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POVZETEK 

Veliko strokovnjakov je mnenja, da je programiranje novodobna pismenost. Zato je 

pomembno, da se otroci čim prej seznanijo s programiranjem in ga usvojijo.  

Glavna tema diplomskega dela je zgodnje učenje programiranja. V teoretičnem delu 

obravnavamo učinke zgodnjega učenja programiranja na miselne strukture otrok in 

predstavimo aplikacijo Scratch Junior, ki je temu namenjena. Scratch Junior je prosto 

dostopni programski jezik, ki je namenjen uvajanju mlajših generacij v svet 

programiranja. Uporabniki lahko z njim ustvarjajo interaktivne projekte in se na 

zabaven način učijo konceptov programiranja. Aplikacija je namenjena otrokom, starim 

med 5 in 7 let, in je temu primerno tudi prilagojena. V teoretičnem delu je opisan 

konstrukcionizem, teorija učenja, ki jo je razvil ameriški matematik, računalničar in 

pedagog Seymour Papert. Konstrukcionistična teorija temelji na ideji »learning by 

making«, kar pomeni, da je za učenje najpomembnejši proces, v katerem izdelujemo 

smiseln izdelek.  

Po zgledu konstrukcionistične teorije smo z učenci drugega razreda osnovne šole 

naredili prve korake v svet programiranja. Polovica razreda se je učila programiranja z 

aplikacijo Scratch Junior, druga polovica pa s pomočjo fizičnih ukaznih blokov. 

Ugotavljali smo, ali učenci s pomočjo aplikacije Scratch Junior in fizičnih ukaznih 

blokov usvojijo zastavljene učne cilje ter kateri način je bolj primeren za prve korake v 

svet programiranja.  

Ugotovili smo, da je konstrukcionistični pristop zelo primeren za učenje programiranja, 

saj učenci tako gradijo svoje znanje z interakcijami z okoljem. Po konstrukcionistični 

teoriji je namreč učenje najbolj učinkovito, kadar učenec med procesom učenja 

konstruira smiseln izdelek. Po izvedeni učni uri smo ugotovili, da so vsi učenci usvojili 

zastavljene učne cilje, seveda pa imata oba načina uvedbe svoje prednosti in slabosti. 

Vsekakor sta oba načina primerna za zgodnje učenje programiranja.  

 

 

Ključne besede: zgodnje učenje programiranja, ScratchJr, konstrukcionizem. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

As told by lots of experts, programming is the new literacy. That is why it is important 

to introduce children to programming in early ages. 

The main topic of diploma is early programming learning. In theoretical part we 

consider the effects of early programming learning on children's mental structures and 

present the application Scratch Junior, which is intended for this purpose. ScratchJr is 

a freely accessible programming language designed to introduce younger generations 

into the world of programming. Users can create interactive projects with it and learn 

the concepts of programming in a fun way. The application is intended for children 

aged between 5 and 7 and is suitably adapted fort his purpose. Next chapter describes 

constructionism, a pedagogical theory developed by american mathematician, 

computer scientist and pedagogue Seymour Papert. Constructionism is based on idea 

of 'learning by making' which means that learning is most effective when part of an 

activity the learner experiences as constructing a meaningful product. 

Following the constructionism theory, we helped students of the second grade of 

elementary school made their first steps into the world of programming. Half of the 

class studied programming with the ScratchJr application, while the other half with the 

help of physical command blocks. We were determining if students using the ScratchJr 

application and physical command blocks adopt learning objectives and which method 

is more suitable for the first steps in the programming world. 

We have found that the constructive approach is very suitable for learning 

programming, since students build their knowledge in interaction with environment. 

According to constructionism, learning is most effective when a student constructs a 

meaningful product in the learning process. After the lesson learned, we found that all 

children have adopted the set learning goals, but also both od them have their 

advantages and disadvantages. In any case, both methods are suitable for early 

programming of programming. 

 

 

Keywords: early programming learning, ScratchJr, constructionism.  
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UVOD 

Živimo v svetu, kjer se na vsakem koraku srečujemo s tehnologijo, pa naj bo to doma, 

v trgovini, na banki ali v šoli. Zato je pomembno, da se naučimo ustreznega rokovanja 

s tehnologijo, prav tako pa moramo na to pripraviti tudi mlajše generacije.  

Novi način življenja, ki je posledica vse večje prisotnosti tehnologije, prinaša nova 

pričakovanja in nove priložnosti za učenje, ustvarja zahteve po novih učnih vsebinah 

in nam ponuja nove načine pridobivanja znanja (Brennan, 2013). S pomočjo 

tehnologije posameznik lahko izraža svoje misli in rešuje probleme, omogoča nam tudi 

interakcijo med ljudmi po svetu in ponuja vrsto različnih vprašanj o računalniški kulturi, 

o katerih lahko razpravljamo. Kot pravi Brennan (2013), zmožnost programiranja 

omogoča posameznikom, da v računalniški kulturi sodelujejo ne le kot uporabniki, 

ampak tudi kot ustvarjalci.  

Eden izmed načinov, kako otroke uvesti v svet tehnologije, je zgodnje učenje 

programiranja. Kot je povedal Resnick (2012), učenci, ki se učijo programiranja z 

različnimi programskimi jeziki za zgodnje učenje programiranja, pri tem razvijejo 

spretnosti, kot sta kritično razmišljanje in zmožnost reševanja problemov. Ko učenci 

kasneje naletijo na problem, se intuitivno lotijo njegovega reševanja, da lahko 

nadaljujejo s svojim početjem.  

Glavna tema diplomskega dela bo zgodnje učenje programiranja. Na začetku bomo 

opisali vplive zgodnjega učenja programiranja na razvoj kognitivnih sposobnosti otrok. 

Veliko strokovnjakov z različnih področij se strinja, da je programiranje novodobna 

pismenost, in prav je, da se otroci z njim spoznajo že v zgodnjih letih. Nato bomo 

predstavili Scratch Junior, programski jezik za zgodnje učenje programiranja, ki je na 

voljo v obliki aplikacije za tablične računalnike. Aplikacija je prilagojena uporabi za 

otroke, stare med 5 in 7 let, na različne načine, ki jih bomo podrobneje opisali. Učenje 

programiranja je zahteven miselni proces in zato zahteva primeren učni pristop za 

uvedbo v razred. Najprimernejši je konstrukcionistični pristop, ki ga je svetu predstavil 

Seymour Papert in ga bomo opisali v naslednjem poglavju.  

V sklopu empiričnega dela bomo predstavili izpeljano učno uro, ki temelji na 

konstrukcionističnem pristopu, kjer smo z učenci drugega razreda osnovne šole 

naredili prve korake v svet programiranja. Polovica razreda je programirala v aplikaciji 
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Scratch Junior, druga polovica pa je sestavljala fizične ukazne bloke. Zanimalo nas je, 

ali učenci usvojijo zastavljene učne cilje in kateri način je primernejši za zgodnje 

poučevanje programiranja.  
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UČINKI ZGODNJEGA UČENJA PROGRAMIRANJA NA 

MISELNE PROCESE OTROK 

Že leta potekajo debate o uporabi digitalne tehnologije pri otrocih. Po priporočilih 

ameriške akademije pediatrov naj bi veljalo, da naj otroci, stari manj kot 2 leti, ne bi 

preživeli popolnoma nič časa pred zasloni, saj tako ne razvijajo sposobnosti za 

interakcijo z drugimi ljudmi (Mims, 2012). Ampak na žalost je resnica taka, da so otroci 

izpostavljeni digitalni tehnologiji že v zibelki, ko jim starši na mobilni napravi ali 

tabličnem računalniku ponudijo risanko ali pravljico za lahko noč, da lažje zaspijo. Ko 

seštejemo ves čas, ko so malčki izpostavljeni digitalni tehnologiji, se zamislimo in 

vprašamo, kaj pa, če bi čas, ki ga otrok preživi z digitalno tehnologijo, raje uporabili za 

učenje in obvladanje novih spretnosti. Veliko avtorjev piše o tem, da je programiranje 

novodobna pismenost. Otrokom moramo torej omogočiti čimprejšnje spoznanje s 

svetom programiranja (Kazakoff, 2015).  

Mitchel Resnick je Papertov učenec oziroma LEGO Papert Professor, eden od 

izumiteljev Scratcha in nedvomno eden izmed pomembnejših ljudi v svetu zgodnjega 

učenja programiranja ter direktor družbe Lifelong Kindergarten. Ukvarja se z zgodnjim 

poučevanjem računalništva in je mnenja, da se otroci lahko začnejo učiti programirati 

že v zelo zgodnjih letih. Učenje programiranja rad primerja s pisanjem. Pravi, da ni 

univerzalne starosti, pri kateri naj bi se otroci začeli učiti pisati. Že kot majhni radi 

pripovedujejo zgodbe in preprosto pride trenutek, ko so pripravljeni povedano tudi 

zapisati. Podobno je pri programiranju. Povedal je, da je njemu najbolj pomembno, da 

otroci v zgodnjih letih začnejo vzpostavljati odnos z računalnikom in se pri tem počutijo, 

da imajo nadzor v svojih rokah. Nihče namreč noče, da otroci vidijo računalnik le kot 

nekaj, kjer lahko raziskujejo in odpirajo okna. Želimo si, da vidijo digitalno tehnologijo 

kot nekaj, kar lahko uporabijo za svoje izražanje (Resnick, 2012). 

Študije s področja zgodnjega učenja programiranja so pokazale, da programiranje, če 

je predstavljeno ustrezno strukturirano, pomaga učencem pri razvoju različnih 

kognitivnih sposobnosti, kot so osnovni občutek za števila, verbalne sposobnosti in 

vizualni spomin (Bers idr., 2013). Enotni so si tudi strokovnjaki s področja didaktike, 

namreč, da se je učenja programiranja treba začeti učiti zgodaj, saj z dopuščanjem 

neomejenih možnosti izražanja spodbuja ustvarjalnost in reševanje problemov (Wing, 

2006).  



4 
 

Kot je povedal Weinstein, otroci s pomočjo strukturiranega razmišljanja pridobijo veliko 

kompetenc in razvijajo svoje kognitivne sposobnosti. S pomočjo učenja programiranja 

se jim razvijata logično razmišljanje in smisel za reševanje problemov. Med 

programiranjem pogosto naletimo na problem, in da lahko ugotovimo, kako nekaj 

narediti ali popraviti, ga moramo razdeliti na manjše enote, ki so obvladljive. Temu 

rečemo dekompozicija. Otroci se naučijo tudi kompozicije, sestavljanja več delov v 

smiselno celoto. Poleg strukturiranega razmišljanja programiranje spodbuja tudi 

kreativnost. V nasprotju z učbeniki, kjer je za določeni problem predvidena natančno 

opredeljena rešitev, je pri programiranju lahko rešitev karkoli, kar je ravnotežje med 

odgovorom na vprašanje in ustvarjalnostjo. Pri otrocih je sposobnost razmišljati jasno 

in kritično osnova, na kateri gradijo vse nadaljnje znanje (Shein, 2015). Z Weinsteinom 

se strinja tudi Wilson, ki je dodal, da so največja pridobitev uvedbe zgodnjega učenja 

programiranja v šole učenci, ki se ne naučijo le računalništva, ampak so sposobni 

razmišljati in reševati probleme s pomočjo računalniškega razmišljanja (Shein, 2015). 

