
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Ropret 

UČNE AKTIVNOSTI ZA ZGODNJE UČENJE PROGRAMIRANJA V OKVIRU 

DELAVNICE V VESOLJE S SCRATCHJR 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Ropret 

UČNE AKTIVNOSTI ZA ZGODNJE UČENJE PROGRAMIRANJA V OKVIRU 

DELAVNICE V VESOLJE S SCRATCHJR 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Ireni Nančovski Šerbec za vse nasvete, vodenje in 

strokovno pomoč pri pisanju magistrskega dela. 

Zahvaljujem se kolegoma Anji Koron in Mateju Mencinu za ves trud, čas in dobro voljo, 

ki sta jo vložila v poletno šolo.  

Posebna zahvala gre Gregu za vso potrpežljivost in spodbude, Tanji za vsakič, ko je 

skuhala kosilo in namesto mene pomila posodo, ter svojim domačim (Ropretom in 

Vrečkom) za vzpodbudne besede tekom študija.  



 
 

POVZETEK 

V magistrskem delu bomo predstavili učne aktivnosti za zgodnje učenje računalništva, 

ki smo jih zasnovali z namenom razvijanja računalniškega mišljenja. V teoretičnem 

delu bomo opisali, kaj je računalniško mišljenje in zakaj ga je potrebno razvijati že pri 

majhnih otrocih. Nato bomo predstavili učno teorijo konstrukcionizem, na kateri 

temeljijo zasnovane učne aktivnosti, ki so namenjene otrokom prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Sledil bo opis in didaktična podlaga aktivnosti za razvijanje 

računalniškega mišljenja in za zgodnje učenje programiranja s treh različnih področij: 

premikanje objektov v ravnini, fizično računalništvo s programiranjem robota Sphero 

in programiranje v programskem jeziku ScratchJr. Učne aktivnosti temeljijo na 

standardih in konceptih, opisanih v programu, ki se imenuje ''K-12 Computer Science 

Framework'' (v nadaljevanju K-12 CS). V njem so predstavljene konceptualne 

smernice in okvirji za izobraževanje na področju računalništva za otroke od vrtca pa 

vse do konca srednje šole. V magistrskem delu bomo opisali nabor aktivnosti za 

zgodnje poučevanje programiranja, ki smo jih preizkusili med učenci starimi med 7 in 

10 let, ki so se udeležili delavnice na poletni šoli. 

Delavnica V vesolje s ScratchJr otroke skozi raziskovanje zanimivih tem, ki se 

nanašajo na vesolje, vpelje v svet programiranja. Najprej bomo predstavili model 

poučevanja in učne aktivnosti. Aktivnosti smo preizkusili med 5-dnevno delavnico na 

poletni šoli, namenjeni otrokom, ki so stari med 7 in 10 let. Delavnico je izvedla skupina 

treh študentov računalniških smeri Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Umeščena je bila v sklopu poletnih šol, ki jih organizira Fakulteta za računalništvo in 

informatiko Univerze v Ljubljani. Delavnico sestavljajo trije različni tipi aktivnosti. 

Začetne aktivnosti temeljijo na t. i. metodah računalništva brez računalnika (premikanje 

objektov po ravnini). Drugi tip aktivnosti učence vpelje v fizično računalništvo z roboti 

Sphero. S pomočjo tabličnih računalnikov pa učenci vstopijo v ''svet programiranja'' v 

vizualnem programskem okolju ScratchJr. Opisali bomo posamezne učne aktivnosti, 

njihov namen in računalniško ozadje. Zanimalo nas bo, ali učenci tekom delavnice 

razvijajo razumevanje osnovnih računalniških konceptov, kar bomo preverili s pred- in 

potestom. Model delavnice, nastalo gradivo in predstavljeni rezultati naše raziskave 

bodo v pomoč učiteljem razrednega pouka in staršem, ki želijo učence vpeljati v 

zgodnje učenje programiranja na zanimiv in sistematičen način, s pomočjo katerega 

se bodo učenci zabavali ter hkrati razvijali računalniške kompetence.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Zgodnje učenje programiranja, zgodnje učenje računalništva, K-12 Computer Science 

Framework, računalniško mišljenje, konstrukcionizem, učne aktivnosti, premikanje 

objektov po ravnini,  ScratchJr, fizično računalništvo, Sphero robot.  



 
 

ABSTRACT 

In the master's thesis we will present learning activities for the early learning of 

computer science, which we have designed with the aim of developing computational 

thinking. In the theoretical part we will describe what computational thinking is and why 

it is necessary to develop it already in small children. Then we will present a teaching 

theory of constructionism which is a basis of learning activities designed for children in 

the first educational period. That will be followed by a description and a didactic basis 

of planned activities for the development of computational thinking and for early 

programming learning from three different areas: moving objects in the plain, physical 

computing with programming of the Sphero robot and programming in the 

programming language ScratchJr. Learning activities are based on the standards and 

concepts described in the program called the K-12 Computer Science Framework 

(hereinafter K-12 CS). The program contains conceptual guidelines and frameworks 

for education in the field of computer science for children from the kindergarten to the 

end of the secondary school. In the master's thesis we will describe a set of activities 

for early programming learning, which we tested on students aged between 7 and 10 

who took part in a summer school workshop. 

A workshop Into the space with ScratchJr enables children to explore the world of 

programming through the exploration of interesting topics relating to space. First we 

will present a model of teaching and learning activities. We tested the activities during 

a 5-day summer school workshop designed for children aged between 7 and 10 years. 

The workshop was carried out by a group of three computer science students from the 

Faculty of Education, University of Ljubljana. It was carried out within the framework of 

summer schools organized by the Faculty of Computer and Information Science of the 

University of Ljubljana. The workshop consists of three different types of activities. The 

initial activities are based on the so-called methods of computing without a computer 

(moving objects along the plain). The second type of activity introduces students to 

physical computing with Sphero robots. With the help of tablets, students enter the 

"world of programming" in the visual environment of ScratchJr. We will describe 

individual learning activities, their purpose and computer background. We will be 

interested in whether the students develop an understanding of basic computer 

concepts during the workshop, which will be checked with pre- and after-test. The 

resulting material and the presented results of our research will help teachers and 

parents who want to introduce children into early programming learning in an 

interesting and systematic way, through which students will have fun and at the same 

time develop computer competencies. 

 

KEY WORDS 

Early programming learning, early computer science learning, K-12 Computer Science 

Framework, computational thinking, constructionism, learning activities, moving 

objects along the plain, ScratchJr, physical computing, Sphero robot. 
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1   UVOD 

 

Biti pismen danes poleg branja in pisanja pomeni tudi znati spretno in ciljno uporabljati 

računalnik. Večina ljudi, ki je trenutno v fazi izobraževanja, bo v svojem poklicu prišla 

v stik z računalniško tehnologijo, ne glede na področje izobraževanja. Razvijanje 

digitalne kompetence med osnovnošolci je postalo neizogibno. Sodobni kurikulumi 

poudarjajo pomen ne samo digitalnih kompetenc, ampak tudi razvoj načina 

razmišljanja, ki je prisoten med reševanjem računalniških problemov. 

Računalništvo je znanstvena veda, ki zajema različna področja znanj in spretnosti. Eno 

izmed njih je tudi programiranje, kjer je poudarek na načinu razmišljanja med pisanjem 

programov in algoritmov. Programerji morajo imeti za to, da lahko pišejo različne 

programe in nam s tem lajšajo vsakodnevne naloge, dobro razvito računalniško 

mišljenje, ki se nanaša na načine razmišljanja posameznika med formulacijo in 

reševanjem računalniških problemov. Žal pa šole ponujajo zelo malo možnosti 

izobraževanja na področju zgodnjega učenja računalništva in programiranja, čeprav 

so bili mladi rojeni v svet, kjer se ni mogoče izogniti tehnologiji. Kot starši in učitelji si 

želimo, da otroci vidijo tehnologijo kot nekaj, kjer imajo kontrolo v svojih rokah in kar 

lahko uporabljajo za svoje izražanje (Resnick, 2011). Zato je potrebno že zgodaj začeti 

z učenjem računalniškega mišljenja, saj z dopuščanjem neomejenih možnosti 

izražanja spodbujamo ustvarjalnost in sposobnost reševanja problemov (Wing, 2006).  

