računalništvo v šole, le deset odstotkov 

generacije v tretji triadi izbere za izbirni predmet računalništvo (siol.net, 2016). 

V drugi triadi osnovne šole si učenci lahko izberejo izbirni predmet računalništvo. Predmet se 

izvaja enkrat tedensko po eno šolsko uro (35 ur letno). Sestavljen je iz petih učnih sklopov. 

To so algoritmi, programi, podatki, reševanje problemov ter komunikacija in storitve. Pri 

predmetu učenci (UN RAČUNALNIŠTVO, 2013): 

 spoznavajo temeljne koncepte računalništva, 

 razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter krepijo pozitivno 

samopodobo, 

 pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema, 

 spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence, 
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 se zavedajo omejitev računalniških tehnologij, 

 pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme, 

 se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem, 

 spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja, 

 razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, 

 razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje 

in strokovno terminologijo. 

V tretji triadi lahko učenci izberejo izbirni predmet računalništvo, ki je razdeljen na tri sklope. 

Prvi sklop je urejanje besedil (7. razred), drugi multimedija (8. razred) in tretji računalniška 

omrežja (9. razred). Predmet se prav tako kot v drugi triadi izvaja enkrat tedensko. Pri 

predmetu učenci (UN RAČUNALNIŠTVO, 2002): 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije 

v sodobni družbi, 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije, 

 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo 

sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb, 

 razvijajo komunikacijske zmožnosti, 

 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter 

vrednotenje lepega, 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter krepijo pozitivno 

samopodobo, 

 razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita 

podatkov), 

 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

V vseh gimnazijah (splošnih, klasičnih in strokovnih) se predmet informatika izvaja v prvem 

in drugem letniku. V prvem letniku je obvezen predmet, ki se izvaja dve uri tedensko (70 ur 

letno). V drugem letniku pa je izbirni predmet, ki mu je namenjenih šest šolskih ur tedensko 

(210 ur letno). Dijaki, ki imajo informatiko v drugem letniku kot izbirni predmet, lahko v 

četrtem letniku izberejo informatiko za maturitetni predmet. Predmet je razdeljen na tri 

tematske sklope (osnove informatike, digitalna tehnologija, predstavitev informacij). Dijaki 
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sistematično razvijajo znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, 

prepričanja, motive in druge zmožnosti digitalne kompetence tako, da (UN INFORMATIKA, 

2008):  

 razpravljajo o prednostih, ki jih omogoča uporaba digitalne tehnologije, njenih 

omejitvah in nevarnostih: 

o poznavanje osnov informatike in razumevanje vloge ter pomena informacije in 

digitalne tehnologije v sodobni družbi, 

o razvijanje temeljnih spretnosti, veščin, znanja in navad za učinkovito in 

uspešno uporabo digitalne tehnologije, 

o vrednotenje razvoja digitalne tehnologije in razumevanje sprememb, ki jih ta 

povzroča pri posamezniku in v družbi (zdravstveni, gospodarski, družbeni in 

drugi vplivi), 

o spoznavanje zahtev glede varnega dela z računalniki in drugo digitalno 

tehnologijo, 

o razvijanje pravilnega odnosa do varovanja lastnine ter zasebnosti (varstvo 

podatkov);  

 razpravljajo o novih možnostih reševanja problemov z uporabo digitalne tehnologije, 

dostopa do podatkov, predstavljanja in uporabe znanja:  

o iskanje podatkov v različnih virih in njihovo vrednotenje glede na kulturno 

okolje (zaznavanje in razumevanje različnosti pogledov), zanesljivost, 

ažurnost, izbrani problem ipd. ter prepoznavanje dejstev, 

o vrednotenje možnosti različnih tehnologij za učinkovito hranjenje, obdelavo in 

uporabo podatkov,  

o sintetiziranje podatkov (različnih oblik zapisov in virov) v učinkovito 

predstavitev znanja, 

o razumevanje in argumentiranje izbire medija glede na izbrani problem in 

mediju ustreznega zapisa podatkov ter njihovo vrednotenje za učinkovito 

predstavitev znanja,  

o sodelovalno učenje (razvijanje sposobnosti in odgovornosti za sodelovanje v 

skupini ter krepitev pozitivne podobe o sebi) in timsko poučevanje (socialna 

interakcija pri reševanju problema),  

o uporaba tehnologij znanja. 

 



13 

 

Iz učnih načrtov je razvidno, da se starejši učenci (tretja triada in prvi letnik gimnazije) pri 

predmetih računalništva ne učijo računalniškega razmišljanja in programiranja. Programiranje 

je opredeljeno kot dodatna vsebina (tretja triada) oziroma kot posebna znanja (gimnazija). 

Stari učni načrti dajejo večji pomen predstavitvi informacij in uporabi tehnologije. Medtem ko 

je novejši učni načrt za drugo triado usmerjen k učenju programiranja in računalniškega 

razmišljanja. Kot je že opozoril prof. dr. Borut Žalik, dekan Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je v družbi »treba čim prej vzpostaviti 

razumevanje, kaj sta računalništvo in informatika, saj ne gre le za uporabo programov Word 

in PowerPoint, gre za resen študij, primerljiv z drugimi študijskimi programi« (siol.net, 2016).   
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3 NEOPIAGETOVA TEORIJA IN UVODNO UČENJE 

PROGRAMIRANJA 

Piagetova teorija intelektualnega razvoja velja za vodilno teorijo kognitivnega razvoja (Favell 

v Simatwa, 2010, 366). Ta trdi, da je intelektualni razvoj neposredno nadaljevanje prirojenega 

biološkega razvoja. Piaget je trdil, da je inteligenca zakoreninjena v dveh bioloških lastnostih, 

ki jih najdemo pri vseh živih bitij. To sta organizacija in prilagajanje. Organizacija je težnja 

vsakega živega organizma k skladnim sistemom. Prilagajanje pa je prirojena težnja otroka k 

interakciji z njegovim okoljem, ta spodbuja razvoj kompleksnejše duševne organizacije. 

Vsaka razvojna stopnja je temelj za naslednji korak, ki omogoča postopne kompleksne in 

učinkovite prilagoditve na okolje. Piaget je poudarjal, da je otrok zrel, ko gre skozi štiri 

glavne stopnje kognitivnega razvoja. Glavne stopnje kognitivnega razvoja so:  

 senzomotorična stopnja (od 0 do 2 let), 

 predoperacionalna stopnja (od 2 do 7 let), 

 konkretno operacionalna stopnja (od 7 do 11 let), 

 formalno operacionalna stopnja (od 11 do 15 let). 

Stopnje se med seboj razlikujejo po načinu razmišljanja, ki ga otrok pokaže v določeni 

stopnji. Vse so zaporedne. Otrok ne more mimo razvojnega zaostanka ali pospešiti gibanje iz 

ene stopnje v naslednjo. V vsaki stopnji mora nabrati dovolj izkušenj in časa, da ponotranji te 

izkušnje in preide v naslednjo fazo (Simatwa, 2010). 

Neopiagetova perspektiva je nastala zaradi kritik Piagetove teorije kognitivnega razvoja, ki se 

osredotoča na intelektualni razvoj otroka. Piaget je trdil, da otroci izražajo bolj abstraktne 

oblike sklepanja zaradi bioloških dozorevanj možganov. To pomeni, da otrok, ki kaže 

določeno stopnjo abstraktnega sklepanja pri določenem problemu, po navadi to isto raven 

sklepanja uporabi tudi pri drugih problemih. Poznejše raziskave na področju psihologije pa so 

pokazale, da otroci (in odrasli) izražajo različne stopnje abstraktnega razmišljanja pri različnih 

problemskih situacijah. Vrste abstraktnega mišljenja so v principu enake v klasični in 

neopiagetovi teoriji. Ključna razlika je le v tem, da večina neopiagetovih teoretikov trdi, da 

povečanje abstrakcije ni posledica biološke zrelosti, temveč posledica povečanja dejanske 

zmožnosti delovnega spomina. To pomeni, da ljudje razmišljajo na osnovi pridobljenih 

izkušenj in ne glede na njihovo starost. Tako oseba, ki je začetnik na nekem področju, pokaže 

manj abstraktno obliko sklepanja kot oseba, ki je na nekem področju strokovnjak.  
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Strokovnjaki programiranja kažejo visoko stopnjo abstraktnega mišljenja. Da bi lahko vplivali 

na prehod učencev iz ene stopnje na naslednjo, ki je bolj kompleksna, moramo poznati razvoj 

mišljenja (Teague, 2014).  

