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POVZETEK 

V devetletni osnovni šoli se učenec že od prvega razreda srečuje z različnimi učnimi 
vsebinami, tipi nalog, načini reševanja nalog in problemov. Za svoje uspešno učenje 
potrebuje učitelja, ki ga bo spodbujal k samostojnejšemu učenju. Učenec pri svojem 
učenju uporablja različne vrste mišljenja. Eno izmed mišljenj, ki v zadnjem času 
pridobiva na veljavnosti, je tudi računalniško mišljenje. Z akcijsko raziskavo, ki sem jo 
izvedla v osnovni šoli v prvem triletju, in sicer v drugem razredu v oddelku 
podaljšanega bivanja med ustvarjalnim preživljanjem časa, želim ugotoviti, ali učenci 
ob izvajanih dejavnostih Računalništvo brez računalnika pridobijo znanje o delovanju 
računalnika vključno z računalniškim razmišljanjem. Na ta način bi učenci na igriv in 
aktiven način pridobivali računalniško znanje tudi v obliki dni dejavnosti, dodatnega 
pouka, delavnic, interesnih dejavnosti ter s pomočjo računalniškega razmišljanja 
reševali probleme v drugih kontekstih. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

osnovna šola, učenje, Računalništvo brez računalnika, prvo triletje, podaljšano 
bivanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

From the first grade onwards, pupils attending the nine-year school programme learn 
about different content, types of tasks and ways to solve tasks and problems. To be 
successful, they require teachers that will encourage independent learning. Pupils 
use different types of thinking when they learn and one of the types is computational 
thinking, which is rising to prominence. The purpose of the action research, which 
was conducted in a group of second grade pupils attending after-school classes and 
spending time creatively, was to determine whether the activities in the scope of the 
Computing without a computer programme can help children learn about the 
functioning of the computer and develop computational thinking. In this way, pupils 
could gain computer knowledge in a playful and active manner through activity days, 
additional classes, workshops, optional activities etc. In addition, computational 
thinking would help them solve problems in other contexts as well. 
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primary school, learning, computing without a computer, the first three-year cycle, 
after-school classes 
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1 UVOD 
 

Pojmovanje učenja kot kopičenje in pomnjenje spoznanj, do katerih so prišli drugi, 
prehaja v fazo zatona. Tudi šolsko izobraževanje se otresa mišljenja, da je pouk 
prenašanje znanja, ki je pogosto ločeno od izkušenj in konkretnih življenjskih 
okoliščin. V ospredje prihaja ideja o kakovostnem učenju, ki učečega celostno, 
miselno in čustveno aktivira. Govorimo o aktivnem učenju. Aktivno učenje omogoča 
uspešnejše učenje, če se izvede s samostojnim iskanjem in prav tako razmišljanjem. 
K omenjenemu uspešnemu učenju doda tudi dialog v skupini ter postavljanje in 
raziskovanje hipotez. Vsa aktivnost, vpeta v resnične življenjske situacije, postane 
osebno pomembna. Tako so izpolnjeni pogoji za pojav smiselnih interakcij med 
učenci in učiteljem ter med samimi učenci. 
 
Učenec naj bi danes razvil bistveno večjo samostojnost pri uravnavanju svojega 
učenja ter prilagodljivost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje. Marentič Požarnik 
(2005, str. 157–162) meni, da postajajo vse pomembnejša spoznanja, kako učenje 
poteka, kako se najuspešneje učimo, kako spodbujamo kakovostno učenje s 
sodelovanjem pedagoških, psiholoških, nevrofizioloških, kognitivnih, informacijskih in 
ostalih znanosti. K temu dodaja, da se kompetenc učimo drugače kot vsebinskega 
znanja, in zato se mora prilagoditi tudi način poučevanja. Kvalitativno spreminjanje 
pojmovanja učenja kot učenje osebnega pomena iz naučenega, učenje kot proces 
konstruiranja lastne razlage, da bi bolje razumeli resničnost, življenje in sebe, ter 
učenje kot spreminjanje sebe kot osebnosti pomeni, da več znamo, gledamo na 
stvari drugače in se tudi sami spreminjamo. 

Nekateri strokovnjaki trdijo, da bo trenutno informacijsko dobo nadomestila kognitivna 
doba. Marentič Požarnik, Magajne in Peklaj (1995) navajajo, da bo izobraževanje 
zato moralo dati poudarek pomenu razmišljanja in bo moralo razvijati višje 
sposobnosti zavedanja in upravljanje svojega razmišljanja. V nadaljevanju 
razmišljajo, da je treba spodbujati posameznikovo edinstvenost in odkriti tipe nalog, v 
katerih njegova edinstvenost predstavlja prednost, a hkrati je treba posameznikovo 
zbirko strategij za spoprijemanje z informacijami razširiti. Posameznika je treba učiti, 
da zna sam razlikovati med zahtevami različnih nalog in pristopi k nalogam ter da zna 
prilagoditi pristop k naravi in zahtevam naloge.  

Računalniška znanost ima pomembno vlogo pri vključevanju algoritmičnega 
razmišljanja v reševanje vsakdanjih težav v praksi. Na ta način pomagajo povezati 
računalniške postopke z različnimi področji učenja. Učenci se vsakodnevno učijo, 
kako razmišljati in rešiti probleme, k čemur lahko znanstveniki računalništva 
prispevajo razumevanje algoritmičnih procesov in na ta način omogočajo lažje 
razumevanje tudi učiteljem v praksi. Vse to vodi v spodbujanje in poučevanje 
spretnosti za reševanje problemov, logično razmišljanje in algoritmično razmišljanje. 
Računalniško razmišljanje lahko poimenujemo pristop k reševanju problemov na 
način, ki se ga lahko prenese na vse predmete poučevanja (Barr in Stephenson, 
2011, str. 111–122). 
 
Tudi mene je kot učiteljico v prvem triletju zanimalo, kako v učno prakso med mlajše 
učence vpeljati računalniško razmišljanje. Namen magistrskega dela je raziskati in 
analizirati, katere dejavnosti Računalništva brez računalnika so primerne za izbor 
izvajanja in učenje učencev prvega triletja, natančneje učencev drugega razreda. 
Nadalje me je v raziskavi zanimalo, v kolikšni meri so učenci prvega triletja zmožni 
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računalniškega razmišljanja glede na njihovo stopnjo kognitivnega razvoja in v 
kolikšni meri so sposobni povezati dejavnosti z reševanjem nalog s tekmovanja 
Bober kot možnega načina preverjanja znanja. Hkrati me je zanimalo doseganje 
zastavljenih učnih ciljev izbranih dejavnosti in v raziskavi sem želela poiskati mesta, 
kjer se pojavijo težave, in jih določiti. Prav tako sem želela z raziskavo opredeliti 
povezavo med dejavnostmi in učno snovjo pri različnih šolskih predmetih, saj naj bi 
bilo računalniško razmišljanje vpleteno v različne šolske predmete. Ne nazadnje me 
je v raziskavi zanimalo tudi, kako uspešni so učenci pri reševanju nalog s tekmovanja 
Bober. Rezultate sem pridobila z akcijsko raziskavo, med katero sem zapisovala 
anekdotske zapise, svoja opažanja, opisno sem analizirala izdelke učencev, 
posamezne dejavnosti pa sem tudi fotografirala in posnela. Tekmovalne naloge sem 
pregledala, preverila pravilnost rešitev in pripravila analizo. 
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2 TEORETIČNO IZHODIŠČE 
 

2.1 UČENJE 
 

O učenju in svojem učenju ima vsak posameznik osebna pojmovanja oziroma 
osebne ideje, ki so v večji meri čustveno vrednostno dopolnjene. 
Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993 v Marentič Požarnik, 
2000) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 
razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo 
pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.«  
 
Na tem mestu lahko razmišljamo o aktivnem učenju, ki je uspešnejše, vendar mora 
potekati s samostojnim iskanjem in tudi razmišljanjem, s smiselnim dialogom v 
skupini, pri katerem je učeči miselno in čustveno aktiviran – táko učenje je osebno 
pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine (Marentič Požarnik, 2008). 
Učenje ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad. Učenje nam pomeni vsako 
napredno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj v interakciji z okoljem ter 
pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma (Marentič 
Požarnik, 1980). Učenje lahko torej razumemo kot proces spreminjanja znanja ali 
vedenja zaradi izkušenj z razmeroma trajnim učinkom (Kompare idr., 2006).  
 
Jurman (2004) ugotavlja, da lahko učenje razumemo kot kompleksen proces, ki 
vključuje kognitivno, emotivno in konativno komponento osebnosti, ki posamezniku 
omogoča, da si oblikuje nov proizvod – znanje. O kognitivni komponenti učenja lahko 
povemo, da vključuje različne sposobnosti zaznavanja in mišljenja. Predstavlja 
predvsem logično pot, ki pripelje posameznika do nečesa novega, in v učnem 
procesu je dokaj samostojna. Konativna komponenta vpliva predvsem na to, česa se 
je posameznik pripravljen učiti, in predstavlja energijo, ki giblje predstave in miselne 
procese. Emotivna komponenta odloča o tem, kako se bo posameznik česa naučil in 
kako bo razporedil novo znanje v spominu ter kako bo izpeljal klasifikacijo in selekcijo 
novih pojmov v svojem spominu. Emotivna komponenta torej daje izkušnjo, ki je 
značilna samo za posameznika. Poudariti je treba, da sta kognitivna in emotivna 
komponenta v učnem procesu tesno povezani med seboj v celoto ter bistveno 
vplivata na njegov kognitivni del. 
 
Ob vsem tem lahko zaključimo, da na področje učenja sodi fiziološko dozorevanje 
telesa in njegovih struktur, ki ni odvisno od posameznikove dejavnosti, ampak je 
pogojeno s filogenetskim programom v telesnih celicah (Jurman, 2004, str. 203).  
 
»Gotovo pa se pri učenju in zorenju pojavlja veliko različnih oblik znanja, med katere 
bi lahko razporedili naslednje: 
 

 navade (prehranjevalne, higienske, socialne, delovne), 

 spretnosti (motorične, senzorične, intelektualne), 

 informacije teoretične narave (šolsko in knjižno znanje), 

 informacije praktične narave (izkušnje vseh vrst)« (Jurman, 2004, str. 203). 

 
Danes lahko učenje pojmujemo kot proces medsebojnega vplivanja predznanja in 
nove snovi, o učenju lahko razmišljamo kot o socialnem, situacijskem in 
metakognitivnem procesu (Čotar Konrad, 2010). 
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V obstoječi literaturi lahko zasledimo opise številnih vrst učenja. Razvrstitve so 
določene po različnih vidikih. 

2.1.1 NAMENSKO UČENJE 

Namensko učenje je postavljeno v organizirano okolje, kjer so določeni časovni 
okvir, cilji in vsebina. Je zunanje pogojena motivacija in predstavlja neko nujnost 
(Termania, 2014).  

2.1.2 SPONTANO UČENJE 

Marentič Požarnik (2008, str. 12–13) razlaga, da je pri spontanem učenju vsebina 
osebno pomembna učečemu in postavljena v življenjsko okolje, izražena je potreba 
naučiti se, pri kateri lahko prosimo tudi druge ljudi za pomoč. Uspeh se ugotavlja po 
kakovosti naučene spretnosti. Učimo se torej na osnovi lastnega interesa in notranje 
motivacije, sami si izberemo snov učenja. Učenje postavljamo v časoven fleksibilen 
okvir, kar omogoča samostojno iskanje virov (Čotar Konrad, 2010).  

2.1.3 UČENJE NA PAMET 

Učenje na pamet ali reproduktivno učenje je učenje nižje oblike, kjer izbrano snov 
ponavljamo, si jo skušamo zapomniti in se je naučiti. Reproduktivno naučena snov se 
v krajšem času pozabi, ker med učenjem niso ustvarjene povezave.  

2.1.4 UČENJE Z RAZUMEVANJEM 

V prispevku Rutar Ilc (2011) lahko preberemo, da so se v večletnih učnih praksah 
oblikovali specifična učna znanja in odnos do njih, prav tako tudi pristopanja k 
problemom in raziskovanju. Prav zaradi tega obstaja mnogo pogledov na učenje in 
poučevanje. Dandanes učenje z razumevanjem predstavlja enega temeljnih 
poudarkov »nove znanosti o učenju« (Bransford idr., 2000, str. 9 v Rutar Ilc, 2011).  

Cerebin učenje z razumevanjem razlaga kot dejavnost konstruiranja pomena iz novih 
informacij, saj učeči ugotavlja odnose in povezave med novimi idejami ter dejstvi in 
že obstoječim znanjem. Cerebin v nadaljevanju navaja Deweyja, da razumeti pomeni 
»dojeti pomen stvari, dogodkov ali situacij, videti jih v njihovih zvezah z drugimi 
stvarmi; opaziti, kako delujejo oz. funkcionirajo, kakšne posledice izhajajo iz njih; kaj 
jih povzroča, kako jih je moč uporabiti« (Dewey v Cerebin, 2000, str. 3 v Rutar Ilc, 
2011).  

Višja oblika učenja je učenje z razumevanjem in Rutar Ilc (prav tam) pojasnjuje, da 
omenjeno učenje pomeni izgrajevanje znanja s podeljevanjem pomena. Poteka torej 
s pomočjo miselnih dejavnosti, s katerimi gradimo odnos, povezave med dejstvi, 
idejami in ustvarjamo mentalne modele.  

Pri učenju z razumevanjem imajo pomembno vlogo miselne dejavnosti, s katerimi se 
gradita fleksibilno mišljenje in delovanje na osnovi tega, kar vemo in znamo. V tem 
pogledu to ni le konstruiranje idej, ampak se razumevanje opredeljuje kot 
pojasnjevanje, iskanje dokazil in primerov, posploševanje, uporaba, primerjanje in 
predstavljanje na nov način. Perkins ta model poimenuje izvedbeni model. S pomočjo 
miselnih dejavnosti se gradi znanje in vzpostavlja razumevanje (prav tam). 
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Wiggins in Mc Tighe navajata naslednje vidike razumevanja: pojasnjevanje, 
interpretacijo, uporabo, multiperspektivnost, empatijo in avtoregulativnost. Marzano in 
sodelavci so miselne veščine razdelili na različne stopnje razumevanja ter govorijo o 
veščinah in procesih kompleksnejšega mišljenja (primerjanju, razvrščanju, 
abstrahiranju, sklepanju z indukcijo, sklepanju z dedukcijo, analizi napak, oblikovanju 
in tvorjenju konceptov, modelov in teorij), procesih predstavljanja idej in dela z viri ter 
miselnih vrlinah (kritičnem mišljenju, ustvarjalnosti in avtoregulativnosti) (Rutar Ilc, 
2011).  

Razumevanje se vzpostavlja in izkazuje na različne načine, s katerimi učenci 
procesirajo vsebine. Vsebine procesirajo tako, da jih primerjajo, ugotavljajo razlike in 
podobnosti, ohranjajo bistvene skupne značilnosti, ustvarjajo klasifikacije ter 
definirajo pojme. Ob vsem tem tudi raziskujejo in preiskujejo, zatem pa sklepajo z 
indukcijo in dedukcijo ter uvrščajo in podajajo primere, izpeljujejo principe, zakonitosti 
in teorije. Kasneje jih uporabijo v novih problemskih situacijah in reflektirajo. 
Omenjene miselne veščine in procesi učencem omogočajo priti do razumevanja, ki 
ga pokažejo prek procesov (Rutar Ilc, 2011, str. 82). 

2.1.5 RECEPCIJSKO UČENJE 

Po Ausubelovem mnenju znanje lažje pridobivamo na podlagi recepcije. Konceptov, 
principov in idej ne odkrivamo na novo, temveč jih sprejmemo. Če je predstavitev 
dobro organizirana in usmerjena, se človek bolje nauči. Za Ausubela je pomembna 
vloga pomenskega verbalnega učenja, to je skupka verbalnih informacij, idej in zvez 
med idejami. Ljudje se lahko učijo z organiziranjem novih informacij v hierarhije ali 
sisteme kodiranja. Ausubel je prepričan, da učenje napreduje deduktivno (Židan, 
2016). 

2.1.6 UČENJE Z ODKRIVANJEM 

Učenje z odkrivanjem se od ostalih oblik učenja razlikuje v tem, da je to 
raziskovanje, ki ustvarja, vključuje in generalizira znanje. Pasivno sprejemanje 
informacij je spremenjeno v dejavnosti, ki spodbujajo tveganje, reševanje problemov 
in pridobivanje izkušenj. Učenci izkazujejo večjo zavzetost za učenje, ki lahko poteka 
v njihovem tempu. Z učenjem in odkrivanjem se lahko dosežejo določene stopnje 
prilagodljivosti v nizanju in pogostnosti dejavnosti. Ta lastnost prispeva k večji 
motivaciji za učenje in odgovornosti za svoje znanje. Velik pomen ima načelo 
uporabe obstoječega znanja kot osnove za pridobivanje novega znanja.  

Učenec je s takim načinom učenja aktiven. Vključen je v praktične dejavnosti, v 
katerih so predstavljeni realni problemi. Njihova konkretna plat omogoča lažje 
osmišljanje in povezavo. Prav tako se pozornost s končne rešitve usmeri na učni 
proces ter učenje analiziranja in interpretiranja informacij za razumevanje 
naučenega. Učence se tako spodbuja, da sprašujejo in rešujejo probleme, ki so 
povezani z realnim okoljem, kjer lahko izkusijo uporabnost pridobljenega znanja in 
izkušenj (Svinicki, 1998). Na dobro zastavljena vprašanja sami poiščejo odgovore in 
ne pričakujejo, da jim bo nekdo (učitelj) podal odgovor ali rešitev. Tako razvijejo več 
zaupanja v svoje sposobnosti reševanja problemov, kar poveča željo po nadaljevanju 
odkrivanja in reševanja problemov (prav tam).  

Tudi neuspeh pri učenju z odkrivanjem se dojema kot pozitivna okoliščina, saj se 
lahko učenec z neuspehom uči ravno tako kot z uspešnim reševanjem problemov. To 
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lahko razumemo na ta način, da se med učenjem tudi motimo, da pridemo do 
uspešne rešitve. 

Pomemben trenutek učenja z odkrivanjem je možnost takojšnje povratne informacije, 
saj je učenje brez nje nepopolno. Razgovor z ostalimi udeleženci v učeči skupini 
ustvarja izboljšano, trajno in poglobljeno učenje. Z izmenjavo idej znotraj skupine se 
poglablja razumevanje (Castronova, 2014). 

Pri učenju z raziskovanjem je uporaba lastnih zamisli osnova za razumevanje. 
Učečemu omogoča, da svoje zamisli in ideje izraža s svojimi besedami ter primeri. 
Kasneje lahko učenec na različne načine dostopa do vključenih delčkov informacij 
oziroma nove informacije v že obstoječi spominski mreži in jo uporablja.   

Tako učenje daje večji poudarek tudi na globlje razumevanje informacij in podatkov. 
Posledično so omogočeni boljše pomnjenje in rešitve, ki so edinstvene, lastne 
učečemu in ki jih bo kasneje lažje rekonstruiral.  

Učeči je postavljen v položaj, ko mora svoje ideje in znanja soočiti z obravnavano 
vsebino, kjer se lahko pokažejo zmotna prepričanja, ki pa se lahko popravijo in 
dopolnijo z raziskovanjem novega primera (Svinicki, 1998). 

Učenje z odkrivanjem je človeku znano že od rojstva. Takoj po rojstvu začnemo z 
raziskovanjem okolice, odkrivanjem njenih zanimivosti, ob tem pa uporabljamo svoja 
čutila (Castronova, 2014).  

UČENJE GLEDE NA SESTAVLJENOST  

Vrste učenja lahko definiramo tudi glede na njegovo sestavljenost. Poznamo 
enostavno učenje, v katerega prištevamo klasično in instrumentalno ali operantno 
pogojevanje, in modelno učenje. 

2.1.7. KLASIČNO POGOJEVANJE 

Klasično pogojevanje je odkril in raziskoval ruski fiziolog Ivan Pavlov v 20. letih 
20. stoletja. Klasično pogojevanje se osredotoča na učenje nehotenih čustvenih ali 
fizioloških odzivov. S klasičnim pogojevanjem lahko živali in ljudi urimo, da nehote 
reagirajo na dražljaje, ki prej nanje niso imeli nobenega učinka. Dražljaj izvabi ali 
povzroči avtomatičen odgovor (Woolfolk, 2002). Pavlov je proučeval učenje kot 
nastajanje pogojnih refleksov – novih zvez med prej nevtralnim dražljajem in 
brezpogojno, nenaučeno reakcijo. Pomembno je bilo ponavljanje. Novi dražljaj se je 
moral čim večkrat pojaviti skupaj z brezpogojnim, preden je sam sprožil pogojno 
reakcijo (Marentič Požarnik, 2008). V preizkusih klasičnega pogojevanja je Pavlov 
identificiral še generalizacijo (posploševanje), kjer se pogojna reakcija posploši – 
pojavi ob podobnih dražljajih. V preizkusih je uspešno identificiral diskriminacijo 
(razločevanje), to je različno odzivanje na podobne, a ne identične dražljaje. Kadar je 
pogojni dražljaj predstavljen večkrat zaporedoma, a mu brezpogojni dražljaj ne sledi, 
se pojavi ugašanje – postopno izginjanje naučenega odgovora (Woolfolk, 2002). 

Ugotovitve Pavlova so uporabne tudi za učitelja. Obstajajo možnosti, da je mnogo 
naših čustvenih reakcij na različne situacije naučenih s klasičnim pogojevanjem. 
Postopki, ki temeljijo na klasičnem pogojevanju, pomagajo pri učenju bolj prilagojenih 
čustvenih odzivov (prav tam). 
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2.1.8 INSTRUMENTALNO ALI OPERANTNO POGOJEVANJE 
 

Človekovega vedenja večinoma ne izzovejo dražljaji, temveč se odvija namerno in 
hoteno. Ljudje aktivno namerno delujejo s svojim okoljem, da pridejo do različnih vrst 
posledic. Ta namerno izvedena in na cilj usmerjena dejanja imenujemo operanti. 
Instrumentalno pogojevanje je učenje, pri katerem se spremeni verjetnost 
pojavljanja vedenja (odziv, reakcija) glede na posledice, ki jih ima to vedenje 
(Woolfolk, 2002).  

Odziv ali dejanje je vedenje, ki ga oseba izvaja v določeni situaciji. Vedenje vedno 
lahko postavimo med dva niza vplivov okolja: med predhodne dogodke in posledice. 
Vedenje se nenehno nadaljuje, zato posledica v nadaljevanju vedno postane 
predhodni dogodek. Operantno vedenje lahko posledično vedno preoblikujemo s 
spreminjanjem predhodnih dogodkov, posledic ali obojega (prav tam). 

Woolfolk (2002) razlaga, da so posledice v večji meri pogoj za to, ali se bo vedenje, 
ki je vodilo do njih, tudi ponovilo. Vrsta in časovna razporeditev posledic lahko 
okrepita ali oslabita vedenje.  

Okrepitev ali ojačanje je aktivna uporaba posledic za okrepitev vedenja. Ojačevalec 
je katera koli posledica (kateri koli dogodek), ki okrepi vedenje in hkrati poveča 
možnost ponovnega pojavljanja določenega vedenja in se nanj navezuje. Obstajata 
dve vrsti ojačevalcev (dogodkov): pozitivno ojačevanje in negativno ojačevanje. 
Pozitivno ojačevanje je ojačevanje vedenja s predstavitvijo želenega dražljaja po 
izkazanem želenem vedenju in se pojavi takrat, ko vedenje ustvarja nov dražljaj. 
Posledice, ki krepijo vedenje, povzročijo pojavljanje (dodatek) novega dražljaja. 
Nasprotno velja za negativno ojačevanje, ki je ojačevanje vedenja z odstranitvijo 
motečega dražljaja, ko se pojavi želeno vedenje. Ko se pojavijo posledice, ki krepijo 
vedenje, povzročijo izginotje (odvzem) dražljaja. Beseda negativno pri negativnem 
ojačevanju ne pomeni, da je vedenje, ki je ojačevano, tudi negativno. Negativno in 
pozitivno ojačevanje sta povezani z dodajanjem ali odvzemanjem nečesa, kar sledi 
vedenju (prav tam). 

Woolfolk (2002) nadalje pojasnjuje, da si lahko okrepitve oziroma ojačevanja v 
časovnem kontekstu sledijo trajno (kontinuirano) in prekinjeno. Trajno ojačevanje 
pomeni, da se po vsakem ustreznem (pravilnem) odgovoru to ojača. Marentič 
Požarnik (2008) razlaga, da naj bi povratna informacija sledila čim prej in naj bi bila 
pretežno pozitivna. Na teh izsledkih se je razvilo programirano učenje, kasneje 
učenje s stroji, v današnjem času pa del učenja z računalniki. Prekinjeno ojačevanje 
(ojačevanje le po nekaterih odzivih) pomaga učencem, da ohranjajo spretnosti in 
naučeno, ne da bi pričakovali trajno ojačevanje. Pri prekinjenem ojačevanju lahko 
določamo količino časa, ki preteče med dvema ojačevalcema (intervalna shema), ali 
število odgovorov, ki so podani med dvema ojačevalcema (razmernostna shema) 
(Woolfolk, 2002). 

2.1.9 MODELNO UČENJE  
 

V strokovni literaturi najdemo za modelno učenje še druga poimenovanja, na primer 
učenje z opazovanjem in učenje s posnemanjem. Iz tega lahko sklepamo, da se 
učimo tudi ob opazovanju vedenja drugih in z opazovanjem posledic teh dejanj v 
določenih situacijah (Rozman, 1999). Naučimo se torej tudi brez aktivnega 
poslušanja, besedne razlage, vaje ali spodbude. Za svoj model si izberemo nekoga 
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iz svoje okolice in z učenjem, ki ni povsem zavestno in namerno, usvojimo dokaj 
zapletene oblike vedenja (Marentič Požarnik, 2008). Woolfolk povzema Bandurove 
ugotovitve, da ločimo med pridobivanjem znanja (učenjem) in delovanjem, ki ga 
lahko opazujemo in ki temelji na tem znanju, torej lahko več vemo in znamo, kot 
pokažemo navzven. Vendar mora učeči pri učenju z opazovanjem usmeriti svojo 
pozornost, graditi svoje predstave, si zapomniti, analizirati in se odločati. 

Bandura v svojem delu razlaga, da so za učenje z opazovanjem pomembni štirje 
medsebojno povezani procesi, ki jih moramo upoštevati: 

 pozornost (učenec je pozoren na vedenje modela),  

 retencija ali zapomnitev (učenec si zapomni opazovano vedenje), 

 izvajanje (učenec posnema vedenje modela lahko le občasno ali na miselni 
ravni) ter 

 ojačevanje in motivacija (učenec posnema vedenje, če in ko je motiviran, 
pomembno je tudi, ali se z modelovim vedenjem strinja (Bandura, 1971 in 
Kompare in Vadnov, 2007). 
 

Ob vsem tem niso zanemarljivi niti dejavniki, na katere nas opozarja Marentič 
Požarnik (2008) in ki imajo učinek na učenje z opazovanjem. To so: 

 značilnosti modela, 

 osebnostne lastnosti opazovalca in 

 značilnosti situacije. 
 

Modelno učenje vpliva na posameznika tudi na način, da se nauči novih oblik 
vedenja, okrepi že obstoječi način ravnanja in odstrani ali vzpostavi zavore vedenja 
(prav tam). 

Za višje razvite sesalce in tudi za človeka je značilen kompleksnejši oziroma 
sestavljeni način učenja. Med prvim in drugim letom starosti se sestavljeno učenje 
pojavi pri ljudeh in z razvojem se razvije na abstraktno raven. Zato ni nujno, da so pri 
reševanju problemov vsi elementi vidni – lahko so podani s simboli, števili, črkami, 
besedami in slikami (Kompare, 2011).  
 

2.1.10 UČENJE Z VPOGLEDOM (UVIDOM) IN RAZUMEVANJEM 

Ko človek premišljuje in rešuje probleme, se hkrati tudi uči, kar mu omogoča, da bo 
naslednjič bolj učinkovito reševal podobne probleme. Pečjak (1977) nadaljuje, da je 
učenje z vpogledom običajna oblika človeškega učenja, saj temelji na uvidevanju 
odnosov med dražljaji in odkrivanju smisla. Učeča oseba naglo, nenadoma integrira 
odnose v neki problemski situaciji. Spoznanje ostane dolgo neokrnjeno v spominu. 

Osnovni temelji učenja z uvidom so: 

 rešitev se pojavi nenadoma po opazovanju problema ali situacije. Reševanje 
se odvija na kognitivni osnovi in pride do miselne povezave izkušenj, 
zavedanja odnosa in prvin problema. Najprej se pojavi miselna rešitev, zatem 
se oblikuje vedenjski odziv,  

 priklic: ob reševanju podobne ali enake situacije se izzove priklic predstave o 
rešitvi problema, ki je trajnejša in dostopnejša v spominu, 

 omogočen je učni transfer (prenos) na podobne situacije. 
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Učenje z uvidom je torej povezano z mišljenjem in spominom (Kompare, 2011). Ta 
oblika učenja je neprestano prisotna v našem življenju. Izumi in inovacije so pogosto 
rezultati učenja z uvidom. Vsi smo že vsaj enkrat videli ali doživeli občutek, ki mu 
lahko rečemo tudi »eureka« ali trenutek »aha« (Claus, 2014).  

2.1.11 SENZORNO ALI ZAZNAVNO UČENJE 

Zaznavanje si razlagamo kot sposobnost uporabe čutil za sprejemanje podatkov iz 
okolja in njihovega razumevanja. Razumevanje občutenega na višji ravni pomeni, da 
se posredovane informacije združijo z znanjem in izkušnjami (Korelc in Groleger 
Sršen, 2013). 

2.1.12 PSIHOMOTORIČNO UČENJE 

Psihomotorično učenje je učenje spretnosti oziroma veščin. Pri tem gre za 
kompleksno zaporedje dejavnosti-gibov, ki jih izvajamo na bolj ali manj stalen način. 
Naučimo se jih z vajo in podkrepitvijo. Gre torej za gladko, natančno in pravilno 
izvajanje dejavnosti, ki vključuje uporabo mišic. Vse vključujejo tudi spoznavno 
vsebino (Marentič Požarnik, 2008).  

Motoriko sestavljata dve komponenti gibanja: informacijska, to je motorično znanje, in 
energijska, ki jo opredelimo kot motorične sposobnosti (Rajtmajer, 2011).  

2.1.13 BESEDNO UČENJE   

Besedno učenje je učenje besednega in nebesednega (nekega postopka) gradiva. 
Med najbolj enostavno besedno učenje štejemo vzpostavljanje asociacij – zvez med 
besedami oziroma njihovimi pomeni (zveze med dražljaji in reakcijami). Pomembni 
so trije asociativni zakoni, ki razlagajo nastanek asociacij po stičnosti (vsebine, ki jih 
doživljamo, se povežejo skupaj), podobnosti (vsebine, ki so podobne, se povežejo) in 
kontrastu ali nasprotju (vsebine, ki so si nasprotne, se povežejo). Podobno kot 
pogojni refleksi se tudi besedne asociacije utrjujejo s ponavljanjem. Poleg prostih 
asociacij razlikujemo še različne vrste vezanih asociacij. Proste asociacije naj bi 
nastajale na podlagi asociativnih zakonov, vezane pa usmerjajo še drugi dejavniki 
(navodilo, razumevanje navodila).  

Asociacije lahko ugotavljamo z asociativnim preizkušanjem, s čimer pridobimo 
posameznikova stališča, interese, težave. Z omenjenim preizkušanjem dobimo tudi 
podatke o pogostosti odgovorov, odnosu med stimulativno besedo in odgovorom, 
asociativnem reakcijskem času, nebesednem obnašanju preizkušanca in 
introspektivno poročilo preizkušanca. 

Nebesedno in besedno učenje ne potekata samo kot povezovanje posameznih 
elementov – refleksov ali besed, to je njihovih pomenov. Učenje je dostikrat celostno, 
kar pomeni, da se prej naučimo celoto kot dele (Musek, Pečjak, 1986). 

2.1.14 TRANSFER UČENJA 

Če predhodno naučeno znanje kadar koli vpliva na trenutno učenje in ko prejšnje 
reševanje problema vpliva ter deluje na reševanje nove težave, se pojavi transfer 
(Woolfolk, 2002).  
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Haskell (2000) v svojem delu razlaga, da transfer učenja ni izobraževalna in učna 
tehnika, temveč način razmišljanja, čutenja in predelovanja informacij. Transfer je 
osnova vsakega učenja in brez njega ne bi mogli spodbuditi vsakodnevnega 
mišljenja ter razmišljanja in tudi ne pridobiti motoričnih spretnosti. Transfer učenja je 
odgovoren za prenos od najpreprostejših zamisli do največjih dosežkov človeštva.  

Avtor (prav tam) poudarja, da bolj kot smo izurjeni v prenosu naučenega, bolj 
ustvarjalni in učinkoviti sta naše razmišljanje ter delovanje. Preprost vidik transferja 
znanja je ponazorjen z načinom besednega izražanja, denimo: podobno je, je 
enakovreden, na primer, je soroden, je enak kot, iz istega razloga, podobno, na isti 
način, spominja me na, je podoben, je primerljiv z, je analogen. Transfer vsebuje 
rabo figurativnega jezika z analogijami in metaforami.  

Avtor v nadaljevanju pojasnjuje, da je transfer nevrokognitivni mehanizem, ki je 
osnova mnogim pojavom. Transfer je osnova za duševno abstrakcijo, analogne 
odnose, klasifikacijo, generalizacijo, generično razmišljanje, indukcijo, konstantnost, 
izomorfne odnose, logično sklepanje, metafore in gradnjo mentalnih modelov. 

Da se transfer pojavi, se prvotno znanje vedno znova okrepi z večkratnimi primeri ali 
podobnimi koncepti v različnih kontekstih in na različnih ravneh ter v različnih obsegih 
(Haskell, 2000). 

Haskell razvršča transfer učenja na šest stopenj, ki temeljijo na presoji podobnosti: 

 nespecifičen transfer (vsako učenje je odvisno od neke povezave s preteklim 
učenjem), 

 aplikacijski transfer (se nanaša na to, kar se naučiš v posebnih situacijah), 

 transfer konteksta (ta raven se nanaša na uporabo – kar se nekdo nauči v 
nekoliko drugačni situaciji. Čeprav je naučena naloga popolnoma enaka, lahko 
spremembe v zvezi s tem pogosto povzročijo pomanjkanje transferja), 

 transfer bližine (ko se predhodno znanje prenese v nove situacije, ki so zelo 
podobne, vendar ne enake kot v predhodnih primerih), 

 transfer oddaljenosti (učenje situacij, ki so precej različne od prvotnega 
učenja. Kar po navadi imenujemo analogno sklepanje, je jasno vidno na tej 
ravni prenosa razmišljanja) in 

 premik ali ustvarjalni transfer (prenos učenja na način, ki vodi do več kot 
uvida. V novoodkritih podobnostih se v interakciji med starim in novim ustvari 
nov koncept). 

Vsaka opisana stopnja transferja temelji na presoji podobnosti. Kako podobni sta si 
stvari med seboj, je v veliki meri subjektiven pogled, in ni enostavnega načina 
razvrščanja v stopnje transferja.  

Razumevanje stopenj transferja učenja nam omogoča prepoznavanje, kako, kdaj in 
kje se transfer pojavi. Transfer učenja lahko razdelimo v dve osnovni kategoriji (vrsti): 
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 vrste znanja (deklarativno, proceduralno, strateško, pogojno in teoretično), na 
katerih temelji transfer učenja, in 

 posebne vrste transferja učenja. 

Prva kategorija ustreza petim vrstam znanja, druga je na podlagi samega transferja, 
a se medsebojno ne izključujeta. Transferji učenja, ki spadajo v omenjeni kategoriji, 
so:  

 vsebinski (angl. content-to-content transfer), 

 postopkovni (angl. procedural-to-procedural transfer), 

 transfer od deklarativnega do proceduralnega učenja (angl. declarative-to-
procedural transfer), 

 transfer od proceduralnega do deklarativnega učenja (angl. procedural-to-
declarative transfer), 

 strateški (angl. strategic transfer), 

 pogojni (angl. conditional transfer), 

 teoretični (angl. theoretical transfer),  

 splošni ali nespecifični (angl. general or nonspecific transfer), 

 besedni (angl. literal transfer), 

 navpični ali vertikalni (angl. vertical transfer), 

 lateralni (angl. lateral transfer), 

 nasprotni (angl. reverse transfer), 

 sorazmerni (proporcionalni) (angl. proportional transfer) in  

 relacijski (angl. relational transfer) (Haskell, 2000). 

Marentič Požarnik (2008) razlaga, da je transfer eden ključnih pojmov v teoriji učenja 
in izobraževanja na sploh. Transfer učenja je prenos učnega učinka s prejšnjega 
učenja na nadaljnje učenje, ki pa lahko deluje pozitivno ali negativno. Ko so učinki 
prejšnjega učenja pozitivni na nadaljnje učenje, govorimo o pozitivnem transferju. Ker 
pa učinki prejšnjega znanja in izkušenj ne delujejo vedno v pozitivni smeri pri 
nadaljnjem učenju oziroma so lahko negativni, je ta transfer negativni transfer.  