Eno izmed programskih okolij za zgodnje učenje programiranja je Scratch Junior (v 

nadaljevanju ScratchJr). Je prosto dostopen, slikovni oziroma blokovski programski 

jezik, ki temelji na programskem jeziku Scratch, vendar je preoblikovan in prilagojen 

otrokom, starim med pet in sedem let. Glavni elementi v programskem jeziku ScratchJr 

so programski bloki, ki jih otroci sestavljajo skupaj in z njimi oblikujejo kodo (Resnick, 

2011). Za zgodnje učenje računalništva oz. za prve korake v svet programiranja je 

ScratchJr primeren zaradi takojšnje povratne informacije in privlačnega grafičnega 

vmesnika.  

V zadnjem desetletju se med pristopi za poučevanje osnovnošolskega računalništva 

uveljavlja tudi fizično računalništvo. Fizično računalništvo predstavljajo interaktivne 

fizične naprave, ki s senzorji zaznavajo okolico in so sprogramirane tako, da se 

odzivajo na svet okoli sebe. Za namen spoznavanja fizičnega računalništva je možno 

uporabiti Sphero robota. Sphero je robot v obliki krogle, ki ga upravljamo s pomočjo 

tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Primeren je tako za začetnike kot tudi 

za učence, ki so spoznali blokovsko (vizualno, grafično oz. slikovno) programiranje. 

Uporaben je za medpredmetno povezovanje med naravoslovnimi predmeti in 

računalništvom, saj ga lahko upravljamo neposredno z risanjem poti oziroma 

sestavljanjem ukaznih blokov ali pa s pisanjem Javascript programske kode (Shubber, 

2013).  
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Za uvedbo zgodnjega učenja programiranja s pomočjo blokovskih programskih jezikov 

in fizičnega računalništva se pogosto uporablja konstrukcionistični pristop, ki ga je 

razvil ameriški matematik, računalnikar in pedagog Seymour Papert v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Konstrukcionizem je pedagoška učna teorija, ki temelji na ideji, 

da osebi namesto razlage ponudimo izkušnjo, na podlagi katere zgradi svojo lastno 

idejo o neki stvari (Papert, 1991). 

Opisali bomo aktivnosti, ki bodo zasnovane v skladu s programom, imenovanim ''K-12 

Computer Science Framework'' (v nadaljevanju K-12 CS), v katerem so predstavljene 

konceptualne smernice (veščine in računalniški koncepti) za izobraževanje na 

področju računalništva za otroke od vrtca pa vse do konca srednje šole. K-12 CS je bil 

razvit z namenom, da različnim državam, šolam in organizacijam ponudi smernice na 

področju standardov in kurikuluma, ki jih lahko vnesejo v poučevanje računalništva. 

Smernice temeljijo na ideji, da vse učence privedejo do znanja, ki vključuje kritično 

razmišljanje na področju računalništva, sodelovanje, spoprijemanje s težavami na 

domiselne in inovativne načine ter ustvarjanje različnih multimedijskih izdelkov, ter 

znanj in veščin, ki imajo praktični, osebni in družbeni pomen (K-12 Computer Science 

Framework, 2016). 

V magistrskem delu bomo opisali izvedbo konstrukcionististične delavnice V vesolje s 

ScratchJr, ki smo jo izvedli med osnovnošolci. Delavnica je bila namenjena prvim 

korakom v programiranje in razvoju temeljnih lastnosti računalniškega mišljenja. 

Delavnico so sestavljale aktivnosti, ki sodijo v računalništvo brez računalnika (angl. 

computer science unplugged), aktivnosti v ScratchJr ter s Sphero robotom. V 

magistrskem delu bomo najprej opisali teoretično podlago za zgodnje učenje 

programiranja, na kateri je temeljila delavnica. Nato bomo opisali aktivnosti, njihovo 

izvedbo ter analizirali rezultate preverjanj. Magistrsko delo bomo zaključili s sklepnimi 

ugotovitvami, kjer bomo povzeli rezultate raziskave in odgovore na raziskovalna 

vprašanja.   
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2   RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE 

 

Biti pismen danes poleg branja in pisanja pomeni tudi znati spretno in ciljno uporabljati 

računalnik. S povečano uporabo tehnologije smo računalništvu izpostavljeni praktično 

na vsakem koraku. Računalniško mišljenje tako skupaj s pisanjem, branjem in 

računanjem sodi med osnovne človekove spretnosti, ki jih mora obvladati vsak 

sodoben posameznik (Wing, 2006).  

Izraz računalniško mišljenje se je začel pogosteje uporabljati v zadnjih letih. Prva ga je 

natančneje opredelila in definirala Jeannette M. Wing, ki je računalniško mišljenje 

opisala kot splošno uporaben odnos in nabor spretnosti, katerih bi se morali naučiti in 

jih uporabljati vsi (ne le računalnikarji) in se nanaša predvsem na pristope in strategije 

za reševanje problemov z metodami, ki jih tipično uporabljajo računalnikarji (Wing, 

2006). Ker je pojem še mlad, zaenkrat ne obstaja enotna definicija računalniškega 

mišljenja. V nadaljevanju bomo navedli nekaj opisov pojma in definicij različnih 

avtorjev, iz česar je razvidno, da gre za podobne ideje in predstave.  

Wingova (2006) v svojem delu opisuje, kaj vse v najširšem smislu obsega računalniško 

mišljenje. Nanaša se na sposobnost reševanja problemov, ustvarjanja sistemov in 

razumevanje človeškega vedenja po zgledu razumevanja osnovnih konceptov 

računalništva. Računalniško mišljenje vsebuje tudi nabor mentalnih sposobnosti, ki 

odražajo širino področja računalništva. Je sposobnost preoblikovanja »težkega«, na 

prvi pogled nerešljivega problema na manjše podprobleme, ki jih lahko rešimo s 

pomočjo redukcije, transformacije ali simulacije. Nanaša se tudi na rekurzivno in 

vzporedno razmišljanje. Nanaša se na razvoj analitičnih sposobnosti za validacijo in  

odločanje na podlagi prednosti in slabosti. Nanaša se na ocenjevanje programa ne le 

glede na pravilnost in učinkovitost, ampak tudi na podlagi estetike in enostavnosti. 

Nanaša se na uporabo abstrakcije in dekompozicije ob reševanju zahtevnih nalog. 

Nanaša se na izbiranje primerne predstavitve problema oziroma modeliranje. Kadar 

gre vse narobe, računalniško mišljenje pripomore k preprečevanju nezaželenega, 

zaščiti in vodi k izbiri ukrepov okrevanja s pomočjo iskanja odvečnih delov, 

zmanjševanja škode in popravljanja napak. Je uporaba hevrističnega razmišljanja pri 

iskanju rešitev. Pripomore k boljšemu načrtovanju in učenju, kadar smo negotovi. 

Nanaša se tudi na raziskovanje, iskanje in brskanje po različnih medijih v upanju, da 

najdemo rešitev problema ali protiprimer.  

Opisala je tudi karakteristike, ki jih zajema računalniško mišljenje: 

- Konceptualiziranje, ne programiranje. 

Računalništvo ni enako programiranju. Razmišljati kot računalnikar pomeni več, 

kot le znati sprogramirati računalnik – zahteva se sposobnost razmišljanja na 

več nivojih abstrakcije. 

 

- Temeljno, ne rutinsko. 
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Temeljne spretnosti so nekaj, kar mora znati vsak človek, da lahko deluje v 

sodobni družbi. Rutinske spretnosti so spretnosti, ki jih lahko namesto človeka 

izvaja stroj. Ironično je, da zaenkrat razmišljanje v zvezi s tehnologijo velja za 

rutinsko. 