Listerjeva raziskava (2011) je pokazala, da učenci med učenjem programiranja prehajajo med 

senzomotorično, predoperacionalno, konkretno operacionalno in formalno operacionalno 

stopnjo. Natanko tako, kot je opisano v neopiagetovi teoriji (Teague, 2014). Neopiagetove 

stopnje so opredeljene glede na zmožnost abstraktnega mišljenja in ne na posameznikovo 

starost, kot je to opredelil Piaget. V nadaljevanju so opisane posamezne stopnje z vidika 

programiranja.  

Senzomotorična stopnja 

Senzomotorična stopnja je prva neopiagetova stopnja. Na osnovi empiričnih rezultatov 

avtorjev Philpott, Robbins in Whalley (2007) je Lister ugotovil, da učenci, ki sledijo kodi z 

manj kot 50-odstotno natančnostjo, sodijo v senzomotorično stopnjo. Skupina (Lister et al., 

2004) pa je pokazala, da vsekakor obstajajo učenci, ki ne morejo slediti kodi z več kot 50-

odstotno natančnostjo že ob koncu prvega leta učenja programiranja (Teague, 2014).   

Predoperacionalna stopnja  

Na naslednji predoperacionalni stopnji začetniki programiranja lahko sledijo kodi, ampak niso 

še sposobni rutinsko abstrahirati delov kode, da bi razumeli celotni pomen (Teague, Corney, 

Fidge, et al., 2012). V tej fazi ni pogosto razmišljanje o odnosih med različnimi deli kode, saj 

so deli kode med seboj šibko povezani. Zato na primer osebe na tej stopnji težko zapišejo 

diagram poteka. Njihovo razmišljanje ni sistematično. Prav tako način razmišljanja pokaže, da 

se oseba lahko osredotoči samo na eno abstraktno lastnost v danem trenutku. Če pa se pojavi 

več kot en abstraktni koncept, te abstrakcije niso usklajene in so lahko protislovne. 

Neopiagetova perspektiva pravi, da je nizka raven abstraktnega mišljenja na tej stopnji ob 

določenem problemu posledica preobremenjenosti delovnega spomina. Učenci na tej stopnji 

se še niso naučili razdeliti znanja in informacij na posamezne dele (Lister, 2011). 

Konkretno operacionalna stopnja  

Pri konkretno operacionalni fazi je učenec sposoben razmišljati o namenu kode že z 

preprostim branjem, saj si že zmore zamisliti celoto in ne samo delov. V nasprotju z učenci na 

predoperativni stopnji razumejo abstrakcije v kodi. Abstraktno mišljenje pa je omejeno na 
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znane, konkretne situacije. Pomembna značilnost te stopnje je, da je oseba sposobna 

razmišljati o konceptu reverzibilnosti, konzervacije in tranzitivnosti. Sposobnost 

reverzibilnosti pomeni, da oseba razmišlja o količinah, ki so ohranljive, in procesih, ki so 

obrnljivi, povračljivi. Lister je imel posebno programersko nalogo (2011) za testiranje te 

sposobnosti. Učenec je moral program, ki vse elemente v tabeli premakne na desno, 

spremeniti tako, da je program vse elemente premaknil na levo stran. O konzervaciji 

govorimo takrat, ko oseba začne razmišljati o ohranitvi procesov. Lister (2011) je to 

sposobnost testiral s programom, ki so ga morali učenci predelati tako, da so uporabili 

drugačen pristop in isti namen. Tranzitivnost pa pomeni sposobnost razmišljanja o relaciji 

elementov. Lister (2011) je v svojih testih tranzitivnost preverjal, ali so elementi v tabeli 

razvrščeni naraščajoče. Učenci so morali z besedami razložiti, kaj napravi koda.  

Formalno operacionalna stopnja  

Formalno operacionalna stopnja je po Piagetu najbolj napredna in najbolj abstraktna stopnja 

kognitivnega razmišljanja. Da bi razumeli, kako ljudje na tej stopnji razmišljajo, moramo 

najprej razumeti, kako se razmišljanje na tej stopnji razlikuje od konkretne operacionalne 

stopnje. Oseba je na tej stopnji sposobna (Teague, 2014): 

 razmišljati o neznanih situacijah, 

 preoblikovati abstraktne situacije v konkretne, 

 razmišljati rutinsko, abstraktno, logično, konsistentno in sistematično, 

 razmišljati refleksivno ‒ o svojem razmišljanju, 

 hipotetično-deduktivno sklepati, 

 reševati neznane probleme.  

McCracken et al. (2001) so definirali reševanje problemov kot petstopenjski proces: (1) 

povzeti problem iz opisa, (2) ustvariti podprobleme, (3) preoblikovati podprobleme v 

podrešitve, (4) preurediti in (5) oceniti in ponoviti (Lister, 2011). 

Kasnejše raziskave so pokazale, da se veliko učencev v konkretno operacionalni stopnji še 

vedno bori z zelo preprostimi programskimi nalogami (Teague, Corney, Fidge, et al., 2012). 

Pri nekaterih učencih se težave začnejo že na začetku učenja programiranja. Ugotovili so, da 

so lahko učenci v senzomotorični in predoperacionalni stopnji tudi po dveh letih učenja. 

Dokazali pa so tudi, da učenci med učenjem programiranja kažejo značilnosti vseh 

neopiagetovih stopenj (prav tam). 
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Neopiagetova teorija daje učiteljem navodila, kako poučevati programiranje. Zavedati se 

morajo, kako pomembno je prepoznati posamezne stopnje pri učencih in njihovo delo 

prilagoditi temu. Poleg tega je ključnega pomena, da učitelji dajejo pomen vsaki stopnji in 

učence vodijo skozi vse stopnje. Pri tem se morajo zavedati, da je ugotavljanje stopnje 

posameznega učenca zelo zahtevno. Nikoli ne morajo sklepati, da je učenec na določeni 

stopnji le zaradi končnega rezultata, tj. pravilne rešitve, pri čemer je program pisal na 

računalniku. Učenec lahko nalogo reši s poskušanjem, slučajno ali po spominu. Da bi se 

prepričali, na kateri stopnji je učenec, morajo bodisi opazovati učence, kako rešujejo problem, 

bodisi uporabljati programsko opremo za nadzor ali omejiti število poskušanj (učenec napiše 

program na papir) (Lister, 2011). Primarna slabost pedagogike programiranja je, da poudarja 

pisanje velike količine kode in reševanja problemov, ne zagotovi pa možnosti, da začetniki 

razvijejo operativne sposobnosti (prav tam). Zato bomo v nadaljevanju opisali aplikacije, ki 

so namenjene razvijanju temeljnih sposobnosti pri programiranju.  
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4 MOBILNE NAPRAVE IN APLIKACIJE ZA POUČEVANJE 

PROGRAMIRANJA 

V nadaljevanju bomo opisali pojem mobilne naprave. Ukvarjali se bomo s trenutnim stanjem 

uporabe mobilnih naprav v slovenskih osnovnih šolah oziroma tako imenovanim m-učenjem. 

Poseben poudarek bo na uporabi mobilnih naprav za zgodnje učenje programiranja. 

4.1 Definicija mobilnih naprav in njihova uporaba v osnovni šoli 

V zadnjih letih je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) spremenila svet. Trg 

tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav je dramatično narasel. 

Te naprave imajo potencial tudi v izobraževanju, kjer preoblikujejo učenje ter vplivajo na 

sestavo učnih gradiv.  

Po definiciji spletnega portala Safe.si (2016): 

Ima mobilna naprava prilagojen operacijski sistem, kot so iOS, Android, BlackBerry 

OS, Windows mobile, in je mobilna (mobilni telefoni, tablični računalniki ipd.). V to 

kategorijo lahko uvrstimo tudi vse naprave, ki se lahko prenašajo in dostopajo do 

interneta brez fizične povezave – brezžično (torej tudi prenosniki, prenosne igralne 

konzole, industrijski čitalci ipd.). 

Vse več družin ima v lasti večje število mobilnih naprav, ki so povezane z internetom (OECD, 

2015, str. 32). Dostopnost teh naprav omogoča otrokom uporabo interneta kadar koli in kjer 

koli. Zaradi dostopnosti teh naprav otroci še prej začnejo uporabljati IKT-tehnologijo, v 

večini primerov sami in brez nadzora odraslih (prav tam). Običajno spoznavajo IKT in 

Slika 1: Mobilne naprave 

 (Poll, 2015) 
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internet kot računalniški okolji, preko katerih se lahko sporazumevajo, igrajo in se družijo 

glede na interese oz. hobije preko družabnih omrežij, klepetalnic ali elektronske pošte (prav 

tam). Šele kasneje v manjši meri spoznajo uporabnost te tehnologije tudi v učnih dejavnostih 

(prav tam). 