Transfer učenja lahko ločujemo še po drugih merilih. Eno izmed delitev poda 
Ausubel, ki ločuje vertikalni ali specifični transfer. V tem primeru se učinki prenašajo 
znotraj istega področja znanja ali predmeta s prejšnjega na nadaljnje učenje. To 
področje ima strogo hierarhično zgradbo, kjer je določeno predznanje pogoj za 
nadaljnje učenje (prav tam). Woolfolk (2002) dodaja, da specifični transfer omogoča, 
da se pravilo, dejstvo ali spretnost, naučena v eni situaciji, uporabi v drugi, zelo 
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podobni situaciji. Marentič Požarnik (2008) pojasnjuje, da horizontalni ali splošni 
transfer omogoča, da se učni učinki prenašajo širše, med predmeti, med teorijo in 
prakso, med šolskim učenjem in življenjskim dogajanjem. Woolfolk k temu dodaja, da 
omenjeni transfer vključuje uporabo načel in vedenja pri novih problemih, četudi so 
bila pogosto naučena v različnih situacijah.  

Woolfolk (2002) pove, da sta naslednjo delitev transferja učenja določila in opisala 
Gavriel Salomon ter David Perkins (1989). Prvi transfer učenja sta poimenovala 
avtomatični transfer, v katerega je vključen spontan, avtomatičen prenos utrjenih 
spretnosti. Dostop do avtomatičnega transferja omogoča pogosto urjenje spretnosti v 
zelo različnih situacijah, dokler ne postane izvajanje avtomatično. Druga vrsta 
transferja je transfer abstraktnega znanja, pri katerem se abstraktno znanje, naučeno 
v eni situaciji, uporabi v drugi situaciji oziroma se vanjo vključi. Vključevanje se lahko 
zgodi z naprej segajočim transferjem, kjer se pridobljeno znanje uporabi v 
prihodnosti, ali nazaj segajočim transferjem, kjer se iz naučenih situacij v preteklosti 
iščejo druge, ki se navezujejo na novonastalo situacijo in lahko pomagajo v 
trenutnem reševanju novega problema. 

K omenjenim transferjem učenja lahko dodamo tudi motorični transfer (učenje ene 
gibalne spretnosti ali športa vpliva na učenje drugih gibalnih spretnosti), transfer 
specifičnega znanja in čustveni transfer. V šolskem učenju imata pomembno vlogo 
vsebinski in proceduralni transfer, a med njima je treba poiskati pravo ravnotežje, še 
posebej ob razvijanju transferja, zaključuje Marentič Požarnik (2008). Prav tako 
pomembno vlogo pri pouku ima za učence transfer učnih strategij. Woolfolk (2002) 
dodaja, da učenci učne taktike in strategije lahko uporabljajo v zelo različnih 
situacijah, a težava se pojavi pri učencih, ki ne razumejo, da je določena strategija 
uporabna v novi situaciji, ali je ne znajo uporabiti v novem primeru. Phye in Sanders 
(v Woolfolk, 2002) navajata tri faze transferja učnih strategij: 

 fazo pridobivanja, kjer učenec prejme navodilo glede uporabe strategije in 
vadi, kdaj ter kako uporabljati strategijo, 

 fazo retencije, kjer vaja s povratno informacijo pomaga izpolniti uporabo 
strategije, in 

 fazo transferja, kjer učenci rešujejo nove probleme, ki so na prvi pogled 
drugačni, z enako strategijo. 

Faze so dobrodošla pomoč pri gradnji proceduralnega in strateškega znanja. 

2.2 TEORIJE UČENJA 

Psihologi so se v zadnjem stoletju ukvarjali z bistvom učenja, osnovnimi oblikami 
učenja, s tem, kaj se učimo, in s pogoji, zaradi katerih se sploh učimo (Marentič 
Požarnik, 2008). Oblikovali so več kot 50 teorij učenja. »Med skupine teoretičnih 
pogledov na učenje štejemo zlasti:  
 

 asociativistične, 

 (neo)behavioristične, 

 gestaltistične, 

 kognitivno-konstruktivistične, 

 humanistične in 

 kibernetično-informacijske teorije učenja« (Marentič Požarnik, 2008, str. 11). 
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V zgodovini se pojavi precej konceptov o učenju. Glavni koncepti učenja v 
20. stoletju so behaviorizem, gestaltpsihologija in würzburška šola psihologije, 
kognitivna psihologija, konstruktivizem in sociokonstruktivizem. 
 
De Corte (2013) navaja, da je za behavioristično razumevanje učenja značilno, da je 
učenje sestavljeno iz sprememb v vedenju, ki se zgodijo zaradi usvajanja, krepitve in 
uporabljanja asociacij med dražljaji iz okolja in opaznimi odzivi posameznika ali 
povezave. 

Gestaltpsihologija je k razumevanju učenja in mišljenja prispevala predvsem s 
študijami vpogleda: učimo se s pridobivanjem vpogleda, odkrivanjem strukture in 
posledičnim razumevanjem. Učenje z vpogledom se zgodi kot nenadna rešitev 
problema. Vendar pristop gestalt pri učenju ni prispeval veliko k poučevanju (Knoers, 
1996), ker je ostal razmeroma globalen (De Corte, 2013). 
 
Würzburška šola, ki jo je vodil Külpe, se je osredotočila na proučevanje mišljenja, 
predvsem na reševanje problemov. Temeljno mnenje zastopnikov würzburške šole je 
bilo, da reševanje problemov vodi določujoča namera: miselni proces je usmerjen k 
ciljem, nadzoruje pa ga naloga (De Corte, 2013). 
 
Kognitivna psihologija na ljudi ne gleda več kot na skupke odzivov na zunanje 
dražljaje, temveč jih vidi kot predelovalce informacij (De Corte, 2013). Svoje odzive 
načrtujemo, uporabljamo strategije, da si lažje zapomnimo, in gradivo, ki se ga 
učimo, organiziramo na sebi lasten način (Miller, Glanter in Pribram, 1960; Shuell, 
1986; Woolfolk, 2002). Zanimanje za pojem učenja in reševanja problemov se je 
kmalu umaknilo zanimanju za načine, na katere se znanje v razumu predstavlja, in še 
posebej za način, kako si ga zapomnimo (Woolfolk, 2002). Kognitivni pogled na 
učenje lahko najbolje opišemo kot splošno sprejeto filozofsko orientacijo. To pomeni, 
da se vsi kognitivisti v glavnem strinjajo o temeljnih idejah o učenju in spominu. 
Prepričani so, da je učenje rezultat naših poskusov osmišljanja sveta. Pri tem 
uporabljamo vsa psihična orodja, ki jih imamo na voljo. Načini, kako razmišljamo o 
situacijah, skupaj z našim znanjem, pričakovanji, občutki in interakcijami z drugimi ter 
okoljem vplivajo na to, kako in kaj se učimo (Andreson, 1995a, b; Bandura, 1986; 
Farnham-Diggory, 1994; Piaget, 1963; Woolfolk, 2002). 
 
Nekatere od sodobnih teorij učenja učence razumejo kot aktivne iskalce in 
obdelovalce informacij, pri čemer se opirajo prav na konstruktivistične postavke o 
nepretrgani graditvi oziroma konstruiranju novih struktur ter izboljševanju obstoječih – 
pri tem se dejanja in znanje asimilirajo ter akomodirajo (Fry idr., 2003, str. 10; Schunk 
in Zimmerman, 2003, str. 59). Teoretiki konstruktivizma kot enega od svojih 
konceptualnih utemeljiteljev navajajo tudi Kanta z njegovo trditvijo, da izkušnja vodi v 
oblikovanje splošnih pojmov ali konstruktov, ki so modeli realnosti (Marentič 
Požarnik, 2008, str. 31; prim. tudi Fry idr., 2003, str. 10). V tem kontekstu 
posamezniki aktivno konstruirajo svoje znanje, saj je učenje proces individualne 
transformacije (Fry, 2003, str. 10). S konstruktivistično perspektivo se spremenijo 
teoretske predstave, ki zadevajo procese komunikacije in učenja, naravo informacij in 
znanja, interakcije z drugimi in fenomene motivacije (Glasersfeld, 1995, str. 178; 
Vidmar, 2011). 
 
En način organiziranja konstruktivističnih pogledov deli konstruktivizem na dve obliki: 
psihološko in socialno (Palinscar, 1998; Phillips, 1997; Woolfolk, 2002). 
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2.2.1 ASOCIATIVISTIČEN POGLED NA UČENJE 

Asociativističen pogled poudarja, da se pri učenju ustvarjajo in krepijo asociativne 
zveze med raznimi vtisi (besede, številke, utrjujejo se asociacije), pri čemer ima velik 
pomen ponavljanje (Marentič Požarnik, 2008). Načelo stičnosti je vključeno v vse 
razlage učenja z asociacijami, ki pravi, da ko se dva ali več dražljajev pojavljajo 
skupaj dovolj pogosto, potem postanejo povezani (Wasserman in Miller v Woolfolk, 
2002). 
 
Eden prvih psihologov, ki se je zanimal in je tudi raziskoval procese učenja ter 
pozabljanja, je bil Hermann Ebbinghaus. S svojim delom je zaznamoval začetek 
programske eksperimentalne raziskave višjih miselnih procesov. Da bi se izognil 
vplivom prejšnjih asociacij na nove asociacije, se je domislil rešitve in uporabil 
nesmiselne zloge, ki so bili preprosti, nevtralni po pomenu in homogeni. Razvil je tudi 
nove metode za reguliranje stopnje učenja in merjenje količine zapomnitve. Z njimi je 
ugotavljal, kako je čas učenja odvisen od dolžine serije, števila ponavljanja in poteka 
pozabljanja. Bil je prvi, ki je opisal krivuljo učenja. Čas, potreben za pomnjenje 
povprečno nesmiselnih zlogov, strmo narašča s povečevanjem njihovega števila 
(Wozniak, 2014).  
 
Ebbinghaus je bil pionir raziskav na področju spomina na osnovi analiziranja 
predhodno naučenih nesmiselnih zlogov ter je raziskoval, kako in zakaj jih 
pozabljamo. Je predstavnik asociativistične tradicije, ki je pomnjenje razlagala kot 
ustvarjanje in utrjevanje asociacij med raznimi vtisi (Marentič Požarnik, 2008). Odkril 
je obstoj takojšnega spomina – danes je to poimenovanje nadomeščeno z drugimi 
poimenovanji. Raziskoval je dve vrsti spominskega priklica: zavestno prizadevanje in 
nezavedni ali samodejni priklic. Oba temeljita na asociativnih povezavah. Z 
raziskavami je ugotovil glavni vzrok pozabljanja, to je interferenco ali motnjo med 
spominskimi sledmi. Ugotovil je tudi, da je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju, 
kasneje pa se upočasni. Pri hitrosti pozabljanja sta pomembni smiselnost in vrsta 
gradiva. Ebbinghaus je tudi avtor krivulje pozabljanja (Areh, 2004). 
 

2.2.2 (NEO)BEHAVIORISTIČEN POGLED NA UČENJE 

Behaviorizem je smer v psihologiji, ki se osredotoča na proučevanje na zunaj 
opaznega vedenja. Na učenje gleda kot na ustvarjanje zvez med dražljaji in 
reakcijami. Mentalni procesi, kot so mišljenje, predstave, cilji in pričakovanja v 
organizmu, radikalnih behavioristov ne zanimajo, saj menijo, da ne morejo biti 
predmet znanosti, ker niso dostopni objektivnemu raziskovanju (Marentič Požarnik, 
2008). Behaviorizem poudarja vplive okolja ter zanemarja kognitivne procese in 
posameznikovo doživljanje, saj to ni dostopno objektivnemu opazovanju in merjenju. 
Teoretska spoznanja behaviorizma imajo pomemben vpliv na pedagoško prakso, 
denimo na ciljno usmerjenost pouka in uravnavanje vedenja učencev.  
 
2.2.2.1 EDWARD LEE THORNDIKE 

 
Mentalizem je staro prepričanje, da naša dejanja povzročijo miselni procesi, kot so 
naše misli, želje in pričakovanja. Je doktrina, ki meni, da je um zaprt v telesu in da so 
naše dejavnosti delno odvisne od duševnih vzrokov. Nekateri psihologi so zanikali, 
da je um ločen od telesa in da vpliva na fizikalne procese v telesu.  
V alternativi mentalizma se pojavi kar nekaj razmišljanj, da je dejavnost več kot 
gibanje mišic, da je naše duševno življenje del tega, kar počnemo. Čeprav je v tem 
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obdobju veljala ideja, da je razlika med miselno dejavnostjo in dejavnostmi 
nepremagljiva, je Thorndike zagovarjal prepričanje, da se duševni procesi lahko 
obravnavajo kot del tega, kar počnemo. Bil je prepričan, da jih je mogoče spremeniti, 
kot se lahko spremeni naše pasivno vedenje. 
 
Thorndikove raziskave so se začele z zapisi pripomb o učenju mačk pri pobegu iz 27 
različnih problemskih polj. Ocene pridobljenih rezultatov so temeljile na njegovi 
doktrini pravila učinka, kjer je ugotovil, da so bili odzivi povezani ali prekinjeni od 
situacije, odvisno od učinka, ki ga je dal odgovor. Ugotovil je, da zakon učinka 
zadostuje za učenje v prej omenjenih poljih, ter določil slabitev in krepitev povezave 
dražljaj-odziv. Thorndike je razvil svojo teorijo o izboru in povezovanju, ki opisuje, 
kako izpolniti pogoje za izbrani odgovor in kako ga povezati z razmerami, ki 
spremljajo ta odziv. 
 
Thorndike je videl svoje raziskovanje kot prispevek alternative mentalizmu. V vsej 
svoji karieri je trdil, da ista načela predstavljajo veliko našega vedenja, vključno z 
našimi mislimi in interesi.  
 
Zakon učinka je bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled. Po splošnem načelu bodo 
delujoče razmere delovale kot zadovoljstvo ali nejevolja, torej odvisno od 
pripravljenosti posameznika za določene posledice. Prav tako ne moremo 
pričakovati, da bo vse to vedno delovalo. Zakon učinka ima omejeno uporabnost, 
zato moramo biti pri izbiri in povezovanju zelo natančni ob spreminjanju vedenja ter 
moramo natančno vedeti, kakšno vedenje želimo doseči v določeni situaciji. 
 
Zakon učinka je še podkrepljen s sklopom pomožnih zakonov učinka. Zakon 
večkratnega odziva poudarja, da učeči prenese vrsto vedenja v nove situacije, ki 
določajo, kakšen bo odziv na začetku. Prinese tudi odnos (znan kot dispozicija) 
prilagoditve: pogoji učečega, ki določajo, kaj bo zadovoljstvo ali nejevolja. Učeči prav 
tako ugotovi, katera podobna pretekla izkušnja ga vodi, da vidi najpomembnejše 
vidike razmer (praksa razdrobljenega delovanja izbranega odziva), pa tudi katero 
delovanje bo močno pod vplivom preteklih in sedanjih situacij in katero vedenje bo na 
osnovi preteklih izkušenj v trenutnih razmerah potekalo po analogiji. To zadnje 
načelo asociativne preusmeritve se kasneje imenuje klasično pogojevanje in 
ugašanje dražljaja.  
 
V začetku 1930. leta je Thorndike nekoliko spremenil stališče do zakona o 
izvrševanju in zakona negativnega učinka. Mnenje o delovanju kazni je le posredno 
razširjeno mnenje, ki je obstajalo več let, dokler niso pozneje dokazali učinkov 
kaznovanja.  
 
Pripadniki gestaltpsihologije – predvsem Köhler, ki je v svoje delo vključil tudi 
Thorndikovo teorijo o učenju na poskusih in napakah – so tolmačili učenje kot 
naključje s posledicami mehanskega vključevanja povezav dražljajev in odzivov. 
Poudarili so pomen uvida, vendar so se zelo malo ukvarjali z učno izkušnjo, ki 
omogoča vpogled v uvid. Harlow je dokazal pojav učenje učenja, kar nakazuje na 
izkušnje, ki so potrebne za pojav nenadne rešitve. 
 
Thorndike se je vse življenje doživljal kot osnovni znanstvenik, čeprav je velik del 
svojega raziskovalnega dela usmerjal v praktično uporabo. Bil je močan zagovornik 
vpliva dednosti, dejavnika, za katerega je menil, da daje veliko omejitev v 
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izobraževanju. Njegovo delo v ocenjevanju odnosa, želje in interesov se zdi z vidika 
modernih standardov primitivno, ampak je v veliki meri prispevalo k prepričanju, da je 
tudi obstoječa duševnost predmet natančne meritve (Malone, 1990, str. 29–53). 
 
2.2.2.2 IVAN PETROVIČ PAVLOV 

Pavlov je bil že leta 1927, ko se je pojavil prevod njegovega psihološkega dela, 
dobro znan po svojem delu v fiziologiji. Že prej so bile znane novice o pogojnem 
refleksu, saj so ga nekateri uporabljali v svojih teoretskih zapisih. Njegov način 
gledanja na stvari ima velike prednosti. Njegov cilj je bil izdelati načela, ki urejajo 
delovanje možganske skorje, »sedež uma«. Pri tem prizadevanju je uporabil živali in 
pogojni refleks kot glavno sredstvo komunikacije z možgani. Po 20 letih raziskav je bil 
izdelan model delovanja možganov, ki temelji na področjih ekscitacije (vzdraženja) in 
inhibicije (zadrževanja).  
 
Zanimiv je pogled Pavlova na ljudi: vidi jih kot žive stroje, ne pa kot nežive robote, ki 
so vodeni z ločenim umom. Pri svojem delu je uporabil pogojni odziv kot sredstvo za 
proučevanje delovanja možganov, ne pa kot enoto, v kateri bi analizirali vse vedenje. 
Rodimo se z nizom refleksnega vedenja (angl. UCRs – unconditioned responses), ki 
ni odvisen od pridobljenih izkušenj. To so brezpogojni refleksi, ki so izzvani z nizom 
brezpogojnih dražljajev (angl. UCSs – unconditioned stimuluses). Z izkušnjami se 
novi dražljaji povežejo z brezpogojnimi dražljaji in s tem pridobijo možnost izvajanja 
reakcij, podobnih brezpogojnim odzivom. Tako so pogojeni odzivi pridobljeni in njihov 
seštevek predstavlja vse tisto, kar kasneje določa naše vedenje in izkušnje. Na ta 
način se je pes Pavlova začel sliniti ob zvoku zvonca in tako pridobimo vse reakcije, 
ki jih imamo sedaj, nismo pa jih imeli kot novorojenčki (Malone, 1990, str. 55–90). 
Proučeval je učenje kot nastajanje pogojnih refleksov, to je nastajanje novih zvez 
med prej nevtralnim dražljajem in brezpogojno (nenaučeno) reakcijo. Pomembno je 
bilo ponavljanje: novi dražljaj se je moral čim večkrat pojaviti skupaj z brezpogojnim, 
preden je sam sprožil pogojno reakcijo (Marentič Požarnik, 2008, str. 14). 
 
Pavlov in kasneje tudi drugi raziskovalci so proučevali pridobitev ter ugašanje 
klasičnega pogojevanja. Pogojevanje je lahko spodbujevalno ali zaviralno, odvisno 
od tega, ali pogojni dražljaj signalizira brezpogojni dražljaj ali njegovo odsotnost.. Za 
način, kako je novi pogojni dražljaj ločen od izvornega pogojnega dražljaja v učnem 
procesu, je danes veliko zanimanja.  
 
Med psihologi še vedno obstaja zanimanje, kaj se naučimo v klasičnem pogojevanju. 
Obstajajo dokazi za povezavo dražljaj-dražljaj in dražljaj-odziv, prav tako je 
dokazano, da brezpogojni dražljaji v klasičnem pogojevanju ne delujejo na enak 
način kot nagrada v instrumentalnem pogojevanju. Kljub temu pa razlikovanje med 
klasičnim in instrumentalnim pogojevanjem kot bistvena oblika učenja ni povsod 
sprejeto.  
 
Klasično pogojevanje vpliva na naše vedenje ves čas in lahko ga dejansko 
uporabljamo za ta namen (Malone, 1990, str. 55–90). 
 
 
2.2.2.3 JOHN BROADUS WATSON  

Pred letom 1915 se je Watsonovo raziskovanje omejevalo na živalsko vedenje in 
znanje podgan pri iskanju izhoda iz labirintov. Zanimala sta ga tudi barvni vid in 
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posnemanje pri opicah. Po omenjenem letu se je njegovo raziskovanje osredotočilo 
na razvoj otrok.  
 
Watson je večkrat poudaril, da ni ustanovitelj behaviorizma, je pa njegov najbolj vneti 
raziskovalec.  
 
Pomembno je omeniti, da Watson ni zanikal obstoja vida, sluha, mišljenja, upanja in 
spomina. To so bile zanj stvari, ki jih počnemo. Prav tako je zelo jasno določil cilj 
psihologije: z razumno gotovostjo napovedati, kaj bodo ljudje v določeni situaciji 
storili. Kakšen odziv je mogoče pričakovati glede na dražljaj, ki je opredeljen kot 
zunanja ali notranja izkušnja, oziroma kakšna situacija omogoča tak odziv? V vseh 
primerih raziskanih in odkritih dražljajev, ki zahtevajo takšno ali drugačno vedenje, 
naj bi dražljaji omogočali vplivanje na vedenje; napoved, ki prihaja iz teh odkritij, 
omogoča nadzor. 
 
Leta 1919 je predstavil nekaj slik nevronskih struktur, saj je bila zanj pomembna 
njihova dejavnost. Pomembna je dejavnost omenjenega sistema kot celote. Lahko bi 
rekli, da smo nadzorovani z zunanjimi dražljaji in situacijami. 
V svoji teoriji pojasnjuje, da nas oblikuje to, s čimer smo se rodili, oziroma skupek 
dednih (refleksnih) reakcij, ki jih izzovejo posebni dražljaji. Večji pomen je pripisoval 
doživljanju. 
 
Zanimiva je tudi njegova misel, da nas narava sama uči, kako se pravilno odzvati na 
okolje okrog sebe, da torej lahko tudi mi uredimo pogoje za želeno vedenje in 
odpravimo neželeno vedenje.  
 
Watson razlaga učenje predvsem kot izhod v sili; dražljaji spodbujajo reakcije, ki se 
nadaljujejo, dokler se dražljaji na neki način ne odstranijo. V primeru škodljivega 
dražljaja pride do odstranitve, ko se sami umaknemo iz njegove prisotnosti. Pri 
ponavljajočih se dražljajih izkušnje vodijo do nastanka navad, ki so sestavljene iz 
reakcij, ki so se najpogosteje in v manjšem časovnem razmaku pojavljale v 
prisotnosti teh dražljajev.  
 

Watson razume razmišljanje kot govor samemu sebi (notranji govor), vendar to ne 
pomeni le verbalne dejavnosti. Razmišljanje lahko vključuje celotno telo, vključno z 
notranjimi organi. Watson priznava zavestno dejavnost; pogosto lahko upoštevamo, 
da razmišljamo, vendar hkrati tudi gledamo in poslušamo. A ne gre za posebno 
obstajanje zavesti, ki se razlikuje od skupka našega razmišljanja, gledanja, 
poslušanja ali podobnih dejavnosti. 
 
V svojem življenju pridobimo čustvene navade – nekatere najpomembnejše so 
določene v otroštvu in mladosti. Watson je verjel, da lahko starši storijo veliko škodo 
svojim otrokom, in bil je eden izmed pionirjev pri zdravljenju naučenih strahov. 
Poudaril je pomen okolja pri vplivanju na otrokov razvoj, nasprotoval pa je poudarku 
na dednosti. Opazovanje otrok ga je prepričalo, da imamo mnogo instinktivnih 
vedenj, ki pa so zelo osnovna. Watsonov argument proti dedovanju – prirojenim 
lastnostim – je bil pogosto kritiziran kot skrajen z neprimernim stališčem. Našel je 
precej ugotovitev glede nagonskih in pogojevanih odgovorov dojenčkov. V obdobju 
od leta 1915 do 1920 je proučeval na desetine dojenčkov v daljših obdobjih. 
Proučeval je razvoj od preprostih reakcij, kot je pomežik očesa, ko se objekt hitro 
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približuje, do bolj zapletenih usklajenih gibov. 
 
Watson je videl cilj psihologije kot napovedovanje in nadzor vedenja. Zanimalo ga je, 
kakšno vedenje lahko pričakujemo glede na trenutno stanje in obnašanje – kateri 
dejavniki so ga povzročili. Po njegovem mnenju vedenje vključuje mišično dejavnost, 
razmišljanje, pogovor, predstavljanje, čustvovanje ali kar koli drugega, kar lahko 
izvedemo kot dejavnost. Vedenje je opisal v smislu dražljajev in odzivov. Watson je 
nasprotoval pojasnilu vedenjskega pojava na osnovnih mehanizmih. Učenje je videl 
kot prilagoditev, kjer dražljaji in razmere izzovejo vedenje, ki ostaja, dokler se dražljaj 
ne umakne. Sprejel je pogojni refleks Pavlova kot začasni model učenja, vendar je 
bila njegova interpretacija tega, kar bi lahko imenovali pogojeni odziv, precej široka 
(Malone, 1990, str. 93–118).  
 
Naslednja faza behaviorizma je bila neobehaviorizem, katerega predstavniki so 
Tolman, Hull in Skinner. Kot njihovi predhodniki behavioristi so tudi neobehavioristi 
verjeli, da sta študija učenja in poudarek na objektivnih opazovalnih metodah del 
znanstvene psihologije. Neobehavioristi so skušali bolj samozavestno formalizirati 
zakone vedenja. Neobehaviorizem odstopa od klasičnega behaviorizma v tem, da 
poudarja interakcijo med posameznikom in okoljem. Učenje za neobehaviorista ni 
odvisno samo od neposrednih zunanjih ojačitev. Povečave ojačitve lahko omogoča 
učenje s spodbujevalnimi učinki. Poleg tega imajo lahko pomembno vlogo pri učenju 
različne oblike samoojačitve (Weidman, 2014). 
 
2.2.2.4 CLARK LEONARD HULL 

Teorija Clarka Hulla je bila sistematična in je spodbudila veliko raziskav. Hull je 
vztrajal pri strogem spoštovanju znanstvene metode, ki zahteva dobro nadziranje 
poskusov in količinsko dobljenih podatkov. Formulacija deduktivne teorije učenja 
vključuje vrsto postulatov, ki naj bi se sčasoma testirali z eksperimentiranjem. Teorijo 
sestavlja 18 postulatov in 12 posledic, navedenih v matematični in ustni obliki. 
Hullova teorija vsebuje tudi vmesne spremenljivke, konstrukte, ki so prevzeti, vendar 
nikoli zares del eksperimentalnega preverjanja. 
 
Hullov sistem je zapleten in se močno opira na matematične priprave s podrobnimi 
spremembami, ki se sistematično razvijajo v času. Hullova teorija učenja se je 
osredotočila na nujnost okrepitve, ki je opredeljena v smislu »zmanjšanja pogona« 
(lakote, žeje, občutka mraza ...). Ko se doseže cilj pogona (hrana, voda, toplota ...), 
se pogon zmanjša, vsaj začasno. To znižanje služi kot ojačevalec učenja. Hull je 
domneval, da se učenje zgodi le z okrepitvijo odgovorov, ki vodijo do zadovoljitve 
potreb preživetja – to je torej zmanjšanje biološkega pogona. Po Hullovem mnenju je 
vedenje rezultat nenehne in kompleksne interakcije dražljajev, organizma ter okolja.  
 

Hulla niso zanimali samo operativni opisi, ki jih je bilo mogoče opazovati. Prav tako ni 
zanikal kognitivnih vidikov, kot so namen, ideja, inteligenca, spoznanja, vrednote in 
znanja. Ker teh vidikov ni bilo mogoče neposredno opazovati, jih ni vključil kot del 
svojih teoretičnih konstruktov. Oblikoval je kompleksen račun za merjenje količine 
vedenja.  
 
Hullovo delo je bilo deležno kritik, ker je domneval, da bodo njegovi zakoni 
obnašanja, ki so bili pridobljeni v poskusih s podganami, razlagali vse človeško 
vedenje, vključno s socialnim vedenjem. Medtem ko njegova teorija ni dodala 
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velikega prispevka k trenutnemu razumevanju učenja, je kljub temu prispevala k 
metodologiji za eksperimentiranje pri teoriji učenja. 
 
Hullova teorija zmanjšanja pogona je bila kot splošna teorija učenja, ki je pomagala 
navdihniti nadaljnje delo drugih raziskovalcev. Miller in Dollard sta uporabila Hullovo 
osnovno teorijo širše, vključila sta tudi socialno učenje in posnemanje, vendar sta 
predlagala, da ni nujno, da so motivacijski dražljaji vezani na potrebe preživetja 

nekega organizma (Sahakian in Kearsley, 2014). 

 
2.2.2.5 EDWARD CHASE TOLMAN 

Tolman je v nasprotju z mentalizmom poudaril študijo molarnega vedenja, za katero 
so značilni zaznavanje, namen in vedenje. Vse to se nanaša na opisne značilnosti 
vedenja, opredeljene v zvezi s ciljem, kar je bilo mišljeno z molarnim vedenjem.  
 
Bil je eden prvih psihologov, ki je uporabljal vmesne spremenljivke, kot so namen, 
zaznavanje, prilagoditev vedenja in pričakovanja, ki jih je izpeljal iz opazovanja 
pomembnih vedenj v poizkusih s podganami. Zagovarjal je tudi, da okrepitev oziroma 
nagrada ni potrebna pri učenju. Izkušnje vodijo do oblikovanja pričakovanj ali končne 
pripravljenosti, ki se pokaže ob prisotnosti motivacije (ta pa je zahteva za cilj 
predmeta). Učenje je sestavljeno iz spoznanj, razporejenih v kognitivnem zemljevidu, 
in končnih pričakovanj, povezanih s posameznimi značilnostmi zemljevida. Aktivno 
končno pričakovanje je bilo označeno z gestalt terminom »pričakovanje«, ki se 
pojavlja v treh oblikah: kot razpoloženjska percepcija, pomnjenje in sklepanje. 
Tolman je bolj kot ostali behavioristi poudaril zmogljivost teles. Zmogljivost vključuje 
sposobnost razlikovanja, spominjanja, sklepanja, tvorjenje enakovrednih prepričanj in 
uporabo različnih polj zaznavanja ter zapostavlja pogone in učenje različnih vzorcev. 
Tolman je poudaril funkcijo pogojnega dražljaja. Klasično, instrumentalno in 
namensko učenje je obravnaval kot načine, s katerimi elementi kognitivnega 
zemljevida postanejo organizirani. 
 
Čeprav je poudaril pomen spoznavanja, nikakor ni bil pripravljen sprejeti zasebne 
izkušnje kot legitimnega dela znanosti o vedenju. Na mišljenje in zavest je gledal kot 
na nadomestno vedenje, čeprav vedenje ne pomeni, da morata biti prisotna mišično 
gibanje in napetost. 
 
V svoji teoriji je dokazal, da izkušnje vodijo do nastanka kognitivnih zemljevidov ter 
končne pripravljenosti oziroma pričakovanj in okrepitev, ni pa nujno, da pride do 
učenja. V svojem delu je dokazoval latentno učenje, nadomestne poskuse in napake, 
iskanje dražljajev, prostorsko učenje, enakovrednost odziva in pričakovano nagrado. 
Tolmanu so očitali poudarjanje cilja, to je vodenega naravnega vedenja, in pretirano 
uporabo posrednih spremenljivk.  
 
Tolmanova teorija je skušala pokazati aplikacije na pojave regresije, fiksacije, 
izpodriv agresije in izobraževanja. Omenjeni predlogi se nanašajo le na dejavnike, ki 
vodijo od širokih k ozkim kognitivnim zemljevidom, a v resnici se ne razlikujejo od 
tega, kar večina drugih teorij nakazuje. Usmerjenost Tolmanove teorije je povratek 
ponovnega zanimanja za kognicijo na splošno, tako ljudi kot živali (Malone, 1990, 
str. 189–220). 
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2.2.2.6 BURRHUS FREDERIC SKINNER 

Ko je Watson zapustil akademsko psihologijo, so drugi behavioristi postajali vplivnejši 
in predstavljali so nove oblike učenja, ki so bile drugačne kot klasično pogojevanje. 
Med pomembnejšimi je bil Skinner, saj je bil njegov pogled manj skrajen kot 
Watsonov. Verjel je, da imamo um, vendar je bolj produktivno raziskovati in opazovati 
vedenje kot notranje mentalno dogajanje. Najboljši način za razumevanje vedenja je 
vpogled v vzroke dogajanja in posledic. Ta pristop je poimenoval operantno 
(instrumentalno) pogojevanje. Skinnerjeva teorija operantnega pogojevanja je 
temeljila na delu Thorndika, saj je zakon učinka nadgradil in razširil v teorijo 
podkrepitve (McLeod, 2007). 
 

Skinner je bil zadržan do logičnega pozitivnega stališča, da se vse, kar vemo, 
naučimo z neposrednim opazovanjem in uporabo svojih čutov. Odvisna 
spremenljivka, vključena v izobraževanje, je sprememba v vedenju, ki se lahko 
neposredno opazuje. Natančneje je to frekvenca, s katero se pojavi specifično 
vedenje – je odvisna spremenljivka. Namesto da bi Skinner opredelil in opisal 
vedenje, šteje pogostnost (frekvenco), ki sledi dogodku. Glavna neodvisna 
spremenljivka v učenju za Skinnerja je okrepitev učenja (Hannum, 2014). 
 
Že leta 1930 je Skinner v svojih zapiskih začrtal strategijo za odkritje vedenjskih enot, 
to je refleksov. Trdil je, da so statični in dinamični zakoni refleksa bolj zanesljiva 
sredstva za identifikacijo refleksov kot anatomska pot. Prav ta strategija omogoča 
identifikacijo pogojnih refleksov in operantov (namernih oziroma hotenih dejanj, 
usmerjenih na cilj). Refleksi, pogojni refleksi in operanti so vedno opredeljeni kot 
korelacija med dražljajem ter odzivom (ali odzivom in dražljajem v primeru operanta), 
ki sta določena na ravni specifičnosti, na kateri se spremembe redno pojavljajo kot 
posledica manipulacij tretjih spremenljivk, kot so lakota, čustva, utrujenost (Malone, 
1990, str. 221–275). 
 
Skinner je bil prepričan, da načela klasičnega pogojevanja veljajo le za manjši del 
naučenega vedenja, saj večji del človekovega vedenja predstavljajo operanti, in ne 
refleksi. Vedenje, kot odziv ali dejanje, je preprost opis tega, kar dela oseba v 
določeni situaciji. To lahko razumemo tako, kot da je vedenje stisnjeno med dva niza 
vplivov okolja: predhodnega (predhodne dogodke) in tistega, ki mu sledi (posledice) 
(Skinner, 1950 v Wooolfolk, 2002). To korelacijo lahko prikažemo kot predhodni 
dogodki–vedenje–posledice ali PVP. A vedenje se vedno nadaljuje, zato dane 
posledice postanejo predhodni dogodki v naslednji sekvenci PVP. Raziskave 
operantnega vedenja so pokazale, da ga lahko spreminjamo s spreminjanjem 
posledic ali predhodnih dogodkov ali obojega (Woolfolk, 2002, str. 158). 
 
Prav v Skinnerjevi teoriji podkrepitve je podkrepitev posledica, ki sledi določenemu 
vedenju in omogoča povečanje možnosti, da se bo to vedenje spet pojavilo. Pri tem 
ločimo pozitivno podkrepitev kot dražljaj, ki zadovoljuje neko biološko potrebo, 
primarno podkrepitev in na drugi strani izpeljano potrebo (po priznavanju, 
spoznavanju novega kot pohvala, informacija o pravilnosti) kot sekundarno 
podkrepitev. Poznamo tudi negativno podkrepitev kot stanje, ki se mu želi organizem 
izogniti. Vendar negativna in pozitivna podkrepitev ne delujeta simetrično, saj 
pozitivna podkrepitev poveča pogostost pojavljanja neke reakcije, negativna pa 
pogosto povzroča strah, jezo in druga negativna čustva, zlasti, če gre za 
neprijetnejše dražljaje, na katere organizem nima vpliva.  
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Skinnerjev model učenja imenujemo operativno ali instrumentalno pogojevanje, ker je 
akcija organizma operacija (nameren in zavesten gib) in hkrati sredstvo – instrument 
za dosego cilja. V svojih preizkusih ni raziskoval samo postopka za oblikovanje 
vedenja, temveč so ga zanimali tudi učinek stalne in prekinjene podkrepitve na 
trajnost naučenih reakcij, proces ugašanja in spontano izboljšanje reakcij po daljšem 
presledku brez podkrepitve. Skinnerjevi preizkusi so imeli vpliv na vzgojne in 
terapevtske postopke ter šolsko učenje. Prav iz preizkusov z otroki se je razvilo 
programirano učenje, pozneje učenje s stroji, na podobnih principih pa v zadnjem 
času sloni tudi vsaj del učenja z računalniki (Marentič Požarnik, 2008, str. 15). 
 
2.2.3 GESTALTISTIČEN POGLED NA UČENJE 

V Evropi sta se pojavili vzporednici behaviorističnim teorijam v prvi polovici 
20. stoletja: gestaltpsihologija in würzburška šola psihologije mišljenja. Obe sta 
izražali nestrinjanje z razumevanjem psihologije kot znanosti o vedenju, saj je bilo 
preveč mehanistično. Prav predstavniki gestaltpsihologije so dodali precejšen 
prispevek k našemu razumevanju zaznavanja. 
 
Glavno razumevanje gestaltpsihologije je izraženo v nemški besedi Gestalt, ki 
pomeni organizirano strukturo, ne pa skupka delov. Predstavniki gestaltpsihologije – 
med njimi so vidnejši Wertheimer, Köhler in Koffka – so dokazovali, da človeškega 
obnašanja ne moremo razumeti v celoti, če ga razgradimo na njegove sestavne dele. 
Poudarili so, da ga moramo proučevati kot celoto. Um razlaga senzorične podatke s 
pomočjo urejevalnih principov, ki ljudem pomagajo zaznavati celotne podobe – 
»geštalte« (Bigge, 1971 v De Corte, 2013).  
 