Te sposobnosti niso pomembne le v računalništvu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. 

Velikokrat pridemo v situacijo, ki jo prepoznamo kot problem. S pomočjo dekompozicije 

oziroma sposobnosti problem razdeliti na več manjših in obvladljivih problemov hitro 

uspemo poiskati ustrezno rešitev. Prav tako se z računalniškim algoritmičnim 

razmišljanjem srečujemo pri kuhanju, kjer moramo slediti določenemu postopku.  

 

SCRATCH JUNIOR 

Z razvojem tehnologije in spodbujanjem zgodnjega učenja programiranja je nastalo 

veliko programskih jezikov, ki so temu tudi namenjeni. Eden izmed njih je Scratch 

Junior, ki ga bomo v diplomskem delu podrobneje predstavili. 

Scratch Junior (v nadaljevanju ScratchJr) je prosto dostopni programski jezik, ki je 

namenjen uvajanju mlajših generacij v svet programiranja. Je grafični programski jezik, 

ki sicer temelji na programskem jeziku Scratch, vendar je bil preoblikovan in nadgrajen 

v obliko, ki je primerna za otroke, stare med 5 in 7 let. Otrokom omogoča, da s pomočjo 

kodiranja ustvarjajo interaktivne projekte in tako izražajo svojo ustvarjalnost. Glavni 

elementi v programskem jeziku ScratchJr so programski bloki, ki jih otroci sestavljajo 

skupaj in z njimi oblikujejo kodo (Resnick, 2011).  
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Aplikacija deluje na iPad in Android tabličnih računalnikih. To omogoča enostavno 

premikanje programerskih blokov, ki jih otroci lahko premikajo tako, da se jih s 

konicami prstov dotikajo in jih vlečejo, brez uporabe miške. Tako je sestavljanje blokov 

lažje in ni pogojeno z motoričnimi sposobnostmi posameznika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S sestavljanjem kode pripravijo like (angl. characters) do premikanja, skakanja, plesa, 

petja in podobno. Posameznik lahko izgled likov in ozadij prilagodi svojim zahtevam 

tako, da jih preoblikuje ali izdela sam. V izdelek, ki je lahko interaktivna zgodba oziroma 

igra, lahko doda tudi različne fotografije in zvoke, ki so na voljo v knjižnici ali pa jih 

posname kar posameznik sam (Bers in Resnick, 2015). Velika prednost aplikacije 

ScratchJr je stopnji razvoja primeren uporabniški vmesnik, ki vključuje uporabo na 

tabličnem računalniku in knjižnico z učnimi vsebinami, ki so učnemu načrtu primerne 

(Resnick, 2011). 

ScratchJr je nastal v sodelovanju raziskovalne skupine DevTech z univerze Tufts 

(angl. Tufts University) pod vodstvom profesorice Marine Umaschi Bers, skupine 

Lifelong Kindergarten iz MIT Media Lab pod vodstvom profesorja Mitchela Resnicka 

ter skupine Playful Invention Company pod vodstvom Paule Bonta in Briana 

Slika 1: Uporabniški vmesnik aplikacije ScratchJr 
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Silvermana. Prva različica iOS aplikacije ScratchJr je bila objavljena julija leta 2014, 

različica za uporabnike Androida pa aprila leto kasneje (About ScratchJr, 2014). 

Učenje programiranja je težavno za začetnike vseh starosti, saj so izpostavljeni 

različnim konceptualnim oviram, kot je napačno razumevanje narave računalnika. 

Poleg vseh ovir, ki so jim izpostavljeni začetniki, pa moramo upoštevati tudi razvojne 

sposobnosti in zahteve otrok. Če vzamemo za primer pisanje programov, je to velik 

izziv in neintuitiven način pisanja predvsem za mlajše otroke, ki še nimajo popolnoma 

razvitih bralnih sposobnosti. Veliko programskih jezikov, namenjenih zgodnjemu 

učenju programiranja, zahteva bralne in motorične sposobnosti, kot so uporaba miške 

za navigacijo po hierarhično sestavljenih menijih, klikanje na ikone in sposobnost 

vlečenja programskih blokov v za to namenjen prostor, kar mlajšim otrokom otežuje 

učenje. Posledično otrokom pogosto pomagajo starši, starejši bratje in sestre ali 

inštruktorji, ki jih vodijo korak za korakom skozi naloge, kar pa zavira usvajanje znanja 

in razvoj kognitivnih sposobnosti (Resnick, 2011).  

Kot je navedel Resnick v svojem članku o razvoju aplikacije ScratchJr, so se razvijalci 

pri razvoju osredotočili na tri področja, ki jih bomo opisali v naslednjih odstavkih. 

1. Razvoj temeljnih struktur znanja (angl. Foundational Knowledge Structures) 

ScratchJr uporabnikom pomaga razvijati temeljne strukture znanja, ki so pomembne 

predvsem za zgodnji razvoj pismenosti in matematičnega razumevanja. Učencem 

ponudi priložnosti, kjer lahko uporabljajo zaporedja, razumejo naključnost, razvrščajo 

besede, številke in različne vrste medijev, razumejo in konstruirajo simbole ter vzorce, 

ustvarjajo kompozicije, predvidijo oziroma napovejo izid ustvarjene kode in ocenijo 

končni izdelek. Na razvoj temeljnih struktur znanj uporabnik naleti vselej, kadar se loti 

ustvarjanja interaktivne zgodbe, v kateri nastopajo različni liki. Razvoj znanj je podprt 

in spodbujan z naravo programskega jezika ScratchJr. 

2. Predmetno specifično znanje (angl. Discipline Specific Knowledge) 

Nacionalni svet učiteljev angleškega jezika (angl. National Council of Teachers of 

English), nacionalni svet učiteljev matematike (angl. National Council of Teachers of 

Mathematics) in nacionalno združenje za izobraževanje mladih (angl. National 

Association fort he Education of Young Children) so ugotovili, da je ScratchJr 

sestavljen tako, da omogoča učenje vsebin v skladu z učnim načrtom in razvijanje 
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znanja ter spretnosti s področja pismenosti in matematike, ki jih je treba usvojiti do 

konca drugega razreda.  

S področja pismenosti učenci v aplikaciji ScratchJr razvijajo jezikovne sposobnosti in 

besedni zaklad (besedne družine, sintakso, uporabo ločil in velikih začetnic), 

dekodiranje (razpoznavanje zvoka, interakcijo), razumevanje besedila in sestavljanje 

(pisanje, konvencije, raziskave, medijsko produkcijo). S področja matematičnega 

znanja pa se s pomočjo ScratchJr naučijo oziroma utrjujejo svoj občutek za velikost 

števil in operacije, prepoznavanje vzorcev in relacij ter se spoznajo z osnovami 

algebre, geometrije, merjenja, analize podatkov, statistike in verjetnosti. Znanje, 

pridobljeno med učenjem programiranja, bo učencem pomagalo pri učenju jezika, ko 

bodo pri pouku spoznavali pripovedne strukture, pri matematiki pa bodo s pomočjo 

računalniškega znanja lažje razumeli vlogo spremenljivk in naključnosti.  

3. Veščine za reševanje problemov (angl. Problem Solving Skills) 

Uporabniki aplikacije ScratchJr z vsako svojo potezo razvijajo spretnosti, s pomočjo 

katerih izdelajo končni izdelek in s tem dosežejo cilj. Vsakič, ko otrok ustvari nov 

projekt, ima v glavi zamisel, kako naj bi bil videti končni izdelek, kar imenujemo 

identifikacija cilja. Sledi načrt dejanj, ki nas privedejo do želenega cilja z uporabo 

interaktivnih možnosti aplikacije. Nato poskusimo prvič izdelati projekt, ki doseže cilj, 

in sledi testiranje njegove uspešnosti. V primeru nedelovanja se lotimo iskanja napak 

v kodi. Če koda deluje, se lotimo nadaljnjega urejanja in izboljševanja prvotne kode. 

Izdelke objavimo in jih damo v souporabo. S souporabo izdelka dobimo mnenja drugih 

ljudi, ki nam lahko predlagajo izboljšave ali povejo vzrok za nepravilno delovanje. Na 

podlagi izkušenj preoblikujemo in nadgrajujemo kodo, dokler ne dosežemo želenega 

cilja. 

Sposobnost reševanja problema ni pomembna le na področju računalništva, temveč 

tudi na vseh drugih akademskih področjih. Z enakim postopkom se srečamo, kadar na 

primer pišemo pesem, rešujemo matematične enačbe ali razvijamo znanstveni 

eksperiment (Resnick, 2011). 
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PRILAGODITVE APLIKACIJE ZA MLAJŠE OTROKE 

ScratchJr je nastal po programskem jeziku Scratch, ki je namenjen otrokom, starejšim 

od 8 let, in vsem ljudem, ki si želijo spoznati svet programiranja s pomočjo grafičnega 

programskega jezika. Scratch so prilagodili razvojnim sposobnostim mlajših otrok in 

izpopolnili do te oblike, da so ustvarili programski jezik ScratchJr, ki je namenjen 

mlajšim otrokom, starim med 5 in 7 let. V poglavju bomo opisali prilagoditve aplikacije 

za boljšo uporabniško izkušnjo za mlajše otroke, kot jih je opisal ustvarjalec Mitchel 
Resnick. 

1. Uporabniški vmesnik 

Uporabniški vmesnik je prilagojen razvojnim sposobnostim otrok, starih med 5 in 7 let. 

Vmesnik je sestavljen iz kombinacije ikon in besed (poimenovanj) in otroke seznanja 

z osnovami pismenosti. Uporabniki premikajo programerske bloke ter vnašajo števila 

in črke po zaslonu na dotik. Navedli smo prilagoditve uporabniškega vmesnika, ki so 

primerne za cilje uporabnikov.  

– Zreduciran nabor programerskih blokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primerjavi s Scratchem ima ScratchJr manjši nabor programskih blokov. 

Programski bloki so razporejeni po kategorijah in obarvani z živimi osnovnimi 

barvami (rumeno, rdečo, zeleno, modro …).  

– Način sestavljanja in branja blokov 

Slika 2: Nabor ukaznih blokov 
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Programski bloki se sestavljajo in berejo od leve proti desni, kar je enako kot 

pri branju. 

– Programski bloki višje ravni 

Nekateri programski bloki so skupek več programskih blokov v namen 

določenega gibanja, kot je skok ali ples. Otrokom je tako lažje ustvariti zgodbo 

z manjšim številom blokov. 

– Kombinacija ikon in besed 

Z uporabo kombinacije ikon in besed v menijih, navodilih ter na programerskih 

blokih ScratchJr pripomore k razvoju pismenosti. 