 

- Način, kako razmišljamo ljudje in ne računalniki. 

Računalniško mišljenje je način, kako ljudje razmišljamo, ko rešujemo probleme 

in ne poskus, da bi ljudje razmišljali kot računalniki. Računalniki so dolgočasni, 

ljudje pa smo bistri in domiselni in naredimo računalnike uporabne. Ko človeško 

pamet in domiselnost opremimo z računalniškimi napravami, se lahko lotimo 

reševanja poljubnega problema. 

 

- Dopolnjevanje in združevanje matematičnega in naravoslovnega razmišljanja. 

Računalništvo že po naravi črpa znanje iz področja matematike in naravoslovja. 

Omejitve računalniških naprav prisilijo računalnikarje, da razmišljajo 

računalniško, ne le matematično. Tu lahko prištejemo sposobnost grajenja 

virtualnih svetov, ki nam omogočajo, da gradimo sisteme izven meja fizičnega 

sveta.  

 

- Ideje, ne artifakti. 

Ne izdelujemo le programske in strojne opreme, ki bo prisotna povsod okoli nas, 

ampak so pomembni tudi računalniški koncepti, ki jih uporabljamo in s pomočjo 

katerih rešujemo vsakdanje probleme. 

 

- Namenjeno vsem, dostopno povsod. 

Računalniško mišljenje bo realnost, ko bo tako močno integrirano v človeško 

mišljenje, da ga ne bomo več omenjali v pomenu zunanje filozofije.  

 

Wingova (2011) je nato po raznih diskusijah s kolegi leta 2011 objavila pojasnilo k 

svojemu delu iz leta 2006. V njem je računalniško mišljenje opisala kot miselni proces, 

ki ga uporabljamo ob oblikovanju problemov in njihovih rešitev v takšni obliki, da rešitve 

lahko učinkovito izvaja informacijsko procesni agent.  

Aho (2012) je zgornjo definicijo Wingove poenostavil in definiral računalniško mišljenje 

kot miselni proces pri oblikovanju problemov tako, da so njihove rešitve lahko 

predstavljene kot računalniški koraki in algoritmi. 

Znanstvena akademija iz Velike Britanije Royal Society (2012) je tudi podala svojo 

definicijo. Računalniško mišljenje so opisali kot proces prepoznavanja vidikov 

računalništva v svetu, ki nas obdaja, in uporaba orodij in tehnik iz računalništva z 

namenom razumevanja naravnih in umetnih sistemov ter procesov.   

Leta 2009 je skupina NSF (National Science Foundation) financirala projekt 

Leveraging Thought Leadership for Computational Thinking in K-12, ki sta ga vodili 
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mednarodna organizacija za uporabo tehnologije v izobraževanju ISTE (The 

International Society for Technology in Education) in združenje učiteljev računalništva 

CSTA (Computer Science Teacher Association). Namen projekta je narediti koncepte 

računalniškega mišljenja dostopne vsem učiteljem tako, da bi podali operativno 

definicijo, skupno besedišče in zanesljive primere računalniškega mišljenja glede na 

starost učencev, ki se nanašajo na učni načrt in uporabo pri pouku. V ta namen so 

zbrali skupino vzgojiteljev z različnih področij, da bi oblikovali skupni jezik 

računalniškega mišljenja in artikulirali izzive in priložnosti integracije računalniškega 

mišljenja v izobraževanje od vrtca pa vse do konca srednje šole in izpostavili najboljše 

strategije in vaje za uporabo računalniškega mišljenja. Kot rezultat projekta so javnosti 

predstavili operacijsko definicijo računalniškega mišljenja v obliki komponent, ki jih 

učitelji lahko uporabijo za razvijanje računalniškega mišljenja skozi vsa leta šolanja pri 

vseh predmetih. Operativno definicijo računalniškega mišljenja so podali v naslednji 

obliki: 

Računalniško mišljenje je proces reševanja problemov, ki vključuje: 

- oblikovanje problemov na način, ki pri iskanju rešitev omogoča uporabo 

računalnika in drugih orodij, 

- logično organiziranje in analiziranje podatkov, 

- predstavitev podatkov s pomočjo abstrakcije (modeli, simulacije), 

- avtomatizacija rešitev s pomočjo algoritmičnega razmišljanja (zaporedje 

korakov), 

- prepoznavanje, analiziranje in izvajanje možnih rešitev s ciljem, da najdemo 

najbolj učinkovito kombinacijo korakov in sredstev, 

- posploševanje in prenašanje procesa reševanja problemov na širok nabor 

problemov. 

Te spretnosti so podprte s številnimi dispozicijami in odnosi, ki so bistvo 

računalniškega mišljenja: 

- samozavestno spoprijemanje z zahtevnimi nalogami, 

- vztrajnost pri delu s težkimi problemi, 

- toleranca dvoumnosti, 

- zmožnost spoprijemanja z odprtimi problemi in 

- zmožnost komuniciranja in dela s skupino ljudi v doseganju skupne rešitve ali 

cilja. 

(Barr, Harrison in Conery, 2011) 

Za usvajanje računalniškega mišljenja moramo učencem pripraviti aktivnosti, preko 

katerih lahko usvojijo koncepte. Grover in Pea (2013) sta v svojem delu povzela 

dogovor med raziskovalci in učitelji s področja računalništva in zapisala elemente, ki 

obsegajo računalniško mišljenje in tvorijo sestavne dele kurikuluma za razvijanje le-

tega: 

- abstrakcija in posploševanje vzorcev, 

- sistematično procesiranje informacij, 
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- simbolni sistem in predstavitev, 

- notacije in pojmi v zvezi z algoritmi, ki se nanašajo na kontrolo toka pri izvajanju 

algoritmov, 

- strukturirana problemska dekompozicija (modulariziranje), 

- rekurzivno, vzporedno in zaporedno razmišljanje, 

- pogojna logika,  

- učinkovitost in omejevanje izvedbe, 

- razhroščevanje in odkrivanje sistematičnih napak. 

Računalniško mišljenje torej pomeni način mišljenja, ki lahko predstavlja pomembno 

orodje ustvarjalnega mišljenja, kritičnega mišljenja, odločanja in reševanja problemov. 

Z njegovo uporabo se lahko lotimo reševanja odprtih problemov na način sledenja vrsti 

dobro opredeljenih korakov. Učenci, ki spretnosti računalniškega mišljenja ne razvijejo, 

so v svojih sposobnostih reševanja problemov nekoliko omejeni. Računalniško 

mišljenje se ne uporablja le na področju računalništva in matematike, temveč omogoča 

transfer pristopov tudi na druga znanstvena področja v naravoslovju in družboslovju 

(Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki, 2018).  

 

2.1  SPODBUJANJE RAZVOJA RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA  

 

Uporaba računalniške tehnologije na skoraj vseh področjih znanja je popolnoma 

preoblikovala način dela. Človeški um je daleč najučinkovitejše orodje, ki ga 

premoremo za reševanje problemov. Zmožnost razširitve moči človeških možganov s 

pomočjo računalnikov in drugih digitalnih pripomočkov je postalo pomemben oziroma 

kar bistven del našega vsakdana. Veliko učencev že spoznava elemente 

računalniškega mišljenja, ampak kot učitelji jim moramo zagotoviti priložnost, da se 

ima vsak učenec možnost naučiti celoten sklop spretnosti računalniškega mišljenja. 

Tako učenci razširijo svoje miselne sposobnosti in jih nato uporabljajo pri različnih 

problemih in v različnih kontekstih (Barr, Harrison in Conery, 2011). 

Računalniško mišljenje omogoča prilagoditi prednosti računalništva svojim potrebam. 

Vse bolj očitno je, da je računalništvo novodobna pismenost.  