V raziskavi PISA (The Programme for International Student Assessment) je sodelovalo 29 

držav OECD (med njimi je tudi Slovenija) in 13 partnerskih držav. Njen namen je zbiranje 

mednarodno primerljivih podatkov o dostopu in uporabi računalnika med učenci ter zbiranje 

njihovih stališč do uporabe računalnikov za učenje. Raziskava je pokazala, da ima kar 92 

odstotkov učencev članic OECD v šoli dostop do računalnika (namizni, prenosni in tablični 

računalnik). Leta 2012 so bili namizni računalniki najpogostejša oblika računalnika v šolah. 

Do leta 2014 je imelo v povprečju že 43 odstotkov učencev v šoli dostop do prenosnega 

računalnika, 11 odstotkov pa jih je imelo dostop do tabličnih računalnikov. Primerjava je 

potekala med učenci, ki v 

šoli uporabljajo samo 

namizne računalnike, in med 

tistimi, ki uporabljajo tudi 

prenosne in tablične 

računalnike. Pokazala je, da 

učenci, ki poleg namiznih 

uporabljajo tudi prenosne in 

tablične računalnike, 

uporabljajo računalnik bolj 

pogosteje in bolj raznoliko. 

Graf 1 prikazuje razlike med 

omenjenima skupinama. 

Največja razlika se pojavi pri 

prenašanju, nalaganju in 

iskanju gradiva na spletni 

strani šole ter pri uporabi 

elektronske pošte v šoli 

(OCED, 2015).  

Glede na rezultate raziskave PISA mobilno učenje in njegovo sprejetje v razredu naraščata. 

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Poll, ki je izvedel raziskavo v imenu podjetja Pearson v 

Graf 1: Uporaba računalnikov v šolah, primerjava med uporabniki 

stacionarnih, prenosnih in tabličnih računalnikov 

Odstotek učencev, ki so poročali o udeležbi v posamezni dejavnosti 

(OECD, 2015, str. 68) 
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Združenih državah Amerike. To je z raziskavo želelo ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do 

mobilnih naprav za učenje, s posebnim poudarkom na tabličnih računalnikih. Podatke so 

pridobili s spletno anketo, ki je bila objavljena med 17. februarjem in 11. marcem 2015. V 

raziskavo so bili vključeni učenci, stari od 8 do 18 let. V raziskavi je sodelovalo 2274 

učencev, od katerih jih je 507 obiskovalo osnovno šolo (4.‒5. razred), 760 srednjo šolo (6.–8. 

razred) in 1007 visoko šolo (9.‒12. razred). 

Raziskava je pokazala naslednje (Poll, 2015): 

1. Večina učencev si želi uporabljati mobilne naprave v razredu pogosteje, kot jih 

uporablja sedaj. To še posebej velja za mlajše učence, kar 72 odstotkov 

osnovnošolcev želi mobilne naprave v razredu uporabljati bolj pogosteje.  

2. Pogostost uporabe tabličnih računalnikov je visoka in se še povečuje – še posebej 

med mlajšimi učenci. 78 odstotkov osnovnošolcev je odgovorilo, da redno 

uporabljajo tablične računalnike (leta 2014 je bi ta delež manjši – 66 %). 

3. Prenosni računalniki so najpogosteje uporabljene mobilne naprave za šolsko delo, 

uporablja jih kar 83 odstotkov učencev. 58 odstotkov učencev uporablja tudi 

pametne telefone in/ali tablične računalnike.  

4. Večina učencev ugotavlja, da učenje s pomočjo tablic poteka precej drugače od 

klasičnega učenja: 

I. Devet od desetih učencev (89 %) se strinja, da je učenje s tabličnimi 

računalniki bolj zabavno. 

II. Osem od desetih učencev (82 %) se strinja, da je učenje s pomočjo tablic za 

njih najlažje.  

III. Osem od desetih učencev (81 %) se strinja, da tablični računalniki 

pomagajo pri učenju. 

5. Učenci si od vseh mobilnih naprav najbolj želijo imeti tablične računalnike in 

računalnike »dva v enem« (prav tam). 

4.2 Mobilno učenje 

Večje število in uporabnost mobilnih naprav je privedlo do novih načinov poučevanja. 

Mobilno učenja ali tako imenovano m-učenje je ena izmed novejših oblik izobraževanja. 

Nanaša se na uporabo mobilnih naprav pri učenju in poučevanju. Ker tovrstno učenje še ni 

tako razvito, kot je na primer učenje z namiznimi računalniki, standardi še niso enotno 
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definirani (Sarrab, Elgamel in Aldabbas, 2012). Definicije mobilnega učenja se opirajo na 

standarde e-učenja. Leta 2002 sta Chabra in Figueiredo opredelila m-učenje kot učenje s 

posebno napravo, v vsakem trenutku in na vsakem mestu. Leta 2003 je bila oblikovana nova 

definicija, ki je m-učenje definirala kot mehanizme za učenje, ki lahko potekajo kadar koli in 

kjer koli s pomočjo mobilnega računalnika (prav tam). 

Največji argument za uporabo mobilnih naprav je njihova razpoložljivost oziroma prenosnost. 

Šole ugotavljajo, da prostori z računalniki, ki so namenjeni za splošno uporabo, samevajo. 

Učenci med odmori in po pouku raje uporabljajo mobilne naprave. Poleg razpoložljivosti je k 

njihovi popularnosti doprinesla tudi cena, saj so cenovno bolj dostopne kot stacionarne 

naprave. Kot navajajo Sarrab, Elgamel in Aldabbas (2012), ima m-učenje veliko prednosti 

pred tradicionalnimi oblikami učenja:  

 dostopnost vsebin kjer koli, 

 dostopnost vsebin kadar koli, 

 podpora učenju na daljavo, 

 okrepitev učenja, osredotočenega na učence, 

 pomoč pri učenju v zadnjem trenutku ali ponavljanju, 

 bolj učinkovita uporaba pri različno učno sposobnih skupinah, 

 podpora diferencialnemu in individualnemu učenju, 

 boljše sodelovanje med učenci in učitelji, 

 zmanjšanje kulturnih in komunikacijskih ovir med šolo in učenci s pomočjo 

komunikacijskih pripomočkov. 

Glavna prednost m-učenja je, da s stalnim zagotavljanjem informacij učencu omogoča 

izboljšanje njegove produktivnosti. To pa omogoča učencem, da sodelujejo pri učnih 

dejavnostih brez tradicionalnih krajevnih in časovnih ovir. M-učenje podpira enostavno 

dostopnost do informacij, ki lahko takoj vplivajo na uspešnost učencev v učnem okolju. Vse 

to olajša njihovo izobraževanje. M-učenje zagotavlja pridobivanje znanja v lastnem tempu. 

Podpira neposredno komunikacijo med učenci in učitelji, s čimer krepi interakcijo med njimi. 

Tovrstna komunikacija pa je tudi lažja za sramežljive in neodločne učence kot komunikacija v 

razredu (prav tam). 

Poleg vseh prednosti, ki nam jih nudi m-učenje, se moramo zavedati tudi slabosti. Mobilne 

naprave imajo običajno kratko življenjsko dobo baterije, kar nas omejuje na okolje, kjer lahko 

naprave napolnimo. Naprave tudi zelo hitro zastarajo, zato jih je treba nenehno obnavljati. 

Tipke na zaslonih so običajno majhne in niso primerne za slabovidne učence. Poleg tega pa 

učenci z mobilnimi napravami ne vstopajo v neposredno komunikacijo, ki je za njihov razvoj 
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še kako pomembna. Glede na opisane slabosti je treba poudariti, da je m-učenje 

najuspešnejše, kadar ga kombiniramo s tradicionalnim učenjem.  

Računalništvo je veda, ki se nenehno spreminja, dopolnjuje in nadgrajuje. Zato je pomembno, 

da učitelji računalništva sledimo trendom in jih podpiramo. Kot so pokazale številne študije, 

je učenje z mobilnimi napravami za učence bolj zanimivo kot tradicionalno učenje. Da bi 

sledili novodobnim trendom, smo se odločili predstaviti aplikacije, ki so namenjene 

zgodnjemu poučevanju programiranja. 

4.3 Aplikacije za zgodnje poučevanje programiranja 

Obstaja veliko različnih mobilnih aplikacij, ki so namenjene zgodnjemu poučevanju 

programiranja: Scratch, Tynker, LightBot, TeciMarko!, Hopscotch, Daisy the Dinosaur, 

Kodable Pro, Move the Turtle … Aplikacije se med seboj razlikujejo po kompleksnosti, 

videzu, delovanju na različnih napravah, dostopnosti, jeziku ipd.  