– Razvoju primeren uporabniški vmesnik 

V aplikaciji so uporabljeni veliki programerski bloki, v katere enostavno 

vnesemo število ponovitev, kadar je to treba. Način sestavljanja blokov ter 

vnašanje števil in črk sta prilagojena motoričnim sposobnostim uporabnikov. 

– Uvodne zgodbice 

Uporabnik lahko, preden začne izdelovati svoj projekt, pogleda nekaj primerov 

interaktivnih zgodbic, da dobi občutek, kaj vse se da izdelati z aplikacijo. 

 

2. ScratchJr spletna skupnost za izobraževanje 

Ustvarjalci aplikacije ScratchJr so ustvarili spletni kotiček, imenovan ScratchEd, kjer 

komunicirajo vzgojitelji, ki v svojih skupinah v vrtcu ali šoli poučujejo ScratchJr. 

Uporabniki lahko objavljajo svoje zapiske in zgodbe o izkušnjah uporabe aplikacije pa 

tudi izdelke, ki so lahko v skladu z učnim načrtom ali pa nadgradnja starih. 

Dodali so tudi možnost, da si družina ustvari svojo skupino in si delijo projekte med 

seboj. Tako lahko starši vidijo otrokove izdelke iz šole in spremljajo napredek (Resnick, 

2011). 

UVEDBA PROGRAMSKEGA JEZIKA SCRATCHJR V 

RAZRED 

Za uvedbo programskega jezika ScratchJr je najprimernejši konstrukcionistični pristop, 

ki ga je razvil Seymour Papert. V naslednjem poglavju bomo opisali konstrukcionizem, 

po smernicah katerega smo ScratchJr vpeljali v učno uro, opisano v empiričnem delu. 
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KONSTRUKCIONIZEM 

Konstrukcionizem je učna teorija, ki jo je razvil ameriški matematik, računalničar in 

pedagog Seymour Papert v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sam jo je opisal z 

besedno zvezo »learning-by-making« ali, kot bi lahko prevedli, »učenje tako, da nekaj 

delaš«. Razvil jo je na podlagi Piageteve konstruktivistične pedagoške teorije, vendar 

se v nekaterih pogledih bistveno razlikujeta (Papert, 1991). 

Konstrukcionizem in konstruktivizem imata na prvi pogled veliko skupnega. Obe teoriji 

temeljita na dejstvu, da znanje gradimo na podlagi izkušenj in da znanja ni mogoče kar 

prenesti od ene osebe do druge (Kafai in Resnick, 1996).  

Papert v svojih delih o konstrukcionizmu šaljivo poudarja, da ni mogoče nekomu 

povedati, kaj je konstrukcionizem. Če bi mu lahko povedal, tako da bi oseba razumela 

teorijo, bi nasprotoval osnovni ideji konstrukcionizma (Papert, 1991). Raje kot razlago 

nam torej Papert ponudi izkušnjo, s katero zgradimo svojo lastno idejo o tem, kaj je 

konstrukcionizem, ki je v nekem smislu enaka kot njegova ideja. Za uvod pove zgodbo 

o tem, kako se je njemu utrnila zamisel o konstrukcionizmu. Med obiskom neke 

osnovne šole v Ameriki, kjer je hospitiral pri uri matematike, je šel mimo učilnice za 

likovni pouk. Pri likovnem pouku so učenci izdelovali skulpture iz trdega mila. Tako se 

je dogajalo nekaj dni zapored in Papert je občudoval umetnost, ki je nastajala iz dneva 

v dan. Zaprepaden je bil nad razliko med dogajanjem pri uri matematike in likovnim 

poukom. Kot je povedal sam: »Ambicija je bila rojena: moj cilj je bil, da bi pouk 

matematike v osnovni šoli izgledal tako. Nisem točno vedel kaj 'tako' pomeni, ampak 

vedel sem, da to hočem. Niti nisem vedel, kako bi to idejo poimenoval. Dolgo je ideja 

obstajala le v moji glavi pod imenom 'milna struktura matematike'« (Papert, 1991, str. 

4). 

Naslednji poudarek konstrukcionizma je vrednotenje konkretnega in ne abstraktnega, 

kot velja za konstruktivizem. Papert je zelo kritičen do šol in vzgojiteljev, ki pri obravnavi 

snovi hitijo od konkretnega k abstraktnemu. Vsak poudarek na abstrakciji predstavlja 

oviro veliko učencem in jim otežuje konstrukcijo znanja (Papert, 1993).  

Papert je mnenja, da se proces učenja spreminja od posameznika do posameznika. 

Meni, da mora študenta do znanja voditi lastno delo, in ne vnaprej pripravljen načrt ali 

določena pravila (Papert, 1991). Tako si učenci razlagajo probleme in rešitve na svoj 

način, ne da bi jih pri tem skrbelo, kaj o tem meni univerzalnost ali splošnost. Tak 



11 
 

proces usvajanja znanja Papert imenuje z besedo »bricolage«. Kot je opisal Papert, je 

»bricolage« metafora, ki se uporablja za opis dela popravljalca, ki je v starih časih hodil 

od hiše do hiše in popravljal najrazličnejše stvari. Ko so mu pokazali pokvarjen 

predmet, je segel v torbo po orodje, s katerim je poskušal predmet popraviti. Če orodje 

ni bilo ustrezno, je segel v torbo in vzel drugo orodje, ne da bi ga to znerviralo (Papert, 

1993).  

Velik poudarek konstrukcionizma je na socialnem vidiku učenja. Učenje tako, da nekaj 

delamo, je pomembno ne le zaradi končnega izdelka, ampak tudi zato, ker izdelek 

lahko delimo z drugimi. O izdelku lahko diskutiramo, komuniciramo z drugimi, 

kritiziramo, kar je po Papertu za proces učenja prav tako pomembno kot izdelava 

izdelka.  

Glavna poudarka konstrukcionizma oziroma »učenja tako, da nekaj delamo« sta 

komunikacija z drugimi in reševanje problemov v specifičnih ter konkretnih okoliščinah. 

Za to si je treba vzeti čas, česar pa v izobraževalnih ustanovah ob natrpanem urniku 

na žalost primanjkuje.  
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EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V sklopu empirične raziskave smo izvedli 5 učnih ur na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah 

na Gorenjskem. Sodelovalo je 20 učencev drugega razreda devetletke. Pri izpeljavi 

učne ure sta bili poleg mene v razredu prisotni tudi soizvajalka Anja Koron in 

razredničarka. Predmet obravnave v empiričnem delu diplomskega dela je bilo 

spoznavanje učencev s programskim jezikom ScratchJr. Zanimalo nas je, ali učenci 

lažje usvojijo cilje s pisanjem programske kode v aplikaciji ScratchJr ali s sestavljanjem 

fizičnih programskih blokov. Fizične bloke smo predhodno izdelali po izgledu 

programskih blokov iz aplikacije ScratchJr iz kartona in barvnega papirja. Učni cilji 

izvedenih učnih ur so bili naslednji: 

Cilj 1: Učenci znajo povezati ukaze v zaporedje. 

Cilj 2: Učenci znajo uporabiti pogojni stavek. 

Cilj 3: Učenci znajo uporabiti ukaz za ponavljanje. 

Z ozirom na to, da otroci še nikoli niso bili v stiku s kakšnim programskim jezikom, smo 

jih morali najprej pripraviti na prve korake v svet programiranja in uporabo 

programskega jezika ScratchJr. To smo naredili z dejavnostjo karo papir, ki je 

namenjena razvijanju veščin računalniškega razmišljanja (Luštek, 2015). Razred smo 

v nadaljevanju razdelili v dve skupini – skupino, ki je sestavljala programe s pomočjo 

aplikacije ScratchJr, in skupino, ki je sestavljala programe s pomočjo fizičnih 

programskih blokov. Dejavnost karo papir smo izvedli, preden smo učence razdelili v 

skupini, zato so bili vsi učenci obravnavani enako in imeli možnost usvojiti primerljivo 

predznanje.  

UVODNA DEJAVNOST KARO PAPIR 

Uvodno dejavnost karo papir smo izvedli z namenom, da se učenci srečajo z 

računalniškim razmišljanjem in spoznajo način podajanja ukazov. Dejavnost je 

potekala 2 šolski uri.  

Na tleh učilnice smo z lepilnim trakom označili mrežo v velikosti 5 krat 7 kvadratov. Na 

mreži smo z listom papirja označili začetno polje z napisom START in končno polje z 

napisom CILJ. Na nekaj polj na mreži smo položili zelen list, ki je predstavljal prepad. 

Učencem smo predstavili pomen posameznih znakov, nato pa smo spoznali še nabor 
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ukazov, ki jih lahko uporabljamo za premikanje po poljih. Na voljo so bili ukazi korak 

naprej, korak nazaj, obrni se v levo, obrni se v desno in skoči.  

Težavnost nalog smo postopno stopnjevali z naslednjimi dejavnostmi: 

1. Začeli smo tako, da smo na začetno polje povabili soizvajalko in ji narekovali 

zaporedje ukazov, ki jim je sledila na poti do končnega polja. Na poti smo se 

morali izogniti zelenim poljem, saj bi drugače padli v prepad. Vsakič, ko smo 

povedali ukaz, smo učence vprašali, na katero polje se mora soizvajalka 

pomakniti. Tako so učenci sledili dogajanju in zraven razmišljali ter usvajali 

znanje sledenja zaporedju ukazov.  

2. Na začetno polje smo naključno povabili učenca, ki je želel slediti zaporedju 

ukazov. Spremenili smo položaj zelenih polj tako, da je bilo mogoče priti od 

začetnega do končnega polja z zaporedjem več enakih ukazov, kot je »korak 

naprej, korak naprej, korak naprej, korak naprej, obrni se v levo, korak naprej, 

korak naprej, korak naprej«. Učencu smo govorili ukaze, in ko je prišel do cilja, 

smo učence vprašali, ali bi lahko ukaze povedali tudi na drugačen način.  

3. Na začetno polje smo povabili drugega prostovoljca in mu s pomočjo učencev 

narekovali zaporedje ukazov, da se je sprehodil od začetnega do končnega 

polja in se izogibal zelenim poljem. Ukaze smo govorili tako, da smo v primeru, 

da je bilo x zaporednih potez enakih, rekli: »Pojdi x polj naprej/nazaj.« 

4. K sodelovanju smo povabili 2 učenca. Prvi učenec je govoril zaporedje ukazov, 

drugi pa jih je izpolnjeval. Spremljali smo dogajanje in učence spodbudili k 

nadziranju pravilnosti izvajanja.  