Kot je napisala Wing (2011) v svojem članku, sposobnost računalniškega mišljenja 

pomeni: 

- razumeti, kateri vidiki problema izhajajo iz računalništva, 

- oceniti, v kolikšni meri si lahko pri reševanju problema pomagamo z 

računalniškimi orodji in tehnikami, 

- razumeti omejitve in moč računalniških orodij in tehnik, 

- uporabiti ali prilagoditi računalniško orodje ali tehniko novemu načinu uporabe, 

- prepoznati priložnost, v kateri lahko računalništvo uporabimo na nov način in 

- uporabiti računalniške strategije, kot je »deli in vladaj« na poljubnem področju.  
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Ko razumemo in znamo uporabljati računalniško mišljenje, se lahko lotimo poljubnega 

problema, lahko s področja znanosti ali pa iz vsakdanjega življenja. Seveda je 

potrebno poudariti, da sposobnost računalniškega mišljenja ni nekaj prirojenega, 

ampak gre za spretnost, ki jo je mogoče razvijati z urjenjem (Wing, 2006). V zgodnjih 

letih šolanja je mogoče računalniško mišljenje uriti tudi brez vključevanja računalnika 

v pouk (računalništvo brez računalnika, aktivnosti za premikanje objektov po 

karirastem papirju, opis določenega postopka kot je na primer pot od doma do šole, 

priprava najljubše jedi, izdelava peščenega gradu). Kasneje lahko začnemo v pouk 

vključevati orodja, ki omogočajo prve korake v svet programiranja učencem brez 

predznanja, obenem pa predstavljajo izziv v programiranju tudi bolj izkušenim 

učencem. Prav tako se lahko urjenje računalniškega mišljenja realizira s problemskim 

učenjem (Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki, 2018). 

 

2.2  INICIATIVE ZA VPELJAVO RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA PO SVETU  

 

2.2.1  K-12 Computer Science Framework 

 

V svetu se poraja vprašanje o tem, kakšna znanja naj bi učenci usvojili tekom svojega 

šolanja od vrtca pa vse do konca srednje šole. Kot odgovor je nastalo delo K-12 

Computer Science Framework, ki temelji na publikacijah, ki podrobno opisujeta 

pričakovanja znanja iz računalništva v Združenih državah Amerike. To sta publikaciji 

A model curriculum for K-12 Computer Science, 2nd edition (Tucker idr., 2006) in K-

12 Computer Science Standards (Seehorn idr., 2011). Vsa dela so nastala z 

namenom, da promovirajo pomembnost učenja računalništva v današnjem svetu (K-

12 Computer Science Framework, 2016).  

Pri oblikovanju smernic za učenje računalništva od vrtca do konca srednje šole je 

sodelovalo 27 piscev in 25 svetovalcev (raziskovalci, učitelji, zastopniki neprofitnih 

organizacij, zastopniki ministrstva za šolstvo, zastopniki izobraževalnih ustanov).   

V nadaljevanju bomo predstavili glavne ideje K-12 CS Framework. Smernice so 

razdeljene na perspektive uvajanja računalniškega mišljenja in računalniške koncepte. 

Znanja in koncepti so vključeni v delo z namenom, da zagotovijo polno izkušnjo 

učencem, ki se učijo računalništva.  

2.2.1.1  Perspektive uvajanja računalniškega mišljenja 

 

V poglavju, ki opisuje perspektive oziroma veščine s področja računalništva, je opisano 

obnašanje in način razmišljanja računalniško pismenih oseb, da lahko usvojijo glavne 

koncepte računalništva. Medtem ko se znanja večinoma prekrivajo in so vključena ena 

v druga, so predstavljena v premišljenem zaporedju, ki je predlagano za razvijanje 

računalniških izdelkov. Štiri izmed njih predstavljajo tudi koncepte računalniškega 

mišljenja.  
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1. Spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi (angl. Fostering an Inclusive 

Computing Culture) 

Grajenje inkluzivne in raznolike računalniške družbe pomeni vključevanje 

perspektiv ljudi različnega spola, narodnosti in sposobnosti. Da lahko to dosežemo, 

je potrebno razumevanje različnih kontekstov posameznika (osebni, etični, socialni, 

ekonomski, kulturni), ki ga opredeljujejo. Upoštevanje raznolikosti uporabnikov 

tekom ustvarjanja je zelo pomembno za nastanek inkluzivnih računalniških 

izdelkov.  

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo vključiti različne poglede drugih pri ustvarjanju in razvijanju 

računalniških izdelkov. 

- Učenci znajo obravnavati potrebe različnih končnih uporabnikov tekom 

ustvarjanja računalniškega izdelka z namenom široke dostopnosti in 

uporabnosti. 

- Učenci znajo zagovarjati svoja stališča in stališča svojih kolegov. 

 

2. Sodelovanje pri računalništvu (angl. Collaborating Around Computing) 

Sodelovalno računalništvo je proces, pri katerem opravljamo naloge iz 

računalništva v parih oziroma skupinah. Želimo si, da tudi drugi člani prispevajo 

svoje zamisli in podajajo povratne informacije, kar vodi do boljših rezultatov. 

Sodelovanje od posameznikov zahteva vključevanje različnih osebnosti, pogledov 

in sposobnosti ter iskanje srednjih poti v primeru nasprotujočih si idej. 

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo sodelovati v skupini, katere člani imajo raznolike poglede na stvari, 

sposobnosti in osebnosti. 

- Učenci se znajo dogovoriti o pričakovanjih in normah skupine ter pravični 

razdelitvi dela. 

- Učenci znajo sprejeti in podati konstruktivno povratno informacijo. 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

 

3. Prepoznavanje in definiranje računalniških problemov (angl. Recognizing and 

Defining Computational Problems) 

Sposobnost prepoznavanja, ali je v dano situacijo smiselno in vredno vključiti 

računalništvo, je sposobnost, ki jo razvijemo s časom in je zelo pomembna 

sposobnost računalniškega mišljenja. Reševanje problema z računalniškim 

pristopom zahteva definiranje problema, preoblikovanje problema na več manjših 

problemov in ocenitev, ali je računalniški pristop primeren za njegovo reševanje.  

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 
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- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo oceniti, ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

 

4. Razvijanje in uporabljanje abstrakcij (angl. Developing and Using Abstractions) 

Abstrakcije nastajajo s prepoznavanjem vzorcev in pridobivanjem skupnih 

značilnosti iz posameznih primerov, da lahko problem posplošimo. Uporabljanje 

posplošenih rešitev in delčkov rešitev zmanjša zahtevnost problema in poenostavi 

razvojni proces. 

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo pridobiti skupne značilnosti iz množice medsebojno povezanih 

procesov. 

- Učenci znajo oceniti pomembnost obstoječih tehnoloških funkcionalnosti in jih 

vključiti v nove izdelke. 

- Učenci znajo ustvariti module (programe, ki jih lahko uporabijo večkrat v 

procesu ustvarjanja) in razviti uporabniški vmesnik, s katerim zakrijejo 

kompleksnost v ozadju izdelka. 

- Učenci znajo izdelati model pojava, procesa in sistema z namenom 

razumevanja in ocenjevanja možnega izida. 

 

5. Ustvarjanje računalniških izdelkov (angl. Creating Computational Artifacts) 

Razvojni proces računalniških izdelkov zajema tako ustvarjalno izražanje kot tudi 

raziskovanje idej z namenom ustvarjanja prototipa in reševanja računalniških 

problemov. Učenci ustvarjajo izdelke, ki jim nekaj pomenijo ali pa so koristni za 

njihovo skupnost. Računalniški izdelki so lahko ustvarjeni s kombiniranjem in 

preoblikovanjem že obstoječih izdelkov ali pa kot nekaj čisto novega. Primeri 

računalniških izdelkov so programi, simulacije, vizualizacije, digitalne animacije, 

robotski sistemi in aplikacije. 

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo načrtovati razvoj računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

 

6. Testiranje in izboljšanje računalniških izdelkov (angl. Testing and Refining 

Computational Artifacts) 

Testiranje in optimiziranje je ponavljajoč proces z namenom izboljšanja 

računalniškega izdelka. Proces vključuje razhroščevanje (identifikacija in 

odpravljanje napak) in primerjanje rezultata s prvotno idejo izdelka. Učenci morajo 
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ves čas procesa upoštevati potrebe in pričakovanja končnih uporabnikov in tako 

izboljšujejo zanesljivost, uporabnost, izvedbo in dostopnost izdelka. 