Po pregledu različnih aplikacij smo se na osnovi kriterijev odločili, da bomo podrobno 

pogledali le tri. Menimo, da so te tri v našem okolju najprimernejše. Kriteriji, ki smo jih 

upoštevali, so: načini učenja osnovnih konceptov programiranja, grafični elementi, delovanje 

na različnih napravah, okolje za pisanje kode, skupnosti, spremljanje uspešnosti učenja in 

motivacijski elementi. Izbrane aplikacije, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili, so 

TeciMarko!, LightBot in Tynker.  

TeciMarko! 

Aplikacija TeciMarko! (angl. RunMarco!) je brezplačna pustolovska igra. Namenjena je 

otrokom, starim od 6 do 12 let. Igra ima prevedene 

ukaze v slovenski jezik. Dostopna je na spletni 

strani www.allcancode.com. Skozi igro otroci 

spoznajo osnovne koncepte programiranja, kot so 

pogojni stavek, ponavljanje, zanke ipd. Cilj igre je 

pripeljati glavnega junaka skozi džunglo, tako da 

mu s pomočjo vizualnega programskega jezika 

dajemo navodila za vsak potrebni korak. Navodila so podana v obliki standardnega 

programskega jezika Blockly. To je Googlov vizualni programski jezik, namenjen učenju 

programiranja. V grafičnem urejevalniku aplikacije je uporabniku na voljo knjižica, ki 

Slika 2: Aplikacija TeciMarko! 

http://www.allcancode.com/
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Slika 3: Aplikacija LightBot 

vsebuje pripravljene bloke za izdelavo aplikacij. Te lahko prevedemo v dejanske programske 

jezike, kot so JavaScript, Python, PHP, Lua in Dart (Blockly, 2016). Tega uporablja tudi 

organizacija Hour of Code, katere namen je »enourni uvod v računalništvo z namenom 

demistificirati kodo in pokazati, da se lahko vsakdo nauči osnov« (Hour of Code, 2016). 

LightBot 

Aplikacija LightBot je brezplačna izobraževalna igra za učenje programskih konceptov. 

Dostopna je na spletni strani 

https://lightbot.com/hocflash.html. Igra je 

prevedena tudi v slovenski jezik. Namenjena je 

otrokom vseh starosti. Glavni cilj igre je peljati 

robotka preko vseh modrih polj, na katerih mora 

prižgati lučko. Igralec usmerja robotka s pomočjo 

različnih simbolov. Igra je bila narejena s 

programoma Flash in OpenFL.
4
  

 

Tynker 

Tynker je aplikacija za otroke vseh starosti. 

Ponuja vrsto vaj in orodij, s katerimi spoznavajo 

koncepte programiranja s pomočjo vizualnega 

vmesnika povleci in spusti (angl. drag-and-drop). 

Dostopna je na spletni strani www.tynker.com. 

Ponuja številne možnosti učencem, učiteljem in 

staršem, saj nudi ločene uporabniške račune. Na 

voljo sta brezplačna in plačljiva verzija. Pri 

analiziranju se bomo osredotočili na možnosti, ki jih ponuja brezplačna verzija.  

                                                 
4
 OpenFL (free and open source software framework and platform) je odprtokodna programska oprema, katere 

izvorna koda je na voljo za spreminjanje ali izboljševanje vsakomur.  

Slika 4: Aplikacija Tynker 

https://lightbot.com/hocflash.html
http://www.tynker.com/
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Slika 5: Leva slika prikazuje ukaze v aplikaciji Tynker, sredinska ukaze v TeciMarko! in desna v aplikaciji 

LightBot 

4.4 Primerjava aplikacij za zgodnje poučevanje programiranja 

Izbrane aplikacije smo primerjali na osnovi sedmih že omenjenih kriterijev v poglavju 4 

Mobilne naprave in aplikacije za učenje programiranja, v podpoglavju 4.3 Aplikacije za 

zgodnje poučevanje programiranja. Kriterije smo izbrali na osnovi elementov, ki jih mora 

vsebovati aplikacija za poučevanje. Pri aplikaciji Tynker smo se osredotočili na učno uro 

Candy Quest, katere cilj je učence naučiti osnovne koncepte programiranja.  

1. Kriterij: Učenje osnovnih konceptov programiranja 

Aplikacije se med seboj razlikujejo po načinu prikaza ukazov. Aplikacija LightBot uporablja 

simbolne ukaze, Tynker uporablja bloke, na katerih je napisan ukaz, TeciMarko! pa vsebuje 

oba načina prikaza.  

 

 

 

 

Tabela 3: Pregled posameznih stopenj v aplikacijah 

 TeciMarko! LightBot Tynker 

 

Uporaba osnovnih 

ukazov 

(naprej, obrat, skok)  

St. 1–2  korak 

St. 3‒6  korak,  obrat 

St. 7–9  korak, obrat, 

skok 

St. 1.1  korak 

St. 1.2  korak,  obrat 

St. 1.3‒1.8  korak, 

obrat, skok 

St. 2–3  korak 

St. 4  korak,  obrat 

 

 

Uporaba zanke 

ponavljaj (angl. 

repeat) 

St. 10‒15  ponavljaj 

St. 16–19  gnezdenje 

ukaza ponavljaj 

 

St. 2.1‒2.3  

ponavljanje preko 

podprograma 

St. 2.4–2.6 

gnezdenje preko 

podprograma 

St. 5‒7  ponavljaj 

St. 16–19  gnezdenje 

ukaza ponavljaj 

 

Uporaba zanke 

ponavljaj, dokler 

(angl. repeat until) 

St. 20‒22  ponavljaj, 

dokler 

/ St. 9  ponavljaj, 

dokler 

St. 10  ponavljaj, 

dokler ne 
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Aplikacija TeciMarko!, v primerjavi z ostalima aplikacijama, nameni največ pozornosti 

učenju osnovnih konceptov. To je razvidno že iz števila stopenj. TeciMarko! ima devet 

osnovnih stopenj, pri katerih se učenec uči uporabe zaporedja ukazov. V prvih dveh stopnjah 

spozna uporabo enega ukaza (korak naprej), v tretji uporabo dveh ukazov (korak naprej in 

obrat) in v sedmi stopnji kombinacijo treh ukazov (korak naprej, obrat in skok). LightBot prve 

tri stopnje posveti spoznavanju in uporabi osnovnih ukazov (korak, obrat, skok), ostale štiri pa 

so namenjene vaji. Tyner v primerjavi z ostalima aplikacijama ponuja učencu najmanj vaj za 

učenje osnov. Učenec ima na voljo le tri stopnje, pri katerih spozna uporabo dveh osnovnih 

ukazov (korak naprej, skok).  

TeciMarko! nameni 12 stopenj usvajanju koncepta zanke. V prvih petih stopnjah učenci 

spoznajo delovanje zanke in različne načine kombiniranja zanke z drugimi ukazi. V 16. 

stopnji učenci spoznajo uporabo gnezdenja dveh zank. Tynker, v primerjavi z aplikacijo 

TeciMarko!, nudi učencem manj vaj za učenje koncepta zanke, predstavi pa učencem 

delovanje zanke »ponavljaj, dokler ne« (repat while not). Učenje zank pri LightBotu poteka 

preko postopkov. Učenci morajo ponavljajoče se dele vpisati v postopek, ki ga nato vključijo 

v glavni program. 

 

Uporaba pogojnega 

stavka (angl. if) 

St. 23–26  gnezdenje 

pogojnega stavka, v 

zanki ponavljaj 

St. 27‒30 gnezdenje 

večjega števila 

pogojnih stavkov, v 

zanki ponavljaj 

/ St. 11–12  gnezdenje 

pogojnega stavka, v 

zanki ponavljaj 

 

Uporaba pogojnega 

stavka (angl. if-else) 

St. 31‒33  gnezdenje 

pogojnega stavka 

''če-potem,'' v zanki 

ponavljaj 

St. 34–36  gnezdenje 

večjega števila 

pogojnih stavkov 

''če-potem,'' v zanki 

ponavljaj 

/ St. 13  gnezden 

pogojni stavek ''če-

potem,'' v zanki 

ponavljaj 

 

Uporaba 

podprogramov  

/ St. 3.1‒ 3.4  uporaba 

enega podprograma 

St. 3.5–3.6  uporaba 

dveh podprogramov 

/ 



26 

 

S pomočjo aplikacij TeciMarko! in Tynker učenci usvajajo tudi koncepte pogojnega stavka, 

medtem ko LightBot tega koncepta ne predstavi. TeciMarko! nameni kar 14 stopenj 

spoznavanju in učenju pogojnega stavka, Tynker mu nameni le tri. Obe aplikaciji predstavita 

pogojni stavek kot gnezden pogoj zanke.  