5. Učence smo razdelili v pare in jih povabili k izvajanju dejavnosti karo papir. 

Dodali smo rumeno polje, ki so ga morali na poti do cilja nujno obiskati in na 

njem trikrat poskočiti. Učenci so v parih drug za drugim izvajali dejavnost karo 

papir. Položaj polj smo vsakič nekoliko spremenili. 
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ANALIZA UVODNE DEJAVNOSTI KARO PAPIR 

Učenci so s pomočjo uvodne dejavnosti karo papir spoznali nabor ukazov, tvorjenje 

zaporedja ukazov in sledenje zaporedju ukazov. Ukaze so si hitro zapomnili in so jih 

večinoma pravilno uporabljali. Težave so nastopile pri razumevanju ukazov »obrni se 

v levo/desno«, saj so želeli narediti kar korak v levo/desno in ne le obrat na trenutnem 

polju. Ko smo to razčistili, se podobne napake niso več pojavljale. Razumljivo je, da 

imajo učenci v drugem razredu še nekaj težav s prepoznavanjem leve in desne strani, 

zato smo na tablo označili levo in desno stran. Kljub temu sta imela 2 učenca še vedno 

nekaj težav, zato sta si s flomastrom označila levo in desno roko s črkama L in D. 

Težave so se pojavljale tudi, če učenec, ki je govoril ukaze, ni bil obrnjen v isti smeri 

kot izvajalec ukazov. Tako mu je namesto ukaza »obrni se v levo/desno« rekel, naj se 

obrne ravno v nasprotno smer. Težavo smo rešili tako, da je prvi sledil drugemu in bil 

obrnjen v isto smer, tako da se je znal postaviti v njegovo vlogo in vedel, kam se mora 

obrniti. Opazili smo, da so učenci zelo hitro ponotranjili uporabo ukazov za ponavljanje 

in da jim ni predstavljala težav pri razumevanju. Ko smo jim govorili zaporedje ukazov 

»korak naprej, korak naprej, korak naprej, korak naprej« in smo jih nato vprašali, kako 

bi lahko to krajše povedali, so pravilno ugotovili, da ukaz lahko podamo kot »naredi 4 

korake naprej«. Sami so ugotovili, da če se neki ukaz večkrat ponovi, lahko že na 

začetku povemo, kolikokrat naj izvedemo isti ukaz. Tako so učenci uporabili ukaz za 

ponavljanje. Ob naslednjem izvajanju dejavnosti bi bilo priporočljivo preveriti, kako si 

Slika 3: Izvajanje dejavnosti karo papir 
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učenci interpretirajo ukaze za ponavljanje: so ukaz razumeli kot »naredi 4 korake 

naprej« ali »naredi štirikrat po en korak naprej«? Smiselno bi bilo tudi preveriti 

razumevanje večkratnega izvajanja zaporedja 2 ali več ukazov, na primer »naredi 

korak naprej, obrni se v desno«. 

GLAVNI DEL RAZISKAVE 

Po uvodnem delu smo učence razdelili v 2 skupini. V vsaki skupini je bilo 10 učencev 

in 1 izvajalka. Prva skupina je sestavljala programe z aplikacijo ScratchJr, druga pa je 

programe sestavljala s pomočjo fizičnih ukaznih blokov. V naslednjem delu bomo 

opisali način dela posamezne skupine in analizirali projekte, ki so jih učenci izdelali 

med dejavnostjo. 

SKUPINA, KI JE SESTAVLJALA PROGRAME Z APLIKACIJO 

SCRATCHJR 

OPIS DEJAVNOSTI 

Dejavnost je potekala 2 šolski uri. Z učenci smo se pomaknili na svojo polovico 

razreda, kjer so se posedli za mize. Učencem smo povedali, da bomo za ta del pouka 

uporabljali tablične računalnike. Pogovorili smo se o načinu uporabe tabličnih 

računalnikov. Nato smo jim predstavili aplikacijo za zgodnje učenje programiranja 

ScratchJr. Povedali smo jim, da je to aplikacija, s katero lahko ustvarjamo različne 

zgodbice in igre, in sicer na podoben način, kot smo to delali pri dejavnosti karo papir, 

s to razliko, da smo prej sošolcu ukaze govorili, tu pa jih moramo sestaviti na tablici. 

Pokazali smo jim nekaj osnov, ki jih potrebujejo za uporabo aplikacije (kako pridemo v 

Slika 4: Učenci raziskujejo aplikacijo 
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aplikacijo, kje lahko dodamo nove like, kje so ukazni bloki in kako jih uporabimo), nato 

pa smo jih prepustili raziskovanju aplikacije. Učenci so samostojno raziskovali 

aplikacijo. Bili so navdušeni nad pestro ponudbo različnih ozadij in likov, in ko so vse 

pregledali, so se lotili sestavljanja blokov in sproti ugotavljali, čemu je namenjen 

določeni blok. Ugotovili so, da jih lahko sestavljajo in ustvarjajo zaporedje ukazov, če 

pa pritisnejo na blok, lik izvede sestavljeno zaporedje ukazov.  

Po spoznavanju aplikacije smo učence usmerili v ustvarjanje izdelka. Izbrati so morali 

lika ribice in rakca ter poskrbeti, da se premikata. Ribica je morala plavati po zaslonu, 

rakec pa je moral poskočiti, če smo se ga dotaknili. Z učenci smo se pogovorili o tem, 

kateri bloki so primerni za uporabo. Nato smo jih prepustili poskušanju in ustvarjanju 

zgodbice.  

ANALIZA PROJEKTOV – SCRATCHJR 

Premikanje ribice 

Cilj dejavnosti je, da učenci sestavijo delujoče zaporedje ukazov. Naša zahteva je bila, 

da ribica plava po morju, ne da se pri tem ustavlja. Pričakovali smo, da bodo učenci za 

začetek programa uporabili ukaz, ki začne izvajanje programa ob pritisku na zeleno 

zastavico, za gibanje uporabo programskih ukazov za premikanje in za konec 

neskončno zanko, ki so jo spoznali med raziskovanjem aplikacije. Projekte smo 

razdelili v 3 skupine glede na način, na katerega so učenci podali zaporedje ukazov.  

1. način: 

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 3.  

Za ukaz, ki označuje začetek programa, so uporabili zeleno zastavico, za premikanje 

ribice so uporabili ukaz, ki označuje premikanje naprej, na koncu pa so uporabili 

neskončno zanko, ki poskrbi za to, da se ribica stalno premika naprej.  

Pri izdelku so doseženi osnovne zahteve in zastavljeni cilji, saj ribica plava po zaslonu 

in se pri tem ne ustavlja.  
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2. način:       

a) 

 

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 2. 

Učenca sta za začetek izvajanja programa uporabila zeleno zastavico, da se program 

začne izvajati ob pritisku nanjo. Nato sta poskrbela za gibanje ribice naprej tako, da 

sta sedemkrat uporabila ukaz za premik naprej. Kot dodatek sta uporabila ukaz za 

govor, tako da ribica potem, ko se premakne za 7 enot naprej, reče: »Oj.« Na koncu 

je uporabljen ukaz za neskončno zanko. 

b)  

        

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 3. 

Učenci so tako kot v primeru a za začetek izvajanja programa uporabili ukaz z zeleno 

zastavico. Za premikanje ribice so uporabili ukaz za premikanje naprej. Učenci so 

vključili možnost, da ribica govori, in vsakič, ko se program začne izvajati zaradi 

uporabljene neskončne zanke, reče: »Živjo.« Na koncu je uporabljen ukaz za 

neskončno zanko. 

Pri obeh načinih so doseženi zastavljeni cilji, saj so učenci sestavili delujoče in 

smiselno zaporedje ukazov. Ribica plava po zaslonu in se pri tem ne ustavlja. Učenci 

so v obeh primerih uporabili dodaten ukaz, ki ribici omogoča govor. Razlika v zaporedju 

ukazov pa je, da ribica v prvem primeru naredi 7 korakov naprej in šele nato pozdravi, 

v drugem primeru pa naredi 1 korak naprej in pozdravi. Ker je vse skupaj zaključeno z 

neskončno zanko, v prvem primeru ribica pozdravi vsakih 7 premikov, v drugem 

primeru pa pozdravlja ves čas.  

Sklepamo, da sta avtorja prvega primera želela, da ribica ne pozdravlja ves čas, tako 

kot to dela ribica v drugem primeru, ampak samo na vsakih 7 korakov. Iz programa pa 
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je razvidno, da učenca ne znata uporabiti končne zanke, ki bi poskrbela za lepši in 

krajši zapis kode. 

3. način: 

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 2. 

Učenci so za začetek izvajanja programa uporabili ukaz z zeleno zastavico. Za 

premikanje ribice so poleg ukaza za premikanje naprej uporabili tudi druge ukaze za 

premikanje (premikanje nazaj, navzgor in navzdol) in s tem spreminjali smer gibanja 

ribice. Na koncu so uporabili ukaz za neskončno zanko in tako poskrbeli, da se ribica 

stalno giblje.  

Doseženi so zastavljeni cilji in izdelek ustreza standardom iz podobnih razlogov kot 

zgornji programi, poleg tega pa so učenci program nadgradili v tem smislu, da se ribica 

ne giblje le naprej, ampak tudi v druge smeri. Tako so pokazali svoje razmišljanje o 

tem, kako bi čim bolje ponazorili realno gibanje ribice v vodi.  

Poskakovanje rakca 

Cilj dejavnosti je bil sestaviti delujoče zaporedje ukazov tako, da kadar se ga 

dotaknemo, rakec dvakrat poskoči. Da lahko rakec dvakrat poskoči, morajo učenci 

uporabiti končno zanko. Cilj je torej, da učenci sestavijo zaporedje ukazov, pri tem pa 

uporabijo pogoj (kadar se ga dotaknem, rakec dvakrat poskoči) in končno zanko 

oziroma ukaz za ponavljanje. 

Pričakovali smo, da bodo učenci za začetek programa uporabili programski blok »če 

se te dotaknem, naredi naslednje«, za poskok ukaze za premikanje, pa tudi, da jih 

bodo vstavili znotraj končne zanke, ki se mora izvesti dvakrat.  

1. način: 

  

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 5. 
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Za začetek programa so uporabili ukaz »če se te dotaknem, naredi naslednje«, nato 

pa so uporabili še ukaz za poskok in v njem bodisi pustili privzeto vrednost višine 

skoka, to je 2, bodisi nastavili višino skoka na 2. 

Zastavljeni cilji niso v celoti doseženi. Učenci so sestavili smiselno zaporedje ukazov 

in uporabili pogojni stavek s tem, ko so uporabili blok »če se te dotaknem, naredi 

naslednje«, uporabi končne zanke pa so se izognili. Učence je morda zmedla številka 

2 pod ukazom za skok, ki sicer določa višino poskoka. Tako rakec poskoči samo 

enkrat, ampak takrat nekoliko višje. V prihodnje je treba preveriti, ali učenci številko 2 

zamenjajo za število poskokov ali pa le ne vedo, kako poskrbeti, da bo rakec poskočil 

dvakrat.  

2. način: 

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 3. 

Za začetek programa so učenci uporabili ukaz »če se te dotaknem, naredi naslednje«, 

nato pa so znotraj ukaza za ponavljanje uporabili ukaz za poskok z višino 2 in določili, 

naj se ponovitev izvede štirikrat. 