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo sistematično testirati različne načine uporabe računalniškega 

izdelka. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

 

7. Komunikacija glede računalništva (angl. Communicating About Computing) 

Komunikacija vključuje osebno izražanje in izmenjavo idej z drugimi. V 

računalništvu učenci komunicirajo z raznoliko publiko o uporabi in vplivu 

računalništva. Učenci se morajo naučiti jasnega podajanja mnenj, dokumentirati 

svoje delo in podajati svoje mnenje preko različnih oblik medijev. Jasna 

komunikacija vključuje tudi uporabo natančnega izbora besed in previdnost glede 

primernosti besed za različne poslušalce.  

Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli do konca srednje šole: 

- Učenci znajo zbrati, organizirati in pravilno interpretirati veliko količino podatkov.  

- Učenci znajo opisati, upravičiti in dokumentirati računalniške procese in rešitve 

z ustrezno terminologijo glede na ciljno publiko in namen. 

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

(K-12 Computer Science Framework, 2016) 

2.2.1.2  Računalniški koncepti 

 

Glavni računalniški koncepti, predstavljeni v K-12 Computer Science Framework, 

sodijo med vsebinska področja iz računalništva. V nadaljevanju so predstavljeni glavni 

koncepti in njihovi pod-koncepti.  

1. Računalniški sistemi 

Ljudje se vsakodnevno srečujemo z napravami, ki zbirajo, shranjujejo, analizirajo 

podatke in delujejo glede na dobljene podatke. Naprave na človeške zmogljivosti lahko 

vplivajo pozitivno ali negativno. Fizične komponente (strojna oprema) in navodila 

(programska oprema) omogočijo računalniškemu sistemu zmožnost komuniciranja in 

procesiranja podatkov. Razumevanje strojne in programske opreme je uporabna pri 

odpravljanju napak računalniškega sistema, kadar ta ne deluje, kot želimo.  

Naprave: Veliko vsakdanjih predmetov vsebuje računalniške komponente, ki 

zaznavajo in vplivajo na okolico. V zgodnjih razredih se učenci spoznajo s funkcijami 

in aplikacijami računalniških naprav, ki so v redni uporabi. V nadaljevanju se učenci 

učijo o povezanih sistemih in interakciji med človekom in napravo. 
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Strojna in programska oprema: Računalniški sistemi uporabljajo strojno in programsko 

opremo, da lahko komunicirajo in procesirajo informacije v digitalni obliki. V zgodnjih 

razredih se učenci učijo, kako sistemi z uporabo strojne in programske opreme hranijo, 

predstavljajo in procesirajo informacije. V nadaljevanju učenci razvijajo poglobljeno 

razumevanje interakcije strojne in programske opreme v računalniških sistemih.  

Odpravljanje težav: Kadar računalniški sistemi ne delujejo kot je bilo predvideno, 

ljudem pomagajo strategije za odpravljanje težav. V zgodnjih razredih se učenci 

naučijo prepoznavanja problema. V nadaljevanju se naučijo sistematičnih procesov 

reševanja problemov in razvijanja lastnih strategij za odpravljanje težav na podlagi 

razumevanja delovanja računalniških sistemov. 

2. Računalniška omrežja in internet 

Omrežja povezujejo računalniške naprave z namenom deljenja informacij in sredstev 

in so sestavni del računalništva. Omrežja in komunikacijski sistemi omogočajo večjo 

povezljivost v računalniškem svetu. 

Omrežna komunikacija in organizacija: Računalniške naprave komunicirajo med sabo 

preko omrežja z namenom deljenja informacij. V zgodnjih letih učenci spoznajo, da jim 

računalniki omogočajo povezavo z drugimi ljudmi, kraji in stvarmi kjerkoli na svetu. V 

nadaljevanju učenci pridobijo globlje razumevanje o tem, kako poteka pošiljanje in 

prejemanje informacij po različnih omrežjih.  

Varnost na spletu: Varna izmenjava informacij preko omrežij zahteva primerno zaščito. 

V zgodnjih letih se učenci naučijo, kako zavarovati osebne podatke. V nadaljevanju se 

naučijo kompleksnejših načinov varovanja izmenjanih informacij preko omrežij.  

3. Podatki in analiza podatkov 

Računalniški sistemi obstajajo z namenom obdelave podatkov. Količina digitalnih 

podatkov se v svetu nepredstavljivo hitro širi, zato je pomembna učinkovita obdelava 

podatkov. Podatke zbiramo in hranimo zato, da jih lahko analiziramo in tako bolje 

razumemo delovanje sveta in delamo bolj točne napovedi.  

Zbiranje podatkov: Podatki se zbirajo z računalniškimi in neračunalniškimi orodji in 

procesi. V zgodnjih letih učenci spoznajo, kako se podatki zbirajo in uporabljajo. V 

nadaljevanju učenci spoznajo učinke zbiranja podatkov z računalniškimi in 

avtomatiziranimi orodji. 

Shranjevanje podatkov: Glavne funkcije računalniških naprav so shranjevanje, 

predstavljanje in priklic podatkov. V zgodnjih razredih se učenci naučijo, kako so 

podatki shranjeni v računalniku, v nadaljevanju pa se naučijo evalvacije različnih metod 

shranjevanja.  

Vizualizacija in preoblikovanje podatkov: Podatki se skozi proces zbiranja, digitalne 

reprezentacije in analize preoblikujejo. V zgodnjih letih se učenci naučijo, kako lahko 

uporabijo preoblikovanje podatkov za njihovo poenostavitev, v nadaljevanju pa se učijo 

o zahtevnih načinih za odkrivanje vzorcev v podatkih in komuniciranja med podatki.  
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Sklepanje in modeliranje: Računalništvo in znanost uporabljata podatke za 

napovedovanje, sklepanja in teorije. V zgodnjih letih se učenci naučijo, kako iz danih 

podatkov narediti preprosto napoved, v nadaljevanju pa spoznavajo, kako lahko 

uporabijo modele in simulacije za pregled teorij in razumevanje sistemov in kako večja 

množica podatkov vpliva na napovedi in sklepanja.   

4. Algoritmi in programiranje 

Algoritem je zaporedje korakov, ki nas vodi do izpolnitve določene naloge. Algoritem 

je preveden oz. predstavljen s programom oz. kodo, ki računalniški napravi predstavlja 

navodilo delovanja. Algoritmi in programske kode upravljajo vse računalniške sisteme 

in ljudem dajejo moč komunikacije s svetom v popolnoma novi luči, česar glavni namen 

je reševanje problemov. Proces sestavljanja učinkovitega in smiselnega programa 

vključuje izbiro ustreznih informacij, obravnavo in shranjevanje informacij, 

dekompozicijo (razdelitev večjega problema na več manjših, obvladljivih problemov), 

rekombinacijo in analiziranje različnih rešitev.   

Algoritmi: Algoritme lahko izvajajo ljudje ali računalniki. V zgodnjih letih učenci 

spoznajo algoritme iz vsakdanjega življenja (npr. pot v šolo). V nadaljevanju se učenci 

učijo razvoja, kombinacije, dekompozicije in vrednotenja algoritmov. 

Spremenljivke: Računalniški programi za shranjevanje in uporabo podatkov 

uporabljajo različne spremenljivke. V zgodnjih letih učenci spoznajo različne tipe 

podatkov, kot so besede, številke, slike in kako jih lahko uporabimo v različne namene. 

V nadaljevanju se učijo o spremenljivkah in načinih organiziranja velike količine 

podatkov v podatkovne strukture.  

Nadzor: Nadzorne strukture navajajo zaporedje izvršitve navodil znotraj algoritma ali 

programa. V zgodnjih letih učenci spoznavajo zaporedno izvedbo navodil in enostavne 

nadzorne strukture, kot sta npr. pogojni stavek ali zanka. V nadaljevanju učenci 

razširjajo svoje razumevanje s kombinacijami nadzornih struktur, ki podpirajo zahtevne 

izvršitve.  