Velika prednost LightBota pred ostalima dvema aplikacijama je ta, da učenec spozna 

podprograme in njihovo delovanje.  

Na osnovi analize stopenj smo mnenja, da sta aplikaciji TeciMarko! in LightBot bolj primerni 

za poučevanje zgodnjega programiranja kot aplikacija Tynker. Obe aplikaciji vsebujeta 

zadostno število vaj za usvojitev osnovnih konceptov programiranja. Aplikacija TeciMarko! 

je bolj primerna za učenje pogojnega stavka in zank, aplikacija LightBot pa je primerna za 

učenje podprogramov.      

2. Kriterij: Analiza grafičnega uporabniškega vmesnika 

Vse tri aplikacije so si glede grafičnih elementov zelo podobne. Igra se vedno dogaja na eni 

sceni, ki jo gledamo s strani. Pri vseh je uporabljena rastrska grafika. Pri Tynkerju je glavna 

scena v sobi, pri TeciMarku! v džungli in pri LightBotu na plošči. Vse aplikacije omogočajo 

igralcu skozi igro možnost prehoda v glavni meni. Prav tako vse nudijo enostavno 

popravljanje kode med igro. Glede barvne strukture opazimo, da aplikaciji Tynker in 

TeciMarko! vsebujeta veliko različnih in močnih barv. Pri LightBotu te niso tako žive in 

izrazite. Slogi pisave (velikost črtk, barva pisave) so pri vseh aplikacijah uporabljeni otrokom 

primerno.  

3.  Kriterij: Delovanje na različnih napravah 

Vse aplikacije delujejo v vseh spletnih brskalnikih in na napravah, ki imajo operacijski sistem 

Android ali iOS. Aplikaciji TeciMarko! in LightBot delujeta tudi na napravah Kindle, Tynker 

pa učencem ponuja možnost povezljivosti s pametnimi igračami Parrot Mini drone, Sphero in 

Ollie. Pri pametnih igračah učenci vidijo, kako program upravlja igrače in kako se igrače 

odzivajo na zunanje dogodke. Doprinos tega je povezovanje fizičnega sveta s koncepti 

programiranja.  

4. Kriterij: Okolje za pisanje kode 

Aplikacija TeciMarko! okolja za pisanje kode še nima, ga pa predvideva v svojem načrtu 

izboljšav. LightBot prav tako nima okolja za pisanje kode. Ima ga spletna aplikacija LightBot 
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Slika 6: Leva slika prikazuje okolje za pisanje v Tynkerju, desna pa v Lightbotu 2.0 

2.0. v okolju, ki je namenjeno ustvarjanju stopenj (angl. Level editor). V njem lahko učenci 

ustvarjajo stopnje glede na njihove sposobnosti in jih delijo preko omrežja Armor Games. 

Tynker ima okolje za pisanje kode, ki je zelo podobno okolju Scratch. Poleg osnovnih ukazov 

učencem omogoča spoznavati in uporabljati tudi bolj kompleksne ukaze, kot so seznami in 

množice. Poleg tega vsebuje dodajanje funkcij in fizikalnih ukazov za upravljanje pametnih 

igrač. Učenci si pri ustvarjanju programov lahko pomagajo z vodenimi dejavnostmi, ki se 

razlikujejo po težavnosti. Dejavnosti so narejene na način, da učence vodijo po korakih do 

želenega cilja. Pri ustvarjanju imajo na voljo veliko bazo figur in ozadij, ki jih lahko uporabijo 

v programih, ali jih izdelajo sami. Poleg tega lahko program, kadar želijo, prevedejo v 

programski jezik JavaScript. Ustvarjene projekte lahko objavljajo na spletu ali jih delijo samo 

za razred.  

 

5. Kriterij: Spremljanje uspešnosti učenja in motivacijski elementi 

Vse aplikacije omogočajo učencu pred začetkom igre izbiro glavnega junaka. Pri aplikacijah 

LightBot in TeciMarko! igralec izbere glavnega junaka glede na spol. Tynker omogoča še to 

možnost, da učenec junaka izdela sam. 

Vse tri aplikacije uspešnost opravljene naloge vrednotijo z zvezdicami (od ena do tri), kar je 

nedefinirano, saj ne vemo, kako se zvezdice vrednotijo. Tynker in TeciMarko! število zvezdic 

prikažeta po uspešno opravljeni stopnji, pri LightBotu pa so vidne le v pregledu stopenj. 

Mobilna aplikacija Tynker učencu poleg doseženih zvezdic prikaže število porabljenih in 

optimalno potrebnih blokov za rešitev stopnje in število prikazanih namigov, porabljen čas in 

število točk.  

Vse aplikacije z obarvanjem ukaza učencu med delovanjem programa nazorno prikazujejo, 

kako se koda izvaja.  



28 

 

LightBot in Tynker učencu nudita vmesno pomoč z možnostjo prikaza napisanih navodil, 

TeciMarko! te možnosti nima. Tynker spreminja namige učencu glede na število poskusov, ki 

jih potrebuje za rešitev stopnje.  

6. Kriterij: Jezik 

Tynker je na voljo samo v angleškem jeziku, medtem ko sta aplikaciji TeciMarko! in 

LightBot na voljo tudi v slovenskem jeziku. TeciMarko! je preveden še v 25 drugih jezikov, 

LightBot pa v 27 jezikov.  

7. Kriterij: Skupnost  

TeciMarko! nudi dva uporabniška računa. Prvi je namenjen učiteljem, drugi učencem. Učitelji 

lahko na svojem računu ustvarijo različne skupine/razrede, ki jim določijo ime/geslo, razred 

in vpisno kodo. Za hitrejše prepoznavanje članov skupine lahko nastavijo poljubno profilno 

sliko člana in opis skupine. V skupine lahko dodajajo učence na dva načina. Prvi je z 

nalaganjem seznama učencev v formatu CSV, drugi pa z ročnim vnosom vsakega posebej. Za 

vse učence mora učitelj nastaviti osebno ime, uporabniško ime ter geslo. Učitelj lahko, poleg 

ustvarjanja skupine, spremlja učence pri usvajanju znanja (glej sliko 7). Za vsakega učenca 

lahko vidi, koliko časa in poskusov je potreboval, da je rešil določeno vajo, ter kako uspešno 

jo je rešil, glede na število dobljenih zvezdic. Med uporabo aplikacije smo zaznali napako pri 

beleženju števila poskusov, ki jih je učenec potreboval, da je rešil stopnjo. Na primer, če je 

učenec potreboval dva poskusa, je sistem zapisal število osem. Kljub napaki lahko učitelj na 

osnovi prikazanih števil sklepa, za katere stopnje so učenci potrebovali manj poskusov in za 

katere več. Učenec se v igro vpiše z geslom razreda, uporabniškim imenom in osebnim 

geslom. 

Slika 7: Spremljanje napredka učencev pri TeciMarko! 
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Tynker loči uporabniške račune za učitelje, učence in starše. Učitelji lahko, na enak način kot 

pri TeciMarku!, ustvarjajo razrede/skupine in dodajajo učence. Poleg tega lahko za 

razrede/skupine nastavijo dejavnosti, ki jih bodo učenci reševali. Za vsako dejavnost imajo 

napisano učno pripravo. V pripravi so napisani učni cilji, potreben čas za reševanje, slovar 

novih izrazov, uporabljeni bloki in podrobna zgradba ure z natančnimi navodili za njeno 

izvedbo. Tynker nudi učiteljem manj informacij o učenčevih napredkih kot TeciMarko!. 

Spremljajo lahko le število rešenih stopenj (glej sliko 8). Poleg spremljanja uspešnosti 

reševanja stopenj lahko učitelji vidijo tudi programe, ki so jih učenci napisali. Za vsak 

program aplikacija učitelju napiše, katere koncepte so vključili, koliko vrstic, skript, figur in 

videzov so uporabili, poleg tega lahko pogledajo v samo kodo. Uporabniški račun za učitelja 

ponuja tudi vrsto navodil in nasvetov za uporabo aplikacije v učnih urah.  

Učenec se v aplikacijo vpiše s pomočjo uporabniškega imena in gesla. Če ga je učitelj že 

dodal v skupino, bo imel v meniju možnost izbrati svoj razred. Ima pa tudi možnost dodati 

nove razrede s pomočjo razrednega gesla. Učenec lahko po vpisu rešuje dejavnosti in 

spremlja skupne projekte razreda. Če učenec ni vpisan v razred, lahko kljub temu ustvarja 

svoje projekte in rešuje ostale proste dejavnosti. Projekte lahko objavlja v spletu ali jih deli z 

razredi. Poleg dejavnosti so mu na voljo številni nasveti in videoposnetki o ustvarjanju 

projektov.  