Gestaltpsihologija je k razumevanju učenja in mišljenja prispevala predvsem s 
študijami vpogleda: učimo se s pridobivanjem vpogleda, odkrivanjem strukture in 
posledičnim razumevanjem. Učenje z vpogledom se zgodi kot nenadna rešitev 
problema. Vendar gestalt pristop pri učenju ni prispeval veliko k poučevanju (Knoers, 
1996 v De Corte, 2013).  
 
2.2.3.1 MAX WERTHEIMER 

Med svojo zaposlitvijo na Dunaju je Wertheimer začel izražati svoje misli, ki so 
kasneje postale bistveni sestavni del gestaltpsihologije.  
 
Najprej je začel z izvajanjem raziskav o glasbi ter razmišljanju umsko prizadetih in 
primitivnih ljudi. V svojem delu o glasbi je potrdil, da melodije ni mogoče razumeti 
zgolj v smislu njenih posameznih not, in prikazal je, da prepoznavanje spremenjene 
melodije ni odvisno od števila spremenjenih not, temveč od položaja not v strukturi 
melodije. Pomen posamezne note je odvisen od položaja, vloge in funkcije v melodiji. 
V omenjeni raziskavi je ugotovil, da so otroci sposobni rešiti problem, če lahko 
razumejo strukturne zahteve. 
 
V raziskavi je prišlo do primerov numeričnih struktur ali »celote«, ki je ni mogoče 
razumeti tako, da bi jo samovoljno delili na dele, se učili teh delov ločeno, nato pa 
opisali celoto kot vsoto posamezne analize. Čeprav je parcialna analiza primerna za 
določanje agregatov ali struktur, obstajajo še druge, ki niso primerne za to. Analiza 
celote se mora začeti s poskusi, da se odkrijejo naravne strukture in funkcionalne 
lastnosti ali deli pojavov, ter nadaljevati s proučevanjem mesta, vloge in funkcije 
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določenih delov v celotni strukturi. Ta pristop je bil kasneje poimenovan metoda »od 
zgoraj«, ki se je razlikovala od metode »od spodaj«.  
 
Da bi to idejo vzpostavil na bolj natančen način, je Wertheimer poiskal primere s 
področja zaznavanja. S pomočjo stroboskopa, nameščenih papirnatih trakov z nizom 
linij slike za sliko, igrače, je dobil pričakovane rezultate: s spreminjanjem časovnega 
intervala med izpostavljenostjo linij je ugotovil, da lahko vidi eno vrstico za drugo, da 
dve liniji stojita druga ob drugi ali da se črta premika iz enega položaja v drugega. To 
navidezno »gibanje« je postalo znano kot Phi fenomen (Luchins, 2014). 
 
2.2.3.2 WOLFGANG KӦHLER 

Köhler je bil eden izmed ustanoviteljev gestaltpsihologije. Bil je znan po svojem opisu 
učenja z vpogledom, ki je bil testiran na živalih, zlasti šimpanzih (Luyster, 2014). 
 
Köhler je pri enem izmed poskusov obesil kos sadja iz dosega šimpanzov. Nato je 
šimpanzom dal tri škatle in dve palici. Ko so šimpanzi ugotovili, da sadja ne morejo 
doseči niti s skokom, so začeli reševati problem. Najprej so manjšo palico dali v 
večjo, tako da so dobili dolgo palico, s katero so sklatili viseče sadje. Nato so škatle 
naložili drugo na drugo, kar jim je omogočilo plezanje na vrh, in tako so dosegli sadje. 
Učimo se na različne načine: včasih je učenje posledica neposrednega opazovanja, 
drugič je rezultat izkušenj osebnih interakcij z okoljem. Köhler je poimenoval novo 
opaženi način učenja učenje z vpogledom. Köhlerjeva teorija učenja z vpogledom je 
na podlagi teh opažanj zgodaj postala argument za vključevanje spoznavanja ali 
mišljenja v učnem procesu (Clause, 2014). 
 
2.2.3.3 KURT KOFFKA 

Koffka je skupaj s Köhlerjem in Wertheimerjem ustanovil teoretično ter 
eksperimentalno osnovo gestaltpsihologije, kasneje pa je pomagal utemeljiti teorijo 
gestaltpsihologije. Njihov pristop je zavrnil sistematično psihologijo 19. stoletja, ki je 
skušala zmanjšati izkušnje in dojemanje v manjše dele ali občutke. Namesto tega so 
zavzeli celovit pristop k percepciji. Koffka je nadaljeval s svojimi eksperimentalnimi 
raziskavami na področju vizualne percepcije in začel se je nov študij spomina ter 
mišljenja. 
 
Eno njegovih glavnih del se nanaša na gestalt teorijo razvojne psihologije. Trdil je, da 
otroci najprej zaznavajo in se odzivajo celostno. Šele kasneje so sposobni zaznati 
posamezne občutke, ki sestavljajo celoto. S knjigo Rast uma je naredil velik premik v 
izobraževalni teoriji in praksi od mehanskega učenja, učenja na uvid do učennja z 
razumevanjem. 
 
Koffka je spodbujal gestaltpsihologijo v Evropi in jo predstavil tudi v Združenih 
državah Amerike. Odgovoren je bil za sistematizacijo gestaltpsihologije v koherentno 
telo teorij. Gestalt teorijo je razširil na razvojno psihologijo, njegove ideje o percepciji, 
razlagi in učenju so vplivale na ameriške izobraževalne teorije ter politiko (Alic, 2014). 
 
Gestaltisti so razvili sklop načel za razlago organizacije zaznav ali kako so manjši 
predmeti združeni v obstoječo celoto. Ta načela so poimenovana zakoni zaznavne 
organizacije: 

 zakon podobnosti, 

 zakon strnjenosti, 
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 zakon bližine, 

 zakon kontinuitete in 

 zakon sklepanja (Cherry, 2014).  
 

Glede na gestalt teorijo, ki je splošno znana kot zakon enostavnosti, ljudje vsak 
dražljaj dojemajo v njegovi »najbolj preprosti obliki«. Glavni poudarek teorije je 
»združenje« in celotna teorija poudarja dejstvo, da celota ni večja od vsote svojih 
delov. Princip delovanja možganov je celovit in ima samoorganizacijsko nagnjenje. 
Dejavniki, ki določajo načelo skupine, so znani kot zakoni organizacije: 

 bližina (elementi so običajno združeni na podlagi neposredne bližine), 

 podobnost (elementi, podobni med seboj, se nagibajo k združevanju), 

 sklepanje (elementi so združeni skupaj, če so del entitete) in 

 enostavnost (elementi so organizirani v poenostavljene slike, ki temeljijo na 
simetriji, gladkosti in pravilnosti) (Pappas, 2014). 

 
De Corte navaja, da se je würzburška šola, ki jo je vodil Külpe, osredotočila na 
proučevanje mišljenja, predvsem na reševanje problemov. Temeljna domneva 
predstavnikov würzburške šole je bila, da reševanje problemov vodi določujoča 
namera: miselni proces je torej usmerjen k ciljem, nadzoruje pa ga naloga. Poleg 
tega De Corte omenja, da je Selz na podlagi te ideje proučeval miselne procese in 
odkril, da je dobro mišljenje odvisno od uporabe ustreznih metod reševanja 
problemov in da obstajajo specifične metode za vsak posamični problem (De Corte, 
2013, str. 39–40). 
 
2.2.3.4 Würzburška šola 
 
Predstavniki würzburške šole so Oswald Külpe, Karl Marbe, Karl Bühler in Narziss 
Ach. Oswald Külpe je najprej začel z uporabo eksperimentalne metode za preiskavo 
višjih psihičnih procesov: misli in hotenja s pomočjo sistematične introspekcije in 
njihovo sistematično samoopazovanje (Karl Marbe), ter tako odprl psihološke 
raziskave na področjih sodbe, razumevanja vedenja in tolmačenja. Najbolj znana je 
njegova raziskava o vplivu stališč in nalog o zaznavanju ter poteku odpoklica in misli. 
Svoje delo je osredotočil na idejo misli brez podob, kar ima objektiven pomen, ki se 
pridobi z izkušnjami, ki pa niso nujno povezane s posebnimi besedami, simboli in 
znamenji (Markov, 2014).  
 
Karl Marbe se je nadvse zanimal za nove postopke uporabnega raziskovanja. Lahko 
ga poimenujemo »izumitelj« nadzorovanega samoopazovanja. Beseda dražljaj je bila 
predstavljena osebi, ki se je morala nanjo odzvati z glasnim odgovorom. Takoj 
zatem, ko je izgovorila odzivno besedo, je morala poročati o vseh zavestnih dogodkih 
od besede dražljaj do konca reakcije. Ker pa samoopazovanja v prvih raziskavah 
niso bila plodna, je Marbe uporabil naloge, ki lahko prikličejo obsežnejše zavestne 
dogodke (Hoffmann in Stock, 2014).  
 
Karl Bühler je dal velik prispevek k würzburški šoli, ki je poudarjala misli brez podob. 
Dokazal je, da je um sposoben povsem abstraktnega mišljenja in ni treba, da 
uporabljamo slike ali pretekla opazovanja, da si zamislimo idejo. Z branjem besedil 
ali postavljanjem vprašanj opazovancem je dosegel, da so razmišljali, nato je meril 
čas odziva/odgovora, zatem pa so mu opisovali svoje izkušnje. To metodo je 
poimenoval postopek poizvedbe (britannica.com, 2014). Bühlerja je natančna analiza 
protokolov njegovih subjektov pripeljala do razlikovanja različnih vrst misli: 
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 zavesti pravila: pot do zavesti metode rešitve, vedeti, kako problem rešiti na 
splošno. To ni preprosto razmišljanje o pravilu, temveč razmišljanje o pravilu v 
obliki pravila, 

 zavesti o relaciji: ko misel vsebuje nasprotje, lahko sklepamo, da je bila zavest 
opozicije prisotna v prvi izkušnji, 

 namere ali namena: namen je zakon pomena in v ospredju je bolj tisto, kar je 
mišljeno, kot tisto, kar nekaj pomeni,  

 izkušnje »aha«: subjekt naleti na nove, težje misli, pojavi se trenutek oklevanja 
in nenadoma razume, kot bi ga razsvetlilo. Tu se pojavi vprašanje o tem, kaj 
se dejansko dogaja do trenutka, ko se pojavi izkušnja »aha«. Ta značilna 
izkušnja dojemanja poteka med dvema celotama, 

 izkušnje spominjanja: idealni zavestni odnosi do predhodnih izkušenj brez 
podoživljanja. 
 

Poleg raziskav na področju mišljenja je Karl Bühler v würzburški šoli dal pomemben 
prispevek k psihologiji govora in skupaj z ženo Charlotte k razvojni psihologiji. S 
proučevanjem koncepta znaka in z organon modelom govora (komunikacijske 
funkcije: ekspresivna funkcija, predstavitvena funkcija, konativna funkcija in privlačna 
funkcija) je v knjigi Teorija govora zastavil pomembno osnovo za psihološke 
raziskave jezika (Hoffmann in Stock, 2014). 
 
Narziss Kaspar Ach je bil prvi, ki je empirično raziskoval konkurenco med naučenimi 
združenji in cilji nalog. V svoji kombinirani metodi za raziskovanje volje so subjekti 
najprej zgradili povezavo med nesmiselnimi členi zlogov z večkratnim glasnim 
branjem. V naslednji fazi so opravili različne naloge z enakimi dražljaji. Zmanjšanje 
zmogljivosti (reakcijski čas in napake) glede na nevtralne dražljaje se je štelo za 
ukrep volje, potrebne za premagovanje notranjih asociativnih ovir. Ach meni, da ciljno 
usmerjeno vedenje premaga take ovire – sam ga poimenuje določanje tendence 
(Hoffmann in Stock, 2014). 
 
2.2.4 KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČEN POGLED NA UČENJE 

Kognitivna revolucija je poimenovanje za intelektualno gibanje, ki se je začelo po letu 
1950 in ki je znano tudi pod imenom kognitivna znanost. Psihologi so poudarili 
pomembnost kognitivnih procesov, kot so zaznavanje, spomin in razmišljanje. To so 
začetki sodobne interdisciplinarne komunikacije in raziskav. Ustrezna področja 
zamenjav so bila kombinacija psihologije, antropologije in jezikoslovja s pristopi, ki so 
se razvili v takrat nastajajočih področjih umetne inteligence, računalništva in 
nevroznanosti (Kordeš in Markič, 2014).  
 
Kognitivni procesi in dejavnosti, kot so obdelava podatkov, duševne predstavnosti, 
napovedi in pričakovanja, so ključni za kognitivne razlage učenja. Kognitivni psihologi 
ne izključujejo povsem ugotovitev operantno in vedenjsko usmerjenih znanstvenikov, 
ampak ob vsem tem verjamejo, da obstajajo tudi kognitivni dogodki, ki sooblikujejo 
človekovo učenje. Za kognitivne znanstvenike ti dogodki vključujejo notranje procese, 
ki se kažejo v sodobni interpretaciji precej antičnega koncepta »uma«. Ti kognitivni 
dogodki so duševni dogodki (Cherry, 2014).  
 
Ob ponovni oživitvi kognitivnih raziskovanj z izvajanjem raziskav o razvoju 
kompleksnih človeških sposobnosti, računalniškem napredku in preobratu 
razumevanja jezikovnega razvoja so se kopičili dokazi, da gre pri ljudeh za nekaj več 

http://www.psychologie.uni-wuerzburg.de/
http://www.psychologie.uni-konstanz.de/
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kot le odzivanje na nagrado in kazen (Miller, Galanter in Pribram, 1960; Schuell, 
1986 v Woolfolk, 2002, str. 192). Svoje odzive načrtujemo, uporabljamo strategije za 
lažjo zapomnitev in učno gradivo organiziramo na sebi lasten način. Kognitivni 
pogled na učenje bi tako lahko razložil, da je učenje rezultat naših poskusov 
osmišljanja sveta. Pri tem uporabljamo svoja razpoložljiva psihična orodja, in načini, 
kako razmišljamo o situacijah, skupaj z našim znanjem, pričakovanji, občutki in 
interakcijami z drugimi ter okolji vplivajo na to, kako in kaj se učimo (Anderson, 
1995a, b; Bandura, 1986 v Woolfolk, 2002, str. 193).  
 
Izraz »razvoj« se v najsplošnejšem psihološkem smislu nanaša na zaporedne 
prilagodljive spremembe, skozi katere gredo posamezniki od rojstva do smrti. 
Človeški razvoj lahko delimo na fizični, osebnostni, socialni in kognitivni razvoj. 
Vendar pa se maturacija nanaša na spremembe, ki se pojavijo naravno in spontano 
ter so v veliki meri genetsko programirane. Ob tem velja omeniti tudi, da čeprav se 
ljudje razvijamo z različnim tempom, razvoj pri vseh poteka v relativno enakem 
zaporedju in postopno (Woolfolk, 2002, str. 24–25).  
 
Kognitivni pogled obravnava učeče ljudi kot aktivne učence, ki ustvarjajo izkušnje, 
iščejo informacije za reševanje problemov in znajo tudi reorganizirati to, kar že vedo, 
da bi dosegli nov vpogled. S tega vidika se na učenje gleda kot na transformiranje 
pomembnega znanja, ki ga že imamo. Omeniti velja, da je starejša kognitivna 
perspektiva poudarjala pridobivanje znanja, novejši pristopi pa poudarjajo njegovo 
konstrukcijo (Anderson, Reder in Simon, 1996 v Woolfolk, 2002, str. 193). 
 
Konstruktivizem in konstruktivistični pogled na učenje lahko pojmujemo kot širok 
izraz, ki poudarja »učenčev prispevek k pomenu in učenju skozi individualno in 
socialno aktivnost« (Bruning, Schraw in Ronning, 1999, str. 125 v Woolfolk, 2002, 
str. 281).  
 
Konstruktivistična teorija »ne zanika obstoja zunanjega sveta, ampak meni, da 
predmeti ne obstajajo neodvisno oziroma ločeno od zaznavajočega organizma« 
(Kordeš in Jeriček, 2004, str. 276 v Marn, 2006, str. 366). Marn omenja, da je znana 
predpostavka konstruktivistov o obstoju resničnega sveta, ki omogoča izkušnje in 
osmišljanje sveta zunaj posameznika, konstrukcija vsakega posameznika. Zaznane 
dražljaje iz zunanjega sveta posreduje po senzornih organih do možganov, ki 
obveščajo zavest in tudi podzavest tako, da se dotaknejo posameznikovih sistemov 
in kontekstov. Na ta način posameznik nezavedno ali zavedno umešča v svoje 
obstoječe sisteme in konstrukte. 
 
»Konstruktivizem pojmuje človekovo zavest kot vase zaprt in samouravnajoč sistem, 
ki ne more biti determiniran od zunaj« (Špoljar, 2004, str. 63 v Marn, 2006, str. 367). 
Posameznikov sistem se lahko sproži od zunaj, nikakor pa se ne more od zunaj 
upravljati, zato se znanje pri posameznem učencu vsakič transformira malo drugače 
in po svoje, kajti vsak učenec je stvarnost sama zase in vsaki posamezni možgani 
»samostojno in samoaktivno oblikujejo 'stvarnost'« (Špoljar, 2004, str. 63 v Marn, 
2006, str. 367).  
 
Woolfolk omenja, da ne obstaja ena sama konstruktivistična teorija učenja, in 
pojasnjuje, da večina teorij kognitivistične znanosti vključuje neko vrsto 
konstruktivizma. Vendar obstaja en način organiziranja konstruktivističnih pogledov, 
ki govori o dveh oblikah konstruktivizma: psihološkem in socialnem. 
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Psihološki/individualni konstruktivizem nam pojasnjuje, kako posamezniki zgradijo 
določene elemente svojega kognitivnega ali čustvenega aparata. Zanimajo ga 
posameznikovo znanje, prepričanja in samopodoba oziroma se osredotoča na 
notranje psihično življenje ljudi. Tudi najnovejše teorije procesiranja informacij lahko 
razumemo kot konstruktivistične, saj procesno-informacijski pristopi k učenju 
obravnavajo človeški razum kot simbolni procesni sistem, ki spreminja senzorni vnos 
v simbolne strukture, ki jih nato obdeluje, da znanje lahko shranimo v spominu in ga 
kasneje prikličemo ter uporabimo.  
 
V nasprotju z omenjenim se Piageteva konstruktivistična perspektiva bolj ukvarja s 
pomenom kot konstruktom posameznika. Piaget je oblikoval zaporedje kognitivnih 
faz, skozi katere gremo vsi ljudje (Woolfolk, 2002, str. 282).  
 
2.2.4.1 KOGNITIVNO RAZVOJNA TEORIJA JEANA PIAGETA 

Piaget je zagovarjal misel, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo 
mentalne ali fizične akcije, in je videl stvari v odvisnosti od njihovega obstoječega 
mehanizma zaznavanja (preteklih izkušenj, aktualne stopnje zrelosti). Prav tako je 
verjel v aktivni spomin, ki sproti rekonstruira pretekle izkušnje, in po njegovem 
mnenju otrok aktivno gradi (konstruira) svoje znanje oziroma vednost. Piaget v svojo 
kognitivno razvojno teorijo vključuje štiri dejavnike razvoja: 

 

 dednost oziroma notranjo zrelost (interakcijo med dednostjo in okoljem): 
dednost določa časovni urnik, po katerem se na periodičnih točkah odraščanja 
otroku odpirajo nove razvojne možnosti, 

 izkušnje: fizične in logično-matematične. Fizične si pridobiva neposredno in 
spontano pri rokovanju z objekti, opazovanju, poslušanju, tipanju, okušanju in 
vonjanju, ostale pa si pridobiva z raziskovanjem objektov, in spoznanja, ki jih 
pri tem pridobi, so pridobljena iz akcij, 

 socialno transmisijo, to je prenos znanja iz socialnega okolja, in 

 uravnoteženje, ki uravnava prejšnje tri in ima usklajevalno nalogo ter 
predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim mišljenjem in realnostjo 
(Batistič Zorec, 2013, str. 51–53). 
 

Za mišljenje lahko rečemo, da je kompleksen proces, ki je sestavljen iz treh 
komponent: vsebine, strukture in funkcije (miselnih procesov). Vsebina je to, kar 
oseba miselno izraža ali izjavlja. Vsebina mišljenja je določena z miselno strukturo ali 
konceptom, ki je za določeno stopnjo značilen način mišljenja. Piaget jih poimenuje 
sheme, to pa so organizirani vzorci misli ali dejavnosti. Zanje je Piaget sklepal, da 
vse vrste dedujejo dve osnovni težnji: težnjo po organizaciji, kombiniranju – urejanju, 
razporejanju in preurejanju vedenja ter misli v koherentne sisteme, in adaptacijo ali 
prilagajanje okolju. V adaptacijo sta vključena dva osnovna procesa: asimilacija in 
akomodacija. Asimilacija se pojavi takrat, ko ljudje uporabimo svoje obstoječe sheme 
za osmišljanje obstoječih dogodkov v svojem svetu, torej vključuje poskus razumeti 
nekaj novega s prilagajanjem tistemu, kar že vemo. Akomodacija se pojavi takrat, ko 
moramo spremeniti obstoječe sheme, da se lahko odzovemo na novo situacijo. Če 
novi podatki ne pristajajo v nobeno obstoječo shemo, potem razvijemo primernejše 
strukture in svoje mišljenje prilagajamo novim informacijam. Obstajajo tudi taki 
trenutki, ko ne uporabimo ne asimilacije ne akomodacije, ko naletimo na nekaj, kar 
nam je preveč neznano. Piaget omenja tudi ekvilibracijo, kjer organizacijo, asimilacijo 
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in akomodacijo vidimo kot obliko kompleksnega dejanja uravnoteženja – miselnega 
ravnotežja med kognitivnimi shemami in informacijami iz okolja (Batistič Zorec, 2013 
in Woolfolk, 2002). 
 
Piaget v štirih fazah kognitivnega razvoja zagovarja diskontinuiteto. Za vsako fazo 
so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se na zunaj kažejo v specifičnih 
oblikah intelektualne dejavnosti in vedenja. To si razlagamo na ta način, da otroci 
približno enake starosti, ki so v isti fazi razvoja, dajejo ob reševanju nekega problema 
približno podobne odgovore. Faze se med seboj razlikujejo po kakovosti, med njimi ni 
stroge meje in v vsaki se ohranjajo nekateri vzorci iz prejšnje faze. Prehodi v novo 
fazo so postopni, časovno obsežni od meseca do enega leta. Faze razvoja si sledijo 
v stalnem zaporedju, ki je za vse otroke enako, le čas pojavljanja določene faze je 
med otroki različen. Povezava med fazami in starostjo otroka je le okvirna (Batistič 
Zorec, 2013).  
 
Piageteve štiri faze kognitivnega razvoja: 
 

I. Senzomotorična ali zaznavno-gibalna faza (od rojstva do 2. leta) obsega: 

a. Reflekse (od rojstva do 1. meseca) 
Prirojeni refleksi že od začetka vključujejo dejavnosti, ki pokažejo, da obstajajo 
mehanizmi asimilacije.  
 

b. Primarne krožne reakcije (od 1. do 4. meseca) 
Reakcije se imenujejo primarne, ker so prve motorične navade, ki se pojavijo v 
razvoju, krožne pa zaradi njihovega ponavljanja. 
 

c. Sekundarne krožne reakcije (od 4. do 8. meseca) 
Pri otroku se pojavi ločevanje sebe od objektov zunaj sebe. Tu se ponavljajo 
motorične dejavnosti, ki jih spodbujajo zunanji objekti. V tem obdobju otrokovo 
mišljenje vključuje gledanje, poslušanje, gibanje, dotikanje, okušanje ... Otrok še 
nima koncepta o obstoju objektov zunaj sebe, in če objekt umaknemo, ga ne 
poskuša najti. 
 

d. Usklajevanje krožnih reakcij (od 8. do 12. meseca) 
Otrok koordinira dve ali več dejavnosti z namenom, da doseže neki cilj. Pri tem 
uporablja miselne sheme, ki pomenijo sredstvo za dosego cilja. Na tej stopnji lahko 
opazimo namenske dejavnosti, ki pomenijo začetek praktične inteligentnosti. Otrok 
začenja razumeti vzrok in posledico. Otrok si razvije razumevanje, da objekt v okolju 
obstaja, ne glede na to, ali ga vidi ali ne. 
 

e. Terciarne krožne reakcije (od 12. do 18. meseca) 
Začne se eksperimentiranje z objekti in otrok poskuša najti nove metode za rešitev 
problemov. Gre za ponavljanje, pri katerem je naslednja ponovitev modificirana 
oblika na osnovi poskusov in napak. V odnosu do objektov otrok najde vidno skriti 
predmet.  
 

f. Mentalno reprezentacijo (od 18. do 24. meseca) 
V tej časovni fazi nastane zmožnost ponotranjenja vedenjskih dejavnosti v notranje 
miselne dejavnosti. Objekti in dejavnosti so že v mišljenju kot predstave in otrok 
lahko z njimi miselno manipulira. Začne se pojavljati simbolična/domišljijska igra. 
Koncept objektov je zaključen.  
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II. Faza preoperativnega mišljenja (od 2. do 7. leta) 

Ta faza se začne s sposobnostjo simbolne funkcije oziroma zmožnostjo otroka, da 
razume, ustvarja in uporablja simbole. To se pokaže v odloženem posnemanju, 
simbolni igri in uporabi jezikovnih spretnosti. Faza preoperativnega mišljenja obsega: 

 
a. Prekonceptualno ali simbolično mišljenje (od 2. do 4. leta) 

Sposobnost oblikovanja in uporabe simbolov-besed, znakov, podob, gest in 
pretvarjanja. Mimika je glavni dosežek te faze, saj otroka premakne bližje k naslednji 
fazi. Sposobnost uporabe simbolov imenujemo tudi semiotična funkcija. V tem času 
je za otroka značilno tudi sklepanje s posebnega na posebno ali transduktivno 
mišljenje. Prav tako je za simbolično mišljenje značilna nezmožnost hierarhične 
ločitve med razredi. Otroci težko razumejo, da je isti objekt lahko uvrščen v dva 
različna razreda. Piaget meni, da je za otrokovo razmišljanju in govor v tej fazi 
prisoten zelo velik del egocentrizma. To si razlagamo kot nezmožnost vživeti se v 
drugega. Otroci predpostavljajo, da vsi drugi enako čutijo, imajo enak zorni kot. 
Egocentrizem se vidi tudi v otrokovem jeziku kot kolektivni monolog. 
 

b. Intuitivno mišljenje (od 4. do 7. leta) 
V tem obdobju je mišljenje odvisno zgolj od zaznavanja in značilen je premik k 
decentraciji. Otrok postaja sposoben videti več dejavnikov, ki vplivajo na sam 
dogodek. Ko so objekti, vključeni v problem, pred njim, lahko že intuitivno razmišlja.  
 
III. Faza konkretnih operacij (od 7. do 11. leta) 

Osnovne značilnosti te faze so znanje o logični stabilnosti fizičnega sveta, dojemanje, 
da elemente lahko spreminjamo ali preoblikujemo ter še vedno obdržijo večino 
prvotnih značilnosti, in razumevanje, da lahko te spremembe popravimo v prvotno 
stanje. Mišljenje otrok postane bolj fleksibilno in logično, uporabljati začnejo miselne 
dejavnosti – miselne operacije – kar jim omogoča, da lahko miselno transformirajo, 
modificirajo ali kako drugače upravljajo s tem, kar vidijo in slišijo. Miselne operacije 
otroci uporabljajo le ob konkretnih in jasnih objektih ali znakih objektov, torej gre za 
objekte, situacije ali dogodke, ki so resnični ali si jih otrok lahko predstavlja. Za 
miselne operacije v tem obdobju so značilne: 
 

 reverzibilnost (sposobnost, da na miselni ravni obrnemo potek dogodkov in se 
vrnemo nazaj), 

 decentracija (zmožnost, da se istočasno osredotočimo na več vidikov objekta), 

 konzervacija (mišljenje o tem, da nekatere značilnosti objekta ostanejo enake, 
kljub spremembi zunanjosti): konzervacije števila, dolžine in količine tekočine 
se razvijejo med 7. in 8. letom, konzervacije količine trdne snovi in prostora 
med 8. in 9. letom, konzervacija teže med 10. in 11. letom, medtem ko se 
konzervacija prostornine spodrinjene tekočine pojavi po 12. letu, 

 seriacija (zmožnost razvrščanja objektov v nekem zaporedju glede na določen 
vidik, kot je velikost, teža ali prostornina): s tem je povezana tudi tranzitivnost, 
ki se nanaša na relacijo med elementi serije, 

 klasifikacija (grupiranje objektov v kategorije): razumevanje klasifikacije je 
pomembno tudi za razumevanje socialnega sveta in številčnosti sočasnih vlog 
ljudi ter razumevanje drugih šolskih predmetov. 
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IV. Faza formalnih operacij (od 11. leta naprej) 

Formalne operacije so miselne naloge, ki vključujejo abstraktno mišljenje in 
koordiniranje številnih spremenljivk. Na ravni formalnih operacij se v polni meri 
nadaljujejo vse prejšnje operacije in sposobnosti; formalno mišljenje je reverzibilno, 
notranje in organizirano v sistem neodvisnih elementov. Žarišče mišljenja se menja s 
tega, kar je, na to, kar je lahko – razmišljanje o hipotetičnih problemih in situacijah. 
Mladostniki v tej fazi razmišljajo abstraktno logično in sistematično rešujejo probleme, 
ker formalno logično sklepanje temelji na strukturi mreže in štirih transformacijah: 
identiteti, negaciji, recipročnosti in korelativnosti. Piaget je sklepal tudi na pomen 
formalnega mišljenja v mladostnikovem socialnem življenju, saj so sposobni 
razmišljati o filozofskih, moralnih, religioznih in podobnih temah ter vprašanjih. V tem 
obdobju se pojavi neke vrste egocentrizem (različen od zgodnejšega), za katerega je 
značilno, da verjame v neomajno moč lastnega mišljenja, idealizira lastno prihodnost 
in ima utopične ideje glede spreminjanja sveta (Batistič Zorec, 2013 in Woolfolk, 
2002). 
 
Začetni privrženci Piageta so poudarjali faze v razvoju in spodbujanje otrok k 
napredovanju. Današnji novejši kurikuli poudarjajo funkcionalni vidik Piageteve 
teorije – mišljena je konstrukcija znanja (Kohlberg in DeVrles, 1990, str. 48 v Batistič 
Zorec, 2013). Iz Piagetevega mnenja, da otrok sam gradi svoje znanje, izvira t. i. 
konstruktivizem v izobraževanju, ki danes predstavlja najbolj razširjeno teoretsko 
usmeritev v pedagoški psihologiji in predšolski pedagogiki (Batistič Zorec, 2013, 
str. 63).  
 
Raziskovalci, učitelji, načrtovalci šolskih politik, starši in učenci so daljši čas 
ocenjevali uspešnost učenja glede na količino usvojenega znanja. Moderna 
kognitivna znanost dokazuje, da je vsaj tako kot količina pomembna kakovost znanja 
(Linn, 2006; De Corte, 2013 v Schneider in Stern, 2013).  
 
Schneider in Stern (2013) strneta kognitivni pogled na učenje v deset temeljnih 
ugotovitev. Učenje: 

 izvaja predvsem učenec, 

 mora upoštevati učenčevo predznanje, 

 terja povezovanje struktur znanja, 

 skrbi za ravnovesje med usvajanjem konceptov, veščin in metakognitivnih 
kompetenc, 

 s hierarhičnim organiziranjem temeljnih koščkov znanja gradi kompleksne 
strukture znanja, 

 lahko s pridom uporablja strukture zunanjega sveta pri organiziranju struktur 
znanja v umu, 

 je omejeno z možnostmi ljudi za procesiranje informacij, 

 je učinek dinamičnega prepletanja čustev, motivacije in kognitivnih procesov, 

 gradi prenosljive strukture znanja ter 

 terja čas in napor (Schneider in Stern, 2013). 
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Socialni konstruktivizem Vigotskega 
 
Ideje Vigotskega o jeziku, kulturi in kognitivnem razvoju so s ponovnim odkritjem 
njegovega dela v zadnjih 25 letih postale vplivne v psihologiji ter izobraževanju in 
ponujajo alternative Piagetevim teorijam (John-Steiner in Mahn, 1996 v Woolfolk, 
2002). Vigotski je zagovarjal misel, da se človeške dejavnosti odvijajo v kulturnem 
okolju in jih ne moremo razumeti ločeno od okolja. Ena izmed njegovih ključnih idej 
je, da lahko svoje specifične miselne strukture in procese zasledimo v interakcijah z 
drugimi. Po njegovem mnenju so socialne interakcije nekaj več kot preprosti vplivi na 
kognitivni razvoj – dejansko ustvarjajo naše kognitivne strukture in procese mišljenja 
(Palinscar, 1998 v Woolfolk, 2002). Pravzaprav lahko rečemo, da je »Vigotski 
pojmoval razvoj kot transformacijo socialno deljenih aktivnosti v internalizirane 
(ponotranjene) procese« (John-Steiner in Mahn, 1996 v Woolfolk, 2002).  
 
2.2.4.2 SOCIOKULTURNA TEORIJA VIGOTSKEGA  

V pojmovanjih otroštva je v zadnjih desetletjih prevladal koncept, ki pravi, da je otrok 
dejaven (aktiven) ne le v svojem razvoju, ampak tudi v uresničevanju svojih pravic in 
sooblikovanju kulture, v kateri živi. Po Brunerjevem mnenju smo se v zadnjih letih o 
otrokovem učenju naučili, da je učenje najuspešnejše, če je otrok v tem procesu 
aktiven, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in mu je dana tudi možnost graditi 
smisel učenja, namesto samo usvajanje znanja (Batistič Zorec, 2000, str. 105 v 
Kužnik, 2009, str. 19).  
 
Pomemben prispevek njegove teorije je, da je opozoril na vlogo intelektualnih orodij, 
kot so jezik, numerični sistem, pisanje in znanstveni koncepti, ki jih otroku nudi 
kultura. Kultura ima torej pomembno vlogo v razvoju osebnosti (Kužnik, 2009).  

 

Po mnenju Vigotskega je razvoj tako kompleksen proces, da ga je nemogoče 
razlagati z razvojnimi stopnjami, saj jih ni mogoče ločevati na podlagi nekaterih 
izbranih meril. Otrok je v območju bližnjega razvoja sposoben marsičesa pod 
vodstvom odraslega. Vigotski definira območje možnega razvoja kot razdaljo med 
ravnijo razvoja, ki je določena z neodvisnimi rešitvami problemov, in med ravnijo 
potencialnega razvoja, ki je določena z možnimi rešitvami problemov pod vodstvom 
odraslega ali bolj izkušenega vrstnika (Pergar-Kuščer, 1999, str. 40 v Kužnik, 2009, 
str. 17).  
 
Otrok je v svojem razvoju aktiven. Vigotski meni, da otroci konstruirajo svoje mišljenje 
z udeleževanjem v dejavnostih. Dejavnosti torej ustvarjajo njihovo mišljenje. Miselni 
razvoj je proces, v katerem otroci ponotranjijo rezultate svojih izmenjav z okoljem 
(Batistič Zorec, 2000, str. 72 v Kužnik, 2009). Vigotski razlaga, da so specifične 
človeške funkcije pridobljene in da njihov razvoj poteka s pomočjo učenja. Razvoj je 
zanj prilagajanje otroka svetu, vendar pa učenje ni le proces prilagajanja. Po 
njegovem dialektičnem pogledu na odnos med učenjem in razvojem je razvoj mogoč 
samo s pridobivanjem izkušenj, na drugi strani pa ravno raven razvoja določa, kako 

bo otrok pridobival izkušnje (Hrovat, 1983, str. 31; Vigotski, 1977, str. 231–232 v 
Kužnik, 2009). Za učenje je značilno, da razvoja ne samo spremlja, temveč je učenje 
lahko tudi predhodnik razvoja, ga spodbuja in v njem izziva nove pojavne oblike 
(Batistič Zorec, 2000, str. 77 v Kužnik, 2009). 

 



31 

 

Vigotski je izredno prodorno proučeval in sooblikoval stališča o razvoju mišljenja ter 
govora pa tudi o njuni medsebojni odvisnosti in povezanosti. Pri svojem delu je 
ugotovil, da je eno bistvenih sredstev, ki omogočajo učinkovito interiorizacijo, govor. 
Z govorom se pomemben vidik predmetne dejavnosti preseli na miselno raven, ker 
misel poteka na ravni verbalnih znakov, ki predstavljajo posplošujoče vidike 
stvarnosti (Horvat, 1983 v Žišt in Oblak, 2004).  
 

Vigotski in njegova teorija: 
 

I. IZHODIŠČA NJEGOVE TEORIJE 

Vigotski je menil, da ljudje ustvarjajo psihološka orodja, da bi nadzorovali svoje 
vedenje in mišljenje (Crain, 1992 v Batistič Zorec, 2013). Psihološka orodja je vključil 
v sklop sredstev kulture, ki obsegajo resnične pripomočke (pisalne stroje, ravnila, 
računala, danes še mobilne telefone, računalnike, koledarje, medmrežje) in simbolne 
sisteme, kot so številčni in matematični sistemi, Braillova pisava, znakovni jezik, 
zemljevidi, umetniška dela, znaki in simboli ter jezik, ki imajo zelo pomembno vlogo v 
kognitivnem razvoju. Poleg tega, da otroci prejemajo sredstva, ki jim jih prenašajo 
drugi, ta sredstva tudi preoblikujejo, ko konstruirajo lastne reprezentacije, simbole, 
vzorce in razumevanje. V teoriji Vigotskega je torej jezik najpomembnejši simbolni 
sistem pri orodju sredstev in je tisti, ki pomaga oblikovati druga orodja (Woolfolk, 
2002). 
 