Modularnost: Modularnost zajema razdelitev kompleksnih nalog na več manjših in 

lažjih nalog ter kombiniranje lažjih nalog za ustvarjanje kompleksnejših nalog. V 

zgodnjih razredih se učenci naučijo, da algoritme in programe lahko ustvarjamo z 

dekompozicijo obstoječih programov in rešitvijo. V nadaljevanju se učenci urijo v 

prepoznavanju vzorcev obstoječih problemov in rešitev ter v ustvarjanju programov in 

podprogramov, ki jih je enostavno preoblikovati v različne namene.  

Razvoj programa: Programi nastanejo skozi proces ustvarjanja in ponovne uporabe, 

ki se ponavlja, dokler programer ni zadovoljen s svojo rešitvijo. V zgodnjih letih učenci 

spoznajo, kako in zakaj ljudje razvijajo programe, v nadaljevanju pa so seznanjeni s 

kompromisi tekom razvijanja programa, ki so povezani z učinkovitostjo, omejitvami, 

etiko in testiranjem rešitev.  

5. Vplivi računalništva 
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Računalništvo pušča pozitivne in negativne posledice na sodobni svet. Vsak informiran 

in odgovoren posameznik bi moral razumeti socialni doprinos digitalnega sveta, 

vključno s pravičnostjo in dostopom do računalnika.  

Kultura: Računalništvo vpliva na kulturo (prepričanja, jezik, odnosi, tehnologija, 

institucije) in kultura oblikuje način, kako ljudje sodelujejo in dostopajo do računalnika. 

V zgodnjih letih se učenci naučijo, da je računalništvo lahko hkrati koristno in škodljivo. 

V nadaljevanju se seznanijo s kompromisi povezanimi z računalništvom in njegovim 

potencialnim vplivom na globalno družbo. 

Socialna interakcija: Računalništvo omogoča nove načine povezovanja ljudi, 

izmenjave informacij in izražanje idej. V zgodnjih letih učenci spoznajo načine 

povezovanja ljudi z različnih koncev sveta in možnosti medsebojne komunikacije. V 

nadaljevanju spoznajo, kako socialna narava računalništva vpliva na institucije in 

poklice na različnih področjih.  

Varnost, zakonodaja in etika: Pravni in etični vidiki uporabe računalniških naprav 

omogočajo vedenja, ki lahko vplivajo na varnost posameznika. V zgodnjih letih se 

učenci naučijo osnov pomena digitalnega državljanstva in primernih načinov uporabe 

digitalnih medijev, oziroma začnejo razvijati t. i. digitalne kompetence. V nadaljevanju 

so seznanjeni še s pravnimi in etičnimi vprašanji, ki oblikujejo uporabo računalniških 

naprav.   

(K-12 Computer Science Framework, 2016) 

 

2.3  INICIATIVE ZA VPELJAVO RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA V SLOVENSKI 

ŠOLSKI SISTEM 

 

V Sloveniji je bila v obdobju od septembra 2016 do decembra 2017 izvedena analiza 

prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol 

(RINOS). V sklopu analize so člani skupine, ki jih je imenovala ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, analizirali stanje v 

Sloveniji, pregledali kurikulume po nekaterih drugih državah in sestavili predloge nujnih 

sprememb, ki bi jih bilo potrebno narediti v slovenskem šolstvu na področju 

računalništva in informatike. V sklopu poročila so ugotovili tudi naslednje pomembne 

vidike prednosti urjenja učencev v računalniškem mišljenju: 

- urjenje v programiranju omogoča bolj vešče reševanje strokovnih in 

znanstvenih problemov, 

- s programiranjem se učenci učijo algoritemskega oziroma postopkovnega 

mišljenja, ki predstavlja strategijo za reševanje problemov, kar je posplošljivo 

tudi na probleme, ki ne vključujejo uporabe računalnika; posledično lahko 

predstavlja pomembno orodje reševanja problemov, 
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- urjenje v strategijah reševanja odprtih problemov; strategije računalniškega 

mišljenja za učence predstavljajo orodje, ki jim omogoča, da pri reševanju 

problemov vztrajajo in se znajo spoprijeti tudi s situacijami, ko so neuspešni, 

- dolgoročna obogatitev učencev za razvijanje vztrajnosti pri soočanju z 

neuspehom in posledično večanje psihološke odpornosti. 

(Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki, 2018) 

 

2.4  RAZLOGI ZA SPODBUJANJE RAZVIJANJA RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA 

V ZGODNJIH LETIH 

 

Dandanes je v Sloveniji in tudi po svetu veliko razprav o tem, ali bi bilo potrebno v šole 

uvesti predmet, pri katerem bi otroke učili osnov računalništva in s tem posledično tudi 

programiranja, ter kdaj ga uvesti. V nekaterih državah so že naredili korak v to smer 

(Anglija, Poljska, Nova Zelandija, Ciper, Estonija, Slovaška, Bolgarija idr.) v obliki 

obveznega predmeta iz računalništva (Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki, 

2018). 

Novejše debate o zgodnjem poučevanju računalništva pogosto zanemarjajo rezultate 

raziskav v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Takrat so raziskovali vpliv zgodnjega 

učenja računalništva z orodjema BBC Micro in Logo. Logo je poenostavljen programski 

jezik, ki ga je razvila ekipa raziskovalcev, v kateri je bil tudi ameriški matematik, 

računalnikar, pedagog in med drugim tudi začetnik konstrukcionistične pedagoške 

teorije, Seymour Papert. Originalno je bil Logo razvit kot del eksperimenta, v katerem 

so testirali idejo, da se učenci lahko učijo vsebin z drugih področij, npr. matematike, 

skozi programiranje (Layman in Hall, 1988). Najpogostejša uporaba Loga je bilo 

pisanje ukazov, ki jih je izvajala fizična naprava želva. Logo je postal orodje, ki so ga 

učitelji pogosto uporabljali v svojih učilnicah, kar je vzbudilo zanimanje raziskovalcev. 

Porajala so se vprašanja, ki so aktualna še danes: ali se znanje, pridobljeno s 

programiranjem v programskem jeziku Logo, prenese tudi na ostala področja znanja. 

Rezultati raziskav v prejšnjem stoletju so bili različni. Nekatere raziskave so pokazale 

izboljšanje kognitivnih zmožnostih pri učencih (Clements in Gullo, 1984), medtem ko 

so druge raziskave pokazale, da se učenje, pridobljeno s programiranjem v Logu, ne 

prenese na splošne miselne sposobnosti (Pea, 1983). Sutherland (1993) je razlog za 

negativne rezultate videl v pomanjkanju znanja učiteljev, ki v učne ure niso uspeli 

vnesti globlje teoretične vsebine.  

Novejše študije s področja zgodnjega učenja računalništva in programiranja pa so 

pokazale, da če so vsebine predstavljene ustrezno strukturirano, pomagajo učencem 

pri razvoju različnih kognitivnih sposobnosti, kot so občutek za števila, verbalne 

sposobnosti in vizualni spomin (Bers idr., 2013). Enotni so si tudi strokovnjaki s 

področja didaktike, da se je učenja računalniškega mišljenja treba začeti učiti zgodaj, 

saj z dopuščanjem neomejenih možnosti izražanja spodbujamo ustvarjalnost in 

reševanje problemov (Wing, 2006). Pri učenju računalništva se učenci srečajo z vzorci, 
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ki lahko v zgodnjih letih zgradijo temelje za razvijanje računalniškega mišljenja ter 

uporabo abstrakcije in temelje za boljše reševanje računalniških problemov. Učenje 

računalništva zajema tudi predstavitve, ki pri učencih postavijo temelje za razumevanje 

in predstavitev informacij v računalniku, kar pomaga pri razvoju in uporabi abstrakcije 

(K–12 Computer Science Framework, 2016).  