Staršem uporabniški račun Tynker omogoča spremljanje otrokovega napredka na podoben 

način, kot učitelj spremlja učence. Razlika je le v dejavnostih, če so mu uporabniški račun 

naredili starši. Te so bolj podobne igricam.  

LightBot takšnih skupnosti, kot jih imata TeciMarko! in Tynker, nima (TeciMarko!, 2016; 

Tynker, 2016; LightBot, 2016; LightBot 2.0, 2016).  

Slika 8: Spremljanje učenčevega napredka v aplikaciji Tynker 
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5 TESTIRANJE APLIKACIJ 

V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli preveriti, ali učenci z uporabo aplikacij 

usvojijo zastavljene učne cilje. Za testiranje smo uporabili dve aplikaciji. Izbrali smo 

aplikaciji TeciMarko! in LightBot, ker sta prevedeni v slovenski jezik in vsebujeta več vaj za 

učenje osnovnih konceptov programiranja kot Tynker. S testiranjem smo želeli preveriti:  

 ali se učenci med reševanjem osnovnih stopenj naučijo sestaviti pravilno zaporedje 

ukazov in  

 ali se naučijo najti in odpraviti napako pri že napisanem zaporedju ukazov s ciljem 

pravilnega delovanja zaporedja ukazov.  

5.1 Sestava predtesta, potesta in vprašalnika 

Pri sestavljanju nalog za predtest 

(Priloga 2) in potest (Priloga 3) smo 

bili osredotočeni na podobnost nalog 

z nalogami pri uporabi aplikacij. 

Naloge smo sestavili na osnovi 

zastavljenih učnih ciljev. Pozorni 

smo bili na grafično oblikovanje. 

Naloge so oblikovane tako, da 

spominjajo na naloge v aplikacijah. 

Pri nalogah v aplikacijah učenci 

sami pišejo ukaze. Tako smo na 

predtestu in potestu želeli najprej preveriti, kako uspešni so učenci pri zapisovanju pravilnega 

zaporedja ukazov brez predhodnega znanja in vaj (slika 9).  

Pri reševanju tovrstnih nalog se 

pogosto zgodi, da učenci v prvem 

poskusu ne zapišejo pravilnega 

zaporedja ukazov. Pomembno je, da 

znajo najti in odpraviti napako v 

zapisanem zaporedju ukazov. V 

predtest smo vključili nalogo, ki 

Slika 9: Prva naloga v predtestu 

Slika 10: Druga naloga v predtestu 
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Slika 11: Priprava razreda na testiranje 

preverja ta dva učna cilja (slika 10).  

V potestu smo želeli s podobnimi nalogami, kot sta bili v predtestu, ugotoviti, ali so učenci z 

uporabo aplikacij usvojili zastavljene učne cilje.  

Zanimalo nas je tudi mnenje učencev o aplikacijah. Z vprašalnikom (Priloga 3) smo želeli 

preveriti, ali so učenci po uporabi aplikacij lažje in bolj pravilno rešili nalogi v potestu. 

Nadalje nas je zanimalo, če bi še kdaj želeli uporabljati aplikacije ter če jim je tovrsten način 

učenja všeč. Predvsem pa smo želeli izvedeti, katera aplikacija je bila učencem vsebinsko in 

vizualno bolj razumljiva.  

5.2  Izvedba testiranja 

Testiranje smo izvedli 21. in 22. junija 2016 na Osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani. V 

raziskavi je sodelovalo 16 učencev tretjega A razreda. Naloge smo prilagodili njihovim 

zmožnostim.  

Pred testiranjem smo v aplikaciji TeciMarko! ustvarili uporabniški račun za učitelja. Ustvarili 

smo nov razred, v katerega smo dodali učence. Za vsakega učenca smo vpisali osebno ime, 

uporabniško ime ter geslo. Za osebna in uporabniška imena smo uporabili splošno 

poimenovanje učenec 1, učenec 2, učenec 3 itd. Gesla smo za vse učence nastavili enako. Ker 

na šoli nimajo brezžičnega interneta, smo pred testiranjem na tablične računalnike naložili 

aplikaciji ter tablice označili z oznakami uporabniških imen učencev. Iz istega razloga smo 

učence vpisali v aplikacijo TeciMarko!. 

V torek, 21. junija, smo pred začetkom pouka pripravili razred tako, da smo na vse mize 

razporedili tablične računalnike, naloge za uvajanje (Priloga 1) in predteste. Učenci so najprej 

sami rešili uvajalno nalogo. Večina 

učencev je nalogo rešila napačno. Niso 

upoštevali dejstva, da je lik obrnjen proti 

njim. Poleg orientacije so imeli težave pri 

uporabi simbola za obrat. Mislili so, da se 

lik pri obratu premakne za eno polje 

naprej. Nato smo učencem na tablo 

projicirali nalogo. S pomočjo aktivne reprezentacije smo jim pokazali, da se morajo orientirati 

na osnovi robotka ter da ukaz za obrat pomeni obrat na mestu. Z učenci smo skupaj na tablo 
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Slika 12: Učenci med uporabo aplikacij 

napisali rešitev naloge. Potem so reševali predtest. Nanj so najprej napisali uporabniško ime, 

ki so ga imeli zapisanega na tablici, nato pa so samostojno reševali nalogi.  

0pazili smo, da si je veliko učencev pri reševanju nalog pomagalo z obračanjem lista. Tako so 

se lažje orientirali glede na lik.  

Ko so vsi učenci rešili nalogi, so samostojno igrali aplikaciji. Najprej so igrali LightBot, nato 

pa še TeciMarko!.  

Med igranjem LightBota je veliko učencev naloge reševalo s poskušanjem. Opazili smo, da 

največkrat poskušajo, v katero smer se bo obrnil robotek. Razložili smo jim, da bomo pri 

aplikaciji TeciMarko! lahko preverili, koliko poskusov so potrebovali za stopnjo. Zato so s 

poskušanjem prenehali.  

Ker so učenci naloge reševali v svojem tempu, so nekateri učenci hitreje rešili vse stopnje v 

aplikacijah. Hitrejši so po opravljenih stopnjah lahko igrali igre, ki so bile naložene na 

tablicah, ali pa nadaljevali z igranjem LightBota ali TeciMarka!. Zanimivo je bilo, da se je 

več kot polovica učencev odločila, da bodo nadaljevali z igrama TeciMarko! in LightBot. 

Z izvedbo ure ure so bili učenci zadovoljni. Zanimalo jih je, če bodo imeli še kdaj podobno 

uro. Vzdušje po uri je sovpadalo z vzdušjem med uro. Med uro so bili zelo motivirani za delo. 

Nismo potrebovali disciplinskih ukrepov, saj so pozorno sledili navodilom. 

Menimo, da lahko veliko motiviranost učencev pripisujemo mobilnemu učenju. Učenci so bili 

že ob prihodu v razred, ko so opazili tablične računalnike, navdušeni. 

Poleg tega pa k večji 

motiviranosti pripomoreta tudi  

aplikaciji, ki sta zasnovani kot 

računalniški igrici. Učenci so 

med igranjem tekmovali med 

seboj, kdo bo hitreje in 

uspešneje zaključil stopnjo.  

5.3 Analiza testov in vprašalnika 

V sredo, 22. junija, smo najprej obnovili tematiko prejšnje učne ure, nato pa so samostojno 

rešili nalogi na potestu. Ko so rešili nalogi, so izpolnili prvi del vprašalnika. Drugi del 
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vprašalnika smo jim podrobneje obrazložili. Eden od učencev je na glas prebral trditev, 

izvajalci pa smo jim pojasnili in obrazložili, kaj posamezne trditve od njih zahtevajo. Zadnje 

vprašanje so učenci rešili samostojno. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate testiranja.  

Analiza predtesta  

V raziskavi je sodelovalo 16 učencev tretjega razreda. Ker smo raziskavo izvedli v razredu, je 

bila skupina heterogena glede na znanje. Sodelovalo je devet učenk in sedem učencev. Razlik 

glede na spol nismo zaznali.  

Prvo nalogo na predtestu (zapis pravilne poti) sta pravilno rešila le dva učenca (12 %). 14 

učencev (88 %) je nalogo rešilo napačno. Graf 2 prikazuje napake učencev pri reševanju 

naloge.  