II. RAZVOJ GOVORA 

Za Vigotskega ima govor (Flammer, 1982 v Žišt in Oblak, 2004) najprej 
komunikativno in socialno funkcijo. Ljudje s svojim govorom urejajo vedenje malega 
otroka. Otrok z govorjenjem poskuša na podoben način urejati lastno vedenje. Jezik 
in govor imata tri glavne psihološke funkcije:  

 sporazumevanje z drugimi ljudmi (sporočanje), 

 kazanje notranjih stanj (izražanje) in 

 razmišljanje (reprezentacijo).  
 

Vigotski je menil, da se govor razvije v štirih stopnjah, vsaka od njih pa ima različno 
funkcijo (Žišt in Oblak, 2004):  
 

a. Stopnja primitivnega govora (traja približno do 2. leta) 
Govor je še povsem ločen od mišljenja in za to obdobje so značilne tri 
neintelektualne funkcije: emocionalna – jok ob neprijetnem občutku in čebljanje ob 
ugodju; socialna reakcija – smeh in drugi glasovi ob prihodu druge osebe; pojav prvih 
besed – predstavljajo predmete in otrokove želje (Thomas, 1992 v Batistič Zorec, 
2004). Emocionalna in socialna funkcija nekognitivnega jezika je v tem, da gradi vez 
med otrokom in starši (Sutherland, 1992 v Batistič Zorec, 2000). 
 

b. Socialni (zunanji) govor (okrog 2. leta) 
Otrok odkrije simbolično funkcijo govora, kar se pokaže v njegovem iskanju 
informacij. Pogosto sprašuje po poimenovanju stvari, to pa poteka v interakciji z 
drugimi ljudmi (Lefrancois, 1990 v Batistič Zorec, 2004). Funkcija socialnega govora 
je v izražanju preprostih misli in čustev ter v nadzoru vedenja drugih. Posledica 
simbolizacije je zbliževanje funkcij govora in mišljenja (Batistič Zorec, 2013). 
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c. Egocentrični govor  
Pojavljati se začne okrog 3. leta in zajema velik del govora vse predšolsko obdobje, 
zlasti v igri. Zanj je značilen glasen monolog, ki spremlja otrokove dejavnosti in ni 
namenjen drugim; uporablja ga tudi v igri. Vigotski je ugotavljal, da otroci uporabljajo 
mnogo več egocentričnega govora, ko so v težavni situaciji, in na osnovi tega je 
predvideval, da je pomembno orodje mišljenja pri iskanju in načrtovanju rešitve 
problema (Thomas, 1992 v Batistič Zorec, 2004). Poudarjal je koristnost 
egocentričnega govora, ki otroku pomaga pri usmerjanju njegove dejavnosti in 
reševanju problemov (Crain, 1992 v Batistič Zorec, 2013). Ker se egocentrični govor 
lahko neposredno opazuje, je ključ za razumevanje notranjega govora (Vigotski, 
1977, str. 339 v Batistič Zorec, 2013). 
 

d. Notranji govor  
Po 7. letu egocentrični govor upada, ker se spremeni v notranji govor. Otrok 
uporablja tihi govor, to je neke vrste notranji monolog, in notranje, torej miselno 
rešuje probleme. Smer razvoja govora je postopna individualizacija, ki izhaja iz 
otrokove notranjosti (prav tam). Notranji govor je govor za sebe in predstavlja 
povsem samostojno, avtonomno govorno funkcijo, ki se razlikuje od zunanjega 
govora, to je govora za druge. Zunanji govor spreminja misli v besede (materializacija 
in objektivizacija misli), notranji govor pa je spreminjanje besed v misli (Vigotski, 
1997, str. 384 v Batistič Zorec, 2013). Človek v svojem življenju uporablja zunanji in 
notranji govor kot orodji konceptualnega oziroma verbalnega mišljenja (Batistič 
Zorec, 2013). 
 

III. MIŠLJENJE IN GOVOR 

Splošni proces razvoja mišljenja poteka kot proces internalizacije zunanjih in 
socialnih interakcij, ki se začne kot medosebni proces in sčasoma postane notranji 
proces, ki se dogaja v otroku. Vigotski je verjel, da otrok konceptualno mišljenje 
doseže v treh stadijih: 

 otrok razmišlja v neorganiziranih zbirkah (razvršča v skupine slučajno, po 
trenutnem vizualnem vtisu),  

 združuje stvari po skupnih značilnostih (povezave med komponentami so 
konkretne, ne pa še abstraktne, ker ne zajemajo vseh možnih povezav) in 

 razmišlja v konceptih (zmožnost analize in sinteze).  
Prav tako je sklepal, da razvoj mišljenja in razvoj govora ne potekata vzporedno, 
ampak se lahko v razvoju večkrat razhajata in ponovno spajata (Batistič Zorec, 
2013).  
 
Vigotski meni, da imata mišljenje in govor različne korenine ter da se v razvoju odnos 
med njima tako količinsko kot kakovostno spreminja. Razvoj mišljenja in govora do 
določenega obdobja poteka neodvisno, nato se razvoja združita, mišljenje postane 
govorno, govor pa intelektualen. Vigotski nadalje poudari pomen poučevanja, ki je v 
šolskem obdobju dejavnik, ki določa usodo otrokovega miselnega razvoja. Z 
oblikovanjem koncepta območja bližnjega razvoja (Fekonja Peklaj, 2011) učitelji 
posredujejo učencem pretežke stvari, da bi jih sami odkrili. Poučevanje mora biti 
korak pred razvojem. Območje bližnjega razvoja je faza, v kateri otrok lahko opravi 
določeno nalogo, če se mu pomaga in ponudi podporo in pomeni razdalja med 
dvema razvojnima linijama-med nivojem aktualnega razvoja (obstoječa raven 
razvoja), ki se ga ugotavlja prek samostojnega reševanja nalog, in nivojem 
potencialnega razvoja (mogoča raven razvoja), ki ga predstavlja reševanje 
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problemov pod vodstvom odraslih ali v sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki 
(Woolfolk, 2002, str. 50 in Batistič Zorec, 2000).  
 
Otrok je torej v šoli vključen v dejavnosti, ki ga silijo, da se dvigne nad samega sebe, 
kar je značilnost ustreznega poučevanja (Fekonja Peklaj, 2011).  
 
Po mnenju Woolfolk (2002) je pomen teorije Vigotskega za učitelje v dajanju 
informacij, spodbud, opomnikov, v spodbujanju ob pravem času in pravi količini ter v 
postopnem dopuščanju vedno večje samostojnosti učencev. Učitelji pri učenju 
pomagajo s prilagajanjem gradiva ali problemov trenutnim ravnem učencev, 
demonstriranjem spretnosti ali procesov mišljenja, vodenjem učencev skozi korake 
zapletenega problema, izvedbo dela problema, dajanjem podrobne povratne 
informacije ali postavljanjem vprašanj, ki ponovno privabijo učenčevo pozornost.  
 
 

2.2.5 HUMANISTIČEN POGLED NA UČENJE 

Humanistična smer psihologije je bila reakcija na ozkost znanstvene psihologije, ki 
poudarja kvantitativno merjenje in znanstveno objektivnost. Humanistični psihologi 
namenjajo pozornost notranjemu izkustvu in zanima jih enkratnost posameznika. Da 
bi razumeli posameznike, je treba skušati dojeti njihov svet – s perspektive njihovega 
znanja, izkušenj, ciljev in želja. Verjamejo tudi, da ima vsak svobodno voljo, ki mu 
omogoča izbiranje in izražanje kreativnosti (Batistič Zorec, 2013).  
Marentič Požarnik razlaga, da humanistično usmerjeni psihologi – zlasti Fromm, 
Maslow in Rogers – ugotavljajo, da človekovo dejavnost sprožajo in uravnavajo 
notranje, njemu lastne silnice. Pomembna je težnja po razvoju lastnih zmožnosti in 
po samouresničevanju. To težnjo lahko okolje podpira ali zatre (2000).  
 
Motivacija se opredeljuje kot notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdržuje vedenje. 
Implicira tudi vrsto dejavnikov in značilnosti, ki opredeljujejo pojem motivacije, to pa 
so vedenje, usmerjenost, organizem, vzrok, namen in cilj (Woolfolk, 2002; Kobal 
Grum in Musek, 2009).  
 
Woolfolk (2002) povzame, da humanistične interpretacije motivacije poudarjajo tako 
notranje vire motivacije kot potrebe posameznika po samoaktualizaciji, prirojene 
težnje aktualizacije ali potrebe po samodeterminiranosti. Vsem tem omenjenim 
teorijam je skupno, da ljudi nenehno motivirajo prirojene potrebe po uresničevanju 
svojih potencialov. Gledano s humanistične perspektive je motiviranje učencev 
spodbujanje njihovih notranjih virov oziroma spodbujanje njihovih občutkov 
kompetentnosti, samospoštovanja, avtonomije in samoaktualizacije. 
 
Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji in v teoriji so 
se oblikovali štirje splošni pristopi k učni motivaciji: behavioristični, humanistični, 
kognitivni in konstruktivistični pristop (Batistič Zorec, 2000).  
 
2.2.5.1 ERICH SELIGMANN FROMM 

Fromm pri oblikovanju svoje teorije motivacije ni izdelal celostne teorije človeške 
motivacije, a je temeljito opisal in pojasnil nekaj potreb, ki značilno označujejo 
človeško življenjsko situacijo. Predstavil je predvsem pet potreb: potrebo po 
povezanosti, potrebo po ustvarjalnosti, potrebo po pripadnosti, potrebo po identiteti in 
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potrebo po orientaciji. K omenjenim je dodal še potrebe po spontanosti, verovanju in 
stimulaciji (Fromm, 1955 v Kobal Grum in Musek, 2009).  
 
2.2.5.2 ABRAHAM MASLOW 

Kobal Grum in Musek (2009) za Maslowa pravita, da je eden opaznejših 
raziskovalcev človekove motivacije. V psihologiji je poznan kot sistematizator 
spoznanj o motivaciji in potrebah človeka, prav tako pa velja za utemeljitelja znane 
teorije o hierarhiji motivov (potreb) in zagovornika ideje o višjih oblikah motivacije. Kot 
pobudnik humanistične psihologije je v tem oziru pomemben kot raziskovalec 
samouresničevanja. 
 
Maslowova teorija hierarhije potreb predstavlja zelo vplivno humanistično razlago 
motivacije. Njegovo spoznanje o različnih potrebah sestavlja več delov, tudi dejstvo, 
da vse potrebe ne morejo biti hkrati zadovoljene, da so pri ljudeh različno močne in 
da so vse bolj ali manj medsebojno odvisne. Po zadovoljitvi nižjih potreb v 
hierarhičnem odnosu se v človeku pojavi želja po zadovoljitvi višjih potreb (Varga, 
2003). 
 
Maslowova hierarhija potreb (Marentič Požarnik, 2000, str. 18): 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
Ko oseba poteši osnovne fiziološke potrebe (lakoto, žejo, spanje) in potrebo po 
varnosti, se začne zadovoljevanje konativnih potreb, ki so višje na hierarhični lestvici. 
Zatem se začnejo pojavljati kognitivne in estetske potrebe, in ko jih zadovoljimo, se 
začne proces usmerjanja samega sebe k uresničevanju svojih potencialov in 
samoizpopolnjevanju (samoaktualizaciji), kjer izpolnjujemo potrebe bivanja (Kobal 
Grum in Musek, 2009). Žerovnik (2010) opaža, da je samoaktualizacija drugačna od 
ostalih potreb. Predhodne potrebe temeljijo na zmanjševanju pomanjkanja, le 

 
7. Potreba po 

samoaktualizaciji 

6. Estetske potrebe 

5. Potreba po spoznavanju 

4. Potreba po spoštovanju 

3. Potreba po pripadnosti in ljubezni 

2. Potreba po varnosti (strukturi in redu) 

1. Fiziološke potrebe 

PRIMERI IZ ŠOLE 

umetniško (po)ustvarjanje 

kakovostno učenje 

priznanje za dosežke 

prijateljsko ozračje 

šolski red 

udobna učilnica 

pomembno učenje, osebna rast 
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potreba po samouresničevanju temelji na rasti, na napredku osebnosti v razvoju 
lastnih potencialov, ki se kot proces razvoja nikoli ne konča. Vsak ima v sebi skrite 
potenciale, ki pridejo na dan z zadovoljevanjem potrebe po samoaktualizaciji. 
 
2.2.5.3 CARL ROGERS 

V Rogersovi teoriji je pomemben koncept samoaktualizacije – osebnostne rasti. To 
pomeni, da je v vsakem posamezniku neka notranja moč, ki ga vodi k rasti, učenju, 
izpopolnjevanju in spreminjanju. Rogers v pogledu na osebnost zavzame 
fenomenološko stališče, ki izraža enkratnost in neponovljivost posameznika (Snoj, 
2006). Vse, kar zaznavamo in mislimo, so naša doživljanja – fenomeni. Svet, v 
katerem smo, je svet, kot ga vidimo. Naše delovanje, obnašanje in osebnost so v 
osnovi pod vplivom našega doživljanja (Kobal Grum in Musek, 2009).  
 
Marentič Požarnik (2000) razlaga, da humanistični pogled opozarja na pomembnost 
povezovanja vsakršnega učenja z osebnimi izkušnjami, naravno radovednostjo in 
igrivostjo, s pozitivnimi čustvi, težnjo k smislu in zaupanju ter z brezpogojnim 
spoštovanjem med učiteljem in učencem. 
 
Carla Rogersa štejemo kot avtorja izkustvenega učenja. Rogers loči dva tipa učenja, 
in sicer kognitivno učenje, ki se nanaša na akademsko znanje, in izkustveno učenje, 
ki ga lahko uporabimo in je vedno vezano na potrebe ter želje učenca. Ob tem so za 
Rogersa pomembne kvalitete: osebna vpletenost, poučnost, vrednotenje s strani 
učenca in velik vpliv na učenca. Izkustveno učenje enači z osebno rastjo 
posameznika.  
Vloga učitelja je v tem, da pripravi pravilno podporo in učenje pospeši oziroma olajša. 
Prav tako poskrbi za:  

 pripravo ustrezno pozitivnega učnega okolja, 

 razjasnitev namenov učencev, 

 organizacijo in omogočanje dostopanja do virov, 

 uravnoteženost intelektualnih in emocionalnih komponent učenja ter 

 deljenje občutkov, misli, idej z učenci, pri čemer ni gospodovalen.  
 
O dobro podprtem učenju lahko govorimo, ko:  

 učenec popolnoma sodeluje v učnem procesu in ima nadzor nad njegovo 
naravo ter usmerjenostjo, 

 je primarno osnovano na primerjavi s praktičnim, družbenim, osebnostnim ali 
raziskovalnim problemom ter 

 je samoevalvacija ključna metoda preverjanja napredka in uspeha.  
 
Ob vsem tem Rogers poudarja še pomembnost učenja o učenju in odprtosti ter 
pripravljenosti za spremembe (Žerovnik, 2010). 
 
Rogers v svoji teoriji poudarja pomen svobode, avtonomije v učenju za razvoj take 
motivacije, ki vodi do pravega, za posameznika pomembnega, »signifikantnega« 
učenja (Rogers, 1983, 1985 v Marentič Požarnik, 2000). Učenci naj imajo možnost 
dati prosto pot svoji radovednosti, svobodnemu raziskovanju in poglabljanju v 
stvareh, ki jih zanimajo in v katerih vidijo smisel (Marentič Požarnik, 2000). 
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2.2.6 KIBERNETIČNO-INFORMACIJSKE teorije učenja 

V iskanju nečesa novega in drugačnega na področju tehnologije, umetnosti ter 
znanosti, predvsem pa na področju učenja, so v zadnjem času pridobile močan vpliv 
nevrofiziološke raziskave, ki proučujejo učne procese. Smeri, kot so sugestopedija, 
nevrolingvistično programiranje (NLP), naravno ali resnično učenje (angl. true 
learning), se opirajo tudi na spoznanja o celostnem delovanju možganov in iščejo 
poti, kako izkoristiti njihove zmožnosti. Marentič Požarnik (2000) nadalje pojasnjuje, 
da so na razumevanje učenja pomembno vplivale tudi analogije med delovanjem 
človeškega uma in računalnika, in sicer ob proučevanju računalniških simulacij 
učenja in računalniškega reševanja problemov (raziskave nevronskih mrež in umetne 
inteligence). 
 
2.2.6.1 SUGESTOPEDIJA LOZANOVA 

Bolgarski zdravnik in psihiater Lozanov je intenzivno proučeval vpliv sugestije 
(sugestologija) in možnosti njene uporabe v izobraževanju (sugestopedija). Njegovo 
izhodišče je temeljilo na spodbujanju celostnega delovanja možganov, k čemur so 
pripomogla odkritja nevropsiholoških mehanizmov delovanja možganov v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Predpostavljal je, da smo pri učenju najuspešnejši, če smo 
telesno in duševno sproščeni, saj se v tem stanju lažje povežejo vse možganske 
funkcije in izkoristijo zmogljivosti možganov. To velja tudi za učence, saj bi morali 
opustiti od okolice vsiljeno (sugerirano) prepričanje, da so njihove možnosti omejene, 
in se znebiti strahu ter napetosti, povezanih z učenjem. 
 
Med učenjem so procesi sprejemanja in predelave dražljajev tako kompleksni ter 
večplastni, da jih ne moremo obvladovati le na ravni zavestne pozornosti, temveč 
moramo vključiti tudi podzavest, po Lozanovu – »parazavest«. Sugestijo lahko 
uporabimo kot sredstvo za delovanje na podzavestni ravni, saj se pojavlja v vseh 
medosebnih stikih in komunikaciji. Tudi učitelj lahko načrtno uporabi njeno moč. 
 
Nosilci sugestije v okviru celostnega poučevanja in učenja so: 

 

 avtoriteta učitelja, ki temelji na zaupanju učencev, 

 infantilizacija udeležencev, 

 psevdopasivnost – stanje telesne in miselne sproščenosti, 

 mnogoplastnost komunikacije (govorica telesa, intonacija in ritem govora, 
sugestivni izrazi ...) in 

 periferni dražljaji (plakati, slike, izreki na stenah ...). 
 
Marentič Požarnik (2000) pojasnjuje, da učenje poteka v vedrem, sproščenem 
vzdušju, da se učeči znebi notranjih zavor. 
 

2.2.6.2 NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE 
 
Na osnovi sugestopedije Lozanova so se razvili različni modeli učenja in poučevanja, 
kot so NLP, ACT (Acquisition Through Creative Teaching), super učenje, pospešeno 
učenje (angl. accelerated learning), pravo učenje (angl. true learning), Brain based 
learning (prav tam).  
 
Model NLP je komunikacijski model, ki je sestavljen iz sistema metod in tehnik ter s 
katerim opisujemo, kako ljudje zaznavamo svet, kako notranje zaznave organiziramo 
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in predelujemo ter kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim 
vedenjem.  
 
Po mnenju Marentič Požarnik (2000) je model NLP mogoče uporabljati za učinkovito 
komuniciranje, to je za poučevanje, pospešeno učenje in osebno rast. 
 

2.3 MIŠLJENJE 

Učenje razmišljanja je proces. Učenje razmišljanja in njegova uporaba sta za učence 
pomembna tako v šoli kot zunaj nje. Omogočata jim, da se ne učijo samo mehansko. 
Svoje prejšnje učne učinke prenašajo na druga predmetna področja s pomočjo 
transferja. 
Po Piagetevem (1989) mnenju se v starostnem obdobju od 7. do 11. leta razvije 
konkretno – logično mišljenje. Otroci razvijejo sposobnost logičnega mišljenja v 
odnosu do fizičnih predmetov, torej je otrokovo mišljenje v tem obdobju omejeno na 
konkretne stvari.  
Kerndl (2010) v članku izpostavlja, da pri učenju niso pomembne samo vsebine, 
ampak tudi iskanje, razmišljanje, reševanje problemov, strategije učenja in presojanje 
ustreznosti teh strategij. 
Strmčnik navaja (1992), da se miselne sposobnosti in drugi spoznavni procesi 
razvijajo le z ustrezno miselno dejavnostjo. Pri problemskem učenju se učeči aktivno 
spoprijema s problemskimi učnimi vsebinami, si bogati izkušnje, samostojno išče 
zamisli za rešitve in se seznanja z reševalnimi postopki. Iz tega sledi, da reševanje 
problemov razvija divergentno in konvergentno mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost 
argumentiranja in odločanja, zmožnost interdisciplinarnih povezav, prenašanje 
znanja in sposobnosti na nove situacije, kombiniranje prejšnjih in novih izkušenj, 
poleg tega pa se poveže tudi precejšen del predznanja in ne nazadnje daje zaupanje 
vase.  

2.3.1 OPREDELITEV 

K mišljenju v širšem pomenu spadajo vsi spoznavni procesi, ki potekajo v delovnem 
spominu: posploševanje, presojanje, sklepanje, izmišljanje, odločanje, predstavljanje 
in celo priklic gradiva iz dolgoročnega spomina. Današnja psihologija govori o 
notranjih strukturah, ki posredujejo odgovor. Opredelitev mišljenja v ožjem pomenu 
pa je odkrivanje novih odnosov med izkušnjami. Pokaže se, ko posameznik naleti na 
problem – na znano, s predstavami in besedami predstavljeno situacijo, ki jo skuša 
dojeti v novih zvezah (Musek in Pečjak, 1995).  
 

2.3.2 VRSTE MIŠLJENJA 

Glede na odnos do stvarnosti delimo mišljenje na realistično mišljenje, kar pomeni 
kombiniranje stvarnih dejstev, kamor spada reševanje problemov, in avtistično 
mišljenje, kar pomeni kombiniranje dejstev ne glede na stvarnost z vplivom 
subjektivnih dejavnikov, kot so želje in čustva. Pod avtistično mišljenje spadajo 
izmišljanje, otroška igra, sanjarjenje ... na kratko domišljija. Obliki sta medsebojno 
povezani. 

Po razvojni klasifikaciji delimo mišljenje na konkretno mišljenje, ki se v razvoju pojavi 
prej in temelji na razvoju logičnih operacij s konkretnim gradivom (zaznave in 
predstave), in na abstraktno mišljenje (po 11. letu starosti), ki temelji na abstraktno 
logičnih pojmih.  
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Sodbe so rezultat mišljenja in nastopajo kot premise (sklepi) v deduktivnem 
sklepanju, ko sklepamo s splošnega na posamezno, in induktivnem sklepanju, ko 
sklepamo s posameznega na splošno. Sklepanje je izvajanje novih sodb iz danih 
sodb. Poznamo še neposredno in posredno sklepanje ter analogno sklepanje. 

Po Guilfordu razlikujemo konvergentno mišljenje, ki je usmerjeno k eni rešitvi, temelji 
na predhodnem znanju in logičnem sklepanju ter daje predvidljive, tipične, 
pričakovane rešitve, in divergentno mišljenje, ki je usmerjeno k več rešitvam, daje 
nenavadne, nepričakovane, presenetljive rešitve ter zahteva drugačno videnje 
problema (prav tam).  
 

2.3.3 REŠEVANJE PROBLEMOV (STRATEGIJE/METODE REŠEVANJA) 

Marentič Požarnik (2000) pravi, da se problem pojavi, ko ima človek potrebo po 
doseganju določenega cilja, a ne ve takoj, kako ga bo dosegel. Reševanje problemov 
je duševni proces, ki vključuje odkrivanje, analiziranje in rešitev. Je samostojno 
kombiniranje dveh ali več naučenih zakonitosti v princip višjega reda. Odkrita rešitev 
problema se posploši na celo kategorijo podobnih problemov, zato se pojavi transfer 
znanja.  

Glede na to, kako imamo pri problemu opredeljeno začetno stanje, končno stanje in 
operacije, poznamo odprte probleme (slabo opredeljeno začetno stanje, še posebej 
pa končno) in zaprte probleme (dobro opredeljeno začetno in končno stanje) 
(Musek in Pečjak, 1995).  

Marentič Požarnik (2000) pojasnjuje, da v osnovi razlikujemo tri metode reševanja 
problemov: 

 reševanje problemov po metodi poskusov in napak. Musek in Pečjak (1995) 
dodajata, da je to najpreprostejši način reševanja problemov, kjer reševalec 
bolj ali manj naključno poskuša priti do cilja, 

 reševanje problemov z nenadnim vpogledom. Musek in Pečjak (1995) 
pojasnita, da je vpogled nenadna povezava izkušenj, problem je najprej rešen 
mentalno, potem z dejanjem, in 

 reševanje problemov s postopno analizo, ki po Deweyju poteka po različnih 
fazah: 

1. zaznava problemske situacije, 
2. opredelitev problema (kaj je dano, kaj se išče), 
3. preizkušanje hipotez, zbiranje podatkov in reševanj v ožjem smislu, 
4. ugotovitev rešitve in njeno preverjanje ter 
5. posplošitev rešitve, prenos v nove situacije. 
 

Postopno reševanje problemov po vnaprej določenih fazah imenujemo algoritmično 
reševanje – algoritem je zaporedje postopkov, ki zagotavlja uspešno reševanje 
(Marentič Požarnik, 2000).  

Učinkovitost in način reševanja problemov sta odvisna od posameznika, njegovih 
sposobnosti, strategije, prejšnjega znanja ter motiviranosti. Med sposobnostmi je 
najpomembnejša splošna inteligentnost reševalca problemov, pri posebnih problemih 
pa so pomembne tudi specifične umske sposobnosti, na primer besedne, številske in 
prostorske. Brez obvladovanja osnovnih spretnosti, kot so branje, računanje in 
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iskanje informacij, je reševanje problemov težje. V večini primerov uspešnosti 
reševanja problemov je pomembno tudi različno razmerje v obvladovanju strategij 
reševanja in specifičnega znanja glede na področje problema. Na posameznika in 
uspešnost reševanja problemov vplivajo različni spoznavni slogi ter čustvene in 
osebnostne značilnosti (Marentič Požarnik, 2000; Musek in Pečjak, 1995). 

Reševanje problemov in pouk? Marentič Požarnik (2000) piše, da sta za uspešno 
reševanje problemov potrebni določeno predznanje in obvladovanje metod ter 
strategij, in v tem primeru je najboljše menjavanje obdobja sistematičnega podajanja 
in vodenega odkrivanja, kar naj bi bilo uravnoteženo. Reševanje problemov je učenje 
z bolj ali manj samostojnim odkrivanjem, torej raziskovalno učenje. Učence je 
pomembno navajati, da sami zastavljajo probleme, treba jim je pomagati klasificirati 
probleme in jim omogočiti, da se srečajo z raznovrstnimi problemi. Učna praksa kaže, 
da je treba vzroke za premalo reševanja problemov pri pouku iskati v: objektivnih 
okoliščinah (premalo časa, preobsežni učni načrti, preveliki razredi, pomanjkanje 
pripomočkov in opreme), subjektivnih dejavnikih (pripravljenost za tako delo, 
pojmovanje in prepričanje učiteljev, sestavljavcev učnih načrtov in učbenikov, kaj je 
»pravo« znanje), osebnostni gotovosti oziroma učiteljevi prepričanosti vase – 
predvsem pri reševanju odprtih problemov – in ne nazadnje v medpredmetnem 
povezovanju, ki zahteva čas in usposobljenost učiteljev za timsko sodelovanje ter 
skupno načrtovanje (Marentič Požarnik, 2000). 
 

2.4 RAČUNALNIŠTVO 

Ali je računalniško opismenjevaje enako ali ni enako računalništvu? Janez Demšar v 
svojem članku (2012) ugotavlja, da ni. Računalniško opismenjevanje je učenje 
spretnosti rokovanja z računalniki, medtem ko so računalništvo koncepti, način 
razmišljanja, način formaliziranja in reševanja problemov. Demšar poudarja, da je 
računalništvo veda, ne veščina. Isti problem zaznavata tudi svetovni združenji, in 
sicer združenje računalnikarjev Association for Computing Machinery ter učiteljev 
računalništva Computer Science Teaching Association, pa tudi domači strokovnjaki. 
  

2.4.1 RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Z vpletanjem računalniškega mišljenja v izobraževanje se posameznikom omogoči 
učinkovito vključevanje v današnjo družbo, spodbuja se enakopraven dostop do 
tehnoloških znanj, naprav in virov, z njegovo uporabo pa se izboljša tudi osebna rast 
v vsakdanjem življenju. 

Prvi korak, da se računalniško mišljenje vključi v osnovnošolsko izobraževanje, je 
uvajanje konceptov, programov in pobud. V prve korake računalniškega razmišljanja 
v izobraževanju so vključeni učitelji, vodstva šol in raziskovalci v vzgoji ter 
izobraževanju. 

Papert (Weinberg, 2013) je prvi omenjal računalniško razmišljanje kot predlagano pot 
za učinkovite pristope v reševanju problema. Ackermann pravi, da so psihologi in 
pedagogi, kot so Piaget, Papert in drugi, že v preteklosti iz gibanja za odprto šolo dali 
vpogled v miselne spremembe izobraževanja, zamisli novih okolij, nova orodja, 
medije in tehnologijo za razvoj odraščajočega učenca. Ackermann poudarja, da v 
današnjem času učenje ni samo zbiranje informacij ali vklapljanje v ideje ter vrednote 
drugega. Danes to pomeni izmenjavo svojih idej z idejami drugih. Samostojno učenje 
je ponavljajoč proces, v katerem si učeči zamisli orodja in poti v raziskovanju. Med 
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razvojnimi teoretiki se postavlja vprašanje, ali je abstraktno mišljenje nujno najvišja 
oblika intelektualnega razvoja. Abstraktno mišljenje nikakor ni najmočnejše orodje za 
vsakogar in tudi ni najbolj primerno v vseh situacijah, saj različni posamezniki lahko 
razvijejo svoje lastne načine razmišljanja glede na razmere, in kljub temu odlično 
delajo. 

Ackermann dodaja, da se Papert osredotoča na to, kako se znanje oblikuje in 
spreminja v danih okoliščinah, kako se izraža skozi različne medije in spreminja v 
miselnih procesih ljudi. Piaget je opisoval razvoj notranje duševne stabilnosti v smislu 
ravnotežja, Paperta pa je zanimala dinamika sprememb. 

Marentič Požarnik (2005) v svojem članku navaja, da so se današnja spoznanja, 
kako poteka učenje, kako se najuspešnejše učimo, kako spodbujamo kakovostno 
učenje, nakopičila ob sodelovanju pedagoško-psiholoških, kognitivnih, 
nevrofizioloških, informacijskih in še katerih znanosti.  

Računalniška znanost lahko igra pomembno vlogo na pedagoškem področju. To 
lahko doseže s poudarjanjem uporabe algoritemskega načina reševanja problemov 
in uporabe računalniškega razmišljanja ter vključevanja računalniških postopkov na 
raznolikih področjih učenja (Barr in Stephenson, 2010).  

Računalniško mišljenje je miselni proces, ki se uporablja pri reševanju problemov in 
iskanju njihovih rešitev, ki so učinkovito prikazane (Wing, 2010).  

Računalniško razmišljanje je spretnost, ki je uporabna za vse. Vsebuje reševanje 
problemov ter načrtuje sisteme, vedenje ljudi in vrsto miselnih postopkov. Omogoča 
razmišljanje v obliki preprečitve in zaščite, popravo škode s pomočjo redundance, 
zajezitve škode in popravo napake. Prav tako uporablja samostojno – hevristično 
razmišljanje za odkrivanje rešitev. Pri reševanju ali sestavljanju kompleksnejših nalog 
se uporablja abstrakcija (Wing, 2006).  

Računalniško razmišljanje vključuje sistematično in učinkovito obdelavo informacij ter 
nalog. Prav tako določa opredeljevanje, razumevanje in reševanje težav, obrazložitev 
na več ravneh abstrakcije, avtomatizacijo razumevanja in uporabe ter analiziranje 
primernosti postavljenih abstrakcij. Svoje elemente deli z algoritmičnim, inženirskim, 
matematičnim in oblikovalskim mišljenjem. Razširja dosedanje miselne spretnosti 
(Lee, 2011). 

S pomočjo računalniškega razmišljanja se tudi logično organizirajo in analizirajo 
podatki, ki so predstavljeni s pomočjo modelov in simulacij. Rešitve se s pomočjo 
algoritmičnega mišljenja (postopkovnega razmišljanja) lahko avtomatizirajo. Z 
določanjem, analiziranjem in ugotavljanjem možne rešitve se lahko dosegajo 
učinkovite kombinacije korakov reševanja. Nazadnje se lahko posplošijo in 
premestijo načini reševanja na širše polje problemov. Vse te spretnosti vključujejo 
tudi številne odnose, ki so nujni pri računalniškem razmišljanju. Med te odnose 
prištevamo zaupanje in vztrajnost pri reševanju zapletenih nalog, strpnost, ko se 
pojavi dvoumnost, sposobnost pristopanja k nerešenim problemom ter sposobnost 
komuniciranja in sodelovanja z ostalimi, da se doseže skupni cilj ali rešitev (Barr, 
Harrison in Conery, 2011). 

Wing (2008) pravi, da področje računalništva poganjajo brezmejno število 
tehnoloških inovacij in prav tako družbena pričakovanja. Računalniško področje 
prispeva k temeljnim znanstvenim spoznanjem.  
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Konkretne spremembe je mogoče najti v razmišljanju, da je računalniško razmišljanje 
izenačeno z osnovami branja, pisanja in računstva. Računalniško razmišljanje 
omogoča posamezniku učinkovitejše vklapljanje v družbo, kjer je tehnologija 
neizogibna. Z vpletanjem računalniškega razmišljanja v vzgojo in izobraževanje 
omogočamo enakopraven dostop do tehnoloških spretnosti, naprav in sredstev, kjer 
bi se posamezniki naučili, kako uporabljati računalniško razmišljanje v vsakdanjem 
življenju. Spodbudili bi tudi zanimanje za naravoslovno – tehnološko področje. 

Eden pomembnih izzivov za učitelja je izbor dejavnosti, ki se ne nanašajo na delo z 
računalniki, temveč razvijajo računalniško razmišljanje brez tehnologije. V tem sklopu 
obstajajo gradiva in ideje, ki so ustrezni za šolsko populacijo (Weinberg, 2013). 
 

2.4.2 RAČUNALNIŠTVO BREZ RAČUNALNIKA 

V zadnjih letih se pojavlja pomanjkanje inženirjev računalništva, tudi zaradi neskladja 
v razumevanju, kaj računalništvo je. Da bi ločili računalniške koncepte in način 
razmišljanja od konkretnih računalnikov oziroma njihove uporabe, so se razširile 
iniciative o neuporabi računalnika, za to pa se uporabljajo različne dejavnosti, igre in 
tekmovanje. Nekatere od pobud na mednarodni ravni so projekt Computer Science 
Unplugged na univerzi v Canterburyju na Novi Zelandiji ter Computer Science For 
Fun in Computing At School v Veliki Britaniji. Omenjene dejavnosti vključujejo 
reševanje problemov za dosego cilja, v teh procesih pa so vključeni osnovni pojmi 
računalniške znanosti.  

Učenci sprejemajo računalnik kot pripomoček ali igračo. Z odmikom od računalnika 
lahko razmišljajo tako o računalniških problemih in vprašanjih kot tudi o zapletenosti 
algoritma, stiskanju podatkov, algoritmih grafike in oblikovanju vmesnika. Omenjene 
teme lahko spoznavajo brez prejšnjega tehničnega znanja. Učencem je ta pristop 
učenja zanimiv. Učitelji si lahko pri izvajanju dejavnosti pomagajo z bogato paleto 
brezplačnih virov, natisljivim materialom, videoposnetki, razlago ozadij posameznih 
dejavnosti in pripravami.  

V zadnjih letih se je dejavnost razširila na mednarodno raven, in sicer ne več kot 
osveščanje o računalniški znanosti, temveč tudi kot učno gradivo in delo znotraj 
pouka. 

V začetku je bil projekt namenjen doseganju boljšega razumevanja računalništva, kar 
so želeli doseči s predstavitvijo niza 20 različnih dejavnosti, namenjenih izvajanju v 
razredu. Kasneje se je iz tega razvila knjiga kot priročnik učiteljem. 

Cilj spletne strani CS Unplugged.org je zagotoviti možnost za izmenjavo idej in učnih 
metod ter načine vključevanja dejavnosti v učni načrt med učitelji. Videoposnetki, ki 
jih najdemo na spletni strani, nazorno predstavijo kinestetične dejavnosti. Dostopni 
so tudi na YouTubu in TeacherTub.com. Šole med seboj povezuje tudi tekmovanje. 
Na šolskem in državnem tekmovanju učenci pokažejo svoje znanje in razumevanje 
računalniških ozadij.  

Mnogo dejavnosti se lahko izvaja tudi zunaj šolskih prostorov, na prostem. Na ta 
način združijo fizično dejavnost in reševanje zastavljenega problema.  

V sklopu projekta so organizirane delavnice za učitelje, ki jim omogočajo boljše 
razumevanje teme dejavnosti, jih motivirajo za izvajanje nalog in so del 
profesionalnega razvoja vsakega učitelja. 
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CS Unplugged se je razširil na mednarodno raven in projekt trenutno izvaja 16 (21) 
držav in tudi mednarodna organizacija ACM/CSTA. Vzroki za razširjenost so med 
državami različni in lahko jih najdemo v: porastu zanimanja študentov in učencev za 
tak način dela, uporabi v šolskih učnih načrtih, novih učnih metodah in omejenem 
dostopu do računalnikov. Mednarodni interes se kaže tudi v različnih jezikovnih 
prevodih gradiva in njegovi dostopnosti. Pomemben vidik je tudi samozadostnost, ki 
je dosežena z lokalno razvojno skupino s podporo iz Canterburyja. 