Pomemben vidik računalništva je tudi programiranje, pri katerem se otroci ukvarjajo z 

zaporedjem ukazov, ki predstavlja program. Sestavljanje smiselnega zaporedja 

ukazov je zelo pomembna spretnost v zgodnjem otroštvu, ki jo je mogoče zaslediti tudi 

v šolskih kurikulumih (Sullivan, Kazakoff in Bers, 2013). Tudi Mitchel Resnick, 

soustanovitelj Scratcha in eden izmed pomembnejših ljudi v svetu zgodnjega učenja 

programiranja, je mnenja, da se otroci lahko začnejo učiti računalništva in 

programiranja že v zelo zgodnjih letih. Po njegovem mnenju je 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 

orodje za raziskovanje in igranje igric. Želimo si, da vidijo digitalno tehnologijo kot 

nekaj, kar lahko uporabijo za svoje izražanje (Resnick, 2011).  

V sklopu računalniškega mišljenja ob spoznavanju programiranja, se učenci srečajo 

tudi z zaporedjem ukazov, ki skupaj s sortiranjem, merjenjem in prepoznavanjem 

vzorcev predstavlja osnovne sposobnosti, ki učencu omogočajo, da na svet gleda 

matematično (Sarama in Clements, 2003). Jeannette Wing (2006) meni, da je 

računalniško mišljenje potrebno razvijati za vse in ne le za računalnikarje, ker temelji 

na reševanju problemov, oblikovanju sistemov in razumevanju obnašanja pri uporabi 

osnovnih konceptov računalništva. Poleg tega pa vključuje vrsto miselnih procesov, ki 

odražajo širino računalniškega področja. Znati programirati pri učencih poveča obseg 

stvari, ki jih lahko izdelajo s pomočjo računalnika, poveča obseg znanja ter pripomore 

pri sistematičnem in ustvarjalnemu razmišljanju (Resnick idr., 2009).  

Do sedaj je bilo izvedenih kar nekaj raziskav (Campbell, Ramey, Pungello, Sparling, 

Miller-Johnson, 2002; Camilli, Vargas, Ryan, & Barnett, 2010) na področju zgodnjega 

učenja, ki so pokazale, da imajo visokokakovostne izkušnje zgodnjega učenja 

pozitiven vpliv na kratkoročno in dolgoročno učenje ter razvoj otrok. Raziskave na 

področju robotike oz. fizičnega računalništva so denimo pokazale, da lahko otroci, 

starejši od štirih let, izdelajo in sprogramirajo preproste projekte, ki vključujejo robote 

(Bers, Ponte, Juelich, Viera, Schenker, 2002; Cejka, Rogers in Portsmore, 2006; 

Kazakoff, Sullivan, & Bers, 2012; Bers, Flannery, Kazakoff in Sullivan, 2014). Učenci 

s pomočjo sestavljanja robotov in programiranja le-teh razvijajo svoje računalniško 

mišljenje in se učijo pomembnih konceptov s področja tehnologije, računalništva, 

programiranja in tehnike (Bers, 2008). Podobna raziskava je pokazala, da učenci stari 

med petimi in sedmimi leti s pomočjo izvajanja ustreznih aktivnosti znajo sestaviti in 

prebrati zaporedje ukazov, uporabljati končno zanko s številskimi parametri, uporabljati 

končno zanko s senzornimi parametri, sestaviti in prebrati zaporedje ukazov z uporabo 

ukaza ''počakaj X sekund'' in uporabljati pogojni stavek (Sullivan in Bers, 2015). Kar 

potrjuje, da so učenci že v zgodnjem otroštvu zmožni logičnega razmišljanja, ki je nujno 
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potrebno za programiranje. Tudi raziskave s programom LOGO so pokazale, da lahko 

zgodnje programiranje, ki poteka strukturirano, izboljša vizualni spomin in smisel za 

števila, prav tako pomaga otroku pri razvoju tehnik za reševanje problemov in razvoju 

jezikovnih spretnosti (Bers, 2010). 
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3   ZGODNJE UČENJE RAČUNALNIŠTVA 

 

V nadaljevanju je opisana teoretična podlaga za nastanek aktivnosti za zgodnje učenje 

računalništva. Aktivnosti so zasnovane po pedagoški teoriji konstrukcionizem, ki se 

nam zaradi odprtosti, ustvarjalnosti in dela s konkretnimi stvarmi zdi najprimernejši za 

prve korake v svet računalništva. Predstavili smo pomen in vpliv aktivnosti za učenje 

računalništva brez uporabe računalnika, ki so v zadnjih letih vse bolj popularne in jim 

pripisujejo velik uspeh na področju razvoja računalniškega mišljenja. Tudi fizično 

računalništvo ima v sodobnem svetu veliko vlogo, zato se nam zdi smiselno v aktivnosti 

vključiti tudi to področje. Aktivnosti za konkretne naloge iz programiranja pa so 

zasnovane iz vizualnega programiranja v programskem jeziku ScratchJr, ki smo ga 

podrobneje že opisali v diplomskem delu. Vse aktivnosti so zasnovane tako, da učenci 

z njimi razvijajo znanja, veščine in računalniške koncepte, ki so bili v delu K-12 

Computer Science Framework označeni kot cilji, ki naj bi jih učenci usvojili in 

nadgrajevali v šolanju od vrtca pa vse do konca srednje šole. K-12 CS Framework je 

skupek smernic za učenje računalništva, ki je nastal v Združenih državah Amerike in 

je namenjen zainteresiranim državam po vsem svetu z namenom razvoja enotne vizije, 

katere računalniške koncepte in perspektive bi morali učenci usvojiti tekom šolanja.  

 

3.1  TEORETIČNE OSNOVE 

3.1.1 Konstruktivizem  

 

Konstruktivizem je ena izmed pedagoških teorij učenja in znanja, ki temeljijo na 

predpostavki, da je znanje človekov konstrukt. Temeljna ideja konstruktivizma pravi, 

da znanja ni mogoče prenesti iz učitelja na učenca, ampak je učenje aktiven miselni 

proces, v katerem učenec sam konstruira svoje lastno znanje v procesu osmišljanja 

svojih izkušenj, kjer nadgrajuje ali spreminja obstoječe ideje in razlage. Na področje 

vzgoje in izobraževanja jo je vpeljal Piaget s svojo teorijo zaznavnega razvoja in 

učenja. Izpostavil je, da je razvoj spoznavnih procesov rezultat aktivne konstrukcije 

tistega, ki se uči (Kerndl, 2010).  

Predpostavka konstruktivizma torej ni le obstoj resničnega sveta, ki omogoča izkušnje, 

ampak tudi, da je znanje in osmišljanje sveta konstrukcija vsakega posameznika. Vsak 

človek sam konstruira tisto, kar poimenuje kot realnost, kar pomeni, da je vsak 

posameznik ustvarjalec svoje resničnosti. Konstruktivistična teorija meni, da v 

trenutku, ko opazovalec prične opazovati nek pojav, na opazovalčevo razumevanje 

tega pojava vpliva njegova subjektivnost, torej njegovo predznanje s tega področja. 

Učitelj tako po konstruktivistični teoriji lahko usmerja učence in jih spodbuja pri 

razmišljanju, ne more pa na njih neposredno prenašati znanja, vrednot ali vedenj 

(Marn, 2006). Znanje se vsakič, ko učitelj komunicira z učenci, pri vsakem 

posamezniku oblikuje malo po svoje, kajti vsak učenec je stvarnost sama zase 

(Špoljar, 2004). Obstaja nekaj različic konstruktivizma, od katerih nekatere pojmujejo 
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nastajanje znanja kot individualni proces, nekatere kot socialni proces, nekatere pa se 

uvrščajo nekje med individualnim in socialnim nastajanjem znanja (Marn, 2006).  