 

Graf 2: Napake prve naloge na predtestu 

Trije učenci so napačno uporabili ukaz za obrat. Dva od njih sta napačno uporabila zadnji 

ukaz (zadnji ukaz ), eden pa je narobe uporabil prvega (prvi ukaz ). Štirje učenci niso 

napisali zadnjega ukaza (ukaz za naprej ). Sedem jih je pri reševanju napravilo več kot dve 

napaki. Učenci, ki so napravili več kot dve napaki, so najpogosteje napačno uporabili ukaza 

za obrat in premalo ukazov za naprej.  

Po rezultatih sklepamo, da sta se najpogostejši napaki pojavili zaradi napačne orientacije in 

predstave, da se figura po obratu premakne za en korak naprej. Ti dve napaki sta bili 

pričakovani, saj sta se pokazali že pri uvodni nalogi. Po pogovoru z učenci smo ugotovili, da 

tovrstnih nalog še niso reševali.  
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Drugo nalogo (iskanje napake) so pravilo rešili le trije učenci (19 %), 13 učencev (81 %) je 

nalogo rešilo napačno. Učenci so pri že napisani poti največkrat popravljali pravilno zapisan 

ukaz za obrat ali pa so po nepotrebnem odstranjevali ukaz za naprej.  

Podobno kot pri prvi nalogi sklepamo, da so učenci nalogo rešili napačno zaradi premalo 

izkušenj. Kljub slabim rezultatom na predtestu pa so za nas ključnega pomena rezultati 

potesta.  

Analiza potesta  

Prvo nalogo na potestu je pravilno rešilo 12 učencev (75 %), štirje učenci (25 %) so nalogo 

rešili napačno. Graf 3 prikazuje napake, ki so jih učenci napravili pri prvi nalogi.  

 

Graf 3: Napake prve naloge na potestu 

Zmanjšal se je delež (za 31 % od vseh učencev) tistih učencev, ki so napravili dve napaki ali 

več. Prav tako se je zmanjšal delež (za 6 % od vseh učencev) tistih, ki so napačno uporabili 

ukaz za obrat. Presenetljiv je tudi rezultat, da nobeden od učencev ni več pozabil na zadnji 

ukaz za naprej.  

Glede na graf 3 lahko sklepamo, da so učenci usvojili ukaz za obrat. Prav tako so se očitno 

naučili, da se figura pri obratu samo obrne na mestu.  

Drugo nalogo na predtestu je pravilno rešilo deset učencev (63 %), šest učencev (37 %) 

naloge ni rešilo pravilno. Največ napak se je, prav tako kot na predtestu, pojavilo pri 

napačnem popravljanju ukaza za obrat in odstranjevanju ukaza za naprej.  
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Druga naloga je bila v primerjavi s prvo rešena manj uspešno. Po opazovanju razreda med 

delom sklepamo, da se niso prav lotili naloge. Pri napačno napisanih ukazih niso iskali napak, 

temveč so vse ukaze zbrisali in ponovno začeli z reševanjem. Domnevamo, da so včasih 

naloge reševali z naključnim preizkušanjem. 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vprašalnika. Njegov glavni namen je bil izvedeti, 

katera aplikacija je bila učencem vsebinsko in vizualno bolj razumljiva in všeč. 

Analiza vprašalnika 

Na trditev Po igranju igre TeciMarko! in LightBot! sem lažje rešil prvo nalogo je vseh 16 

učencev odgovorilo z odgovorom DA. Na osnovi te trditve lahko sklepamo, da sta aplikaciji 

vsem učencem pomagali pri usvajanju prvega učnega cilja (pravilen zapis ukazov).  

Na trditev Po igranju iger sem lažje odkril napako pri drugi nalogi so učenci odgovorili 

različno. 12 učencev (75 %) se je strinjalo s trditvijo, štirje učenci (25 %) pa se s trditvijo niso 

strinjali.  

Rezultat prvih dveh trditev ni presenetljiv. Tudi na potestu so bili učenci bolj uspešni pri prvi 

nalogi. Po našem mnenju učenci pri igri večinoma rešujejo naloge s poskušanjem, namesto da 

bi odpravljali napake. 

Na trditev Če bi imel možnost, bi igro TeciMarko! rad igral tudi doma je 11 učencev (69 %) 

odgovorilo z odgovorom DA, pet učencev (31 %) pa je odgovorilo z NE.  

 

 

 

Graf 5: Če bi imel možnost, bi igro TeciMarko! rad igral tudi doma 

 

Graf 4: Po igranju iger sem lažje odkril napako pri drugi 

nalogi 
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Na trditev Če bi imel možnost, bi igro LightBot rad igral tudi doma je 13 učencev (81 %) 

odgovorilo z odgovorom DA, trije učenci (19 %) pa so odgovorili z NE. 

 

Graf 6: Če bi imel možnost, bi igro LightBot rad igral tudi doma 

Na osnovi zadnjih dveh trditev lahko sklepamo, da je igra LightBot učence bolj pritegnila.  

Pri trditvi Želim si, da bi pri pouku večkrat uporabljali tablice je 15 učencev (94 %) 

odgovorilo z DA, le en učenec (6 %) pa je odgovoril z NE.  

V drugem delu vprašalnika smo se osredotočali na to, katera igra je bila učencem vsebinsko in 

vizualno bolj razumljiva. 

Pri prvi trditvi Lepše izgleda igra (barve, ozadje, junaki, ukazi) je deset učencev (63 %) 

odgovorilo LightBot, šest pa jih je odgovorilo, da lepše izgleda TeciMarko! (37 %). Besedno 

zvezo »lepše izgleda« smo uporabili namenoma zaradi otrok. Tako smo lažje pridobili 

informacijo o tem, kateri uporabniški vmesnik aplikacije jih je vizualno bolj pritegnil. 

Rezultat nas je malce presenetil. Smo namreč mnenja, da ima igra TeciMarko! lepšo in 

otrokom bolj zanimivo grafično podobo. Do takšnega rezultata je verjetno prišlo tudi zato, ker 

je bila učencem igra LightBot na splošno bolj všeč. Pri tem vprašanju niso upoštevali samo 

tistih elementov, na katere smo se osredotočali sami pri ocenjevanju.  

Na trditev Ukazi, s katerimi sem junaku opisal pot, so mi bili bolj jasni pri je devet učencev 

(56 %) odgovorilo z igro LightBot, sedmim (44 %) pa so se zdeli bolj jasni ukazi pri igri 

TeciMarko!. Na osnovi te trditve ne moremo sklepati, katera prezentacija ukazov je učencem 

bolj razumljiva.  
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Pri trditvi Naloge so bile bolj zanimive pri se je 13 učencev (81 %) strinjalo, da to velja za 

igro LightBot, trije (19 %) pa so se strinjali, da to velja za igro TeciMarko!.  

 

Graf 7: Naloge so bile bolj zanimive pri 

Deset učencev (62 %) je napisalo, da so pri igri TeciMarko! lažje rešili naloge. Šest učencev 

(38 %) pa je bilo mnenja, da so lažje rešili naloge pri LightBotu.  

 
Graf 8: Naloge sem lažje rešil pri 

Na osnovi zadnjih dveh trditev lahko sklepamo, da so bile naloge bolj zanimive v igri 

LightBot. Po pogovoru z učenci smo ugotovili, da so bili takšnega mnenja zaradi glavne 

figure (robotka) in zaradi cilja igre (prižig lučke). Po drugi strani so se zdele naloge učencem 

lažje rešljive v igri TeciMarko!. Ta rezultat ni presenetljiv, saj je igra TeciMarko! namenjena 

učencem nižjih razredov, medtem ko je igra LightBot primerna tudi za učence višjih razredov.  

Na trditev Katera igra bolje sproti ocenjuje delo je 12 učencev (75 %) odgovorilo, da to velja 

za igro TeciMarko!, štirje učenci (25 %) pa so odgovorili LightBot.  

Po pogovoru z učenci smo izvedeli razlog za zgornje odgovore. Pri igri TeciMarko! so 

namreč po vsaki stopnji videli število zbranih zvezdic.  
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Pri zadnji trditvi smo želeli izvedeti, katera igra je bila učencem bolj všeč. 13 učencem (81 %) 

je bila bolj všeč igra LightBot, trem (19 %) pa TeciMarko!.  

 

Graf 9: Bolj mi je bila všeč igra 

Na zadnje vprašanje Kaj meniš, da si se z igrama TeciMarko! in LightBot naučil so učenci 

odgovarjali zelo različno. Veliko jih je odgovorilo, da so se naučili gledati iz smeri lika ter da 

so se naučili vztrajnosti. Trije učenci so se naučili ''pokazati'' liku pravo pot do doma z ukazi. 

Dva učenca pa sta zapisala, da sta se naučila reševati probleme.  