Poleg glavnega načela »izklopljen« so v projektu še druga načela: 

 osredotočiti se na računalniške koncepte namesto na programiranje, 

 ustvariti kinestetično dejavnost z vključevanjem timskega dela, 

 dejavnosti morajo biti zabavne in privlačne, 

 nizka cena materiala, 

 zbrano gradivo je objavljeno pod licenco Creative Commons, 

 cilji so glede na spol nevtralni in so individualne narave, 

 dejavnosti morajo imeti zgodbo, da vzbudijo zanimanje, motivacijo in domišljijo 
pri učencih, 

 spodbujati učence k odkrivanju odgovorov (Sokratova vprašanja ali 
konstruktivistična dejavnost), saj naj bi se »igrali« s koncepti, in 

 dejavnosti naj bi bile do napak popustljive, tako da manjše napake s strani 
učenca ali učitelja ne uničijo celotne dejavnosti (Bell, 2008). 

 

2.4.3 RAČUNALNIŠTVO BREZ RAČUNALNIKA (CS UNPLUGGED) V RAZREDU 

Bell in Newton (2013) pojasnjujeta prvoten namen pristopa CS Unplugged kot 
osveščanje, kako ga uporabljati kot privlačno dejavnost za poučevanje v razredu. 
Pristop CS Unplugged usmerja učence brez uporabe računalnikov v 
razmišljanje o večjih idejah v računalniški znanosti brez vnaprejšnjega učenja 
programiranja.  

Eden izmed enostavnih primerov dejavnosti Računalništvo brez računalnika je trik s 
sodostjo, ki je predstavljen kot čarovniški trik in pripelje do raziskovanja popravljanja 
napak pri shranjevanju oziroma prenosu podatkov. Skrivnost trika (učence vodi skozi 
konstruktivistično razmišljanje odkrivanja) je, da čarovnik (učitelj) uporablja dodatne 
kartice, da zagotovi celotno število kartic v vsaki vrsti. 

Naslednja korist se pokaže v kinestetičnosti dejavnosti, ki lahko vodi do večjih 
družbenih dejavnosti, skupinskega reševanja problemov in večje udeležbe učencev v 
izvajanju dejavnosti. 

Dejavnosti CS Unplugged zajemajo številna področja računalništva ter predstavljajo 
možnost za predstavitev učencem, dijakom in študentom bogastvo tem, disciplino pa 
definirajo z nazornimi primeri. Seznam tem temelji na ACM Computer Science 
Curriculum (acm.org/education/curricula-recommendations), ki usmerja učitelje v 
računalniške teme glede na stopnjo izobrazbe. Ves material Unplugged se lahko 
uporablja tudi selektivno.  
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Ena izmed idej o nastajanju dejavnosti Računalništvo brez računalnika je bila 
navdušiti učence za računalniško znanost, namesto da se usposobijo za rutinsko 
opravljanje opredeljenih nalog. Naslednja ideja je bila, da je v dejavnosti vključen 
socialno-konstruktivistični pristop. Ta pristop v učenju temelji na Piagetevi 
konstruktivistični teoriji, kjer učenci gradijo svoje znanje z vodenjem skozi izkušnje in 
spretnosti. Dejavnosti poleg Piagetevega konstruktivističnega pristopa vsebujejo tudi 
območje bližnjega razvoja Vigotskega, saj se znanje nadgrajuje na že poznanem 
znanju. Hkrati se upošteva Bloomovo taksonomijo, kjer so kognitivni cilji v 
dejavnostih razvrščeni od pomnjenja in razumevanja do analiziranja, ocenjevanja in 
uporabe.  

Bell in Newton (2013) nadaljujeta, da je poleg omenjenega pomemba tudi zadostna 
količina časa in podatkov pri izvajanju dejavnosti. Pomembno pri tem je tudi, da se 
prvotna oblika izbrane dejavnosti prilagodi učeči skupini glede na starost, zanimanje, 
hitrost učenja in spretnosti. 

Ne nazadnje se v tem procesu tudi učitelj z lastno dejavnostjo profesionalno razvija. 
Učitelj sledi korakom seznanjanja z dejavnostmi in jih prilagaja ter izvaja v okviru 
svojega razreda: 

 ogleda si videoposnetke in dobi vpogled, kako so dejavnosti videti v razredu, 
kako se lahko izvajajo, 

 seznani se z natančno pripravo na dejavnost, ki zagotavlja podrobne smernice 
s predlogi primerov za uporabo, 

 pregleda druge teme na spletni strani in izbere primerne za svoj razred, 

 pripravi dejavnost, jo izvede v razredu in izbere ustrezne dejavnosti, da 
doseže izbrani učni cilj; izziv je v pristopu s postavljanjem vprašanj učencem, 

 veliko vprašanj je mogoče raziskati kljub različnim sposobnostim učencev, saj 
dejavnosti omogočajo razvoj sodelovalnega reševanja problemov med učenci 
(Bell in Watson, 2013). 
 

2.4.4 TEKMOVANJE BOBER 

Na spletni strani http://www.bebras.org/ lahko preberemo, da je Bebras/Bober 
mednarodna pobuda s ciljem spodbujati računalništvo in računalniško razmišljanje 
med učitelji, učenci vseh starosti ter tudi v širši javnosti. Tekmovanje, ki je enostavno 
dostopno, je visoko motiviran spletni izziv v mnogih državah. 

Naloge je mogoče rešiti tudi brez predhodnega znanja informatike. Učenci ob 
reševanju nalog razmišljajo o informacijah, diskretnih strukturah, računanju, obdelavi 
podatkov in uporabljajo algoritmične koncepte.  

Vsaka skupina ima na tekmovanju dve uri časa za reševanje nalog, rezultate se 
pošlje organizatorju. Preliminarni rezultati so objavljeni naslednji dan. Vsi tekmovalci 
dobijo pohvale, zmagovalci vsakega razreda so nagrajeni z diplomami in nagradami.  

Valentia Dagiene v svojem članku (2006) predstavi cilje tekmovanja Bober: 

 spodbujanje zanimanja za tehnologijo in informatiko pri učencih na vseh šolah 
ter motiviranje učencev za učenje in uporabo tehnologije. Tekmovanje naj bi 

http://www.bebras.org/
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spodbujalo učence, da uporabljajo sodobno tehnologijo v svojih učnih 
dejavnostih bolj intenzivno in kreativno, 

 tekmovanje, ki naj bi enakovredno koristilo fantom in dekletom, spodbuja 
učenje spretnosti, ki jim bodo v prihodnosti koristili na trgu dela, 

 z uporabo tehnologije postanejo zelo pomembni kognitivni, socialni, kulturni in 
medkulturni vidiki, tekmovanje daje močan poudarek na kulturo in jezik, 

 tekmovanje šolam omogoči poiskati učence, ki znajo IT uporabljati na najbolj 
kreativen način, in spodbujati ter razvijati sposobnosti učencev, 

 tekmovanje je namenjeno vsem učencem. 

Dagiene v nadaljevanju članka pojasnjuje, da so se pri razvoju projekta tekmovanja 
osredotočili na dva glavna vidika: 

  kaj se v različnih državah poučuje, kaj je glavna vsebina in katere glavne 
spretnosti naj razvijajo učenci ter 

  kaj naj tekmovanje vključuje v smislu seznanja učencev z računalništvom. 

Dagiene nadaljuje, da morajo biti zastavljene naloge zanimive, kar je osnovno načelo 
tekmovanja. Posameznik pri reševanju zastavljenih nalog oziroma problemov, ko se 
sooča z resničnimi, medpredmetnimi problemi, kjer rešitev ni takoj očitna, uporablja 
kognitivne procese. Vsak zastavljeni problem v nalogi naj bi vseboval privlačnost, 
trike in presenečenje ter naj bi zahteval domiselnost reševalca.  

Glavni namen branja algoritemskih problemov je, da se izognemo pasivnemu branju. 
Algoritmi so zato predstavljeni besedno, grafično ali kot logotip, ki temelji na zapisu. 
Problemi v nalogah so lahko različnih vrst, od osnovnih vprašanj IT in uporabe v 
vsakdanjem življenju do integriranih problemov, povezanih z zgodovino, jezikom, 
umetnostjo in matematiko. Glede na izkušnje so se oblikovale naslednje skupine 
nalog za tekmovanje: 

 logična, 

 programska oprema, 

 elementi strojne opreme, 

 algoritmi, 

 kombinatorika, 

 zgodovina računalništva ter 

 socialna, kulturna in etična vprašanja. 
 

Prvo tekmovanje je bilo poskusno izvedeno v letu 2010 in na njem je tekmovalo 199 
udeležencev. Leto kasneje se je pravo tekmovanje izvedlo v kategorijah Bobrček, 
Mladi bober in Bober, kjer je skupno tekmovalo že 3454 tekmovalcev. 

V Sloveniji je tekmovanje Bober namenjeno učencem in srednješolcem, ki jih 
zanimajo teme s področja računalništva in informatike. Na šolskem tekmovanju v 
novembru sodelujejo učenci od 2. razreda dalje in dijaki srednjih šol ter gimnazij. 
Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, starejši na računalnik po 
spletnem tekmovalnem sistemu. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta 
priznanja. V januarju sledi državno tekmovanje, kjer sodelujejo učenci od 6. razreda 
dalje. Na tekmovanje je iz vsakega razreda povabljen en odstotek najboljših 
tekmovalcev v državi. Obe tekmovanji trajata 40 minut (tekmovanja.acm.si/bober).  
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Tekmovanje ne postavlja nalog v slogu, kdo hitreje spremeni pisavo ali najde neki 
podatek na internetu, temveč zastavlja naloge v znanju računalništva: kako delujejo 
algoritmi, kako poiskati najhitrejšo pot med dvema krajema, kako skriti in zatem 
prenesti besedilo prejemniku, ne da bi ga kdo drug lahko prebral ... 

Naloge tekmovanja Bober, ki jih uporabljamo v Sloveniji, obsegajo naslednje 
kategorije: 

 kodiranje in kriptografijo, 

 predstavitev podatkov, 

 postopkovne naloge, 

 algoritme, 

 algoritme na grafih, 

 regularne izraze in avtomate ter 

 matematiko in logiko (Černe, 2013). 
 

Napačne predstave o računalništvu se v zadnjem času popravljajo, njegovo učenje 
postaja zanimivejše in vsaj za prvi dve triletji tudi brez računalnikov, vse to pa se 
kaže v porastu števila slovenskih tekmovalcev na Bobru, ki je naraslo na 24.000 
udeležencev (tekmovanje.acm.si/bober). 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V učno prakso sem vpeljala dejavnosti iz zbirke Računalništvo brez računalnika, s 
katerimi bom povečala motivacijo za učenje, spodbudila zanimanje za računalništvo, 
omogočila večjemu številu učencev drugačen način spoznavanja in učenja s pomočjo 
računalniških postopkov ter mišljenja. Dejavnosti, ki sem jih izvajala, so: Zapis in 
prenos besedil, Risanje po navodilih, Ubogi geograf, Usmerjanje in smrtni objem, 
reševanje nalog tipa Bober s tekmovanja Bober in Do koliko lahko šteje stonoga? 
Omenjene dejavnosti so igre, ki se izvajajo brez uporabe računalnika z namenom 
razvoja računalniškega razmišljanja.  

Slovenska zbirka dejavnosti in iger Računalništvo brez računalnika je podobna 
iniciativam, ki jih najdemo tudi v tujini, kot so CS Unplugged na Novi Zelandiji ter 
Computer Science For Fun (http://cs4fn.org) in Computing At School 
(http://www.computingatschool.org.uk) v Veliki Britaniji. 
 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Akcijska raziskava temelji na izvajanju dejavnosti iz zbirke Računalništvo brez 
računalnika v 2. razredu osnovne šole v oddelku podaljšanega bivanja med 
dejavnostjo Ustvarjalno preživljanje časa. Z dejavnostmi vpeljem učenje in 
razumevanje računalniških osnov za širšo skupino učencev, s čimer razširim 
možnost njihovega izvajanja na prvo triletje in posebej v oddelek podaljšanega 
bivanja.  
 
 Cilji so:  

 pregledati obstoječe dejavnosti iz zbirke Računalništvo brez računalnika in 
pripraviti izbor dejavnosti za izvajanje ter učenje v prvem triletju, 

 opazovati, v kolikšni meri so učenci prvega triletja zmožni računalniškega 
razmišljanja glede na njihovo stopnjo kognitivnega razvoja, in 

 

 povezati dejavnosti z reševanjem nalog s tekmovanja Bober kot možen način 
preverjanja znanja. 

 
Magistrsko delo bo prispevalo k temu, da bodo učenci bolj prožno razmišljali in razvili 
strategije za reševanje problemov.  
 
 Raziskovalna vprašanja: 

 Kako ugotoviti, ali so učenci med igro in dejavnostjo dosegli zastavljene učne 
cilje? 

 Kje pri dejavnostih se pojavijo problemi? 

 Kako sestaviti in zapisati navodila? 

 Kako lahko izbrane dejavnosti povežemo z učno snovjo pri različnih šolskih 
predmetih? 

 Kako uspešni so učenci pri reševanju nalog s tekmovanja Bober? 

 

http://cs4fn.org/
http://www.computingatschool.org.uk/
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP             

Raziskovanje je potekalo v obliki akcijskega raziskovanja.                       

Kot raziskovalka sem bila neposredno vključena v okolje in dogajanje, kar mi je 
pomagalo pri opazovanju izvajanih dejavnosti. 

 

3.3.2 VZOREC 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2013/14 na Osnovni šoli Spodnja Idrija. V 
priložnostni vzorec sem zajela učence 2. razreda osnovne šole s soglasjem staršev. 
Raziskavo sem izvajala v oddelku podaljšanega bivanja med dejavnostjo Ustvarjalno 
preživljanje časa. 

 

3.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbrala s pomočjo spletne strani http://vidra.si, na kateri so objavljene 
naloge za izvajanje dejavnosti Računalništvo brez računalnika. Pregledala sem 
obstoječe naloge in izbrala dejavnosti, ki so bile primerne za drugošolce. V šolsko 
prakso sem uvedla novosti s pomočjo zastavljenih nalog in dejavnosti Zapis in 
prenos besedil, Krajši zapis besedila, Risanje po navodilih, Ubogi geograf, 
Usmerjanje in smrtni objem ter Do koliko šteje stonoga?  

Pregledala sem tudi videoposnetke izbranih dejavnosti Računalništvo brez 
računalnika na strani http://csunplugged.org/videos/.  

Na spletni strani http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-re%C5%A1itve sem 
pregledala tekmovalne naloge za Bobrčke in Mlade bobre iz šolskega leta 2013/14. 
Izbrala sem nekaj primernih tekmovalnih nalog tipa Bober, ki so jih učenci rešili ob 
zaključku raziskave. 
 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Med akcijsko raziskavo sem beležila anekdotične zapise, zapisovala svoja opažanja 
in opisno analizirala izdelke učencev po posamezni dejavnosti. Nekatere dejavnosti 
sem tudi fotografirala in posnela. Vse dejavnosti in nastale izdelke sem s pomočjo 
učencev analizirala ter ovrednotila. Kot zadnjo dejavnost so učenci reševali izbrane 
naloge s tekmovanja Bober, in sicer Obračanje, Čudežni tuneli, Barvanje plošč, 
Okrasna drevesa, Labirint in Materinski dan. Po končanem reševanju smo pregledali 
uspešnost rešitev in skupaj analizirali potek reševanja nalog. 
 

3.3.5 PRIČAKOVANI REZULTATI 

Od izvajanja dejavnosti pričakujem, da se bodo učenci naučili osnovnega postopka 
pretvarjanja iz desetiškega sistema v dvojiški sistem in usvojili dvojiški zapis števil, ki 
ga bodo prenesli na zapis ter prenos besed in besedil.  

Z aktivnim izvajanjem zastavljenih nalog bodo razumeli, kako računalnik zapiše, 
shrani in posreduje številke ter besedila. Učenci bodo spoznali natančna navodila in 
se urili v njihovem sprejemanju in sestavljanju. Na ta način bodo izkusili, kako 

http://vidra.si/
http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-re%C5%A1itve
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pomembno je dajati natančna navodila, še posebej pri programiranju, ker računalnik 
naredi samo to, kar mu določimo.  

Pri dejavnosti se bodo učenci srečali z barvanjem grafov. Pri mnogih problemih se 
srečamo s situacijami, ko se izbrani dogodki ne odvijajo istočasno ali nekatere stvari 
ne morejo oziroma ne smejo stati skupaj. Možnost algoritmičnega reševanja bodo 
učenci uporabili pri barvanju grafov, sestavljanju urnika in reševanju sudokuja 
(barvnega, številčnega, črkovnega). 

Učenci bodo z različnimi dejavnostmi izkusili, kaj pomeni »smrtni objem« (angl. 
deadlock) v računalništvu in kako ga lahko povežemo z vsakdanjimi situacijami 
neskončnega čakanja drug drugega, da se dogodek začne razpletati. Vsi učenci v 
skupini bodo lahko z razmišljanjem nekaj korakov naprej in sodelovanjem nalogo 
uspešno rešili. 

Za zaključek bodo rešili nekaj izbranih nalog tipa Bober. Omogočeno jim bo spoznati 
in reševati drugačen tip nalog, uporabiti pridobljeno znanje in čim bolj uspešno rešiti 
naloge. 

V okviru raziskave bom ugotovila, v kolikšni meri je izvajanje različnih dejavnosti 
doseglo omenjene cilje ter kakšne so morebitne potrebne izboljšave za še boljše 
izvajanje in večjo sprejetost teh dejavnosti v osnovnih šolah. 
 

3.4 PRIKAZ IN ANALIZA PODATKOV 

Podatki so predstavljeni v spodnji preglednici v takem zaporedju, kot sem jih sama 
pridobivala in izvajala. 

 

KDAJ? KAJ? KAKO? 

Zadnji teden novembra 

2013 

Naloge, dejavnosti in 

videoposnetki 

Pregled, ogled in izbor 

dejavnosti 

5. december 2013 Do koliko šteje stonoga? Uvajanje s pripomočki 

10. december 2013 Do koliko šteje stonoga? Reševanje nalog 

17. december 2013  Do koliko šteje stonoga? Samostojna dejavnost 

(preverjanje) 

6. januar 2014 Zapis in prenos besedil Uvajanje s pripomočki 

21. januar 2014 Zapis in prenos besedil Samostojna dejavnost 

28. januar 2014 Zapis in prenos besedil Preverjanje 

4. februar 2014 Risanje po navodilih Reševanje nalog 
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11. februar 2014 Risanje po navodilih Samostojne dejavnosti, 

preverjanje, analiza 

18. marec 2014 Ubogi geograf Uvajanje in reševanje 

nalog 

25. marec 2014 Ubogi geograf Samostojne dejavnosti, 

preverjanje 

7. april 2014 Usmerjanje in smrtni 

objem 

Reševanje nalog 

15. april 2014 Usmerjanje in smrtni 

objem 

Reševanje nalog in igranje 

namizne igre 

6. maj 2014 Naloge tipa Bober Samostojno reševanje 

13. maj 2014 Rezultati tekmovalnih 

nalog 

Skupna analiza reševanja 

19. junij 2014 Preverjanje znanja, 

reševanja tekmovalnih 

nalog 

Reševanje in analiza 

PREGLEDNICA 1: RAZPORED DEJAVNOSTI 

3.4.1 DO KOLIKO ŠTEJE STONOGA? 

Dejavnost je namenjena spoznavanju, da za zapis števil ne potrebujemo vedno 
desetih števk, ampak lahko uporabimo samo dve. Učenci lahko števila shranijo, 
prikažejo ali zapišejo z zaporedjem dveh stanj. Pri dejavnosti se naučijo pretvoriti 
desetiški zapis v dvojiškega in obratno. Tako si na enostaven način približajo dvojiški 
zapis, ga razumejo in čutijo. Z razumevanjem sestavljenosti dvojiškega sistema (dve 
stanji) hitreje razumejo njegovo uporabnost pri shranjevanju zapisa podatkov in 
njihovem prenosu z mediji.  

Števila brez števk 

Z začetno motivacijo sem učence spodbudila, da so razmišljali, do koliko lahko 
štejejo s prsti obeh rok. Enotno so ugotovili, da do 10. Predstavila sem jim možnost, 
da se lahko naučijo in s prsti ene roke štejejo od 0 do 31. Na mezinec svoje leve roke 
sem napisala število 1. Nato sem si na prstanec napisala število 2. Vprašala sem jih, 
če lahko ugotovijo, katero število bo na sredincu. Učenec 16 je glasno ugotavljal, da 
sem prej verjetno seštela 1 + 1, da sem napisala 2. Potrdila sem njegovo 
razmišljanje. Ugotovil je, da bom na sredinec zapisala število 4. Učenec 4 je 
nadaljeval z odkritim postopkom in pojasnil, da bom na kazalec zapisala število 8. 
Učenec 10 je dopolnil njegovo ugotovitev, in sicer da bom na palec zapisala število 
16. Ponovno sem jih vprašala, če res lahko s prsti ene roke štejem do 31. Učenci so 
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si na prste napisali števila in skupaj smo sešteli do 31. Učenca 18 je zanimalo, če 
lahko na ta način štejemo tudi naprej od 31. Učenci 2. razreda so že poznali 
računanje do 20 s prehodom. S pomočjo prstov desne roke so učenci 4, 6, 14, 16 in 
18 računali večja števila (s pomočjo učitelja) po analogiji najprej seštejemo enice, 
nato desetice in stotice, potem vse skupaj seštejemo ter dobimo iskano število 
(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1023).  

Pridobljeno znanje so najprej utrjevali v paru: učenec je izbral število, ga s prsti 
pokazal, sošolec pa je povedal rešitev. Za tem sem pokazala velike karte s pikami in 
izbrani učenci so pokazali število s kartami vsem ostalim sošolcem, ki so poiskali 
rešitev.  

Da sem preverila razumevanje nove snovi, so najprej vsi učenci dobili male karte s 
pikami na klop. Izbrani učenec je pred tablo postavil karte (z vidnimi pikami, s skritimi 
pikami) z izbranim številom. Učenci so si lahko nastavili male karte na klopi in rešitev 
zapisali na list. Od dvajsetih prisotnih je dvanajst učencev pravilno rešilo zastavljene 
naloge s števili, osem učencev pa je imelo vsaj po eno rešitev pravilno. Čeprav so 
postopek razumeli, je neutrjeno računanje s prehodom povzročalo težave pri 
reševanju zastavljene naloge. Pri zapisu rešitve s številom sem upoštevala tudi 
zamenjavo števk v številu, kar se učencem te starosti pogosto dogaja. 

 
     
SLIKA 1: UČNI LIST Z REŠITVAMI 

 
 
SLIKA 2: PREGLED REŠITEV IN OZNAČENA                                               

PRAVILNOST REZULTATOV 

 

 
 
SLIKA 3: PRAVILNE REŠITVE UČENCA 

 

 
 

 
 
SLIKA 4: OBRNJENI ŠTEVKI, REZULTAT                                                           

JE PRAVILEN. 
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Slike 1, 2 in 3 prikazujejo pravilne rešitve prikazanih števil s kartami. Učenci so si tudi 
sami pokljukali rešitve po ustnem reševanju učenca, ki je pokazal število. Tako so 
dobili takojšnjo povratno informacijo. Pri sliki 4 je opazna rešitev, pri kateri sta 
zamenjani števki in ki sem jo še vedno razumela kot pravilno rešitev, saj je do 
napake prišlo zaradi nepravilnega zapisa, in ne napačnega razmišljanja. Učenec je 
ob analizi sam popravil četrto rešitev. 

                                 

S slik 5 in 6 razberemo, kako sta se učenca pri posamezni nalogi trudila izračunati 
zastavljeno število. Napačne rešitve sta prečrtala in dodala nove. Ob analizi je bil 
uspeh minimalen. Vzrok slabšega uspeha je bil v težavah pri prehodu čez desetico. 

 

 

SLIKA 7: NARISANI PRSTI KOT PRIPOMOČEK 

 

SLIKA 8: UČENEC JE IZRAČUNAL SKRITO IN 

POKAZANO ŠTEVILO. 

 

                 

                  
                                                                                                           .   
 

 

SLIKA 5: TEŽAVE, KI SE ODRAŽAJO V 

PREČRTANIH  ŠTEVILIH. 

 

SLIKA 6: TRUD UČENCA OB RAČUNANJU 

ŠTEVILA 
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Na sliki 7 vidimo, da je učenec 11 za lažje reševanje sam izdelal pripomoček. Manjka 
prst s številom ena, a učenec si ga je zapomnil in upošteval. Učenec 4 (slika 8) je 
imel svoj pogled na reševanje. Poiskal je število, ki so ga prikazovale odkrite karte s 
pikami, in hkrati je izračunal število na kartah s skritimi pikami.  

Po opravljeni analizi so učenci imeli pozitivno mnenje o svojem znanju. Učenci 2, 5, 
7, 10 in 12 so pri reševanju potrebovali zelo malo pomoči, večje težave sta imela 
učenca 3 in 13. Zanimivo je bilo tudi razmišljanje učenca 6, ki je postavil naslednja 
vprašanja: »Učiteljica, ali se lahko na ta način (karte, prsti) tudi odšteva? Mislim, da 
bi sestavili račun odštevanja? Bi lahko izračunali 31 – 14 = ?« Spodbudila sem ga, 
naj pri razmišljanju uporabi novo pridobljeno znanje. Učenec 6 je povabil učenca 18, 
naj mu pomaga prikazati števili s prsti, tako da sta pred sošolci glasno računala in 
demonstrirala.  

Ob zaključku dejavnosti so učenci želeli ohraniti popisane prste, da bodo doma 
staršem pokazali pridobljeno znanje. 

Dvojiške števke 
 
V desetiškem sistemu zapisujemo števila s števkami od 0 do 9. Sistem je v 
vsakdanjem življenju pogosto uporabljen in z njim zapisujemo enice, desetice, 
stotice ... V nadaljevanju dejavnosti so se učenci naučili zapisati število z dvema 
števkama, to sta 0 in 1. Temu zapisu pravimo dvojiški zapis. V omenjenem zapisu 
imamo enice, dvojice, štirice, osmice, šestnajstice ... 
 
Na začetku ure so učenci po skupinah najprej ponovili prikaz števila z velikimi in 
malimi kartami. Ostali učenci so si števila zapisovali na list. Prikazana in zapisana 
števila so bila 9, 5 ter 22. 

 

FOTOGRAFIJA 1: PRIKAZ ŠTEVIL Z VELIKIMI 

KARTAMI 

  

FOTOGRAFIJA 2: Z MALIMI KARTAMI SO 

UČENCI NASTAVILI ŠTEVILO NA SVOJI KLOPI. 

     
Po uvodnem preverjanju znanja sem učencem predstavila možnost, da lahko karte 
zamenjamo z enkami in ničlami. Karte, ki kažejo pike, torej zapišemo z enko, karte, ki 
skrivajo pike, zapišemo z ničlo. S kartami sem pripravila število 17. Nad karte smo 
skupaj zapisovali števki 0 in 1. Opozorila sem jih, da se zapisovanje s števkama 0 in 
1 vedno začne z desne strani (zapisi na prstih). Učenci so prenesli znanje s pik na 
izbrani števki. Izbrano število 17 je bilo zapisano kot 10001. Učencem sem povedala, 
da temu zapisu pravimo dvojiški zapis ali zapis po dvojiško. Skupaj smo pripravili še 
karte za število 21 in zapisali po dvojiško 10101. Zatem sem pripravila števila 9, 30 in 
13. Učenci so samostojno zapisali dvojiški zapis na list. Po vsakem zapisu smo 
pregledali rešitev in učenec, ki se je javil, je glasno razložil način reševanja.  
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SLIKA 9: PRVI SAMOSTOJNI DVOJIŠKI ZAPIS 

ŠTEVIL 

  

SLIKA 10: POMOČ S PUŠČICAMI PRI DVOJIŠKEM 

ZAPISU ŠTEVIL 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 11: USPEH PRI 

PRETVARJANJU ŠTEVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 12: NAPAČNO 

PRETVARJANJE ŠTEVILA 30 V 

DVOJIŠKI ZAPIS 

 

 

SLIKA 13: ZAMENJAVA ŠTEVK 

V ZAPISU ŠTEVILA 17 
 

 

Učenci so dvojiški zapis hitro usvojili. Večina učencev je pravilno zapisovala po 
dvojiško, pazili so na smer zapisa od desne proti levi, le še pet učencev je imelo 
težave in vaje so reševali s pomočjo učitelja ali sošolca (slike 9–13). 

Zatem je učenec v paru zapisal številko dneva rojstva ali mesec rojstva po dvojiško, 
sošolec je poiskal rešitev in mu povedal dan rojstva. V nadaljevanju so samostojno 
reševali učne lističe z različnimi simboli in skušali razvozlati števila na njih. Učenca v 
klopi sta imela različna lističa. Uspešnejši učenci so bili močno motivirani in so rešili 
več kot en učni listič (slike 14–16). 
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SLIKA 14: UČENEC JE SUVERENO REŠIL 

SVOJO NALOGO.                                          

 

        SLIKA 15: POMOČ UČITELJA PRI REŠEVANJU                 
      ZASTAVLJENE NALOGE. 
 

 

SLIKA 16: USPEŠNO REŠENA NALOGA 

 

SLIKA 17: ZARADI LAŽJEGA PRETVARJANJA IZ  

DVOJIŠKEGA ZAPISA JE UČENEC VNESEL ŠTEVKI 

0 IN 1 V LIKE. 

 

Učenca 9 in 12 sta prosila učitelja za pomoč med reševanjem (sliki 15, 17). Nekateri 
učenci, ki so nalogo bolje razumeli, pod simboli niso pisali dvojiškega zapisa, temveč 
samo število (slike 18–21). 

 

 

 

SLIKA 18:  PRAVILNO 

 

SLIKA 19: NEKAJ ŠTEVIL PREVEČ 

 

              

                                                                          



55 

 

                                                           

 

    SLIKA 20: ČRKA P NA LISTU POMENI POMOČ         

    UČENCU. 

 

     SLIKA 21: TOČNO PRETVARJANJE V         
    DVOJIŠKI ZAPIS 

                                           

Po končanem reševanju nalog smo skupaj z učenci pregledali rešitve. Eden izmed 
učencev, ki so imeli enak učni list, je vedno razložil postopek reševanja in dobljeno 
število. Med analizo je prišlo tudi do argumentiranja, katera rešitev je pravilna in zakaj 
je druga napačna (slike 22–25).  

 

SLIKA 22: RAZMIŠLJANJE O KONČNI REŠITVI 

13 (3) OZIROMA 17 

 

SLIKA 23: OBRNJENA ŠTEVKA 3, REZULTAT JE 

PRAVILEN. 

 

SLIKA 24: PODPISOVANJE ŠTEVK 0 IN 1 POD 

IZBRANA SIMBOLA JE PRIPOMOGLO K 

PRAVILNI REŠITVI 

 

SLIKA 25: PRIKAZANO ŠTEVILO JE 10, SKRITO 

ŠTEVILO JE 5 

 

Po končani analizi sem naredila zbirnik rešitev. Učenci 14, 8, 18, 20, 1, 10, 4, 21, 19, 
16, 7 in 17 so pravilno rešili naloge na učnih listih, učenci 9, 5 in 12 so potrebovali 
nekaj pomoči pri seštevanju čez desetico. Učenci 2, 11, 15 in 13 niso pravilno rešili 
naloge. Dva učenca sta bila ta dan odsotna. Iz zbranih podatkov sem ugotovila, da je 
večina učencev uspešna pri dvojiškem zapisu. 

V zaključku ure smo si ogledali računalniško disketo, ki je večina učencev ni poznala. 
Vprašala sem jih, če vedo, kako računalnik zapiše podatke na disketo. V razdrti 
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disketi sem pokazala ploščico, ki se lahko namagneti, in razložila, da računalnik 
zapisuje tako, da obrača magnetke v eno ali drugo smer. Učence je zanimal tudi 
zapis na zgoščenko (CD). Nekaj besed sem namenila tudi načinu delovanja 
interneta. 

Naslednjo uro sem v uvodni motivaciji učencem pripovedovala pravljico Nesrečne 
čarobne rože in dvojiški sistem (glej prilogo). Učenci so z zanimanjem sledili zgodbi o 
spreminjanju barv na nezadovoljnih rožah g. Marka. Učenec 16 je iz zgodbe izluščil 
podatke, koliko dni ni bilo dežja, katero števko predstavlja rdeča in katero modra 
roža. Skupaj so ugotovili, da že devet dni ni deževalo in da je zaporedje barv rož 
rdeča, modra, rdeča, rdeča, modra. Učenec 16 je rože narisal in v poimenovanem 
zaporedju pobarval ter zabeležil dvojiški zapis.  

Učenci so zatem samostojno v paru barvali rože in zapisovali dvojiški zapis za 
posamezen dan brez dežja (glej prilogo). Po končanem delu so v paru predstavili 
potek reševanja naloge sošolcem (sliki 26 in 27). Rešili so tudi učne liste z dnevi brez 
sonca. Naloga je bila težja, ker so morali sami določiti barvo rože za števko 0 in 
števko 1 (sliki 28 in 29).  

 

SLIKA 26: BARVANJE CVETLIC NA PRVI DAN   

BREZ DEŽJA 

 

SLIKA 27: BARVANJE ZAPOREDJA MODRIH IN 

RDEČIH CVETLIC NA SEDMI  DAN BREZ DEŽJA 

 

SLIKA 28: PRETVARJANJE ŠTEVILA DNI  BREZ 

SONCA V BARVANE CVETOVE 

 

SLIKA 29: ZAPOREDJE BARVNIH CVETOV 

RAZKRIJE ŠTEVILO DNI BREZ SONCA 

 

Sledilo je sestavljanje naloge za sošolca. Učenci so samostojno sestavili nalogo s 
simboli, ki so jo najprej rešili sami. Ob reševanju svoje naloge so nekateri ugotovili, 
da naloge niso sestavili pravilno in je dovolj natančno zapisali s simboli, tako da so 
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imeli pri reševanju naloge težave, ali pa so celo ugotovili, da se je ne da rešiti. Na ta 
način je učenec sam preveril pravilnost zapisa in rešitve (sliki 30 in 31).  

 

SLIKA 30:  1 + 2 + 8 = 11 

 

SLIKA 31: TRUD UČENCA PRI RISANJU  

ZANIMIVIH SIMBOLOV 

 

Tako so učenci 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 in 19 sami ugotovili, da so napravili napako 
pri sestavljanju. Sliki 32 in 33 prikazujeta pomoč ostalih učencev in učitelja pri 
ponovni sestavi naloge.  

 

SLIKA 32: PO DODATNI RAZLAGI JE UČENEC 

NARISAL ŠE ENO RISBO IN NAŠEL PRAVO 

REŠITEV. 

 

SLIKA 33: DVOJIŠKI ZAPIS V DESNO SMER 

 

Ob dodatni razlagi in pomoči je petnajst učencev sestavilo in rešilo naloge, en  
učenec je nalogo deloma rešil, en pa je imel težave pri sestavi in reševanju (sliki 34 
in 35). Trije učenci so bili odsotni. 

 

 

SLIKA 34: ZA ŠTEVKI 0 IN 1 (PRE)VEČ 

RAZLIČNIH SIMBOLOV, ZATO JE BILA NALOGA 

TRENUTNO NEREŠLJIVA. 

 

SLIKA 35: RISANJE ŠTEVILA PIK POD ZNAKE ZA 

BOLJŠO PREDSTAVLJIVOST 



58 

 

Ob končanem pripravljanju nalog za sošolce sem liste pobrala, jih premešala in 
naključno razdelila med učence. Če je kdo dobil svojo nalogo, sem zamenjala list. 
Učenci so se lotili reševanja pripravljenih nalog. Naloge so jim predstavljale izziv, saj 
so komaj čakali konec reševanja, ko sta se avtor in reševalec poiskala ter skupaj 
pregledala nalogo (sliki 36 in 37). 

 

  SLIKA 36: UČENCA 2 IN 7 

 

 

 

SLIKA 37: UČENCA 10 IN 5 

 

Med pregledovanjem nalog so morali učenci med seboj komunicirati in v 
marsikaterem paru (sliki 38 in 39) se je razvil kakovosten dialog, razlaga, čeprav 
učenca v vsakdanjem delu medsebojno nista imela pogoste komunikacije. Hkrati so 
se učili medsebojnega sodelovanja in učenja. 

 

 

    SLIKA 38: UČENCA 3 IN 18 

 

              SLIKA 39: UČENCA 8 IN 20 

 

Zaključek 

Ob zaključku dejavnosti Do koliko šteje stonoga? sem še enkrat pregledala 
opravljeno delo. Ugotovila sem, da so učenci med učenjem razvijali strpen dialog, 
empatijo do sošolcev, ki so imeli težave, nudili so pomoč pri reševanju ali razlagi 
snovi in se trudili z delom v paru. Sodelovali so z dobro motivacijo, da so dosegli 
zastavljene cilje: 

 zapis števil v dveh stanjih, simbolih in 

 zapis števil v dvojiškem zapisu. 
 

Da bi ugotovila, ali so cilje dosegli in v kolikšni meri, sem že med potekom dejavnosti 
preverjala njihovo razumevanje in jim sporočala takojšnjo povratno informacijo o 
stopnji znanja. Učenci so lahko takoj izboljšali svoje razumevanje. Ob zaključku sem 
preverila razumevanje in znanje z zastavljeno nalogo, tako da so učenci sami 
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sestavili nalogo za sošolca, ki jo je moral avtor najprej sam rešiti. Na ta način je 
preveril rešljivost zastavljene naloge in nato jo je dal v reševanje naključno 
izbranemu učencu. S tem sem se izognila vnaprej dogovorjenim nalogam in slabše 
preverljivim rešitvam. Učenca, avtor in reševalec, sta skupaj preverila pravilnost 
rešitve.  