Zastavljeni učni cilji so s tem izdelkom doseženi. Učenci so sestavili zaporedje ukazov, 

uporabili pogojni stavek in zanko. Kot opazimo, rakec v izvajanju programa ne skoči 

dvakrat, ampak kar štirikrat. Po pogovoru z učenci smo ugotovili, da so želeli, da rakec 

poskoči večkrat, in ne samo dvakrat, zato so povečali število ponovitev.  

3. način: 

 

  

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 2. 

Za začetek programa so učenci uporabili ukaz »če se te dotaknem, naredi naslednje«, 

nato pa so znotraj ukaza za ponavljanje uporabili ukaz za poskok z višino 2 in določili, 

naj se ponovitev izvede štirikrat. Za konec so uporabili ukaz za neskončno zanko.  
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Zastavljeni učni cilji s tem izdelkom niso doseženi. Kot opazimo, rakec po tem, ko se 

ga dotaknemo, ves čas poskakuje, kar ni bil cilj naše dejavnosti. Poleg tega je iz 

zaporedja ukazov razvidno, da učenec ne razume konceptov končne in neskončne 

zanke, saj je med ukazi najprej uporabil končno, potem pa še neskončno zanko, kar je 

nesmiselno.  

ANALIZA DELA 

Učenci so se zelo veselili dela s tabličnimi računalniki in so bili zelo motivirani za delo. 

Pri uporabi aplikacije ScratchJr z uporabo ukaznih blokov niso imeli težav, saj so lahko 

za vsak blok preverili, kaj počne s pritiskom nanj. Učenci so se sestavljanja blokov 

lotevali s poskušanjem in na poti naleteli na precej zanimivih ukaznih blokov, kot so 

blok za povečanje/pomanjšanje lika, govor, zvok in seveda ukaz za ponavljanje 

oziroma končno zanko. Spoznali so neskončno zanko, ki se jim je zdela zelo zabavna, 

saj so z njeno pomočjo premikali ali vrteli like okoli svoje osi do onemoglosti. Kot drugo 

možnost smo jih opozorili tudi na uporabo ukaza za ponavljanje, ki pa ga učenci niso 

znali pravilno uporabiti. Uporabo smo jim poskušali pojasniti na primerih, vendar jih je 

zmotil zapis ukaza. Nejasno jim je bilo, da pod ukaznim blokom za premik naprej piše 

na primer 1, pod znakom za ponavljanje pa piše na primer 4. Učenci so števili sešteli 

in celoten ukaz je zanje pomenil, da morajo narediti 5 korakov naprej, kar seveda ni 

pravilno (ukaz pomeni »pomakni se za 4 korake naprej«). Poskušali smo jim razložiti 

še na drugih primerih, spomnili smo jih tudi na uvodno dejavnost karo papir, kjer smo 

delali ponovitve, ampak učenci niso naredili miselnega preskoka. Po pogovoru z njimi 

smo ugotovili, da učenci razumejo zgornji ukaz kot »naredi korak naprej, nato se vrni 

in naredi še 4 korake naprej«. Nerazumevanje koncepta končne zanke se kaže tudi v 

analizi projektov (premikanje ribice – 2. način in poskakovanje rakca – 3. način). Kljub 

temu da niso popolnoma razumeli koncepta zanke, so ga vseeno uporabljali. Zavedati 

se moramo, da je koncept zanke zelo zahteven in da je nerealno pričakovati od 

učencev, ki so ravnokar stopili v svet programiranja, da bi ga že v prvih urah usvojili. 

Zato smo zadovoljni, da so učenci znali pojasniti pomen neskončne zanke in so jo znali 

smiselno uporabiti.  
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SKUPINA, KI JE SESTAVLJALA PROGRAME S POMOČJO FIZIČNIH 

PROGRAMSKIH BLOKOV 

OPIS DEJAVNOSTI 

Dejavnost je potekala 2 šolski uri. Za sestavljanje ukazov so učenci uporabljali fizične 

ukazne bloke, ki smo jih predhodno izdelali iz kartona in barvnega papirja. Izdelali smo 

velike in visoke bloke, tako da so jih učenci lahko sestavljali skupaj, po izgledu pa so 

bili podobni ukaznim blokom iz programskega jezika ScratchJr.  

 

Slika 5: Nabor fizičnih ukaznih blokov 

S skupino smo se na začetku pogovorili o izvedeni uvodni dejavnosti (karo papir) in 

ponovili, katere ukaze smo uporabljali, kako so si sledili, kdaj se je oseba, ki je izvajala 

ukaze, začela premikati in podobno. Učenci so sodelovali in niso imeli težav z 

razumevanjem. Vse, kar so povedali, so podkrepili tudi s primeri. 

Učencem smo pokazali fizične ukazne bloke in jih spraševali, kaj menijo, da pomeni 

določeni blok. Pomen ukaznih blokov za premikanje so večinoma pravilno razumeli, 

pri nekaterih pa so imeli različne interpretacije. O pomenih smo se pogovorili in se 

uskladili. Skupaj smo sestavili preprost program, ki so ga učenci posamično tudi 

prebrali in izvedli.  

Učence smo razdelili v 2 skupini s 3 učenci in 1 skupino s 4 učenci. Vsak član skupine 

je imel svojo nalogo, in sicer govorjenje zaporedja ukazov, sestavljanje zaporedja 

ukazov s fizičnimi ukaznimi bloki in izvajanje ukazov (v primeru skupine s 4 učenci sta 

2 učenca izvajala ukaz). Naloga skupine je bila, da sestavijo in izvedejo ustrezno 

zaporedje ukazov za premikanje lika po razredu. Nato smo nalogo nadgradili tako, da 

se je moral lik premikati po mreži tako, da je ob dotiku šel po določeni poti in to ponavljal 

v »neskončnost« (po dvakratnem ali trikratnem izvajanju smo program prekinili). Za 

mrežo smo uporabili kvadratno mrežo iz uvodne dejavnosti.  
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Učenci so programe sestavljali s fizičnimi ukaznimi bloki. Primer takega programa je 

prikazan na sliki 6 Zaradi dolgih programov in nejasnosti fotografij smo sestavljene 

programe prepisali v aplikacijo ScratchJr ter programe uporabili za analizo projektov v 

naslednjem razdelku. 

 

Slika 6: Primer programa, sestavljenega s fizičnimi ukaznimi bloki 

 

ANALIZA PROJEKTOV – FIZIČNI UKAZNI BLOKI 

Premikanje lika po razredu 

Cilj dejavnosti je bil sestaviti zaporedje ukazov tako, da se lik premika po razredu. 

Pričakovali smo, da bodo učenci uporabili ukaze za premikanje, ukaz, ki označuje 

začetek programa, in ukaz, ki označuje konec programa. Zamislili smo si, da bodo 

učenci podali program, kot je prikazano na sliki 6, vendar so lahko uporabljali različne 

ukaze za premikanje.  

Ukazni blok za obrat v desno: v aplikaciji ScratchJr 

ukaz pomeni, da se lik obrne za nekaj stopinj v desno. 

Pri uporabi fizičnih ukaznih blokov smo ukaz 

uporabljali kot »obrni se desno«. Enako velja tudi za 

ukazni blok »obrni se levo«.      

 

Projekte smo razdelili v 2 skupini glede na način, s katerim so učenci podali zaporedje 

ukazov. Zaporedje ukazov bomo zaradi preglednosti podali v obliki zapisa v aplikaciji 

ScratchJr, saj so ukazi zelo dolgi in fotografije ne bi prikazale programa v jasni obliki. 

1. način: 

 

 

 

Slika 7: Fizični 
ukazni blok za 
obrat v desno 

Slika 8: ScratchJr 
ukazni blok za 
obrat v desno 
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Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 6. 

Program so začeli z ukazom z zeleno zastavico, v 1 primeru pa so za začetek uporabili 

tudi ukaz »če se te dotaknem, naredi naslednje«. Učenci so za premikanje lika po 

razredu uporabili različne ukaze za premikanje. Med programi različnih učencev je bila 

razlika le v zaporedju ukaznih blokov za premikanje. Za konec programa so pravilno 

uporabili ukaz, ki označuje konec izvajanja programa.  

Program je dosegel zastavljene cilje, saj je pravilno deloval, ukazni bloki so bili 

smiselno uporabljeni in učenci so jih pravilno interpretirali.  

2. način: 

 

 

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 4. 

Program se je začel ob pritisku na zeleno zastavico. Učenci so za premikanje lika 

uporabili ukaze za premikanje. Za konec programa so uporabili ukaz, ki označuje 

konec izvajanja programa. Poleg osnovnega programa so sestavili še dodaten 

program, ki je bil sestavljen iz 3 ukazov: začetka ob pritisku na zeleno zastavico, zvoka 

in neskončne zanke.  

Program je dosegel zastavljene cilje, poleg tega pa so ga učenci še smiselno nadgradili 

z dodajanjem zvokov. Tako se je ob izvajanju prvega programa hkrati izvajala pesem, 

ki so jo peli kar učenci. S tem so popestrili dogajanje in pokazali razumevanje 

vzporednega izvajanja programov.  

Premikanje lika po mreži 

Cilj dejavnosti je bil sestaviti zaporedje ukazov tako, da se lik ob dotiku začne premikati 

po kvadratni mreži od začetnega do končnega polja, se pri tem izogiba zelenim poljem 

in obišče rumeno polje, na katerem mora dvakrat poskočiti. Program se mora ponavljati 

v neskončnost. Učenci so tako sestavili zaporedje ukazov, uporabili pogojni stavek in 
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neskončno zanko. Pričakovali smo, da bodo uporabili ukazni blok, ki označuje začetek 

programa, ukazne bloke za premikanje in za zaključek še neskončno zanko.  

Projekte smo razdelili v 2 skupini glede na način, s katerim so učenci podali zaporedje 

ukazov. Zaporedje ukazov bomo zaradi preglednosti podali v obliki zapisa v aplikaciji 

ScratchJr, saj so ukazi zelo dolgi in fotografije ne bi prikazale programa v jasni obliki. 

1. način:  

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 3. 

Za ukaz, ki označuje začetek programa, so uporabili ukazni blok »če se te dotaknem, 

naredi naslednje«, nato so sledile različne kombinacije ukazov za premikanje glede na 

postavitev kvadratne mreže, program pa so zaključili z neskončno zanko. 

Program dosega zastavljene učne cilje, saj je zaporedje ukazov smiselno sestavljeno 

in omogoča premikanje po kvadratni mreži, z uporabo ukaznega bloka »če se te 

dotaknem, naredi naslednje« je vključen pogoj, prav tako pa je z zadnjim ukazom v 

program vključena tudi neskončna zanka.  

2. način:  

 

 

Število učencev, ki so uporabili zgornje zaporedje ukazov: 7. 

Za ukaz, ki označuje začetek programa, so uporabili ukazni blok »če se te dotaknem, 

naredi naslednje«, nato so sledile različne kombinacije ukazov za premikanje glede na 

postavitev kvadratne mreže, program pa so zaključili z neskončno zanko. Nekateri 

ukazi za premikanje so bili uporabljeni znotraj končne zanke (ukaz poskoči je znotraj 

končne zanke, ki naj se izvede enkrat, ukaz za premik naprej je znotraj končne zanke, 

ki naj se izvede štirikrat). 