5.4 Sklep 

Prvi nalogi na pred- in potestu sta bili skoraj identični, slika je bila le prezrcaljena. Če 

primerjamo delež uspešnosti reševanja prve naloge na potestu (75 %) z uspešnostjo reševanja 

na predtestu (12 %), lahko trdimo, da je večina učencev usvojila prvi učni cilj (pravilen zapis 

ukazov). Delno sta bila dosežena tudi ostala dva učna cilja (pri že napisanem zaporedju 

ukazov najti napako, pri že napisanem zaporedju ukazov odpraviti napako). Delež uspešnosti 

reševanja se je namreč dvignil z 19 odstotkov na 63. Nižjo uspešnost doseganja drugega in 

tretjega učnega cilja prepisujemo temu, da učenci pri napačno zapisanem zaporedju ukazov 

niso iskali napak, temveč so vse ukaze ponovno zapisali.  

Čeprav bi bil delež uspešnosti reševanja druge naloge lahko višji, je pomembno, da se je delež 

uspešnosti reševanja na predtestu zvišal na potestu. Zavedati se moramo, da je razred 

heterogena skupina in nekateri učenci potrebujejo več vaje in časa, da usvojijo učne cilje.  

Analiza vprašalnika nam je pokazala, da je učencem vizualno in vsebinsko bolj razumljiva 

aplikacija LightBot. Kljub temu se je večina učencev strinjala s trditvijo, da so naloge lažje v 

aplikaciji TeciMarko!. Poleg tega smo iz analize zadnjega vprašanja izvedeli, da so učenci z 

uporabo aplikacij razvijali sposobnost prostorske orientacije figure. Dosežen učni cilj lahko 

povežemo s predmetom matematika za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Aplikaciji bi 
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lahko služili kot pripomoček v sklopu orientacije, kjer učenci razvijajo sposobnost orientacije 

v ravnini in prostoru (UN MATEMATIKA, 2011).  

Na osnovi rezultatov celotnega testiranja lahko trdimo, da sta obe aplikaciji primerni za 

učenje začetnih konceptov programiranja. Aplikacija TeciMarko! je bolj primerna za učence 

nižjih razredov, aplikacija LightBot pa je primerna tudi za učence višjih razredov.  
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6 ZAKLJUČEK 

Razvoj računalniškega razmišljanja je ključnega pomena za razumevanje novodobnega sveta. 

Ker lahko računalniško razmišljanje razvijamo s programiranjem, smo se v okviru 

diplomskega dela osredotočili na vključevanje uvodnih konceptov iz programiranja v šolah. 

Ugotovili smo, da evropske države, prav tako Slovenija, v svoje učne načrte počasi 

vključujejo programiranje. Zato smo želeli raziskati, ali se lahko učenci programiranja naučijo 

s pomočjo mobilnih aplikacij, ki jih je na tržišču vedno več.  

Temeljito smo preučili aplikacije TeciMarko!, LightBot in Tynker. Za te tri smo se na osnovi 

različnih kriterijev odločili, da so za učenje programiranja v osnovnih šolah najprimernejše. 

Po natančni analizi zastavljenih kriterijev (načini učenja osnovnih konceptov programiranja, 

grafični elementi, delovanje na različnih napravah, okolje za pisanje kode, skupnosti, 

spremljanje uspešnosti učenja in motivacijski elementi) smo ugotovili, da sta aplikaciji 

TeciMarko! in LightBot, predvsem zaradi jezika in številčnosti stopenj, najbolj primerni 

aplikaciji za zgodnje poučevanje programiranja. 

Testiranje aplikacij smo izvedli tudi v razredu. Preverjali smo, ali se učenci z uporabo 

aplikacij naučijo sestaviti pravilno zaporedje ukazov, odkriti napako in jo odpraviti pri že 

napisanem zaporedju ukazov. Poleg tega smo želeli izvedeti, katera aplikacija je učencem 

vsebinsko in vizualno bolj razumljiva in všeč. Sestavili smo testa in vprašalnik, na osnovi 

katerih smo dobili povratno informacijo.   

Učenci so igrali igre, reševali testa in vprašalnik samostojno. Med samim reševanjem niso 

imeli težav, zato sklepamo, da so bili aplikaciji in testiranje primerni njihovi starosti. Skupni 

rezultati testiranja in ankete so pokazali, da so se učenci z uporabo aplikacij naučili sestaviti 

pravilno zaporedje ukazov. Delno so se naučili najti in odpraviti napako pri že napisanem 

zaporedju ukazov. Poleg omenjenih predvidenih učnih ciljev smo opazili še, da so učenci 

razvilijali razumevanje prostorske orientacije figure.  

V diplomskem delu smo želeli poudariti pomembnost zgodnjega razvoja računalniškega 

razmišljanja pri otrocih. Pri njegovem razvijanju smo se osredotočili na sodobno tehnologijo 

in sodoben način poučevanja (mobilno učenje).  
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PRILOGA 1 (NALOGA ZA UVAJANJE) 

  

POMAGAJ  ROBOTKU  PRITI  DO 

DOMA. 

POT  MU  ZAPIŠI  S  PRAVILI,  KI   SO  

NAPISANA  V  SPODNJEM  OKVIRU: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

     LEVO        DESNO        PREJ 



 

 

PRILOGA 2 (PREDTEST) 

 
GESLO  RAZREDA:      3.RAZRED______                            

UPORABIŠKO  IME:__________________ 

GESLO:__________ 

SPOL (OBKROŽI):  

 

REŠI  SPODNJI  NALOGI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                          

POMAGAJ  ROBOTKU  PRITI  DO 

DOMA. 

POT  MU  ZAPIŠI  S  PRAVILI,  KI   SO  

NAPISANA  V  SPODNJEM  OKVIRU: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

     LEVO        DESNO       PREJ 

ROBOTEK SI JE ZAPISAL NAPAČNO  

POT  DO  DOMA. POMAGAJ  MU  

NAJTI  NAPAKO. 

NAPISANA POT: 

V  SPODNJE PROSTORČKE S SIMBOLI 

ZAPIŠI PRAVILNO  POT  PO  KORAKIH 

 



 

 

PRILOGA 3 (POTEST IN VPRAŠALNIK) 
 

UPORABIŠKO  IME:_________________ 

REŠI  SPODNJI  NALOGI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                              

V  SPODNJE PROSTORČKE S SIMBOLI 

ZAPIŠI PRAVILNO  POT  

POMAGAJ  MARKU  PRITI  DO 

DOMA. 

POT  MU  ZAPIŠI  S  PRAVILI,  KI   SO  

NAPISANA  V  SPODNJEM  OKVIRU: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

MARKO SI JE ZAPISAL NAPAČNO  

POT  DO  DOMA. POMAGAJ  MU  

NAJTI  NAPAKO.  

NAPISANA POT: 

     LEVO        DESNO   NAPREJ 



 

 

VPRAŠALNIK 

OBRKOŽI: 

PO  IGRANJU  IGER TECIMARKO!  IN  LIGHTBOT SEM  LAŽJE REŠIL  PRVO  

NALOGO:    DA     NE 

PO  IGRANJU  IGER  SEM  LAŽJE  ODKRIL  NAPAKO  PRI  DRUGI  NALOGI: 

         DA     NE 

ČE  BI  IMEL  MOŽNOST,  BI  IGRO  TECIMARKO!  RAD  IGRAL  TUDI  DOMA     

 DA     NE 

ČE  BI  IMEL  MOŽNOST,  BI  IGRO  LIGHTBOT  RAD  IGRAL  TUDI  DOMA:   

  DA     NE 
      

ŽELIM  SI,  DA  BI  PRI  POUKU  VEČKRAT  UPORABLJALI   TABLICE :    DA     NE 

OBRKOŽI: 

 

če  se  strinjaš,  da  to  velja  za  igro  TeciMarko! 

 

 če  se  strinjaš,  da  to  velja  za  igro  LightBot 

 TECIMARKO! LIGHTBOT 

LEPŠE  IZGLEDA  IGRA  (BARVE,  

OZADJE,  JUNAKI,  UKAZI): 

  

UKAZI,  S  KATERIMI  SEM  JUNAKU  

OPISAL  POT,  SO  MI  BILI  BOLJ  

JASNI  PRI: 

  

NALOGE  SO  MI  BILE  BOLJ  

ZANIMIVE  PRI: 

  



 

 

NALOGE  SEM  LAŽJE  REŠIL  PRI:   

KATERA  IGRA  BOLJE  SPROTI  

OCENJUJE  DELO 

  

BOLJ  MI  JE  BILA  VŠEČ  IGRA:  

 

 

 

KAJ  MENIŠ, DA  SI  SE  Z  IGRAMA  TECIMARKO!  IN  LIGHTBOT  

NAUČIL: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

  

 