Med izvajanjem dejavnosti sem morala biti pozorna na tempo učenja, saj se je 
dejavnost odvijala med usmerjenim prostim časom in učenci so bili že utrujeni od 
dopoldanskega pouka. Težave so se pojavljale pri nekaterih učencih pri računanju 
čez desetico, čeprav so postopek dvojiškega zapisa razumeli. Potrebovali so pomoč 
pri računanju. Nekateri učenci so imeli težave s pomnjenjem od naslednje ure in so 
potrebovali več časa za priklic iz spomina ali hitro dodatno razlago.  

Med potekanjem dejavnosti sem opazila precej povezanosti s cilji pri različnih šolskih 
predmetih oziroma učnih snoveh, ki so obravnavane pri pouku. Pri slovenskem jeziku 
na področju jezika so se prek izbrane dejavnosti Do koliko šteje stonoga? vključevali 
naslednji cilji: 

 učenci povzemajo temo in bistvene podatke, 

 utemeljujejo svoje mnenje,  

 razvijajo orientacijo na telesu, v prostoru, na papirju, 

 prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil ter 

 tvorijo nebesedna sporočila. 
 

Pri matematiki so zastopani cilji s področij računskih operacij, orientacije, 
matematičnih problemov in drugih vsebin: 
 

 učenci se orientirajo na ravnini, 

 seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20 vključno s številom 0, 

 razvijajo natančno in pravilno izražanje, 

 razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih 
okoliščinah in vsakdanjem življenju, 

 v povezavi s slovenščino razvijajo bralne sposobnosti, 

 predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili, s 
konkretnimi in slikovnimi materiali ter 

 problem analizirajo, ga sistematično rešijo in pri tem uporabljajo različne 
strategije reševanja. 
 

Pri spoznavanju okolja sta v učnem načrtu naslednja cilja, ki sta se navezovala na 
delo in učenje v dejavnosti: 

 učenci spoznajo, da ljudje, ki živijo ali delajo skupaj, vstopajo v določene 
medsebojne odnose, in 

 razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov). 
 
Dejavnost Do koliko šteje stonoga? medpredmetno združuje in povezuje cilje. 
 

3.4.2 ZAPIS IN PRENOS BESEDIL 

Z dejavnostjo Do koliko šteje stonoga? so se učenci naučili, kako računalnik 
shranjuje števila. V dejavnosti Zapis in prenos besedil učenci spoznajo, da računalnik 
shranjuje tudi besedila in kako to naredi. To naredi s pomočjo številk. 



60 

 

Ujeti Štefan 

 
Tokratna uvodna motivacija se je začela drugače, saj je učenca 18 zanimalo, kako 
računalnik shrani večja števila in kako izračunamo število na sošolkinem listu, ker 
ima šest simbolov namesto pet. Na tablo sem pritrdila velike karte in dodala še en 
prazen list. Učenci so ugotovili, da se števila povečujejo v že znanem zaporedju. Na 
tem listu smo skupaj z učenci poiskali število pik oziroma nanj zapisali število 32. 
Rešili smo sošolkino nalogo z rezultatom 45.  

Nadaljevala sem s pripovedovanjem zgodbe o ujetem Štefanu v gornjem nadstropju 
trgovine. Učenci so opazovali sliko in poslušali zgodbo. Po končanem pripovedovanju 
so izluščili podatek, da se je Štefan rešil s pomočjo božične jelke oziroma tako, da je 
uporabil lučke.  

Med učiteljico in učenci se je odvil dialog: 
Učiteljica: »Zakaj je prižigal in ugašal lučke?« 
Učenec 4: »Da je pritegnil pozornost računalničarja v drugem prostoru.« 
Učenec 21: »Na daljavo je poslal sporočilo, to je bilo kot svetlobni signali.« 
Učiteljica: »Mi že znamo po dvojiško zapisati števila. Ali je Štefan poslal števila?« 
Učenec 18: »Lahko jih je poslal. Kako je potem računalničar razumel, kaj mu 
sporoča?« 
Pozornost učencev sem usmerila na tabelo s številkami in črkami ter skrito besedilo. 
Učenci so dvojiški zapis v posamezni vrsti prepoznali in določili, da smrečica pomeni 
števko 1, črn kvadratek pa 0.  

 

SLIKA 40: UČENEC JE USPEŠNO REŠIL  
NALOGO. 

 

SLIKA 41: V ČASU REŠEVANJA JE UČENEC 

POPRAVLJAL PRETVORJENE ČRKE. 

 

Ob desnem robu tabele z dvojiškim zapisom so zapisovali črke in kmalu so odkrili 
sporočilo. V glasni izjavi »Jaz sem že.« se je slišalo zadovoljstvo učencev ob uspehu. 
Sliki 40 in 41 jasno ponazarjata, da so učenci sami našli povezavo med pridobljenim 
številom in črko abecede.  
Med pogovorom so ugotovili, da so za to, da so predstavili eno črko abecede in jo 
shranili, potrebovali pet bitov. Uporabljamo velike in male črke, števke, ločila in druge 
simbole, zato potrebujemo večje število bitov. Med računalničarji obstaja dogovor, da 
vsi uporabljajo enako oštevilčenje znakov.  
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FOTOGRAFIJA 3: MED REŠEVANJEM 

Učenec 21 je povedal: »Ko pritisneš tipko na računalniku, jo računalnik pošlje z 
različnimi piski (visok = 1, nizek = 0) v dvojiškem sistemu po internetu in jo na drugi 
strani dobi nekdo drug.« Učenec 21 in oče sta se o temi že predhodno pogovarjala 
doma, saj je razložil precej stvari o delovanju računalnika. 

Učenec 18 je dejal: »To je pa podobno kot pri ujetem Štefanu.«  
Učenec 16 je dodal: »Saj je tudi Štefan pošiljal znake na daleč. Računalnik tudi 
pošlje znake daleč, drugam.« 
 
Pogovor med učenci sem uporabila kot izhodiščno točko za sporočanje besede PET. 
Črke smo zamenjali z zaporednimi številkami 17, 5 in 20. Skupaj smo jih pretvorili v 
dvojiški zapis: 10001,  00101 in 10100. Sporočanje smo končali tako, da smo zapeli 
visok ton pri 1 in nizek ton pri 0.  

Da bi učenci utrdili prenos črke/besede v dvojiški zapis, so izbrane besede pretvorili s 
pomočjo abecede. Nekaterim učencem pretvarjanje ni delalo težav in so pretvorili po 
dve ali tri besede.  

 

 

SLIKA 42: PRETVARJANJE ČRK ŠE NE GRE 

DOBRO. 

 

SLIKA 43: ČRKE V BESEDI SO PRAVILNO 

PRETVORJENE. 
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SLIKA 44: DVE ČRKI STA PRAVILNO PRETVORJENI, DVE NAPAČNO. 

 

Slike 42, 43 in 44 prikazujejo primer uspešnega, neuspešnega in delno uspešnega 
reševanja naloge. Po končanem reševanju en učenec ni bil uspešen, pet učencev pa 
je delno pravilno pretvorilo besedo v dvojiški zapis. Dvanajst učencev je bilo uspešnih 
pri pretvarjanju besed in štirje od njih so pretvorili še po dve ali tri besede. 

Zatem sem nadaljevala učno uro s prenosom besede na daljavo. Razložila sem jim, 
da sem že pretvorila črke v dvojiški zapis, a da zdaj sporočam na daljavo s pomočjo 
topota (= 0) in tleska (= 1). Opozorila sem jih, naj ne pozabijo pisati dvojiškega zapisa 
z desne proti levi in naj med posameznimi črkami pustijo malo prostora. Da naloga za 
začetek ne bi bila pretežka, sem izbrala tričrkovno besedo URA. Počasi sem izvajala 
topote in tleske, da so učenci lahko zapisovali števke. Zelo pozorno so sledili. Ko 
sem prenesla besedo, so poiskali število in zaporedno črko abecede. Pomagali so si 
s tabelo ujetega Štefana. Učencem s težavami so pri reševanju pomagali boljši 
učenci. Ko so učenci zapisali rešitev na list, je izbrani učenec glasno povedal rešitev 
in vsi so nestrpno čakali mojo potrditev, da je pravilna. Ko sem potrdila, da sem jim 
sporočila besedo URA, se je po učilnici razlegel glasen hura.  

Za konec tega dela dejavnosti so se učenci razdelili v pet skupin. Pojasnila sem jim, 
da se bomo naslednjo uro igrali sporočanje besedil na daljavo. Tako bodo spoznali, 
kako to naredijo računalniki s pomočjo dvojiškega zapisa.  

Učenci so se po skupinah razdelili naključno z vlečenjem listkov s številko skupine. 
Tak izbor omogoča, da se učenci med seboj učijo sodelovanja in sprejemanja drugih 
učencev v skupini tudi, če niso z njimi vsak dan v pogostih stikih. Po posedanju v 
skupine sem jim predstavila prineseni material: modro in zeleno zastavico, boben, 
leseni blok, činele, bele in roza ščipalke, ragljo, triangel in kuhalnico. Dodala sem, da 
za pošiljanje besed na daljavo lahko uporabljajo tudi lastne instrumente ali se sami 
domislijo načina pošiljanja na daljavo. 

1. skupina Učenec 2, učenec 18, učenec 9, učenec 16 

2. skupina Učenec 7, učenec 14, učenec 17, učenec 1 

3. skupina Učenec 6, učenec 19, učenec 13, učenec 10 

4. skupina  Učenec 11, učenec 15, učenec 21, učenec 4, učenec 3 
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     5.  skupina Učenec 12, učenec 5, učenec 8, učenec 20 

PREGLEDNICA 2: RAZPOREDITEV UČENCEV V SKUPINE 

Navodila za delo v skupini:  

 člani skupine si izmislijo štiričrkovno besedo in jo zapišejo na listek, 

 črke pretvorijo v dvojiški zapis, pomagajo si lahko s tabelo ujetega Štefana ali  
razredno abecedo, 

 izberejo način prenašanja besede na daljavo ter 

 se pripravijo in izvedejo predstavitev drugim skupinam. 
 

Prva skupina si je delo razdelila in vsak član je pretvoril eno črko v dvojiški zapis. 
Izbrali so boben za 0 (nizek ton) in činele za 1 (visok ton). Pred izvajanjem sem vse 
učence vprašala, če želijo, da jim prva skupina razkrije, ali boben pomeni 0 ali 1 
oziroma ali činele pomenijo 0 ali 1. Pogumno so odgovorili, naj skupina ne razkrije 
vrednosti bobnov in činel. Dodala sem, da bo na ta način naloga dosti težja za 
reševanje. Po prenašanju prve črke so ugotovili, da je naloga na ta način pretežka 
zanje. Izvajanje so ponovili, pred tem so ostalim skupinam na tablo napisali pomen 0 
in 1. 

 

SLIKA 45: ČRKA L 

 

SLIKA 46: ČRKA I 

Člani so si enakomerno porazdelili delo in s tem pridobili tudi na ekonomičnosti 
porabe časa pri zastavljanju naloge (slika 45). Na sliki 44 se vidi, da je član skupine 
potreboval pomoč, ki so mu jo ostali člani ponudili, da so uspešno dosegli cilj.  

 

 

SLIKA 47: ČRKA S 

 

SLIKA 48: ČRKA T 
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Na sliki 46 se vidi, da so učenci pri določanju črke po izbrani možnosti, da se simbol 
ne določi, imeli precej težav. Na sliki 47 se opazi, da je reševanje potekalo lažje, a 
vseeno so vidne težave v orientaciji zapisa slišanega (slike 47–50).  

 

 

             SLIKA 49: ORIENTACIJA NA LISTU 

 

SLIKA 50: S POMOČJO NAVPIČNIH ČRT JE 

LAŽJE ISKATI REŠITEV. 

 

Zato sem v nadaljevanju pripravila bolj urejeno obliko lista, da sem olajšala zapis 
slišanega prenosa. 

Druga skupina (slika 51) si je izbrala besedo GLAS in predstavili so jo z udarci na 
leseni blok (0) in ropotulje (1). Ostale skupine so po pozornem poslušanju prišle do 
rešitve GUAS. Skupaj smo iskali mesto napake in druga skupina je priznala, da so 
zgrešili. Napaka je bila, da so črko L v dvojiškem zapisu zapisali kot U. Tako so sami 
poiskali povratno informacijo, zakaj njihova beseda ni bila enaka dobljeni rešitvi. 
Pozornost velja nameniti tudi pravilnemu oziroma napačnemu poimenovanju malih 
instrumentov (slika 52).  

 

 

SLIKA 51: PRIPRAVLJENA BESEDA DRUGE 

SKUPINE 

 

SLIKA 52: IMENI MALIH INSTRUMENTOV 
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      FOTOGRAFIJA 4: SKUPINI POMAGA   
    SOŠOLEC 

 

      FOTOGRAFIJA 5: SKUPINA MED PRIPRAVO  
     BESEDE 

 

Tretja skupina (slika 53) je zapisala besedo ENKA. Za prenos zvoka so izbrali boben 
in ragljo. Člani so delali skupaj, saj so pomagali šibkejšim, da so zapisali besedo. V 
skupini so se sami dogovorili, da učenca v paru predstavita (eden udari 0, drugi 1) po 
dve črki tako, da se zamenjata pri udarjanju številke 0 in 1 pri naslednji črki. Tako je 
bilo delo v skupini enakomerno razdeljeno. V tej skupini se je pojavilo goljufanje pri 
reševanju nalog četrte in pete skupine. Očitno je bila želja po uspehu prevelika. Pri 
reševalcih v skupinah je opazno to, da so nekateri zapisovali črke začetnic 
instrumenta, ki se je oglasil (BBRRB) (slika 54), zatem pa zapisali dvojiški zapis, ki so 
ga kasneje prenesli v črko (slika 55).  
 
 

 
 

SLIKA 53: NALOGA TRETJE SKUPINE 

 
 

SLIKA 54: ČRKE BBRRB SO ZAČETNICE IMEN 

INSTRUMENTOV V ZAPOREDJU, KOT STA SE 

OGLAŠALA. 
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SLIKA 55: 00110 ALI ČRKA E 
 

     FOTOGRAFIJA 6: IZVAJANJE ZASTAVLJENE   
     NALOGE OSTALIH SKUPIN 

 

Po pripravi je nadaljevala četrta skupina. Skupaj so izbrali besedo SONCE. Med 
zapisovanjem v dvojiški zapis so nekateri člani skupine imeli težave. Učenec 15 je bil 
zelo uspešen pri pretvarjanju, a svojega znanja ni hotel deliti z ostalimi člani. Na 
prigovarjanje ostalih članov, da morajo kot skupina skupaj rešiti nalogo, se je 
učenec 15 vdal in pomagal ostalim v skupini (slika 56). Nato je sodelovanje in 
komuniciranje znotraj skupine steklo. Ugotovili so, da brez medsebojnega 
sodelovanja in učenja ne bodo mogli predstaviti svoje besede ostalim skupinam. V 
skupini je vseh pet učencev predstavilo izbrano črko. Delali so v paru. Pare so 
menjali zaradi lihega števila članov skupine. Nalogo so izvajali dovolj počasi, skupine 
so si zapisovale 0 in 1. Pri reševanju se je v skupinah pojavilo uganjevanje zadnje 
črke v besedi ob pogoju, da so bile ostale črke pravilno zapisane (slika 57).  

 

 

SLIKA 56: IZBIRA VIŠINE TONA IN GLASBILA 

 

SLIKA 57: UGANJEVANJE ZADNJE ČRKE 

 

Peta skupina si je zamislila besedo KVAS. Slika 58 predstavlja delo učenca 8 in 
učenca 20, ki sta dobro znala postopke, zato sta pomagala šibkejšima članoma. Z 
dobro komunikacijo in pomočjo pri učenju so pripravili predstavitev z zeleno in modro 
zastavico. Vsak član je imel svojo zadolžitev in jo dobro izpeljal. Določili so, da je 
zelena zastava 0 in modra 1.  
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SLIKA 58: NAJPREJ NA LISTU ZAPISAN BESEDA 

SKUPINE 

 
 

SLIKA 59: ZATEM REŠITEV, KI JO JE SKUPINA 

USPEŠNO REŠILA 

 
 

Delo v peti skupini je teklo najbolje in tudi pošiljanje besede na daljavo je potekalo 
nemoteče, v pravi hitrosti pošiljanja. Ostali učenci so izrazili zadovoljstvo z njihovim 
delom (slika 59). 

 

 
 

 

FOTOGRAFIJA 7: PRIPRAVA NA ZAČETEK 

 

FOTOGRAFIJA 8: MED POŠILJANJEM 

 

V zaključnem delu dejavnosti so učenci svoje znanje obnovili ter preverili s 
sprejemanjem skrite besede s pomočjo bobna in piščalke za prvo besedo ter belih in 
roza ščipalk za drugo besedo.  

Vsak učenec je imel pred seboj list, na katerega je zapisal rešitvi v dvojiškem 
sistemu, nato pa še črke. Vsak posameznik je delal samostojno, da je lahko preveril 
svoje znanje.  
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SLIKA 60: UČENČEVA BARVNA SAMOPOMOČ 

 

SLIKA 61: KJE SE JE ZATAKNILO, DA REŠITVE 

NISO VREDU. 

Učenci so najprej po slušnem kanalu poslušali nizek ton – boben (0) in visok ton – 
piščalko (1) za besedo HIŠA. Ob posameznem zvoku so si zapisovali 0 in 1, nato so 
dvojiški zapis pretvorili v črke. Ko so vsi učenci končali z delom, smo skupaj 
pregledali vsak dvojiški zapis za posamezno črko (sliki 60 in 61). Učenec, ki se je 
javil, je glasno razložil postopek reševanja. Ostali so sledili in preverili svojo rešitev. 
Tako so takoj dobili povratno informacijo o svojem reševanju. 

 

FOTOGRAFIJA 9: MED 

SAMOSTOJNIM REŠEVANJEM ... 

 

FOTOGRAFIJA 10: ...IN 

PREVERJANJEM... 

 

FOTOGRAFIJA 11: 
...DOBLJENIH 

REZULTATOV. 

 

Zatem so na napeti vrvici pregledali zaporedje belih in roza ščipalk. Ugotovili so, kje 
je presledek za naslednjo črko. To so si zapisali z dvojiškimi števkami in prenesli v 
črke. Rešitev je bila ZNAM. Tudi po reševanju druge besede smo izvedli takojšnjo 
analizo reševanja po zgoraj omenjenem postopku. Po končanem preverjanju je imelo 
pet učencev napačne rešitve, pet pa delno pravilno rešitev: imeli so pravilen dvojiški 
zapis in je manjkala beseda ali je bila ena od besed v celoti pravilno prenesena. 
Deset učencev je obe besedi v celoti pravilno rešilo. En učenec je manjkal. Učenci so 
izrazili pozitivno mnenje na skupni dosežek.  
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Kot zaključek celotne dejavnosti sem učencem predstavila knjigo Neverjetne prigode 
profesorja Modrinjaka (Norman Hunter). Povabila sem jih k reševanju krajšega 
besedila v dvojiškem zapisu, ki sem ga nastrigla na trakce. Z oranžno barvo sem 
pobarvala številko trakca, da so učenci lahko sestavili pravilno zaporedje besed in 
dobili smiselno celoto. Reševali so lahko individualno, v paru, skupini, lahko so si 
pomagali med seboj in tudi sama sem priskočila na pomoč, ko so želeli. Skupno 
nalogo so opravili več kot odlično, saj so v 42 besedah napisali samo tri  napačne 
črke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIJA 12: ODLOMEK IZ MODRINJAKA, KI SO GA UČENCI USPEŠNO PRETVORILI IN 

SESTAVILI V PRAVO ZAPOREDJE. DOBILI SO DEL BESEDILA. 

 
                                       

Zaključek 

Dejavnost zapis in prenos besedil sem zaključila ter naredila analizo dela. Med delom 
so učenci s pomočjo transferja prenesli znanje iz prejšnje dejavnosti na zapisovanje 
besed. Med učenjem so razvijali strpen dialog, delo v skupini in deljenje svojega 
znanja znotraj skupine. S sodelovanjem so dosegli zastavljene cilje: 

 ugotovili so, kako računalnik shranjuje besede in besedila ter 

 kako računalnik shrani in prenese dve stanji. 
 

Že med potekom dejavnosti sem preverila razumevanje shranjevanja besed z 
nalogo, kjer so učenci samostojno zapisali besede na listek. Več kot polovica 
učencev je pravilno rešila nalogo, pet učencev pa delno. Učenci so lahko svoje 
pomanjkljivosti v znanju dopolnili. Opazila sem, da učencem pri zapisu povzroča 
težave orientacija na papirju. Ob vodoravnem zapisu besede so imeli precej težav z 
dvojiškim zapisom, saj je primanjkovalo prostora, posamezni sklop števk so 
zamešali. Zato sem besede zapisala navpično in zraven dodala dovolj dolge črte za 
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zapis števk dvojiškega števila. Naslednja težava se je pojavila med skupinskim 
delom. V četrti skupini učenec ni želel deliti svojega znanja in rešitve z ostalimi člani, 
ki so imeli nekaj težav z reševanjem. Nastale težave niso zmogli rešiti sami, zato so 
me poklicali na pomoč. S pogovorom so prišli do spoznanja, da skupina lahko 
uspešno reši nalogo le, če medsebojno sodelujejo in delijo znanje. 

V zaključku prve dejavnosti Do koliko šteje stonoga? sem omenila, na kaj vse sem 
bila pozorna med njenim izvajanjem. Tudi med potekanjem dejavnosti Zapis in 
prenos besedil sem namenila pozornost istim dejavnikom: tempu učenja, prehodu 
čez desetico pri računanju in času izvajanja dejavnosti. 

Med dejavnostjo Zapis in prenos besedil sem opazila povezanost s cilji v različnih 
učnih snoveh, ki so obravnavane pri pouku. Pri slovenskem jeziku, matematiki in 
spoznavanju okolja se ponovno vključujejo cilji o orientaciji na telesu, listu, ravnini in 
številski množici naravnih števil do 20, poleg tega pa učenci povzemajo bistvo teme 
in podatkov ter sporočil in hkrati razvijajo različne strategije reševanj problemov. 

Med cilji glasbene umetnosti se na delo v skupinah navezujeta: 

 učenci urijo spretnost igranja na glasbila in 

 razvijajo zvočno senzibilnost. 
 

3.4.3 RISANJE PO NAVODILIH 

V vsakdanjem življenju povemo, prejmemo, slišimo, preberemo in tudi zapišemo 
precej navodil. Včasih so navodila dovolj natančna in razumljiva, zato so tudi rezultati 
lahko odlični. Včasih pa imamo z njimi tudi težave, zaradi česar so dejanja lahko 
napačna. Kako pa dajemo navodila računalnikom? Računalniki naredijo vedno samo 
to, kar jim naročimo. Računalniški programerji sestavijo navodila v obliki programov, 
ki so napisani v različnih programskih jezikih. Programerji morajo biti zelo natančni in 
previdni pri sestavljanju navodil, saj računalnik natančno izpolni ukaze. Zaradi 
napake v navodilu oziroma programu lahko pride do smešnih ali usodnih posledic. 

Učenci so v dejavnosti Risanje po navodilih prevzeli vlogo programerja in 
računalnika. Spoznali so, kako se odziva računalnik in kako se počuti programer ob 
programiranju ter dobljenih rezultatih. 

 

Korakaj po ukazih 

Preden so učenci zares »korakali« po ukazih, sem jih povprašala, če vedo, kdo je 
računalniški programer in kakšno delo opravlja. Med pogovorom je sproti na tabli 
nastajal miselni vzorec, v katerega so učenci zapisali osnovne podatke, ki so jih že 
poznali, in dodali še nekaj novih spoznanj. Z osnovnim poznavanjem dela 
računalniškega programerja so tudi učenci začeli »programirati« oziroma sestavljati 
navodila. 

Učencu 5 sem ustno podala navodilo: »Učenec 5, poglej, če je garderoba 
pospravljena.« Učenec 5 je vstal, odšel do vrat, jih odprl, stopil skoznje, pogledal po 
garderobi, se vrnil in povedal, da je pospravljena, ter odšel na svoje mesto. Učencem 
sem pojasnila, da se bom zdaj spremenila v računalniškega programerja in bom 
napisala program oziroma dala zelo natančna navodila za isto dejanje, ki ga je 
učenec 5 izvedel maloprej. Učencu 5 sem rekla, naj naredi samo to, kar rečem. 
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»Učenec 5, vstani.« »Obrni se na desno.« »Naredi dva koraka naprej.« »Obrni se na 
desno.« »Naredi pet korakov naprej.« »Obrni se na levo.« »Naredi šest korakov 
naprej.« »Primi kljuko na vratih.« »Pritisni kljuko dol.« »Odpri vrata.« »Stopi tri korake 
naprej.« »Poglej, če je pospravljena garderoba.« »Obrni se za pol kroga v levo.« 
»Stopi tri korake naprej.« »Obrni se za pol kroga v desno.« »Primi za kljuko na 
vratih.« »Zapri vrata.« »Obrni se za pol kroga v levo.« »Naredi šest korakov naprej.« 
»Obrni se v desno.« »Naredi pet korakov naprej.« »Obrni se na levo.« »Stopi dva 
koraka naprej.« »Obrni se na desno.« »Sedi na stol.«  

Učence sem pozvala, naj povedo, kaj so opazili, oziroma svoje mnenje. Ugotovili so, 
da so bila navodila zelo, zelo natančna. Če bi se zmotila v smeri obračanja ali številu 
korakov, bi se lahko zgodilo, da učenec 5 ne bi prišel do vrat ali nazaj na svoje 
mesto. Zelo dobro moraš premisliti in vedeti, kako si sledijo dogajanja. Spoznali so, 
da je natančnost zelo pomembna. 

V nadaljevanju so vsi učenci risali po ustnem navodilu. Opozorila sem jih, da morajo 
zelo natančno poslušati in premisliti, kaj in kako narisati. Učenci so risali na papir s 
svinčnikom po navodilih:  

1. Nariši majhen krog sredi papirja. 
2. Pobarvaj krog. 
3. Potegni črto iz gornjega levega  kota papirja skozi krog v spodnji desni kot. 
4. Potegni črto iz gornjega desnega kota papirja skozi krog v spodnji levi kot. 
5. Napiši svoje ime v trikotnik levo od kroga na sredini papirja. 
  

      

SLIKA 62: LISTA V RAZLIČNIH POSTAVITVAH (IMENI STA ZAKRITI) 

 

Vsi učenci so uspešno rešili nalogo in pokazali ob tem veliko zadovoljstvo. Razlika je 
bila le v pokončni oziroma ležeči postavitvi lista. To so se učenci odločili sami, saj 
navodila niso usmerjala v postavitev lista. To se vidi na sliki 62. 

Učencem sta se dvignili samozavest in motivacija za delo, zato so ga nadaljevali 
malce drugače. Učenec prostovoljec je dobil kartonček z risbo, ki jo prikazuje 
slika 63. Opozorila sem ga, naj bo pozoren na smeri in oblike ter da uporablja 
besede, kot so blizu, daleč, dotika, ne dotika, zunaj, znotraj ... Imel je nekaj minut 
časa, da si jo je ogledal in v mislih sestavil navodila za risanje za sošolce. V tem času 
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so si ostali v razredu pripravili liste, svinčnike in radirke. Ko je bil izbrani učenec 
pripravljen, je glasno podajal navodila.  

 

1. navodilo 

Učenec 10 (po avdio zapisu):      
                 
»Na sredino lista nariši kvadrat.  
   Nad kvadratom nariši krog.  
   Pod kvadrat nariši trikotnik.« 
 
Naredili smo analizo in pregledali pravilnost narisanih 
risb. En učenec je zamešal vrstni red likov, trije so 
narisali, da se liki dotikajo, čeprav v navodilu učenec 10 
tega ni povedal. Šestnajst učencev je narisalo natanko 
po navodilih. En učenec je bil odsoten. Navodilo se jim 
ni zdelo težko, a ko so videli sliko 63, so ugotovili, da  
navodila niso bila natančna. Manjkala sta podatka, da  
se krog in kvadrat ter prav tako kvadrat in trikotnik 
dotikata.  
 

2. navodilo 
Učenec 14 (po avdio zapisu):        

»Na levo stran narišemo en krog. V sredini kroga narišemo dva kroga in spodaj 
narišemo usta navzgor.                                                 
Zraven narišemo še en krog. Znotraj narišemo dva krogca in spodaj narišemo 
vodoravno črto.  
In nazadnje narišemo še en krog in ravno 
tako dva krogca. In narišemo usta, ki so 
žalostna.«                                         
                                         
Sledila sta pregled in primerjava narisanih 
risb s sliko, po kateri je učenec 14 
posredoval navodila (slika 64). Petnajst 
učencev je pravilno narisalo risbo, pet pa 
jih je narisalo, kar so si med poslušanjem 
predstavljali. To nam prikazujejo slike od 
65 do 68. Učenci so izpostavili, da je težje 
slediti, če govor ni jasen ter tekoč in se pripovedovalec popravlja. Učenec 14 je o 
pripravi navodil povedal, da jih ni tako enostavno sestaviti, ker včasih niti ne veš, 
katero besedo bi uporabil ali kako bi kakšen podatek povedal, da bi bil razumljiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 64: DRUGO NAVODILO, KI GA JE IZBRAL 

UČENEC 14. 

SLIKA 63: PRVO NAVODILO, KI 

GA JE UČENEC PODAL PO 

OPAZOVANJU. 
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SLIKA 65: UČENEC SI JE POMAGAL Z 

ASOCIACIJAMI. 

 
SLIKA 66: RAZUMEVANJE PODANIH NAVODIL 

 

 
 

SLIKA 67: NI VSE PO NAVODILU, JE 

UGOTAVLJAL UČENEC. 

 

 
 

SLIKA 68: KAJ JE PRAV, JE ZANIMALO UČENCA 

OB ANALIZI. 
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3. navodilo  

Učenec 2 (po avdio zapisu): 

»Na sredino lista naredite velik pravokotnik.  
V pravokotniku naredite en krogec, ki naj bo vsaj en 
centimeter stran od roba. 
                                              

Potem naredite en centimeter ... še en ... od tega krogca naredite še en centimeter 
do ... izmerite še en centimeter in narišite krogec, ki je enako velik kot vaš prvi. In naj 
bo stran tudi en centimeter.                              

Potem naredite pravokotnik dol v kvadratu. Naj bo stran od kroga en centimeter. 

Potem na desni strani zgoraj naredite trikotnik in isto ponovite na drugi strani, a naj 
bosta čim bolj v sredini.« 

Po končanem risanju je učenec 2 obrnil svoj kartonček in pokazal Sliko 69. Učenci so 
primerjali svojo risbo s sliko (slike 70–72) in ugotovili, da so imeli precej težav pri 
razumevanju navodil. Omenili so, da jih je motilo tudi neenakomerno podajanje 
navodil, saj so težje sledili. Pet učencev je pravilno narisalo risbo in prav tako pet 
delno pravilno. Deset učencev je imelo precej težav, zaradi katerih so nastale 
nepravilne risbe.  

 

SLIKA 70: NA ZGORNJI 
POLOVICI SLIKE SE OPAZI 
NAJPREJ DELNO RAVILNO 

NARISANO PODOBO. 

 

 

 

 

SLIKA 71:  SLEDI JI SLIKA, KI 
JE NARISANA PO NAVODILIH.  

V SPODNJI POLOVICI SLIK SO 

RISBE PO 4.NAVODILU 

NARISANE PRAVILNO. 

 

SLIKA 72: ZADNJA SLIKA 

RAZKRIJE TEŽAVE Z 

RAZUMEVANJEM NAVODIL. 

                   

 

                                                     SLIKA 69: DRUGAČNA PODOBA, TUDI ZAHTEVNEJŠA SESTAVA BESEDILA 
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4. navodilo  
 

Učenec 21 (po avdio zapisu): 
 
»Na desno stran ... najprej na desno stran lista nariši velik krog. Sredi kroga nariši 
križ, ki se dotika stranic.                                                                
V zgornji trikotnik kroga nariši najprej en krog na levo, potem pa še na desno.  
Potem spodaj pod ... v spodnji trikotnik nariši en pravokotnik, ki naj bo na sredini.«                               

 

                                                   
 

 

 

 

SLIKA 74: V ZGORNJI POLOVICI SLIK  STA 

NARISANI RISBI PO 3. NAVODLU. DESNA 

RISBA PREDSTAVLJA PRECEJŠNJE TEŽAVE 

PRI RAZUMEVANJU NAVODIL. 

 

SLIKA 75: V SPODNJEM DELU SLIK LAHKO 

OPAZIMO  RISANJE KRIŽA IN NJEGOVO 

DOPOLNJEVANJE Z LIKI, RADIRANJE,   
POPRAVLJANJE NARISANEGA KRIŽA PO 

PREMISLEKU UČENCA. 

                                  

Ko je učenec 21 končal s podajanjem navodil, je obrnil kartonček s sliko in učencem 
pokazal, kaj naj bi po njegovih navodilih narisali. Večina učencev je bila zelo 
zadovoljna, ker jim je uspelo pravilno narisati (slike 70–72). Štirje učenci so imeli 
drugačno razumevanje besede križ, postavitve dveh črt, ki se sekata, in posledično 
temu drugačno razumevanje dopolnjevanja s krogoma ter pravokotnikom (sliki 74 in 
75). 

V naslednji fazi sem stopnjo težavnosti dvignila. Na sliki sem uporabila različne like v 
manj poznanih položajih. Želela sem izključiti čim več asociacij in doseči pozorno 
poslušanje ter natančno izbiro besed v navodilu.  

 

SLIKA 73: BO NAVODILO PO PREDSTAVLJENI RISBI LAŽJE ALI 

TEŽJE SESTAVITI? 
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5. navodilo               

Učenec 1 se je javil (po avdio zapisu):               

»Na sredino nariši velik pravokotnik.  
Potem odspodaj nariši trikotnik na sredino, kjer se 
drži.     

                                                                          
   

 
Potem na levi strani nariši na pravokotnik petkotnik.  
Potem nariši na desni strani krog. Znotraj kroga nariši križ.«   

                                                   

Med podajanjem navodil so učenci postavljali dodatna vprašanja o posamezni legi 
lika, postavitvi in dotikanju. Med delom je veljal dogovor, da se ne postavljajo 
dodatna vprašanja in se ne glasno razlaga, ker vse to lahko dodatno zmede ali zmoti 
poslušanje navodil. Še preden je učenec 1 pokazal sliko, so učenci izrazili 
zaskrbljenost, da njihova risba ne bo narisana najbolj natančno po navodilih. 
Povedali so, da so bili v nekaterih delih navodil tudi v dilemi, kako in kaj narisati. 
Skupaj smo pogledali in primerjali rešitve s sliko.  

 

 

SLIKA 77: UČENEC JE NATANČNO POSLUŠAL,  
  SI DOBRO PREDSTAVLJAL IN PRAVILNO    
  NARISAL. 

 

 SLIKA 78: DRUGAČE OBRNJEN TRIKOTNIK 

                 

Ugotovili smo, da rezultati niso najboljši (slike 77–80) in da je precej napak. Iskali 
smo vzroke in skupaj ugotovili, da bi morala biti navodila bolj natančna in bi morala 
vsebovati več podatkov. Pohvalili so učenca 1, da dovolj počasi podaja navodila, da 
so lahko risali. Trije učenci so pravilno narisali risbo, štirje delno pravilno, ostali pa z 
večjimi napakami.  

 

 

 

 

 
SLIKA 76: ALI BO MANJ ZNANA POSTAVITEV LIKOV 

VPLIVALA NA TEŽAVNOST SESTAVE IN PODAJANJE 

NAVODIL? 
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SLIKA 79: KAKO NARISATI IN KAM NARISATI. 

 

 

SLIKA 80: TA DILEMA SE JE NAJVEČKRAT 

POJAVILA IN SE KAŽE V RISBAH. 

 

Učence sem vprašala, kaj lahko naredimo za boljša navodila. 
Učenec 10: »Kdor je vodil, če ga nismo dobro poslušali, nismo razumeli.« 
Učenec 2: »Kdor je vodil, ni povedal, da se liki držijo skupaj.« 
Učenec 19: »Predlagam, da naredimo nova navodila za to sliko.« 
Učenec 10: »Ni bilo natančno razloženo, kaj moramo narisati.« 
Učenec 21: »Trenutno nam ni šlo dobro.« 
Učenec 10: »Natančno razložimo. Najprej si dobro oglejmo sliko. Dobro premislimo.« 
 
Učenci so si dobro ogledali sliko, premišljevali, nato so želeli sestaviti nova navodila 
za sliko 76. Sama sem se vključevala v sestavljanje natančnejših navodil po potrebi, 
da sem jih vodila v pravo smer zapisa in v natančnost izražanja. 

Prva poved v navodilu – na sredino nariši velik pravokotnik. 

Učenec 15: »Na sredino lista nariši pravokotnik, ki je obrnjen vodoravno. Naj bo dolg 
in ozek.« 
Učenec 19: »Na sredino lista nariši dolg in ozek pravokotnik. Leži naj vodoravno.« 
 
Druga poved v navodilu – potem odspodaj nariši trikotnik na sredino, kjer se drži.  

Učenec 18 in 10: »Na sredini spodaj nariši trikotnik, ki se z ogliščem dotika 
pravokotnika.« 
Učenec 7: »Stranice trikotnika so enako dolge.« 

Učenec 10: »Na sredini pravokotnika spodaj nariši trikotnik z enako dolgimi 
stranicami, ki se z ogliščem dotika pravokotnika.« 

Tretja poved v navodilu – potem na levi strani nariši na pravokotnik petkotnik. 