Program dosega zastavljene učne cilje, saj je zaporedje ukazov smiselno sestavljeno 

in omogoča premikanje po kvadratni mreži, z uporabo ukaznega bloka »če se te 

dotaknem, naredi naslednje« je vključen pogoj, prav tako pa je z zadnjim ukazom v 
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program vključena tudi neskončna zanka. Za presežek pričakovanj so učenci uporabili 

končno zanko, ki pa ni bila uporabljena pravilno. V našem primeru lik s prvo končno 

zanko naredi 4 korake naprej in z drugo končno zanko enkrat poskoči. Oblika 

kvadratnega polja pa je bila takšna, da bi moral lik v prvi končni zanki narediti 5 korakov 

naprej, v drugi končni zanki pa dvakrat poskočiti. Ugotovili smo, da učenci niso 

razumeli uporabe zanke v smislu, kakšno zaporedje ukazov morajo sestaviti znotraj 

končne zanke, da bo lik naredil zadostno število ponovitev določenega dejanja. Brez 

uporabe zanke pa so lik pravilno pripeljali od začetnega do končnega polja. 

ANALIZA DELA 

Učenci so bili zelo radovedni, čemu so namenjene »sestavljanke«. Hitro so si jih začeli 

ogledovati in sklepati, čemu so namenjeni posamezni ukazni bloki. Z uporabo večine 

ukazov niso imeli težav. Težava je nastopila le pri uporabi zanke. Učenci so vedeli, kaj 

pomeni in kdaj jo uporabimo (kot smo jo uporabljali pri uvodni dejavnosti karo papir), 

niso pa je znali pravilno uporabiti v programu. Ko smo opazili težave z razumevanjem 

bloka zanke, smo se z učenci pogovorili. Vprašali smo jih, kaj menijo, da pomeni ta 

blok, in kaj naredi. Učenci so povedali, da je to krožišče. Iz tega smo nato izhajali in jih 

vprašali, kaj se dela v krožišču. Učenci so povedali, da delamo kroge, in prišli smo do 

spoznanja, da število krogov ni omejeno in da jih lahko naredimo neskončno, njihovo 

število pa lahko tudi omejimo. Učenci so razumeli in v nadaljevanju pravilno uporabljali 

zanko. Podobno kot pri učencih, ki so delali na tabličnih računalnikih, so imeli učenci 

Slika 9: Učenci pri sestavljanju fizičnih ukaznih blokov v zaporedje 
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težave tudi pri tem, kolikokrat morajo izvesti določeni ukaz v zanki. Zbegalo jih je, da 

pod ukazom za premik naprej piše na primer 1, pod znakom za zanko pa piše na primer 

4. Učenci so števili sešteli in celoten ukaz je zanje pomenil, da morajo narediti 5 

korakov naprej (čeprav bi morali narediti le 4 korake naprej). Glede na njihovo 

interpretacijo smo ugotovili, da ukaz pomeni »naredi korak naprej, nato se vrni in naredi 

še 4 korake naprej«. Situacijo smo rešili tako, da smo okvirček pod ukazi za 

premikanje, kamor se vnese število korakov, prekrili s praznim listkom, tako da tam ni 

bilo ničesar. Torej je ukaz za premik naprej pomenil 1 korak naprej. Ko ni bilo tam 

nobene številke, so učenci točno vedeli, koliko ponovitev morajo izvesti.  

SKLEP 

Pri izvedbi učne ure v drugem razredu smo se uvajanja učencev v svet programiranja 

lotili s konstrukcionističnim pristopom. Učencem smo pustili prosto pot pri odkrivanju 

aplikacije ScratchJr in pri ustvarjanju končnih izdelkov s tem, da smo jim postavili nekaj 

okvirjev. Sami so gradili znanje tako, da so sestavljali ukazne bloke, preizkušali kodo, 

jo popravljali, nadgrajevali itd. Ugotovili smo, da sta obe skupini dosegli zastavljene 

učne cilje, seveda pa je prišlo do določenih razlik, ki jih bomo opisali v naslednjih 

odstavkih. 

USVOJENOST UČNIH CILJEV 

Cilj 1: Učenci znajo povezati ukaze v zaporedje. 

Učenci obeh skupin so se naučili prepoznati pomen ukaznega bloka, ukazne bloke 

povezati v smiselno zaporedje in razumeti, kaj določeno zaporedje ukazov pomeni. 

Naše mnenje je, da so učenci skupine, ki je programirala s fizičnimi ukaznimi bloki, 

bolje razumeli pomen zaporedja ukaznih blokov, saj so morali sami izvajati program, 

učenci, ki so programirali v aplikaciji ScratchJr, pa so lahko poskušali izvajati program 

v aplikaciji. Tudi z napačno interpretacijo so lahko pritisnili na zaporedje blokov in videli 

delovanje. Učenci, ki so programirali s fizičnimi ukaznimi bloki, so morali bolj razmišljati 

in sodelovati med seboj, in če je kdo narobe interpretiral zaporedje ukazov, so ga drugi 

člani skupine na to opozorili. 

Cilj 2: Učenci znajo uporabiti pogojni stavek. 

Učenci obeh skupin so znali uporabiti osnovno obliko pogojnega stavka. Spoznali so 

ga v primeru ukaznih blokov »če se te dotaknem, naredi naslednje« in »če pritisnem 
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zeleno zastavico, začni izvajati program«, kar predstavlja pogoj. Če je bil pogoj 

izpolnjen, se je izvedlo zaporedje ukazov, ki so jih sestavili.  

Cilj 3: Učenci znajo uporabiti ukaz za ponavljanje. 

Kot smo opisali v analizi obeh skupin, so učenci obeh skupin imeli težave z uporabo 

ukazov za ponavljanje, ki se v programskih jezikih kodirajo z zankami. Težava je bila 

v razumevanju pomena zanke. Naše mnenje je, da učenci razumejo pomen zanke v 

primeru uvodne dejavnosti karo papir, ko smo namesto »naprej, naprej, naprej, naprej« 

rekli raje »pojdi 4 korake naprej«. S tem so učenci pridobili znanje iz združevanja 

ukazov kot neki način zanke. Če pa bi hoteli natančno uporabiti zanko, bi se ukaz glasil 

»pojdi korak naprej in to naredi štirikrat«. Glede razumevanja zanke v nadaljevanju pa 

je naše mnenje, da učenci razumejo koncept zanke, vendar imajo težave z zapisom in 

branjem ukaznega bloka zanke.  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Sedaj pa odgovorimo še na drugo raziskovalno vprašanje, in sicer ali je prve korake v 

svet programiranja primernejše narediti s pisanjem kode z aplikacijo ScratchJr ali s 

sestavljanjem kode s fizičnimi ukaznimi bloki. V tabeli 1 bomo predstavili nekaj razlik 

med načinoma obravnave, ki smo jih zasledili med empirično raziskavo. 

 ScratchJr Fizični ukazni bloki 

Dostop Prosto dostopna aplikacija. Izdelamo doma. 

Način uporabe V obliki aplikacije na tabličnih 

računalnikih. Vse upravljamo z 

dotikom. 

Fizično sestavljanje ukaznih 

blokov (sestavljanka). 

Izgled ukaznih 

blokov 

Veliki in pregledni. Veliki in pregledni. 

Uporaba 

ukaznih blokov 

Ukazne bloke sestavljamo 

skupaj kot sestavljanko. 

Razporejeni so v kategorije 

različnih barv glede na 

uporabo. Na voljo neomejeno 

število ukaznih blokov.  

Ukazne bloke sestavljamo 

skupaj kot sestavljanko. 

Razporejeni so v kategorije 

različnih barv glede na 

uporabo. Na voljo omejeno 

število ukaznih blokov. 
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 ScratchJr Fizični ukazni bloki 

Preverjanje 

delovanja 

programa 

Učenec lahko ob vsaki potezi 

preveri pravilnost delovanja 

programa.  

Potrebna prisotnost učitelja ali 

starša za preverjanje 

pravilnosti delovanja programa. 

Preverjanje 

razumevanja 

programa 

Potrebna prisotnost učitelja ali 

starša za preverjanje 

razumevanja programa. 

Potrebna prisotnost učitelja ali 

starša za preverjanje 

razumevanja programa. 

Uporaba končne 

zanke 

Ukazni blok za končno zanko 

se prilagodi številu ukaznih 

blokov v zanki. 

Ukazni blok za končno zanko je 

težko ponazoriti s fizičnimi 

ukaznimi bloki, saj je treba 

velikost ukaza prilagoditi številu 

ukazov znotraj zanke.  

Uporaba ukazov 

za premikanje 

Pri uporabi ukazov za 

premikanje se ne vidi, za koliko 

korakov se lik premakne v 

določeno smer, saj je gibanje 

predstavljeno kot tekoče 

gibanje.  

Pri uporabi ukazov za 

premikanje se vidi, za koliko 

korakov se lik premakne v 

določeno smer. 

Možnost 

ustvarjanja 

Učenci lahko izbirajo med 

različnimi liki in ozadji, ki so 

dostopni v knjižnici, lahko pa jih 

narišejo tudi sami. Ukazne 

bloke lahko preizkušajo in 

prosto raziskujejo aplikacijo. 

Učenci si lahko sami izberejo 

fizične like, za katere napišejo 

program. Sami lahko določijo 

nabor ukazov in oznake na 

fizičnih ukaznih blokih za 

določeni ukaz (v našem 

primeru so imeli fizični ukazni 

bloki enak izgled kot ukazi v 

aplikaciji ScratchJr). 

Bralna 

pismenost 

Učencem za uporabo aplikacije 

ni treba znati brati. Možnost 

vnašanja besedila za govor 

likov in preimenovanje naslova 

projekta. Možnost vnašanja 

števil. 

Učencem za uporabo fizičnih 

ukaznih blokov ni treba znati 

brati. Možnost pisanja besedila 

za govor likov in možnost 

spreminjanja števil. 

Tabela 1: Primerjava aplikacije ScratchJr in fizičnih ukaznih blokov 
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Naše mnenje je, da sta oba načina zelo primerna za prve korake v svet programiranja, 

vsak način pa ima svoje prednosti in slabosti. Aplikacija ScratchJr je zaenkrat dostopna 

le na tabličnih računalnikih, do katerega nima dostopa vsaka družina. Zelo primerno 

je, da ni potrebna miška ali tipkovnica, ampak uporabniki vse delajo s prsti. Fizični 

ukazni bloki prav tako niso dostopni v trgovini, ampak jih je treba izdelati samostojno. 

Prednost tega je, da jih lahko oblikujemo po želji, tako kot nam je najbolj razumljivo in 

smiselno.  

Učenci so radovedni in zato se raziskovanja aplikacije ter izdelovanja interaktivnih 

zgodb lotevajo s poskušanjem, kar pa včasih predstavlja težavo. Nimamo namreč 

stoodstotnega nadzora nad vsakim učencem in ne moremo se vedno prepričati, če 

učenec dejansko razume koncepte, ki mu jih nudi aplikacija. Pozitivna plat poskušanja 

pa je, da ko učenec sestavi drugačno kodo, kot jo je imel v mislih, to takoj vidi in jo 

lahko popravi. Konec koncev pa je bila aplikacija razvita v namen zabave, ustvarjanja 

in povezovanja, tako da je ob pogovoru z osebo z nekaj programerskega znanja 

odlična za male programerje. Ko govorimo o fizičnih ukaznih blokih in njihovem 

sestavljanju, naletimo na podobno težavo. Učenci morajo biti pod stalnim nadzorom, 

da ne pride do napačnih razumevanj določenih konceptov. Uporabljati morajo svoje 

znanje in razumevanje za prepoznavanje pomena ukazov, saj se programiranja ne 

morejo lotevati s poskušanjem. V tem primeru je priporočljivo delo v skupinah, saj 

učenci lahko nadzorujejo drug drugega in si pomagajo pri interpretiranju kode. 
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ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo se osredotočili na zgodnje učenje programiranja. Ugotovili 

smo, da zgodnje učenje programiranja in spoznavanje z računalnikom pomagata 

učencem pri razvoju različnih kognitivnih sposobnosti, kot so osnovni občutek za 

števila in verbalne sposobnosti, urijo se v reševanju problemov in v sposobnosti 

logičnega razmišljanja. Poleg strukturiranega razmišljanja programiranje spodbuja tudi 

ustvarjalnost, kar je v mladih letih zelo pomembno.  

Podrobneje smo predstavili aplikacijo ScratchJr, ki je programski jezik, namenjen 

uvajanju mlajših generacij v svet programiranja. Ugotovili smo, da je aplikacija 

primerna za mlajše učence, saj so razvijalci aplikacije posebno pozornost namenili 

razvoju primernega uporabniškega vmesnika.  

Preučili smo tudi konstrukcionistično teorijo, ki jo je uvedel ameriški matematik, 

računalničar in pedagog Seymour Papert. Konstrukcionistični pristop smo uporabili v 

empiričnem delu, ko smo skupini drugošolcev izbrane osnovne šole pomagali narediti 

prve korake v svet programiranja. Preverjali smo, ali učenci s programiranjem v 

aplikaciji ScratchJr ali s sestavljanjem fizičnih ukaznih blokov v programsko kodo 

usvojijo zastavljene učne cilje in kateri način je primernejši za zgodnje učenje 

programiranja v razredu. Ugotovili smo, da je konstrukcionistični pristop zelo primeren 

za učenje programiranja, saj učenci gradijo svoje znanje na tak način, da se učijo 

medtem, ko nekaj delajo. Po izvedeni učni uri smo ugotovili, da so vsi učenci usvojili 

zastavljene učne cilje. Oba načina uvedbe imata svoje prednosti in slabosti, a vsekakor 

sta oba primerna za zgodnje učenje programiranja.  
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PRILOGA 1: UČNA URA 

Razred: 2. razred 

Predmet: Računalništvo 

Učna tema: Programiranje 

Učna enota: Prvi koraki v programiranje z aplikacijo Scratch Junior 

Učne oblike: Frontalno, individualno, delo v skupini 

Učne metode: Razlaga, razgovor, viharjenje možganov, delo z IKT, delo s 

tabličnimi računalniki, reševanje problemov, demonstracija 

Operativni učni cilji: 

Ob koncu učne ure: 

      Cilj 1: Učenci znajo povezati ukaze v zaporedje. 

      Cilj 2: Učenci znajo uporabiti pogojni stavek. 

      Cilj 3: Učenci znajo uporabiti ukaz za ponavljanje. 

Učna sredstva: 

 učila: aplikacija Scratch Junior 

 učni pripomočki: tablični računalniki, fizični ukazni bloki, lepilni trak, barvni 

papir. 

Didaktične etape učnega procesa: uvajanje, usvajanje, urjenje 

 

Medpredmetne povezave: matematika 

 

Novi pojmi:  

Programiranje – zaporedje ukazov oziroma navodila, ki jih posredujemo 

računalniku 

Scratch Junior – aplikacija namenjena zgodnjemu učenju programiranja 
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POTEK UČNE URE: 

UVAJANJE 

ČAS, CILJI UČITELJ UČENEC 
UČNE OBLIKE, 

METODE 
Predstavitev 
 

(10 min) 

Učence pozdravimo in se 
predstavimo. 
 
Učence vprašamo, če v 
prostem času uporabljajo 
računalnik. Vprašamo jih, 
kaj počnejo na 
računalniku (igrajo igrice, 
gledajo videoposnetke, 
se učijo …). 
 
 
 
 
 
 
Učencem rečemo, naj 
tisti, ki imajo doma 
tablični računalnik, 
dvignejo roke. Vprašamo 
jih, za kakšne namene ga 
uporabljajo. 
 

 
 
Učenci pozdravijo. 
 
Učenci odgovorijo z 
da/ne. 
 
 
 
Učenci, ki v prostem 
času uporabljajo 
računalnik, 
odgovorijo v kakšne 
namene uporabljajo 
računalnik.  
 
Učenci, ki imajo 
doma tablični 
računalnik, dvignejo 
roke in povejo za 
kaj ga uporabljajo. 
 

Frontalna 
oblika. 
 
Metoda 
razgovora. 
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URJENJE 

ČAS, CILJI UČITELJ UČENEC 
UČNE OBLIKE, 

METODE 
Karo papir 
(80 min) 
 
 
Cilj 1:  
Učenci znajo 
povezati 
ukaze v 
zaporedje. 
 
 
Cilj 3: 
Učenci znajo 
uporabiti ukaz 
za 
ponavljanje. 
 
 
 

Na tleh je označena 
mreža velikosti 5 x 7 
kvadratov. Označeno je 
začetno polje (START) in 
končno polje (CILJ). 
Nekaj vmesnih polj je 
zelenih. Ta pomenijo 
prepad in nanje ne 
smemo stopiti, ampak se 
jim moramo izogniti.  
 
Za premikanje po poljih 
od starta do cilja lahko 
uporabimo samo 
naslednje ukaze: korak 
naprej, korak nazaj, obrni 
se v levo, obrni se v 
desno in skoči. Učencem 
povemo, da moramo z 
uporabo ukazov izvajalko 
pripeljati od starta do 
cilja, vmes pa se moramo 
izogibati zelenim poljem. 
 
1. Govorimo ukaze, 
izvajalka pa sledi 
ukazom. Ukaze govorimo 
tako, da izvajalko 
pripeljemo od starta do 
cilja in da se izognemo 
zelenim poljem. Ko 
povemo ukaz, učence 
vprašamo, kaj naj 
izvajalka naredi.  
 
 
 
2. Za izvajanje ukazov 
povabimo prostovoljca. 
Spremenimo položaj 
zelenih polj tako, da je 
mogoče do cilja priti z 
zaporedjem enakih 
ukazov (npr. korak 
naprej, naprej, naprej, 
naprej, naprej, obrni se 
levo, naprej, naprej, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo 
navodila. 
 
 
 
 
 
 
Učenci spremljajo 
dogajanje. 
 
 
Učenci razmišljajo, 
kam se izvajalka 
premakne po 
določenem ukazu. 
 
 
 
 
Učenci spremljajo 
dogajanje in 
premikanje sošolca. 
 
 
 
 

Frontalna 
oblika. 
 
Metoda 
razgovora, 
razlage, 
reševanje 
problemov.  
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naprej. Učencu govorimo 
ukaze in ko večkrat 
ponovimo ukaz naprej, 
učence vprašamo, kako 
bi sošolcu podali 
navodila v krajši obliki.  
 
''Tako je, sošolcu lahko 
rečemo, da se mora 
premakniti 5 korakov 
naprej. Torej mora 
petkrat ponoviti isto stvar.  
No pa poskusimo.''  
 
3. Povabimo naslednjega 
prostovoljca, ki se 
postavi na začetno polje. 
Nato mu rečemo: ''Pojdi 
5 korakov naprej.''  
 
Učence vprašamo ali je 
to enako, kot smo delali 
prej, ko se je moral po en 
korak premikati naprej in 
je to storil petkrat? 
 
 
 
 
 
 
Učenca na takšen način 
pripeljemo do cilja, nato 
se mu zahvalimo in ga 
prosimo, naj se vrne na 
svoje mesto. 
 
 
4. Povabimo dva 
prostovoljca. Prvi učenec 
govori zaporedje ukazov 
drugemu učencu, ki 
ukaze izpolnjuje. 
Z razredom spremljamo 
dogajanje in 
komentiramo, kaj se 
dogaja in kako se 
sošolec premika po 
razredu. 

 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
bi sošolcu lahko 
rekli, da mora iti 5 
korakov naprej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenec se 
premakne 5 
korakov naprej. 
 
 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
je enako, če 
rečemo, naj gre pet 
korakov naprej ali 
pa če rečemo naj 
naredi korak naprej 
petkrat. 
 
 
Učenec se vrne na 
svoje mesto. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci spremljajo 
sošolca. 
 
Učenca izvajata 
nalogo, drugi učenci 
spremljajo 
dogajanje. Če 
opazijo, da bi 
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Če bi se dalo kaj 
poenostaviti (uporabiti 
zanko za več enakih 
ukazov), na to opozorimo 
učence. 
 
5. Učence razdelimo v 
pare. Na kvadratno 
mrežo dodamo rumeno 
polje, ki ga moramo na 
poti do cilja obvezno 
obiskati in na njem 
narediti tri poskoke. 
Učenci v parih eden za 
drugim izvajajo aktivnost. 
Prvi govori zaporedje 
ukazov, drugi pa jih 
izvaja. 
 
 
 

kakšen ukaz lahko 
poenostavili 
(uporabili zanko), 
na to opozorijo 
sošolca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci sodelujejo v 
aktivnosti tako, da 
govorijo / izvajajo 
ukaze in pri 
izvajanju opazujejo 
druge. 
 

Razdelitev v 
dve skupini 
 
(5 min) 

Učence razdelimo v dve 
skupini. Ena skupina bo 
programirala v aplikaciji 
ScratchJr, druga skupina 
pa s pomočjo fizičnih 
ukaznih blokov. 

Učenci se razdelijo 
v dve skupini in 
sledijo navodilom. 

Frontalna 
oblika.  
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RAZLAGA UČNE SNOVI IN URJENJE– PROGRAMIRANJE Z APLIKACIJO 

SCRATCHJR 

ČAS, CILJI UČITELJ UČENEC 
UČNE OBLIKE, 

METODE 
Skupina, ki 
programira v 
aplikaciji 
ScratchJr 
 
(65 min) 
 
 
Cilj 1: Učenci 
znajo povezati 
ukaze v 
zaporedje. 
 
Cilj 2: Učenci 
znajo 
uporabljati 
pogojni stavek. 
 