Učenec 15: »Na levi strani pravokotnika na vrhu nariši petkotnik, ki se ga dotika.« 
Učenec 10: »Na levi strani pravokotnika nariši petkotnik.« 
Učenec 21: »Na zgornji stranici pravokotnika.« 
Učenec 6: »Na levi strani pravokotnika nariši petkotnik tako, da se spodnja stranica 
dotika pravokotnika.« 
Učenec 10: »S stranico, ki je nasproti oglišča.« 
Učenec 18: »Na zgornji levi stranici pravokotnika nariši petkotnik tako, da se spodnja 
stranica, ki je nasproti oglišča, dotika pravokotnika.« 
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Četrta poved v navodilu – potem nariši na desni strani krog, znotraj kroga nariši križ. 

Učenec 3: »Na desni strani pravokotnika zgoraj nariši krog, ki se dotika 
pravokotnika.« 
Učenec 19: »En del kroga se dotika pravokotnika.« 
Učenec 2: »Ne da sega čez konec pravokotnika.« 
Učenec 10: »Na desno stran pravokotnika zgoraj nariši krog, ki se dotika 
pravokotnika in ne sega čez konec pravokotnika.« 
Učenec 21: »V krog narišemo poševen križ, ki se dotika kroga in ne sega čez 
stranico.« 

Učenci so – eni z večjim, drugi z manjšim sodelovanjem – sestavili skupna navodila 
za sliko 76. Končni zapis je tak: 

Navodilo za risanje  

1. Na sredino lista nariši dolg in ozek pravokotnik. Leži naj vodoravno. 
2. Na sredini pravokotnika spodaj nariši trikotnik z enako dolgimi stranicami, ki se 

z ogliščem dotika pravokotnika.  
3. Na zgornji levi stranici pravokotnika nariši petkotnik tako, da se spodnja 

stranica, ki je nasproti oglišča, dotika pravokotnika. 
4. Na desno stran pravokotnika zgoraj nariši krog, ki se dotika pravokotnika in ne 

sega čez konec pravokotnika. 
5. V krog nariši poševen križ, ki se dotika kroga in ne sega čez stranico. 

 

Slika 76 

 

 

 

 

 

 

Učenci so bili zadovoljni s sestavljenimi navodili, a pojavilo se je vprašanje, kako naj 
vedo, da so sestavili dobra navodila. V razredu se je porodila ideja, naj po navodilih 
rišejo drugi učenci. Prosili so, če lahko navodila preberem drugim, starejšim 
učencem. Navodila sem najprej prebrala v 4. razredu, kjer je sodelovalo petnajst 
učencev, v 7. razredu je sodelovalo enajst učencev, v 8. razredu pa trinajst učencev. 
 

 4. r 7. r 8. r 

Pravilno 5 4 0 

Delno pravilno 2 2 10 

Napačno 8 5 3 
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SKUPAJ 15 11 13 

   

PREGLEDNICA 3: REZULTATI RISANJA PO NAVODILU V 4., 7. IN 8. RAZREDU 

Učenci 2. razreda so sestavili merila za analizo risb iz višjih razredov. Za merilo 
Pravilno so določili, da so vse točke navodil narisane pravilno. Merilo Delno pravilno 
so označili kot možnost napak od ene do dveh točk podanih navodil. Če je število 
točk navodil, narisanih narobe, višje kot dve, se šteje pod merilo Napačno (slike 81–
82). V nadaljevanju smo analizirali dobljene risbe. Pri vsakem razredu so si ogledali 
vsako risbo posebej in ugotavljali, kaj je narisano pravilno in kaj narobe. Natančno so 
upoštevali vse zahteve navodila. V tabeli so prikazani dobljeni rezultati po razredih 
po končani analizi. 

 

SLIKA 81: 4. R, RISBA JE OCENJENA PO 

MERILU NAROBE. 

 

SLIKA 82: 4. R, RISBA JE PREJELA MERILO 

DELNO PRAV. 

                              
Poslušanje navodil in risanje po navodilu zahtevata zbranost, umirjenost ter 
povezovanje znanja. Prav tako sta pomembna priklic podatkov iz spomina in transfer 
znanja, ki poveže slišane podatke v pravo postavitev na podlagi. Učenci so 
ugotavljali, da nekateri četrtošolci niso natančno poslušali navodil, kar dokazujejo dve 
risbi z delno pravilno rešitvijo in osem napačnih. Opazili so tudi, da so imeli težave z 
orientacijo na papirju, saj so bili liki pravilno narisani, ampak napačno postavljeni.  

 

SLIKA 83: 4. R, RISBA DOSEGA MERILO PRAVILNO, KER JE NARISANA PRAVILNO PO VSEH 

TOČKAH NAVODILA. 

 

Pri pregledovanju rešitev 7. razreda so učenci izrazili precej začudenja, saj so od 
starejših učencev pričakovali boljše rezultate. Ob štirih pravilnih, dveh delno pravilnih 
in petih napačnih rešitvah so učenci iskali vzroke. Ugotovili so – kar se opazi tudi na 
slikah od 84 do 86 – da učenci 7. razreda ali niso natančno poslušali, ali so bili 
površni, ali se niso želeli potruditi, ali pa so dejansko imeli težave z natančnim 
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poslušanjem navodil. Izpostavili so tudi možnost slabega poznavanja likov in pomena 
besed dotika, na, pod. 

 

SLIKA 84: 7. R, UČENEC SE POTRUDI  IN 

RISBO DELNO NARIŠE V PROSTORSKEM 

PRIKAZU. 

 

SLIKA 85: 7. R, UČENEC V NAVODILIH TOČKO 

TRI RAZUME DRUGAČE IN OBRNE TRIKOTNIK. 

 

SLIKA 86: 7. R, POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE NAVODIL UČENCU POVZROČATA TEŽAVE. 

 

Prav tako so jih presenetile rešitve učencev 8. razreda – nekaj jih lahko vidimo na 
slikah od 86 do 88. Pričakovali so veliko pravilno narisanih risb, a rezultati kažejo 
drugače. Samo trije učenci imajo delno pravilno narisano risbo, vsi ostali so napravili 
veliko napak. Rezultate so analizirali v smeri, ali se učencem ni dalo poslušati, ali se 
niso želeli potruditi, ali pa imajo težave s postavitvijo likov in razporeditvijo v prostoru. 

 

 

 

 

SLIKA 87: 8. R, ZBRANOST IN NATANČNO 

POMNJENJE NAVODIL NISTA OMOGOČILA BOLJŠIH 

REZULTATOV. 

 
SLIKA 88: 8. R, POLOŽAJ KROGA JE 

UČENEC PO ČETRTI TOČKI NAVODIL 

NARISAL NAROBE. 
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V skupnem povzetku so učenci zaključili, da so njihova sestavljena navodila dovolj 
jasna in točna, saj je precej učencev povsem pravilno narisalo risbo po navodilih. 
Prav tako je imelo večje število učencev manjše nepravilnosti (nenatančnosti) v 
svojih končnih rezultatih. S sestavljenimi navodili so bili zadovoljni. Vsi so se strinjali, 
da moraš biti pri sestavljanju navodil zelo natančen v izražanju ter da moraš poiskati 
pravo zaporedje besed in postopka. 

Zaključek  

Med uvodno gibalno vajo Korakaj po ukazih so učenci spoznali razliko med 
vsakdanjimi navodili in navodili, ki jih sestavi računalniški programer. S pomočjo 
gibanja so opazovali natančnost sestavljanja navodil in načrtovanje vsakega 
posameznega postopka v nadaljevanju, da je bil rezultat na koncu pravi. Tudi sami 
so se poizkusili v podajanju navodil. V pomoč jim je bila izbrana slika, ob kateri so 
sestavljali navodila. Trudili so se, da so čim bolj natančni in razumljivi v izražanju. 
Posamezni dobljeni rezultati so prikazali uspešnost. Pri posamezni sliki je bila večina 
narisanih risb pravilna. Med težavami so izpostavili nerazločen govor, popravljanje 
navodil med podajanjem in v nekaterih primerih tudi natančnost v določanju položaja 
narisanega elementa. V zaključnem delu so učenci skupaj kot razred sestavljali 
navodila za sliko 76. Za izhodišče so vzeli ustna navodila sošolke, po katerih so risali. 
Pokazati so morali kar veliko spretnosti medsebojnega poslušanja, spreminjanja in 
dopolnjevanja navodil, zbranosti ter pozorno sledenje. Natančno opazovanje 
učencev slike 76 je pripomoglo k natančnim navodilom. Po analizi izdelkov 4., 7. in 8. 
razreda so učenci ugotovili, da jim je uspelo sestaviti dobro navodilo za sliko 76 in so 
dosegli cilj: podajati dobra navodila. 

Z dejavnostjo Risanje po navodilih so povezani tudi cilji pri slovenščini: 

 učenci pozorno poslušajo krajše neumetnostno besedilo določene vrste, 

 opazujejo predmete na sliki in izražajo njihov položaj s pravilnim predlogom in 
pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim ter 

 posnemajo knjižno izreko: čim bolj knjižna, razločna in naravna izreka med 
govornim nastopanjem. 
 

Med matematičnimi cilji, ki jih lahko povežemo z omenjeno dejavnostjo, so: 

 učenci opredelijo položaj predmeta glede na druge predmete in se znajo pri 
opisu pravilno izražati (nad/pod, zgoraj/spodaj, desno/levo), 

 opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančno 
izražajo, 

 prepoznajo in poimenujejo geometrijske like, 

 prepoznajo geometrijske like in pri opisu lastnosti uporabljajo matematične 
izraze (stranica, oglišče) ter 

 narišejo večkotnik in ga pravilno poimenujejo glede na število stranic. 
 

Sklepna misel učencev je bila, da so z vajo Korakaj po navodilih pridobili podatek, 
kako natančno in postopno moraš sestaviti navodilo. S samostojnim sestavljanjem in 
podajanjem navodil so pridobili izkušnjo, da moraš zelo premišljeno postavljati 
zaporedja dogodkov z natančnim opisom. Pokazali so svoje zadovoljstvo ob dobro 
sestavljenem in zapisanem navodilu za sliko 76. 
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3.4.4 UBOGI GEOGRAF 

Vsak je že doživel, da sta se mu dva dogodka dogajala hkrati. Pogosto pa nekatere 
stvari ne smejo stati zraven drugih označenih stvari. Vsak pozna sestavljanje svojih 
ali šolskih urnikov, kjer se zgodi, da se pokrijeta dva dogodka v istem dnevu na isto 
uro, ali pa nam nekdo naroči, da smo na isti dan ob isti uri na dveh krajih naenkrat, 
kar je nemogoče. Matematična predstavitev optimizacijskega problema je barvanje 
zemljevidov, kjer dve sosednji državi ne smeta biti pobarvani z isto barvo. 

Učenci spoznajo, kako je mogoče probleme, ki na prvi pogled nimajo nobene 
povezave z barvanjem grafov, prevesti v barvanje grafov. Tako spoznajo, da se lahko 
za navidezno različnimi problemi skriva isti problem in so algoritmi za njihovo 
reševanje uporabni v različnih situacijah. 

 Urnik 

Učencem sem v uvodni situaciji predstavila, da ravnatelj na naši šoli sestavlja urnik 
za krožke. Krožkov je sedem, dni za krožke je pet in vsi krožki so ob dveh popoldan. 
A učenci ne bi imeli krožkov v petek. Povabila sem jih, naj pomagajo in razporedijo 
krožke od ponedeljka do četrtka tako, da se nobenemu od otrok ne bo pokrival in 
bodo vsi obiskovali vse krožke. 

Na tablo sem nalepila pripravljeno tabelo za urnik in lističe z imeni krožkov ter imeni 
učencev. Učenci so prestavljali lističe, si svetovali in sodelovali med seboj. Vmes je 
nekaj učencev postavilo precej vprašanj, na primer: zakaj niso krožki ob različni uri in 
zakaj učenci ne izberejo samo enega krožka. Poleg tega so si tudi glasno svetovali, 
da sta na isti dan lahko dva krožka, a ne z istimi učenci. Kljub temu so se držali pravil 
oziroma zapovedi »mora biti« in v krajšem času uspešno sestavili urnik. 

Zemljevidi 

Predstavila sem jim geografa Jožeta, čigar naloga je bila pobarvati zemljevide. 
Pobarvati jih je moral tako, da bodo sosednje dežele vedno različnih barv. Če se dve 
deželi dotikata v isti točki, sta lahko iste barve. Geograf Jože je imel na razpolago 
malo barvic za barvanje. Zastavila sem jim vprašanje, koliko barv najmanj potrebuje 
geograf Jože, da bo pobarval zemljevid Slovenije po omenjenem navodilu.  

  

SLIKA 89: PRIPRAVLJEN ZEMLJEVID SLOVENIJE, KI SO GA UČENCI POKRIVALI (BARVALI) Z 

BARVNIMI PLOSKVAMI. 

 

Na pripravljenem zemljevidu Slovenije (slika 89), nalepljenem na tabli, so učenci s 
poskušanjem in napakami ugotavljali, premeščali pripravljene in oblikovane barvne 
ploskve ter popravljali barvne kombinacije. 
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Najprej so prekrili zemljevid s štirimi različnimi barvami. Z vprašanjem, ali lahko 
prekrijemo zemljevid z manj barvami, sem jih vodila v nadaljnje razmišljanje o pravilu 
»sosednje dežele vedno različnih barv, če se deželi dotikata v isti točki, sta lahko iste 
barve«. Učenec 20 je spremenil pokritost zemljevida s tremi različnimi barvami. 
Učenci so ugotovili, da se je število barv zmanjšalo. Zopet sem postavila isto 
vprašanje. Učence sem spodbudila, da so razmišljali o dveh istih barvah in postavitvi 
po navodilu. Premeščali so ploskve, menjali barve, kombinirali, dokler ni učenec 3 
postavil na zemljevidu dve zeleni polji nasproti in dve modri polji prav tako nasproti. 
Učenci so še preverili, če so barvna polja postavljena po dogovorjenem pravilu. Prišli 
so do zaključka, da je zemljevid lahko pobarvan z dvema barvama.  

 

 

  

 
Po skupnem spoznavanju pravil barvanja zemljevidov so učenci dobili polo (slika 90) 
in so samostojno barvali zemljevida. Nekateri učenci so sprva imeli težave pri 
določanju barv na polju. Ponudila sem jim barvne link kocke, ki so si jih nastavili na 
ploskve zemljevida. Sledilo je barvanje. Po opravljeni nalogi smo naredili analizo in 
pregledali zemljevide. Na tabelni sliki sem po navodilu učenca prostovoljca pokrila 
ploskev z izbrano barvo. Rešitev je bila, da se levi zemljevid lahko pobarva s samo 
dvema barvama, desni pa s tremi. Sedem učencev je imelo prav pobarvano desni 
zemljevid, en učenec je imel prav pobarvan levi zemljevid, dva učenca sta imela oba 
zemljevida pravilno pobarvana, deset učencev pa je imelo precej težav pri določanju 
števila barv na zemljevidu. Ti učenci so želeli narediti popravo barvanja zemljevidov, 
da bi v celoti razumeli. Pri popravi so z dodatno razlago najbolj pomagali učenci 15, 
4, 6 in 18.  

 

 

 

 

FOTOGRAFIJA 13: KROŽKI, KI SO JIH UČENCI   

RAZVRŠČALI V URNIK. 

FOTOGRAFIJA 14: DVE ALI TRI BARVE ZA 

BARVANJE ZEMLJEVIDA SLOVENIJE? 
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Nekateri učenci so se odločili za dodatno barvanje zemljevidov (slika 91). Dva 
učenca sta pravilno pobarvala zgornji zemljevid s tremi barvami, spodnjega pa s 
štirimi. Ostali so zgornji zemljevid barvali z eno barvo preveč in tudi spodnji zemljevid 
jim je delal težave. 

     SLIKA 91: DODATNO BARVANJE ZEMLJEVIDOV 

UČENCEV, KI SO ŽELELI UTRDITI SVOJE ZNANJE. 

 

Hitrejši učenci so želeli nadaljevati z delom, zato sem jim ponudila zemljevid z grafom 
(slika 92). Ponovili smo pravilo o barvanju zemljevidov. Deset zemljevidov od 
dvanajstih je bilo pobarvanih pravilno, en zemljevid je imel polje I pobarvano s tretjo 

SLIKA 90: BARVANJE ZEMLJEVIDOV 
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barvo, na drugem zemljevidu pa je učenec zamešal zaporedje barv na poljih G, H in 
I. Sledilo je delo z grafom. Navodilo za barvanje grafa je bilo, da točki, ki se dotikata, 
ne smeta biti iste barve. Med barvanjem grafov je učenec 15 ugotovil, da to je čisto 
isto kot zemljevid zraven, samo da so polja krožci s črkami. Deset učencev je graf 
pobarvalo tako, da so samo en krožec s črko (največkrat krožec I) pobarvali s tretjo 
barvo. Dva učenca sta graf barvala s štirimi barvami, čeprav sta imela zemljevid 
pobarvan pravilno. 

 

SLIKA 92: BARVANJE GRAFA IN ZEMLJEVIDA, DOLOČANJE ŠTEVILA BARV 

Med pregledovanjem rešitev sem učence vprašala, zakaj so dodajali v krožec I tretjo 
barvo, če je na zemljevidu nimajo. Pojasnili so, da če upoštevajo navodilo, da 
točki/krogca, ki se dotikata, ne smeta biti iste barve, morajo pobarvati s tretjo barvo. 
Nadalje so ugotavljali, da lahko tudi graf ni čisto pravilno narisan in bi morali eno črto 
pri krožcu I odstraniti, da bi veljalo pravilo. 

Za prijeten zaključek ure so se poigrali z barvanjem čačk. Ugotavljali so, kolikšno je 
najmanjše število barv, s katerimi se lahko pobarvajo čačke (slika 93).  

        

SLIKA 93: RAZLIČNO BARVANJE ČAČK 

 

Rešitve so bile različne. Pokazala sem jim, da čačke lahko sami narišejo v zvezek in 
zastavijo nalogo sošolcu ali domačim. Učenec 6 je ugotovil, da vedno potrebuješ 
samo dve barvi.  
         
Sudoku 

Na tablo sem prilepila barvni sudoku. Nekateri učenci sudokuja in njegovega 
reševanja še niso poznali. Razložila sem jim pravilo, da se barva v nobeni vrsti, 
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stolpcu ali manjšem kvadratu od štirih ne sme ponoviti. Povabila sem jih, da lahko 
začnejo z reševanjem pred tablo. Javil se je učenec 17 in začel z reševanjem. 
Učenci, ki so se prvič srečali s sudokujem, so opazovali. Ostali so učenca 17 pozivali, 
naj tudi njim pusti kakšen kvadratek za reševanje. Odločil se je, da bo rešil sam, ker 
on to zna. Uspešno je rešil. Ob tem je učenec 6 ugotovil, da je reševanje sudokuja 
popolnoma enako kot barvanje grafov in zemljevidov – sosednji polji ne smeta biti 
enaki. Da bi učenci, ki so se prvič srečali s sudokujem, imeli priložnost reševanja, 
sem dodala še številčni in črkovni sudoku. Najprej so reševali frontalno na tabli. 
Ostali so jim pomagali. Kasneje so učenci reševali črkovni sudoku (sliki 94 in 95) 
samostojno, da so si pridobili izkušnje. Niso imeli večjih težav. Med osemnajstimi 
prisotnimi učenci je pet učencev naredilo nekaj napak med reševanjem, ostali so 
pravilno rešili črkovne sudokuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pri pregledovanju rešitev so učenci naredili kljukico ali si označili napačno rešitev. V 
parih so si pomagali napačno rešitev ustno popraviti. 
Za končni izziv sem učencem zastavila nalogo, da so sami izdelali svoj slikovni 
sudoku (slika 96). Nekaterim učencem je to predstavljalo kar velik izziv. Svoj slikovni 
sudoku so morali tudi sami rešiti in tako preveriti, če so pravilno zastavili izhodiščne 
slike. Učenci 6, 15, 16 in 19 so si najprej narisali celoten slikovni sudoku, nato so 
pustili samo izhodiščne risbe v prvotni tabeli sudokuja ostale  risbe so poradirali. 
Razložili so, da je tako dosti lažje, saj se reševanje pri samo izhodiščnih risbah 
kasneje ne izide, ker si lahko narišeš risbe v napačne kvadratke.  

 

SLIKA 94: SUDOKU Z NAPAKAMI, KI SI JIH JE UČENEC OZNAČIL PRI PREGLEDOVANJU 

REŠITEV. 

SLIKA 95: PRAVILNO IZPOLNJEN ČRKOVNI SUDOKU. 
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SLIKA 96: SLIKOVNI SUDOKU KOT SAMOPREVERJANJE 

 

Učenci, ki so uspešno zaključili sestavljanje in reševanje svojih sudokujev, so 
pomagali z nasveti učencem, ki so imeli težave. Pomagali so jim tudi pri reševanju 
njihovih sudokujev. 

Zaključek  

Ko sem učence seznanila s krožki in učenci, ki jih želijo obiskovati, ter dodala 
navodila, so učenci najprej ugotavljali, ali se sploh lahko dobi rešitev. Nato so 
nekateri izmed njih pomislili na svojo izkušnjo, ko so se jim pokrivale popoldanske 
dejavnosti, in začeli so z reševanjem. Dokaj hitro so prišli do rešitve. V nadaljevanju 
so se soočili s težavo barvanja zemljevidov. Precej časa so potrebovali pri frontalnem 
delu na tabli, da so kot skupina pravilno pobarvali zemljevid. Nekateri učenci so imeli 
nekaj težav pri razumevanju navodila »sosednje dežele vedno različnih barv, če se 
dotikata samo v eni točki, pa sta lahko tudi iste barve«. Učenci te starosti radi 
uporabljajo mnogo barv pri barvanju, zato so težje barvali z manjšim številom barv. 
Nekateri učenci so si pomagali z nastavljanjem barvnih link kock na zemljevid pred 
barvanjem – tako so lažje popravljali napačne izbire. Domnevam, da je učence 
zmedla tudi postavitev dveh različnih zemljevidov na istem listu. Boljše bi bilo, da bi 
pred seboj imeli en zemljevid, saj se pri barvanju drugega ne bi ozirali na rešitev 
prvega. Manjše število učencev je povezalo barvanje zemljevidov z barvanjem grafov 
in pri tem pokazalo zadovoljstvo ob uspehu. Najbolj so uživali ob reševanju 
sudokujev in sestavljanju svojih sudokujev, saj so jih dojemali kot zanimive.  

Z izbranimi dejavnostmi so dosegli cilje: 

 spoznali znani problem barvanje zemljevidov, 

 spoznali, kako je mogoče probleme, ki nimajo nobene povezave z barvanjem 
grafov, prevesti v barvanje grafov, in 
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 spoznali, da se za na videz istimi problemi lahko skriva (strukturno) isti 
problem, zato so lahko algoritmi za njihovo reševanje uporabni v 
najrazličnejših situacijah. 
 

Cilji spoznavanja okolja, ki so povezani z dejavnostjo Ubogi geograf: 

 učenci razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov, 
preprosti načrti izdelkov, sheme postopkov), 

 delajo s pisnimi, slikovnimi in grafičnimi viri, 

 spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja (zemljevid), 

 znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov ter 

 spoznajo poklic kartografa, tiskarja. 
 
Pri matematiki je dejavnost izpolnila naslednje cilje: 

 učenci besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih 
ravneh: konkretni, grafični, 

 spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri 
reševanju podobnih problemov, 

 razvijajo natančno in pravilno izražanje ter 

 se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sami 
predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi. 

 
Učenci so pokazali veliko navdušenja nad reševanjem sudokuja in svojo zmožnostjo, 
da ga naredijo tudi sami. Izrazili so pozitivno naravnanost za reševanje podobnih 
nalog v prostem času. Zanimiva se jim je zdela tudi čačka, ki so jo navdušeno risali 
drug drugemu in s to dejavnostjo so si popestrili dopoldanske odmore. Kritično so 
ocenili, da je bilo barvanje zemljevidov malce bolj zahtevna naloga. Večina učencev 
je priznala, da so morali vložiti več miselnega napora v barvanje zemljevidov, a kljub 
temu uspeh ni bil zagotovljen. Všeč jim je bilo, ker so si lahko medsebojno pomagali, 
si pomagali z link kockami in lahko ponovno barvali zemljevide. Poudarili so, da so se 
čutili neobremenjene in da niso čutili nobenega pritiska, ker ni bilo ocenjevanja. 

3.4.5 USMERJANJE IN SMRTNI OBJEM 

Z začetkom nove dejavnosti sem najprej povedala njen naslov. Učence je precej 
aktivirala besedna zveza smrtni objem. Nanjo so povedali precej zanimivih razlag. 
Nazadnje sem dodala še zgodbo o Alenki in Petru ter njuni medsebojni težavi, ki sta 
jo imela z žogo in opravičilom. V računalniškem svetu bi rekli, da sta se znašla v 
smrtnem objemu. Tudi učenci so se preizkusili v razmišljanju nekaj korakov naprej in 
se soočili s problemom preiskovanja.  

Igra podajanja 

Najprej sem predstavila pripomočke in pojasnila, zakaj potrebujemo barvne trakove 
in pare predmetov iste barve ter enega brez para. Nato se je pet učencev posedlo na 
stole, razporejene v krog (slika 97, a). Na roko so si zavezali barvni trak. Naključno 
sem jim razdelila predmete, da niso imeli v rokah predmetov svoje barve. Sledila so 
pravila: 

  podajajte si predmete, dokler nima vsak v rokah predmetov svoje barve, 

  v vsaki roki moraš imeti le po en predmet, predmete lahko podajaš le učencu 
s prosto roko, 
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  predmete je dovoljeno podati le sosedoma, omejitve glede rok ni. 
 

Učenca 10 in 21 sta se zelo angažirala v delu skupine. Glasno sta vodila podajanje 
predmetov, opominjala na nepravilno podajanje predmetov čez krog, na prejemanje 
predmetov kljub polnim rokam in ob nepravilnostih opozarjala, da gredo nekaj 
korakov nazaj. Svetovala sta, kako podati naprej. Učenec 12 je imel precej težav s 
spremljanjem tekoče podaje in z upoštevanjem navodil. Težje je predvidel nekaj 
korakov naprej. Pri učencih 12 in 1 se je pojavila »požrešnost«, saj predmetov, ko sta 
jih enkrat dobila v roke, nista hotela oddati naprej. Ob prigovarjanju ostalih članov 
skupine sta se vdala in sodelovala. Razložili so jima, da le na tak način lahko kot 
skupina končajo nalogo. Z odličnim sugeriranjem učenca 21 je skupina končala 
nalogo v osmih minutah. 

 

FOTOGRAFIJA 15: IGRA PODAJANJA V KROGU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SLIKA 97: RAZPOREDITEV UČENCEV MED IGRO V KROG, ČRTO IN KVADRAT 

 

a) krog 

b) črta 

c) kvadrat 
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Naslednjo skupino je sestavljalo šest učencev, ki so sedeli v ravni vrsti (slika 97, b). 
Pravila so bila ista. Poskusili so Igro podaje brez govorjenja, a med igro so spontano 
začeli glasno sodelovati med seboj. Učenci so se držali pravil. Natančno so opazovali 
podaje med seboj, učenec 20 pa je spontano prevzel vlogo vodje. Po končani igri so 
ugotovili, da je brez pogovora Igra podaje dosti težja, da so se morali pogovarjati in 
usmerjati med seboj. Le na ta način so igro lahko uspešno zaključili.  

 
FOTOGRAFIJA 16: BRAVO, USPEH! NAVDUŠENJE UČENCEV, KI SO SEDELI V OBLIKI KVADRATA 

IN SO IMELI NEKOLIKO OTEŽENO DELO. 
 

Tretjo skupino je sestavljalo devet učencev, ki so sedeli v obliki kvadrata (slika 97, c). 
Pravila so bila ista kot za drugi dve skupini. Začeli so vsepovprek menjati predmete. 
Igro je bilo treba zaustaviti in še enkrat ponoviti pravila ter poudariti, da morajo vsi 
slediti menjavam, tako da bodo lahko predvidevali svoje menjave predmetov. Med 
igro je učenec 6 prevzel osrednjo vlogo v skupini in spretno predvideval korake 
naprej ter usmerjal. Učenci 14, 15, 8 in 5 so bili zelo aktivni ter so sodelovali v 
usmerjanju. Učencu 13 je bilo treba dodatno razložiti pravila, ker je pokazal slabše 
razumevanje. Precej pasiven je bil učenec 2. Po devetih minutah so učenci uspešno 
zaključili igro.   
            
Vsi na svoja mesta 

Igro smo zaradi slabega vremena igrali v učilnici. Na tla sem položila barvne kroge in 
jih povezala s pleskarskim lepilnim trakom v naslednjo shemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 98: SHEMA IGRE VSI NA SVOJA MESTA, NALEPLJENA NA TLA UČILNICE. 
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Učence sem naključno razporedila v kroge. Podala sem pravilo, da se naenkrat 
premika le en učenec, tisti, ki drži žogo v roki. Vsak učenec lahko poda žogo 
poljubnemu učencu. Igra se konča, ko vsak učenec stoji v krogu s svojo barvo. Igra 
jih je močno motivirala, zato so se precej trudili s točnim podajanjem in uspešnim 
lovljenjem žoge, z natančnim opazovanjem trenutnih korakov in medsebojnim 
usmerjanjem v naslednji korak. Tokrat so že vedeli, da se morajo vsi člani skupine 
potruditi in medsebojno sodelovati, pa čeprav jim kdo od sošolcev ni všeč. Cilj priti na 
lastno polje so dali v ozadje in delali za skupni cilj uspešno končati igro. Med tremi 
skupinami ni bilo veliko časovne razlike – vse so igro končale med osmimi in desetimi 
minutami. 

 

FOTOGRAFIJA 17: SKUPINA UČENCEV MED IGRO V RAZREDU, KO SO DELALI ZA SKUPNI CILJ. 

Ker so med igro zelo uživali, sem jim pripravila igralne podlage za igranje na mizi. 
Učenci so večkrat vzeli igralne podlage in se kar sami igrali med odmori, po končani 
domači nalogi ali ko so si želeli družbe sošolcev in igre z njimi. 

      

FOTOGRAFIJI 18 IN 19: MED NAMIZNO IGRO VSI NA SVOJA MESTA 

 

Zaključek  

Zastavljene dejavnosti posebej poudarjajo skupinsko dinamiko, komunikacijo, 
sodelovanje, pomoč in težnjo skupine k zastavljenemu cilju. Omembe vredna je tudi 
koordinacija, ki jo učenec pokaže in razvija. Učenci so z igro dosegli zastavljena cilja: 
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 intuitivno razumevanje »smrtnega objema« (angl. deadlock) ter 

 razmišljanje nekaj korakov naprej in seznanjenje s problemom preiskovanja, ki 
je pomemben v umetni inteligenci in drugod. 
 

Med splošnimi in operativnimi cilji v učnem načrtu športa sledimo naslednjim: 

 zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri,  

 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje sodelovanja, strpnosti, 
razvoj zdrave tekmovalnosti ...), 

 sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja ter 

 razvijanje samozavesti, odločnosti in vztrajnosti. 
 

Med dejavnostjo in igro je bilo doseženih tudi nekaj ciljev v učnem načrtu 
spoznavanja okolja: 

 učenci doživljajo in spoznavajo pomen znanja za kakovost življenja, za lasten 
in družbeni razvoj,  

 vedo, da se največ naučijo v šoli z lastno dejavnostjo, 

 vedo, zakaj potrebujemo pravila,  

 spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnost za sporazumevanje 
ter 

 razumejo nujnost sodelovanja in medsebojno strpnost med ljudmi. 
 

Učenci so v izvedenih nalogah močno uživali in bili precej motivirani za dejavnosti. V 
obeh igrah so se naučili dosledno upoštevati pravila – le tako je bila igra zanimiva. 
Tudi razredna komunikacija kot skupinska komunikacija se je obogatila, saj so na 
svojih izkušnjah ugotovili, da je to pot do zastavljenega cilja in da le tako lahko 
dosežejo uspeh. Ob zaključku ure so navdušeno predlagali, da bi se še kdaj igrali 
igro Vsi na svoja mesta, saj so v njej zelo uživali. Omembe vredno je tudi dejstvo, da 
je učenec 6 med samostojnim učenjem in usmerjenim prostim časom večkrat opazil 
situacijo smrtnega objema. Med izvajanjem poizkusa, ali storž plava ali potone, so bili 
učenci zelo glasni in sem čakala, da se umirijo. Učenec 6 je glasno izjavil: »Učiteljica, 
to je pa tako kot smrtni objem. Sošolci glasno klepetajo, vi jih čakate, da se umirijo, 
poizkus stoji in ne moremo nadaljevati.« S svojo glasno izjavo je prekinil klepetanje, 
sošolci so razmislili o njegovih besedah in ugotovili, da ima prav. Delo smo lahko 
nadaljevali. V naslednjih dneh so v našem delu še večkrat prepoznali situacijo 
smrtnega objema in jo na podoben način rešili. 
 

3.4.6 NALOGE S TEKMOVANJA BOBER 
 

Zanimalo me je, kako uspešno lahko učenci 2. razreda po končanih dejavnostih 
rešijo naloge tipa Bober. Pregledala sem naloge s tekmovanja v šolskem letu 
2013/2014 iz kategorij Bobrček in Mladi Bober ter naloge s prejšnjih tekmovanj.  
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

Naloga Branje Pripomoček Krajše navodilo 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  Male link kocke  

 

   Krajše navodilo 

 

   Krajše navodilo 

 

    

 

    

     

PREGLEDNICA 4: IZBRANE TEKMOVALNE NALOGE IN DODANI PRIPOMOČKI 
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Naloge, ki so se mi zdele primerne glede na obravnavano vsebino in starost otrok, so 
Obračanje (vrtenje in zrcaljenje slik), Čudežni tuneli (ukazi, navodilo za delo z 
zaporedji), Barvanje plošč (problem barvanja grafov), Okrasna drevesa (iskanje 
podatkov), Dimni signali (iskanje najkrajše ali najboljše poti med dvema točkama), 
Labirint (preprost program v programskem jeziku), Materinski dan (preprost program) 
ter Tja in nazaj (iskanje najkrajše poti preko točk). Za nalogo Dimni signali sem se 
odločila, da bo dodatna in da jo reši, kdor želi, ker je nekoliko težja. Tekmovalne 
naloge sem barvno natisnila na papir. Mnogi učenci še niso bili spretni v rokovanju s 
tipkovnico in nisem želela, da bi jim to poslabšalo uspeh. 

 

 

PREGLEDNICA 5: PRIKAZ ŠTEVILA REŠENIH NALOG, ŠTEVILO PRAVILNO REŠENIH NALOG, ČAS 

REŠEVANJA PO UČENCU 

8* – Učenec 8 ni želel oddati rešenih nalog. 

☺ – Pravilno rešena naloga.  

 
Učencem sem dala možnost, da jim glasno preberem navodila nalog, saj so bili v 
obdobju razvijanja zmožnosti tehnike branja in pisanja. K nalogi Obračanje sem 
dodala košček natisnjene sestavljanke iz naloge, da jo je učenec lahko obračal med 
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1   ☺      50' 

2 ☺   ☺ ☺    51' 

3     ☺ ☺ ☺  40' 

4 ☺  ☺  ☺ ☺   50' 

5     ☺ ☺   53' 

6 ☺ ☺   ☺ ☺   31' 

7     ☺ ☺   51' 

8*          43' 

9     ☺ ☺   52' 

10 ☺    ☺ ☺   50' 

11     ☺ ☺   49' 

12 ☺    ☺ ☺   52' 

13      ☺   52' 

14 ☺   ☺ ☺ ☺   33' 

15 ☺   ☺ ☺ ☺   55' 

16 ☺ ☺   ☺ ☺   40' 

17    ☺     51' 

18 ☺    ☺ ☺   46' 

19    ☺     53' 

20 ☺   ☺ ☺ ☺   40' 

21 ☺ ☺  ☺  ☺  ☺ 27' 

Skupaj  11/10 3/18 2/19 7/14 15/6 16/5 1/20 1/20  
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reševanjem. Za nalogo Čudežni tuneli sem pripravila bobre, ki so bili vključeni v 
nalogo, in jih posebej natisnila. Učenci so jih razrezali na posamezne enote in 
postavljali zaporedje bobrov po prehodu skozi tunele. Končno postavitev bobrov so 
nalepili na dodan prazen list. Na ta način so prikazali rešitev naloge. Male modre, 
rdeče in rumene link kocke so lahko med reševanjem postavili na ploščo v nalogi 
Barvanje plošč. Lahko so spremenili zaporedje barv in šele nato pobarvali ploščo. 
Nalogi Okrasna drevesa in Dimni signali sta imeli prvotno daljše navodilo. Mlajši 
učenci težje pomnijo večjo količino podatkov naenkrat, zato sem navodili skrajšala. 
Reševanje naloge Labirint jim ni delalo posebnih težav, saj so jim labirinti poznani iz 
matematičnega sklopa Orientacija. Tudi naloga Materinski dan ni predstavljala 
posebnosti v reševanju, saj prepoznavanje pravila v slikovnem in geometrijskem 
vzorcu hitro določijo. Reševanje naloge Tja in nazaj je bila za učence miselni zalogaj. 
 
Reševanje nalog sem okvirno omejila na eno šolsko uro. Učenci so lahko reševali 
več časa, če so ga potrebovali, ali so končali prej, če so menili, da so naloge dobro 
rešili.   