Cilj 3: Učenci 
znajo uporabiti 
ukaz za 
ponavljanje. 
 

Učence seznanimo z 
delom s tabličnimi 
računalniki in aplikacijo 
za zgodnje učenje 
programiranja Scratch 
Junior. Učencem najprej 
predstavimo aplikacijo 
ScratchJr: ''Scratch 
Junior je aplikacija, s 
katero lahko ustvarjamo 
različne zgodbice in igre 
na podoben način kot 
smo delali prej ko smo 
govorili ukaze za 
premikanje po mreži. 
Aplikaciji pa ne govorimo 
ukazov, ampak jih 
sestavimo na tablici.''  
 
Učencem razdelimo 
tablične računalnike.  
Odpremo ovitek tabličnih 
računalnikov. Nato 
učencem pokažemo, 
kako se odklene tablico 
(dvakrat pritisnemo na 
gumb ''Domov''). 
Odpremo aplikacijo 
ScratchJr.  
 
Pritisnemo na hišico in 
pokažejo se nam 
zgodbice, ki so že na 
naši tablici. Učencem 
povemo, da potem ko 
bodo ustvarili svojo 
zgodbico, jo lahko tukaj 
pogledajo ali dopolnijo. 
Ker še nimamo svoje 
zgodbice, jo moramo 
naprej ustvariti. 
Pritisnemo na ''+''. 
Odpre se nam prazna 
zgodbica. Na sredini lista 
vidimo oranžnega 
mucka. Če pogledamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci odprejo 
ovitek tablice. 
 
 
Učenci odklenejo 
tablico in poiščejo 
aplikacijo ScratchJr. 
 
 
 
 
 
Učenci pritisnejo na 
hišico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci ustvarijo 
novo zgodbo s 
pritiskom na 
ustrezen znak.  

Frontalna 
oblika. 
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levo od njega, vidimo tam 
še en znak ''+''. 
Pritisnemo nanj in 
vidimo, da se nam 
pokaže cel kup novih 
figur. Katerokoli izmed 
njih lahko izberemo in 
dodamo v našo zgodbo 
tako, da dvakrat 
pritisnemo nanjo ali pa 
pritisnemo nanjo, nato pa 
še na kljukico v desnem 
zgornjem kotu.  
 
 
''No sedaj, ko imamo 
figuro na svojem ozadju 
pa si poglejmo še, kako 
lahko te figure 
premikamo po zaslonu.'' 
 
Učencem pokažemo, kje 
se nahajajo ukazi, s 
katerimi premikamo 
figure po zaslonu. 
Učencem povem, da če 
želijo uporabiti določen 
ukaz, ga morajo s prstom 
povleči v polje pod ukazi, 
ki je bele barve. Nato 
lahko pritisnejo na ukaz 
in vidijo, kaj se zgodi.  
 
Učencem pustimo, da 15 
minut samostojno 
raziskujejo funkcije. 
 
 
Učencem povemo, da 
bomo poskusili sestaviti 
eno preprosto zgodbico. 
''Ustvarite novo zgodbo. 
Med liki poiščite ribico in 
rakca. Dodajte poljubno 
ozadje.'' 
 
 
 

 
 
 
 
Učenci raziščejo 
različne figure. 
 
 
Učenci si izberejo 
poljubno figuro in jo 
dodajo v svojo 
zgodbico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci samostojno 
raziskujejo funkcije. 
 
 
 
 
Učenci na zaslon 
dodajo ribo in rakca 
in dodajo poljubno 
ozadje.  
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Učence vprašamo, kaj 
običajno dela riba v 
morju. 
 
Učence vprašamo, kako 
bi sestavili zaporedje 
ukazov, da bi riba 
plavala? 
 
 
 
 
Poslušamo predloge 
učencev in jih 
preizkusim. Za tiste, ki 
delujejo komentiramo, 
zakaj delujejo, za 
neustrezne pa 
pojasnimo, zakaj niso 
ustrezni. 
 
 
 
 
Nato učencem 
vprašamo, kako bi 
naredili, da bi rakec, 
kadar se ga dotaknemo, 
poskočil. 
 
Učence vprašamo, kako 
rakec ve, kdaj mora 
nekaj narediti? Kako je 
izvajalka ali sošolec na 
začetku ure vedel, kdaj 
se mora premakniti ali 
nekaj narediti? 
 
Učencem pojasnimo, da 
moramo tudi ribi in rakcu 
povedati, kdaj morata 
nekaj narediti. To lahko 
naredimo na dva načina: 
da se nekaj zgodi, ko 
pritisnemo na zeleno 
zastavico ali pa da 
pritisnemo na rakca ali 
ribo in se takrat 
premakneta.  
 

Učenci odgovorijo, 
da riba plava. 
 
 
 
Učenci razmišljajo 
in iščejo ustrezno 
zaporedje ukazov. 
Učenci predlagajo 
ustrezne ukazne 
bloke. 
 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo 
razlago in 
preizkušajo različne 
možnosti.  
 
 
 
 
 
Učenci predlagajo 
rešitve. 
 
 
 
 
 
 
Učenci odgovorijo, 
da takrat, ko mu 
rečemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo in 
poskusijo uporabiti 
ukazna bloka.  
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Učence vprašam, kako bi 
naredili, da bi ribica 
plavala naprej, nato se 
obrnila in plavala nazaj. 
 
 
 
Učence vprašam, kako bi 
naredili, da bi riba to 
večkrat ponovila? 
Spomnim jih, kako smo 
to naredili v uvodu. 
 
 
 
 
 
 
 
Učencem rečemo, da 
morajo v nadaljevanju 
učne ure svoj projekt 
nadgraditi tako, da 
vključijo še dodatne like 
in poskrbijo za njihovo 
gibanje. Učence 
prepustimo ustvarjanju in 
raziskovanju aplikacije. 
 

 
Učenci sestavijo 
ustrezen ukaz in ga 
predstavijo učitelju. 
 
 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
lahko rečemo ribi, 
naj to stori večkrat 
ali neskončnokrat.  
 
Učenci raziskujejo 
ukazne bloke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci ustvarjajo 
zgodbico in 
raziskujejo 
aplikacijo. 
 

15 min Učence opozorimo, da se 
čas izteka in naj 
zaključijo z delom, saj 
sledijo predstavitve 
projektov. 

 
 
 
 
Učenci zaključijo z 
delom in predstavijo 
svoje projekte 
učitelju in sošolcem. 

Frontalna, 
individualna. 
 
Metoda razlage, 
demonstracije, 
dela z IKT. 
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RAZLAGA UČNE SNOVI IN URJENJE– PROGRAMIRANJE S FIZIČNIMI 

UKAZNIMI BLOKI 

ČAS, CILJI UČITELJ UČENEC 
UČNE OBLIKE, 

METODE 
Skupina, ki 
programira s 
fizičnimi 
ukaznimi bloki 
 
(80 min) 
 
Cilj 1: Učenci 
znajo povezati 
ukaze v 
zaporedje. 
 
Cilj 2: Učenci 
znajo 
uporabljati 
pogojni stavek. 
 
Cilj 3: Učenci 
znajo uporabiti 
ukaz za 
ponavljanje. 
 
 

Učencem predstavimo 
fizične ukazne bloke. 
Povemo jim, da delujejo 
podobno kot ukazi, ki 
smo jih v prvi aktivnosti 
govorili, le da je razlika v 
tem, da smo prej govorili, 
sedaj pa bomo sestavljali 
ukaze kot sestavljanko. 
Učence razdelimo v 
skupine po tri ali štiri 
člane in jim razdelimo 
naloge: en učenec 
sestavi zaporedje 
ukazov, drug učenec 
prebere zaporedje 
ukazov učencu, ki ukaze 
izvede. 
 
Učence vprašamo, kako 
bi omogočili premikanje 
sošolcu in katere ukaze 
za premikanje poznajo. 
 
 
 
 
Učence opozorimo, da 
ne poznamo ukaza pojdi 
levo ali pojdi desno, 
ampak moramo reči: 
''Obrni se v levo, pojdi 
korak naprej.'' 
To poskušamo tudi 
izvesti. 
 
 
 
Učencem predstavimo 
fizične ukazne bloke in 
se z njimi pogovorimo o 
pomenu posameznega 
bloka. Za posamezni blok 
jih vprašamo, kaj po 
njihovem mnenju pomeni 

 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo 
navodila. 
 
 
 
 
Učenci se razdelijo 
v skupine po tri ali 
štiri člane. 
 
 
 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
morajo sošolcu 
povedati ukaz za 
premikanje. 
Sošolec se lahko 
premakne naprej, 
nazaj, levo, desno 
ali poskoči. 
 
 
 
 
 
 
Učenci poskušajo 
izvesti ukaz ''Obrni 
se v levo in pojdi 
korak naprej''. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna, delo 
v skupini. 
 
Metoda razlage, 
pogovora, 
demonstracije, 
reševanje 
problemov. 
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in nato uskladimo 
interpretacije. 
 
 
 
 
 
Učencem podamo 
navodila za projekt: 
''Sestaviti morate 
zaporedje ukazov, po 
katerem se bo lik ob 
znaku premikal po 
razredu in na koncu 
ustavil. Za začetek in 
konec programa morate 
uporabiti ustrezna 
ukazna bloka.''  
Ko učenec uspešno 
opravi svojo nalogo, se 
vloge v skupini 
zamenjajo.  
Učitelj spremlja 
dogajanje. 
 
 
 
Ko se učenci preizkusijo 
v vseh vlogah, podamo 
navodila za drugo 
nalogo: ''Sedaj pa morate 
sestaviti zaporedje 
ukazov, ki bo potem, ko 
se dotaknemo lika, lik 
popeljalo po kvadratni 
mreži od začetnega do 
končnega polja. Pri tem 
se morate izogibate 
prepadov in nujno 
obiskati rumeno polje in 
na njem dvakrat 
poskočiti. Ko se vse to 
izvede, se morate vrniti 
na začetno mesto in 
ponoviti isto zaporedje 
ukazov neskončnokrat.'' 
  

 
Učenci predstavijo 
svoje interpretacije 
posameznih 
ukaznih blokov in si 
zapomnijo njihov 
pomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci v skupinah 
sestavijo, preberejo 
in izvedejo ustrezno 
zaporedje ukazov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci sestavljajo, 
komentirajo, 
analizirajo in 
izvajajo kodo. 
 
 
 
 

 

 



44 
 

ZAKLJUČEK 

ČAS UČITELJ UČENEC 

UČNE OBLIKE, 
METODE, 

TEHNIKE, UČNI 
PRIPOMOČKI 

Zaključek 
(5 min) 

Z učenci se pogovorimo 
o aktivnostih, ki smo jih 
izvajali.  
 
 
Učencem se zahvalimo 
za sodelovanje in se 
poslovimo. 

 
 
Učenci povejo 
refleksijo na učno 
uro. 
 
 
Učenci se poslovijo 
in zapustijo razred. 

Frontalna. 
 
Metoda 
pogovora. 

 

 

 