Zelo opazen je podatek v tabeli, da so vsi učenci reševali in rešili vseh sedem nalog. 
Bili so močno motivirani. Preseneča tudi čas reševanja nekaterih učencev, ki so 
porabili manj kot pol ure oziroma približno pol ure za reševanje. Izstopajo učenci 1, 
13, 17 in 19 s samo eno rešeno nalogo. Ti učenci imajo tudi pri pouku učne težave. 
Večji del učencev je pravilno rešil po tri ali štiri naloge, najbolj pa izstopa učenec 21 s 
petimi pravilno rešenimi nalogami. Poglobil se je tudi v težjo nalogo Dimni signali. 
Materinski dan je naloga, ki jo je pravilno rešilo največ učencev, to je šestnajst, takoj 
za njo je s petnajstimi pravilnimi rešitvami naloga Labirint. Tudi nalogo Obračanje je 
več kot polovica učencev rešila uspešno.  

Skupna analiza reševanja  

Naslednjo šolsko uro sem prinesla nazaj popravljene naloge in naredili smo skupno 
analizo. Najprej so učenci pregledali svoje rešitve. Nato je učenec prostovoljec prišel 
do i-table in ob projicirani nalogi razložil postopek reševanja. Sošolci so med razlago 
spraševali in dopolnjevali ali popravljali napačne dele razlage. 

Obračanje: več kot polovica razreda, to je enajst učencev, je pravilno rešila nalogo. 
Povedali so, da jim je bil v veliko pomoč košček sestavljanke, ki so ga lahko obračali. 
Tudi učenci, ki imajo težavo na področju orientacije, so uspešno rešili nalogo. 

Čudežni tuneli: nalogo so učenci označili kot nekoliko težjo, saj so morali zelo 
natančno upoštevati navodila in zaporedje po prehodu skozi tunel. Ob nezadostni 
pozornosti in natančnosti se je hitro pripetila napaka. O tem priča tudi rezultat, saj so 
nalogo pravilno rešili trije učenci. 

Barvanje plošč: učence je presenetil rezultat, da sta samo dva pravilno rešila nalogo. 
Naloga je spominjala na barvanje zemljevidov. Večina učencev je barvala vse 
kvadratke od zgoraj navzdol, namesto samo sosednjih. Tako so mimogrede naredili 
napako v barvanju. 

Okrasna drevesa: sedem učencev je povezalo reševanje naloge s šolsko snovjo o 
ravnovesju. Ostali učenci so povedali, da niso dobro pogledali razporeditve palic in 
kroglic. 
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Labirint: z reševanjem labirinta učenci niso imeli večjih težav. Učenci z napačno 
rešitvijo so povedali, da niso prebrali navodila dovolj natančno, saj pravi »in nazaj«. 
Po analogiji reševanja labirintov pri pouku so reševali samo od točke A do točke B. 

Materinski dan: učenci so nalogo ocenili kot dokaj lahko. Učenci z napačno rešitvijo 
so razložili, da so reševali po desni strani sheme, niso pa bili pozorni na to, da se 
začne desna shema s srčkom.  

 

FOTOGRAFIJA 20: MED RAZLAGO POSTOPKA REŠEVANJA NALOGE 

      

Tja in nazaj: učenec, ki je pravilno rešil nalogo, je razložil, da je pregledal in seštel 
dneve na vseh možnih poteh. Napotek za učence je bil, naj vedno pregledajo vse 
možnosti in si tudi rišejo z barvicami. Učenci te starosti se učijo reševanja nalog tudi 
z risanjem, barvanjem, zapisovanjem ali drugimi načini za lažjo predstavljivost. 

Dimni signali: naloga je imela svojo privlačnost v besedi šogun. Poiskali smo razlago 
zanjo. Učenec 21 je razložil svoj način reševanja naloge. V vsak naslednji niz 
povezanih krogov je napisal število minut in prišel do prave rešitve. Ostalim učencem 
je bila naloga pred razlago težje razumljiva. 

Zaključek 

Učenci so izrazili zadovoljstvo, da so reševali drugačen tip nalog kot po navadi. Bile 
so jim zanimive, drugačne za reševanje. Dali so pobudo, da si tudi v prihodnje želijo 
reševati naloge s tekmovanja Bober.           
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BLOČNI DIAGRAM 1: PRIKAZ PRAVILNIH REŠITEV POSAMEZNIH NALOG TIPA BOBER 

 

V bločni diagram sem vključila tudi nalogo Dimni signali, čeprav je bila dodatna 
naloga in so jo reševali po lastni izbiri. Diagram jasno prikaže uspešno reševanje treh 
oziroma štirih nalog. Tri naloge so bile manj uspešno rešene. Glede na pridobljene 
rezultate lahko zaključimo, da so bili učenci zelo uspešni pri reševanju nalog s 
tekmovanja Bober. 
 

 

STOLPIČNI DIAGRAM 1: SKUPNI REZULTATI TEKMOVANJA 

 

Naloge tipa Bober s tekmovanja Bober niso bile posebej prilagojene po težavnosti za 
reševanje v 2. razredu. Dodatno pomoč sem omogočila v obliki link kock, krajšega 
navodila, natisnjenih bobrov in koščka sestavljanke ter z glasnim branjem učitelja. 
Naloge tipa Bober so primerne za reševanja v nižjih razredih osnovne šole, prav tako 
tudi v obliki tekmovanja Bober z upoštevanjem prilagoditev za določeno starost. 
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Reševanje tekmovalnih nalog v daljšem časovnem obdobju 

Po zaključeni analizi sem se odločila, da bom približno čez en mesec preverila 
znanje s pripravljenimi tekmovalnimi nalogami tipa Bober. Zanimalo me je, če bodo 
učenci s pomočjo transferja poznavanje postopkov reševanja nalog boljše reševali 
zastavljene tekmovalne naloge. Naloge sem izbrala po opisanih merilih pri prvem 
reševanju. Tokrat sem izbrala šest nalog: Ujemi barvo (opis postopka, zaporedja), 
Pleskar (koordinatni zapis), Mostovje, Prometni zamašek (iskanje optimalnega 
zaporedja), Slika iz štampiljk (vrstni red podajanja ukazov) in Ben se vrača (iskanje 
najkrajše poti).  

Naloga Branje  Pripomoček 

 

 

 

  

 

 

       

Male link kocke 

    

    

    

 

 

   

 

 

 

   

PREGLEDNICA 6: IZBRANE NALOGE ZA PONOVNO REŠEVANJE 

Po 45 minutah reševanja so učenci zamenjali svoje pole s sošolčevimi in takoj po 
končanem reševanju smo naredili skupno analizo. Učenci so drug drugemu 
pregledovali in označevali pravilno ali napačno rešitev. Učenci prostovoljci so na i-
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tabli razložili postopke reševanja nalog. Po končani analizi smo dobili naslednje 
rezultate: 

Učenec Ujemi 
barvo 

Pleskar Mostovje Prometni 
zamašek 

Ben se 
vrača 

Slika iz 
štampiljk 

1 ☺      

2 ☺    ☺  

3 ☺      

4 ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ 

5   ☺ ☺ ☺  

6  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

7 ☺ ☺     

8    ☺   

9 ☺      

10     ☺ ☺ 

11 ☺ ☺  ☺   

12 ☺ ☺ ☺ ☺   

13  ☺     

14  ☺  ☺   

15 ☺ ☺  ☺  ☺ 

16 ☺  ☺ ☺  ☺ 

17 ☺ ☺     

18 ☺ ☺    ☺ 

19  ☺  ☺ ☺  

20 ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ 

21   ☺  ☺ ☺ 

Skupaj 13/8 12/9 7/14 9/12 8/13 8/13 

PREGLEDNICA 7: REZULTATI DRUGEGA REŠEVANJA NALOG TIPA BOBER 
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        ☺ – Pravilno rešena naloga. 

 

SLIKA 99: PREMIKANJE PO PLOŠČI IN LISTEK Z IGRALNO PLOŠČO ZA PREMIKANJE LINK KOCK 

 

Ujemi barvo: učenci so s pomočjo transferja znanja in reševanja naloge dosti bolje 
rešili nalogo po daljšem obdobju. Ker je nalogo težko reševati na pamet, jim je pomoč 
v obliki listka z igralno ploščo in malih link kock (slika 99), ki so jih premikali po plošči, 
pomagala do pravilnih rešitev. Učenec je na i-tabli pokazal premike figuric na igralni 
plošči.  

Pleskar: naloga se učencem ni zdela težka. Pozorni so morali biti na zapis in branje 
koordinatnega zapisa. Tu je veliko vlogo odigrala natančnost. 

Mostovje: hiter pogled, misel, da naloga ni težka, vendar ne preveč natančen 
premislek in napaka je tu. 

Prometni zamašek: v nalogi je bilo treba pojasniti nekaj besed, na primer 
dvoizmenski pouk in izogibališče. Učenci so poudarili, da je bilo vprašanje pri nalogi 
ključnega pomena. To vprašanje so si s pravilno rešeno nalogo razlagali v smislu, kje 
nastane prometni zamašek, tako da bobri ne morejo nadaljevati poti. 

Slika iz štampiljk: učenci podobne naloge rešujejo tudi pri učni snovi Kaj je bilo prej, 
kaj je bilo kasneje. Vrstni red podajanja ukazov ni bil vprašljiv, zmotili sta jih 
vpisovanje in obkrožanje rešitve. Nekateri so obkroževali števila pri sličicah. 

Ben se vrača: naloga je podobna nalogi Tja in nazaj, kjer so iskali najkrajšo pot. 
Nekaterim učencem je uspelo prenesti način reševanja na to nalogo. Razložili so, da 
so morali biti v vprašanju pozorni na besedo najmanj. 

Zaključek 

Tudi drugo reševanje tekmovalnih nalog tipa Bober je potekalo v prijetnem vzdušju. 
Učenci so pohvalili idejo, da naloge niso za oceno, temveč so namenjene preizkusu 
lastnega znanja. Všeč sta jim bili tudi možnost pomoči in neobremenjenost s časovno 
omejitvijo. Dodali so, da so upoštevali razlage s prvega reševanja nalog.  
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BLOČNI DIAGRAM 2: PRAVILNO REŠENE NALOGE DRUGEGA REŠEVANJA 

Bločni diagram prikazuje številčno enakomernejše pravilne rešitve nalog. Po večjem 
številu pravilnih rešitev izstopata nalogi Pleskar in Ujemi barvo. 

 

 

STOLPIČNI DIAGRAM 2: PRIKAZ VSEH REŠITEV TEKMOVALNIH NALOG BOBER 

Rezultati drugega reševanja nalog tipa Bober dokazujejo, da so naloge primerne tudi 
za nižje razrede osnovne šole. Posameznim nalogam lahko učitelj po lastni presoji 
doda pripomočke ali jih kako drugače prilagodi starostni stopnji učencev. 
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4 SKLEP 
 

V šolski praksi še vedno velikokrat prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenje in 
pomnjenje spoznanj. To posledično vpliva na šolsko izobraževanje z razumevanjem 
pouka kot prenašanje končnega znanja, ki je večinoma ločeno od izkušenj učencev 
in konkretnih življenjskih okoliščin. Posledice tega so v premajhni trajnosti in 
uporabnosti znanja, prenizki motivaciji in slabih rezultatih. Kakovostno učenje je tisto, 
ki učence celostno, čustveno in miselno motivira oziroma aktivira – pri učencu se 
pojavi aktivno učenje. Aktivno učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim 
iskanjem in razmišljanjem, smiselnim dialogom v skupini ter postavljanjem in 
preizkušanjem hipotez. Tak način učenja učenca vplete v resnične življenjske 
okoliščine. Pouk postane množica smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter 
med učenci. Marentič Požarnik v svojem delu Nova pota v izobraževanju učiteljev 
(1987) piše, da se v današnjem času poudarek prenaša s poučevanja na 
usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje novih znanj, prav tako za njihovo 
ustvarjanje, reševanje problemov in orientiranje v novih, še neznanih razmerah. 
Učitelj ima pri tem pomembno vlogo, saj bi se moral zavedati ravni in oblik učenja, ki 
jih s svojimi postopki sproži v učencih, pa tudi tega, pod kakšnimi pogoji mu to 
uspeva. V zadnjih 20 letih se pojavljajo širša in ustreznejša poimenovanja učenja, ki 
temeljijo na teoretskih predpostavkah kognitivne, humanistične in kritične psihologije. 
V terminologiji se srečamo s poimenovanji, kot so živo učenje, pomembno učenje, 
konstruktivno učenje, izkustveno učenje in inovativno učenje. Skupno jim je to, da 
oseba, ki se uči, dobiva aktivnejšo in pomembnejšo vlogo. Vedno pogosteje se v 
praksi omenja učenje, usmerjeno v prihodnost, ali inovativno učenje. Mednarodna 
skupina strokovnjakov Rimski klub zagovarja misel, da za učenje ni meja. V svojem 
poročilu O mejah rasti (2005) zagovarjajo idejo, da je treba razviti inteligentno 
predvidevanje prihodnjih problemov, oblikovanje vizije in alternativnih predlogov za 
njihovo reševanje, kar vodi v spodbujanje razmišljanja in aktiviranje fantazije, 
spodbujanje zavzetosti in odgovornosti. Inovativno učenje sestavljata anticipacija ali 
predvidevanje in participacija, v kateri posamezniki aktivno sodelujejo tako pri 
zastavljanju vprašanj in problemov kot tudi pri iskanju možnih rešitev.  

Uspešnost ter kakovost poučevanja in odnosov z učenci ter zadovoljstvo s poklicem 
pa so odvisni tudi od dopolnilnega izobraževanja učiteljev. To je potrebno zaradi 
tekočega spreminjanja in napredovanja vsebin šolskih predmetov, zaradi stalnih 
družbenih, znanstvenih, tehničnih in poklicnih sprememb in tudi zaradi vedno novih 
izobraževalnih in vzgojnih težav v vsakodnevnem delu z učenci. V primerjavi s 
klasičnimi dopolnilnimi izobraževanji, ki jih ponujata Zavod za šolstvo in Ministrstvo 
za šolstvo in šport v obliki izobraževanj, seminarjev, medšolskih, predmetnih, 
občinskih in drugih aktivov, ima dopolnilno izobraževanje v obliki akcijskih raziskav, 
didaktičnega modela pedagoških delavnic, didaktičnega modela mreže in 
multimedialnega pristopa bolj kakovostno vlogo, saj učitelj ni več objekt, temveč 
aktiven raziskovalec in sprejemnik rezultatov dopolnilnega izobraževanja. 

Na podlagi akcijske raziskave, ki sem jo izvedla v oddelku podaljšanega bivanja v 
2. razredu, lahko oblikujem naslednje sklepe in predloge: 

 Z vpeljavo akcijske raziskave v učno prakso ugotavljam, da se učitelj praktik 
lahko ukvarja in se mora ukvarjati tudi z raziskovalnim delom ter da bi moral 
biti razmišljajoči praktik. V delu Učitelj v vlogi raziskovalca (Krek idr., 2008) so 
naloge praktikov opredeljene s sodelovanjem v proučevanju njihove lastne 
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prakse in razvijanju izobraževalnih teorij, ki bi izhajale neposredno iz prakse. 
Akcijsko raziskovanje je primerno sredstvo za dosego omenjenih ciljev. 

 Kot učitelj praktik sem v učno prakso vpeljala akcijsko raziskavo, s katero sem 
pridobila informacijo, da se v prvo triletje lahko vpeljeta učenje in razumevanje 
računalniških osnov za širšo skupino učencev. 

 V razširjenem programu osnovnošolskega izobraževanja, natančneje v 
konceptu Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli, med sestavinami podaljšanega bivanja najdemo tudi dejavnost 
Ustvarjalno preživljanje časa. V njej učitelj usmerja v dejavnosti z določenim 
ciljem in hkrati upošteva ter omogoča razvoj učenčevih interesov in 
sposobnosti (Koncept, 2005). Dejavnost Ustvarjalno preživljanje časa v 
oddelku podaljšanega bivanja omogoča izvajanje dejavnosti Računalništvo 
brez računalnika.  

 Z izvajanjem dejavnosti Računalništvo brez računalnika v dejavnosti 
Ustvarjalno preživljanje časa se zasledujejo tudi operativni cilji v razširjenem 
programu osnovnošolskega programa razvijanja ustvarjalnosti na kulturnem, 
umetniškem, športnem in drugih področjih. Učenci razumejo in doživijo pomen 
aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in osebni razvoj, 
utrjujejo in pridobivajo nova znanja ter izkušnje na vseh področjih 
osebnostnega razvoja, še zlasti se naučijo usklajevati mnenja z vrstniki in 
sprejemati različne vloge v skupini. Ob tem spoznavajo sebe in druge ter se 
učijo sprejemati in ceniti drugačnost ter se soočajo z rezultati osebnega in 
skupnega dela (Koncept, 2005). 

 Z izvajanjem dejavnosti Računalništvo brez računalnika so se dosegli tudi že 
omenjeni cilji posameznih šolskih predmetov. To nas lahko vodi v razmišljanje 
vpeljevanja dejavnosti Računalništvo brez računalnika v šolske predmete 
oziroma bi lahko rekli, da se računalniško razmišljanje lahko oblikuje v različne 
naloge, prilagojene za posamezno starost in kognitivno sposobnost učencev v 
prvem triletju. 

 Potrdila se je možnost uspešnega izvajanja in doseganja zastavljenih ciljev po 
posamezni izbrani dejavnosti iz zbirke Računalništvo brez računalnika. K 
uspehu so prispevali dobro poznavanje sposobnosti učencev, prilagajanje 
delov dejavnosti na kognitivno zmožnost učencev in ne nazadnje privlačnost 
dejavnosti. 

 Prav uspešno izvajanje dejavnosti Računalništvo brez računalnika nas sooča 
z mislijo, da se omenjene dejavnosti lahko izvajajo kot dodatni pouk ali pouk 
za nadarjene učence. Izvajajo se lahko v obliki delavnic in projektov, ponuja se 
možnost izvajanja v obliki dni dejavnosti ali kot interesna dejavnost. Izvajajo se 
lahko na taborih za nadarjene, poletnih šolah ali kot del aktivnih šolskih 
počitnic, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije oziroma njena 
društva. 

 Začetno reševanje tekmovalnih nalog tipa Bober v prvem triletju je dalo dobre 
rezultate. Učenci so uspešno rešili zastavljene naloge in pokazali pridobljeno 
znanje. Drugo reševanje tekmovalnih nalog tipa Bober je bilo še uspešnejše. 
Iz tega lahko zaključimo, da so naloge tipa Bober primerne za reševanje v 
prvem triletju s prilagoditvijo kognitivni sposobnosti otrok v določeni starosti. 
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 V tekmovanje ACM – Bober se vključi šolsko tekmovanje za učence prvega 
triletja. Pri zastavljenih nalogah se upoštevajo starost učencev, kognitivne 
sposobnosti, bralne sposobnosti, računalniška pismenost in zmožnost oziroma 
nezmožnost upravljanja z računalnikom. Za učence prvega triletja se naloge 
natisnejo na papir, omogoči se glasno branje navodil v nalogah, ključnega 
pomena je iskanje znanja pri učencih. 

 Marentič Požarnik (1987) dopolnilno izobraževanje pojasnjuje kot načrten in 
dolgoročen proces, ki je usmerjen v spreminjanje učiteljeve vloge, usvajanje 
novih znanj, stališč in tudi spretnosti, potrebnih za uvajanje novosti, hkrati pa 
je usmerjen tudi v učiteljev osebni in poklicni razvoj. V zvezi z dejavnostmi 
Računalništvo brez računalnika se učitelji lahko dopolnilno izobražujejo na 
Poletni šoli, ki jo organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko v 
sodelovanju s Pedagoško fakulteto. Na Fakulteti za računalništvo in 
informatiko se izvajajo tudi Izobraževanja za učitelje. V dopolnilnem 
izobraževanju lahko učitelj uporablja tudi multimedialni pristop: tisk, radio, 
televizijo (Teachers TV), internetne spletne strani, kot so Computer Science 
Unplugged, YouTube z videoposnetki dejavnosti Računalništvo brez 
računalnika idr. Na področju dopolnilnega izobraževanja učiteljev je veliko 
odvisno od njihove volje, želje in iznajdljivosti. 

 
Med cilje raziskave lahko dodam tudi spodbujanje sprememb v šolski praksi. V 
raziskavi sem opredelila način in potek vključevanja novih vsebin v delo učencev ter 
učiteljev. Moj namen je bil, da ugotovim, ali se učenci prvega triletja lahko naučijo 
računalniških osnov. Kot učitelj neračunalničar sem bila navdušena nad pripravami 
za posamezne dejavnosti, ki so mi ponudile natančen vpogled v samo dejavnost, 
zelo dobrodošla je bila tudi razlaga računalniškega ozadja. S tem sem tudi sama 
razširila svoje znanje. Pomemben vidik pri učenju računalniških osnov je bilo 
neocenjevanje znanja, ki je prineslo sproščenost in spontanost v usvajanju znanja.  

Upam, da bo moje magistrsko delo navdušilo učitelje, predvsem učitelje 
neračunalničarje, za širjenje dejavnosti Računalništvo brez računalnika. Naj jim bodo 
izbrane dejavnosti izziv in učenje za prihodnost. 
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6 PRILOGE 

 

Raziskava Učenje računalništva  brez računalnika v 1. triletju 

osnovne šole 

Informacija o akcijski raziskavi in soglasje k sodelovanju 

 

V tem šolskem letu bom izvedla raziskavo, s katero želim ugotoviti ali se lahko učenci naučijo 

računalniškega razmišljanja brez uporabe računalnika.  

Izbrane naloge bomo reševali enkrat do dvakrat mesečno, večinoma v času v podaljšanega 

bivanja. Učenje bo potekalo na konkretnem nivoju. Učenci bodo spoznali posamezne osnove 

računalništva, reševali vaje, jih poskusili tudi sami sestaviti in rešiti.  

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, anonimno. Vaše soglasje lahko umaknete kadarkoli. 

Podatke, ki jih bom zbrala, bom uporabila v korist raziskave in jih objavila v svojem 

magistrskem delu. 

 

Spodnja Idrija, november 2013                                                             Andreja Filipič 

 

 

Soglasje starša/zakonitega zastopnika o sodelovanju 

otroka v raziskavi 

Učenje računalništva brez računalnika v 1. triletju osnovne šole 

Podpisani /a izjavljam, da soglašam s tem, da moj otrok/ varovanec sodeluje v zgoraj 

navedeni raziskavi, ter da sem bil/a o raziskavi poučen/a. 

Dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo, obdelujejo za namen raziskave in  javno objavijo. 

PROSIM, IZPOLNITE OBRAZEC S TISKANIMI ČRKAMI. 

 

PODATKI O OTROKU                                         PODATKI O STARŠU/SKRBNIKU 

Ime in priimek: _____________________         Ime in priimek:__________________ 

Osnovna šola:______________________        Podpis:________________________ 

Razred: __________________________          Datum: _______________________   

Kraj: _____________________________          Kraj:     ______________________ 
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Zapiši število. 

 

  = 1                     =  0 

     
 
 
_____________________________________________   
 
 
Zapiši število. 

 

  = 0          = 1 

 
 
 
_____________________________________________  
 
Zapiši število. 

 
 
         =  1                   = 0  
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Zapiši število. 

  = 0     = 1 

 

   

 

_____________________________________________  

 

Zapiši število. 

 

= 1   = 0      

 
 

 

Zapiši število. 

= 0         = 1    
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Še sam sestavi podobno nalogo za sošolca. 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________  

 

 

Imaš še kakšno idejo,da sestaviš nalogo za sošolca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________  
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Dvojiška pravljica – štetje dnevov brez dežja 
 

 
 
 
 
 
 
 
             = 1                           = 0 
 
 
 
 
Dan 1 
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Dan 3 
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Dan 5 
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Dan 7  

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

Dan 8  
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Dvojiška pravljica – štetje dnevov brez sonca  
 
 
 
 
 
 
 
 
             = 1                        = 0 
 
 
 
 
 
 
Dan 1 – brez sonca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan 2 – brez sonca  
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Dan 3  - brez sonca 

 

 

 

 

  

 

Dan 4- brez sonca 

 

 

 

 

 

 

Dan 5- brez sonca 

 

 

 

 

  

 

Dan 6 – brez sonca 
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Dan 7 – brez sonca  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dan 8 – brez sonca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dan 9 – brez sonca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dan 10 – brez sonca 
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Nesrečne čarobne rože in dvojiški sistem 

Dostavljavec se je zaustavil pred Markovo hišo. Stal je kot zaboden in strmel v 
rože. Po dveh minutah Marko končno pride iz hiše, da vidi, v čem je problem. 
»Vaše rože so se od včeraj spremenile,« pripomne dostavljavec. »Prepričan 
sem, da je bila tista na desni strani včeraj rdeča. Danes je modra.« 
 »Ne. To so iste rože.« odgovori Marko. »Nekatere od njih se danes kujajo, 
samo to je. Neumne rože.« 
 »Kujajo se? Ali se rože kujajo?« vpraša dostavljavec. 
 »Te rože se. Seveda so to čarobne rože. Kujajo se, če ni dovolj dežja. Kar precej 
zastrašujoče je. Čeprav ni res, da ne dobijo vode. Zalivam jih vsak dan. A še 
vedno se vztrajno kujajo, ker ni dežja. Zgleda, da voda, ki jim jo dajem, ni dovolj 
dobra zanje.« 
 »Hm?« je dostavljavec popolnoma zmeden. Pogleduje enkrat rože, drugič  
Marka.  
 »Kujajo se tako, da postanejo modre. Vrtnice naj bi bile rdeče. Mnogo pesmi se 
začne s temi besedami. Vendar mi one stalno pripovedujejo, koliko časa je že 
od zadnjega deževja.« je Marko med govorjenjem jezno pomignil proti rožam. 
 »Pogovarjajo se z vami?« Dostavljavec se odmakne korak stran od Marka. 
Zgledalo je,  da bo zbežal. 
 »Seveda ne. Preposto spremenijo barvo.« zavzdihne Marko.  
 »In to vam pove, koliko časa že ni deževalo?« 
 »No...« začne Marko. »Po treh dneh brez dežja so vse rože naenkrat 
spremenile barvo. Kot kakšen skupen protest. Potem so se organizirale. Želele 
so mi sporočiti, kako  nesrečne so. Tako zdaj štejejo dneve.« 
 »Toda... Samo dve roži sta modre barve: Deževalo ni ves teden.« pripomne 
dostavljavec. 
 »Devet dni, če smo čisto natančni.« ga popravi Marko, po tem, ko je pogledal 
rože. »Uporabljajo dvojiški sistem.« 
 »Hm?« 
 »Dvojiški sistem. Rdeče rože so ničla in modre so ena.« doda Marko. 
Ni bilo videti, da bi dostavljavec sledil zgodbi. Vseeno pa vsaj ni več dajal vtisa, 
da bo pobegnil. 
»Dvojiški sistem?« pritegne Marko. » Vsaka roža predstavlja drugačno števko in 
tako drugačen kvadrat števila. Skrajno desna roža pomeni ena (20), tista zraven 
nje pomeni dve (21), naslednja pomeni štiri (22) in tako naprej. Seštej števila, ki 
jih predstavljajo modre rože in dobil boš končno število dni brez dežja. 
Ravnokar sta prva in četrta roža modri, tako je bilo (20 + 23) 1+8= 9 dni.  
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Dostavljavec pogleda. Prav zares je bilo zaporedje petih rož na Markovi verandi 
sledeče: rdeča, modra, rdeča, rdeča, modra (oziroma 01001). 
 »Zakaj uporabljajo dvojiški sistem?« vpraša dostavljavec. 
 »Poskusile so izraziti števila na svojih cvetnih listkih, a so bile preveč zmedene. 
Morale so dobiti rešitev. Zato so se dogovorile, da je vsaka posamezna roža  ali 
rdeče ali modre barve. Izkazalo se je, da niso pretirano pametne. Dvojški sistem 
je zanje dovolj enostaven. Če bi bile dovolj pametne za karkoli drugega, misliš, 
da bi se meni pritoževale zaradi dežja? Jaz ne morem storiti ničesar!«  Marko  
zadnje besede zakriči naravnost proti rožam. 
 »Ampak kako delujejo skupaj?« Bolj ko zgodba postaja čudna, bolj  
dostavljavca zanima. Za kak korak se približa rožam. 
 »Njim je precej preprosto šteti v dvojiškem sistemu. Ko dežuje, so srečne in vse 
postanejo rdeče. Kot da bi števec obrnil na 00000. Zelo rad imam te dneve.« 
doda Marko. 
 »Zatem se vsako jutro, ko se prebudijo, odločijo, katere barve bodo cel dan. Če 
ne dežuje, povečajo skupno število. 
Po prvem dnevu gre zaporedje:rdeča, rdeča, rdeča, rdeča, modra (00001= 1) 
Naslednji dan je vrstni red barv:rdeča, rdeča, rdeča, modra, rdeča (00010 =2) 
Dan kasneje si sledijo:rdeča, rdeča, rdeča, modra, modra (00011 = 2+1=3) 
Po štirih dneh so barve po vrsti: rdeča, rdeča, modra, rdeča, rdeča  (00100 = 4) 
Po petih dneh suše pa: rdeča, rdeča, modra, rdeča, modra ( 00101 = 4+1= 5) 
In potem po vrsti naprej. »Vidiš, vsaka roža pogleda na svojo desno in se odloči, 
kako se bo obarvala. Če se njena desna soseda spremeni iz modre  v rdečo (1 v 
0), potem roža zamenja svojo trenutno barvo. Meni se zdi, da tako med sabo 
prenašajo svojo otožnost. 
Če soseda na desni spremeni svojo modro barvo v rdečo, se čemernost 
pravzaprav prenese na naslednjo v vrsti. Če je bila doslej rdeča, zdaj postane 
modra. Če pa je bila doslej modra, postane rdeča in pošlje čemernost naprej. To 

se ponavlja, dokler se ena izmed rož ne spremeni iz modre barve v rdečo.«  

Dostavljavec pomisli. »Kaj pa, če roža spremeni rdečo v modro (0 v 1)?« 
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 »Njena soseda ne naredi ničesar. Ali nisem ravnokar govoril o tem?« postane 
Marko nestrpen. Počuti se kot da bi govoril svojemu vajencu. »Razmišljaj, kako 
šteješ s števkami 0 do 9. Ko prideš do 9 zavrtiš prvo števko spet v 0 in povišaš 
naslednjo števko v 1. Prva števka v številu ostane tako kot je, dokler se njena 
desna soseda ne spremeni iz 9 v 0. Ne šteješ 10, 11, 12, 23. Ali pač? NE! Čakaš, 
da se števka na desni strani v številu spremeni. Ampak v tem primeru sta dve 
možnosti 0 in 1 in se stvari hitreje spreminjajo.« 
 »Kaj pa skrajno desna roža?« vpraša dostavljavec? »Kako ve, kaj narediti?« 
 »Ah. TA JE POBUDNICA! Prepičan sem, da je ona začela. Vsako jutro, ko ne 
dežuje, zamenja barvo. Ona je tista, ki  sproži ta proces. Rdeča v modro v rdečo 
v modro v...« 
 »Ali ta sistem vedno deluje?« zmoti dostavljavec. 
Marko odvrne pozornost od skrajno desne rože. Nenadoma se vpraša, kako je 
pogovor z besnenja nad čarobnimi rožami prešel na dvojiški sistem. Ali 
dostavljavec nima nobenih drugih dostav? Pravzaprav, kje je pošiljka zanj? 
 »Da. Rože so naštele devet dni, kajne?« zafrkljivo odgovori Marko. 
Ko pa Marko zagleda zanimanje na obrazu dostavljavca, ponovno začne z 
učiteljskim tonom. »Predstavljaj si, da bi bile te tri rože modre barve.« razlaga 
Marko in pokaže na prve tri rože. »To pomeni 1+2+4 = 7 dni brez dežja. 
Naslednjega dne se prva (1) roža spremeni v rdečo, druga roža (2) se spremeni 
v rdečo, tretja roža (4) se spremeni v rdečo in četrta roža (8) se spremeni v 
modro. Potem bi pokazale 8 dni brez dežja. Število se prenese na četrto rožo.« 
Dostavljavec je navdušen. Marko ne razume, zakaj. Rože so v resnici precej 
nadležne. 
 »Torej bodo jutri: rdeča, modra, rdeča, modra, rdeča (01010)? vpraša 
dostavljavec. 
 »Mogoče. Ampak resnično upam, da bo deževalo.« vzdihne Marko. 
 
 

Avtor: Jeremy Kubica 

Prevod: Andreja Filipič 

Strokovni pregled: Urška Lahajnar Ubajiogu 

 

 

 

 

 



125 

 

M ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

S   ___      ________________________________________ 

T   ___      ________________________________________ 
 

 

K   ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

S   ___      ________________________________________ 

T   ___      ________________________________________ 
 

 

Z   ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

N  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 
 

 

Ž    ___      ________________________________________ 

I     ___      ________________________________________ 

T    ___      ________________________________________ 

O   ___      ________________________________________ 
 

 

Č  ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

K  ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 

 

Z   ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

R   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 



126 

 

M ___      ________________________________________ 

I    ___      ________________________________________ 

Z   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

 

S   ___      ________________________________________ 

L   ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

N  ___      ________________________________________ 
 

 

V  ___      ________________________________________ 

I   ___      ________________________________________ 

L   ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 
 

G  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

B   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

 

O ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

E   ___      ________________________________________ 

H  ___      ________________________________________ 
 
 

M ___      ________________________________________ 
O  ___      ________________________________________ 

S   ___      ________________________________________ 

T  ___      ________________________________________ 



127 

 

 

Č  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

L   ___      ________________________________________ 

N  ___      ________________________________________ 
 

R  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

Ž   ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 
 

P ___      ________________________________________ 

I  ___      ________________________________________ 

T ___      ________________________________________ 

A ___      _______________________________________ 
 

 

N  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

G  ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 
 
 

S  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 
 
 

S  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

Č   ___      ________________________________________ 

A  ___      ________________________________________ 



128 

 

 
 

G ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

R   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 
 

G ___      ________________________________________ 

U  ___      ________________________________________ 

M  ___      ________________________________________ 

B   ___      ________________________________________ 
 

O ___      ________________________________________ 

V  ___      ________________________________________ 

C   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

 

S ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

B   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

 

V ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

D   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

K ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

F   ___      ________________________________________ 
 



129 

 

 

S ___      ________________________________________ 

R  ___      ________________________________________ 

N   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 

O ___      ________________________________________ 

V  ___      ________________________________________ 

E   ___      ________________________________________ 

S   ___      ________________________________________ 
 
 

S ___      ________________________________________ 

O  ___      ________________________________________ 

V   ___      ________________________________________ 

A   ___      ________________________________________ 
 

V ___      ________________________________________ 

I  ___      ________________________________________ 

L   ___      ________________________________________ 

E   ___      ________________________________________ 
 

 

S ___      ________________________________________ 

L  ___      ________________________________________ 

A   ___      _______________________________________ 

P   ___      _______________________________________ 
 

 

C ___      ________________________________________ 

V  ___      _______________________________________ 

E   ___      _______________________________________ 

T   ___      _______________________________________ 
 



130 

 

Ime: ________________________________ 
 

Beseda:______________________________ 
 

Črke: _______________________________ 
 

Dvojiško: _________________________________________  

_________________________________________________  

 

Simbol:  0 = ________________  1= ________________ 

 

 

Ime reševalca/ke:________________________________  
 

Ime izvajalca/ke: _________________________________  
 

Beseda: ___________________________  
 

Črke : _____________________________  
 

Dvojiško: _________________________________________  

_________________________________________________  

Simbol:  0= ________________   1= _____________  
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Navodilo za risanje  

 

1. Na sredino lista nariši dolg in ozek pravokotnik. Leži naj vodoravno. 

2. Na sredini pravokotnika spodaj  nariši trikotnik z enako dolgimi 
stranicami, ki se z ogliščem dotika pravokotnika.  
 

3. Na zgornji levi stranici pravokotnika nariši petkotnik tako, da se 
spodnja stranica, ki je nasproti oglišča, dotika pravokotnika. 

 

4. Na desno stran pravokotnika zgoraj nariši krog, ki se dotika 
pravokotnika, in ne sega čez konec pravokotnika. 

 

5. V krog nariši poševen križ, ki se dotika kroga in ne sega čez stranico. 

 

Slika 5 
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Črkovni sudoku  
V VSAK KVADRATEK VSTAVI PRAVILNO ČRKO.  

ČRKE a, b, c IN d SE LAHKO V VRSTICI , STOLPCU ALI POLJU POJAVIJO SAMO 

ENKRAT.  
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Črkovni sudoku  
V VSAK KVADRATEK VSTAVI PRAVILNO ČRKO.  

ČRKE e, f, g IN h SE LAHKO V VRSTICI , STOLPCU ALI POLJU POJAVIJO SAMO 

ENKRAT. 
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Črkovni sudoku  
 

V VSAK KVADRATEK VSTAVI PRAVILNO ČRKO.  

ČRKE v, r, o IN m SE LAHKO V VRSTICI , STOLPCU ALI POLJU POJAVIJO SAMO 

ENKRAT. 
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OKRASNO DREVO (krajše navodilo) 

 

V predprazničnih dneh je bobrinja Katja iz enako težkih lesenih palic, vrvic in 

okrasnih kroglic sestavljala okrasna drevesca.  

A eno izmed dreves (glej sliko str.5) ne bo viselo naravnost. Katero? 

Drevesce je uravnoteženo, če je na vsaki strani prve (najdaljše) palice enako 

število okrasnih kroglic. 

 

 

 

DIMNI SIGNALI (krajše navodilo) 

 

Šogunovi vojaki si pošiljajo sporočila s pomočjo dimnih signalov. Krogci 

predstavljajo vrhove hribov. Krogca sta povezana s črto, če se vidita med sabo. 

Nekega dne so zakurili ogenj na hribu ob Šogunovi palači (rdeč krogec). Čez 

minuto so zagoreli ognji na treh hribih povezani z njim. 

Koliko minut je trajalo od prižiganja na Šogunovem hribu do takrat, da so goreli 

ognji na vseh hribih? 
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