Kot smo že omenili, za najpomembnejšega predstavnika konstruktivizma 20. stoletja 

velja Jean Piaget, ki meni, da znanja ni mogoče enostavno prenesti z učitelja na 

učenca, ampak je znanje aktiven proces konstrukcije znanja učenca samega (Papert 

in Harel, 1991). Piagetova teorija opisuje, po kakšnih fazah se pri otroku razvija 

mišljenje oziroma poznavanje sveta. Nudi nam predstavo o tem, kaj otroke pri določeni 

starosti zanima in česa so zmožni. Njihov način dojemanja sveta pri določeni starosti 

ni enak odraslim, ampak ima svojo integriteto in svojevrstno logiko, ki sovpada z 

njihovimi zmožnostmi in potrebami (Ackermann, 2001).  

Konstruktivistično poučevanje po Piagetu (Ackermann, 2001) sledi naslednjim 

smernicam: 

Poučevanje je vedno indirektno. 

Učenci ne ponotranjijo tega, kar slišijo. Vsak posameznik si slišano interpretira na svoj 

način glede na svoje predznanje in izkušnje. Kar smo jim sporočili, preoblikujejo.  

Transmisijski model prenašanja znanja od učitelja do učenca ne deluje. 

Znanje ni informacija, ki jo lahko prenesemo od ene osebe do druge tako, da jo 

zakodiramo in pošljemo, prejemnik pa jo dešifrira in veselo uporablja. Ravno nasprotno 

– znanje pridobivamo z izkušnjami oziroma interakcijami z ljudmi, stvarmi in svetom 

okoli nas.  

Teorija učenja, ki ne upošteva upiranja učenju, nima smisla. 

Po Piagetu imajo otroci dobre razloge, da ne opustijo svojih pogledov na svet. 

Konceptualno razmišljanje se namreč ves čas spreminja.  

Skupni temelj konstruktivistične teorije je torej, da usvajanje znanja ni transmisija 

znanja ali pomnjenje podatkov, ampak je konstruiranje, izumljanje in samostojno 

razlaganje podatkov. Učenci na ta način ustvarjajo novo, njim razumljivo znanje na 

podlagi svojega predhodnega znanja, izkušenj, stališč, vrednot, osebnostnih lastnosti 

in okolja (Marn, 2006). 

3.1.2  Konstrukcionizem 

 

Konstrukcionizem je učna teorija, ki jo je razvil ameriški matematik, računalnikar 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«. Vendar pa ni dovolj, da le nekaj delamo, ampak moramo izdelek tudi deliti z 

drugimi, jim razložiti, kako deluje in narediti lastno refleksijo izdelka. Konstrukcionizem 

je Papert razvil na podlagi Piageteve konstruktivistične pedagoške teorije. 

Papert je spoznal Jeana Piageta med pisanjem svojega doktorata v Parizu. Kasneje 

je tudi delal pod njegovim vodstvom na Univerzi v Ženevi. Piaget je navdihnil Paperta 
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s svojim delom na področju otroškega dojemanja sveta – otroci sveta ne dojemajo kot 

pomanjšani odrasli ali prazne vreče, ampak kot aktivni agenti v interakciji s svetom, ki 

gradijo in razvijajo teorije (Blikstein, b.d.). Učenci namreč ne morejo dobiti idej, ampak 

jih lahko le zgradijo. Po konstrukcionistični teoriji naj bi učenci lažje in hitreje gradili 

nove ideje, kadar so aktivno vključeni v izdelavo nekega izdelka. To je lahko robot, 

pesem, peščeni grad ali računalniški program, o katerem učenci razmišljajo in ga delijo 

z drugimi. Konstrukcionizem je torej preplet dveh vrst konstrukcije: konstrukcije znanja 

in konstrukcije izdelkov (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 in Harel, 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 matematiki je učencem navadno dan nek manjši problem, ki ga rešijo 

ali ne rešijo. Pri likovnem pouku pa so učenci izdelovali skulpture iz trdega mila. Vsak 

učenec je ustvarjal po svojem občutku in navdihu in ko je zazvonil zvonec, projekt še 

ni bil končan in niso ga kar opustili, ampak se je nadaljeval iz tedna v teden, dokler 

niso dobili končnih izdelkov. Papert je tedne hodil mimo učilnice in občudoval 

umetnost, ki je nastajala. Osupel je bil nad razliko med dogajanjem pri uri matematike 

in likovnim poukom. Pri likovni so imeli učenci čas za razmišljanje, sanjarjenje, 

ogledovanje, čas za dobivanje novih idej ali vztrajanje pri prvotni, čas za pogovor, 

ogled izdelkov drugih učencev in reakcije drugih na svoj izdelek. 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 in Harel, 1991, str. 4). 

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 in Harel, 1991). Učence način učenja, kjer je njihov odgovor 

lahko samo pravilen ali nepravilen, zavira v grajenju znanja. Kadar programiramo 

računalniške programe, namreč skoraj nikoli ne naredimo prav že prvič. Če hočemo 

biti uspešni programerji, se moramo naučiti reševanja problemov in razhroščevanja 

programov. Pri računalniškem programu ni vprašanje pravilnosti ali nepravilnosti 

programa, ampak prilagodljivost in popravljivost. Če bi se v šoli problemov lotevali na 

podoben način, bi končno premagali svoj strah pred človeško zmotljivostjo (Papert, 

1980). 

Eno izmed glavnih načel konstrukcionizma je, da učenci aktivno gradijo in preoblikujejo 

znanje glede na izkušnje. Učenci pri svojem delu in grajenju znanja uporabljajo 

oprijemljive (fizične) objekte. S pomočjo že usvojenega znanja in upravljanja 

oprijemljivih objektov širijo svoje znanje. Glavni ideji sta narediti proces razmišljanja in 
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učenja viden ter dopustiti sodelovanje med procesom in idejo skozi grajenje in 

preoblikovanje izdelka. Namesto da bi učitelj predaval ali narekoval korake do rešitve, 

je učitelj pri konstrukcionistični teoriji v vlogi pomočnika učenčevemu grajenju znanja 

(Papert in Harel, 1991).  

Za konstrukcionistični način učenja bi lahko rekli, da je minimalističen – cilj je 

poučevanje na takšen način, da s čim manj vodenega poučevanja učenci pridobijo kar 

največ znanja. Seveda tega ne moremo doseči tako, da preprosto zmanjšamo ure 

predavanj in vodenega učenja, ampak moramo spremeniti celoten potek grajenja 

znanja. Kot primer si lahko vzamemo afriški pregovor, ki pravi: ''Če je človek lačen, mu 

lahko daš ribo, ampak bolje je, če mu daš trnek in ga naučiš loviti ribe.'' 

Konstrukcionizem je zgrajen na prepričanju, da je za učence najboljše, če sami 

ugotovijo, kakšno znanje potrebujejo. Tako jih naučimo 'loviti ribe'. Znanje, ki ga učenci 

najbolj potrebujejo, je znanje, kako pridobiti čim več znanja. To učenje jim lahko kot 

pomočniki olajšamo z zagotavljanjem moralne, psihološke, materialne in intelektualne 

podpore (Papert, 1993).  

Če torej povzamemo glavne ideje konstrukcionizma, kot jih je zapisal Seymour Papert 

(Papert, 1999): 

1. Učenje tako, da nekaj delaš. 

Vsi se učimo bolje in hitreje, kadar je učenje del nečesa zanimivega. Še bolje 

se učimo, kadar uporabimo svoje novo pridobljeno znanje za izdelavo željenega 

izdelka.  

2. Tehnologija kot gradbeni material. 

Kadar imamo za izdelavo izdelka na voljo tehnologijo, lahko naredimo še bolj 

zanimive stvari. In največ se naučimo ravno pri njihovi izdelavi.  

3. Težka zabava. 

Kadar uživamo v svojem početju, se največ naučimo. Ampak zabava in uživanje 

ne pomenita nujno, da je to lahko doseči. Najboljša zabava je 'težka zabava', 

kadar se moramo za svoj uspeh potruditi in uporabiti vse svoje znanje. 

4. Učenje učenja. 

Večina ljudi ima zmotno prepričanje, da se lahko učimo le tako, da nas nekdo 

poučuje. Nihče te ne more naučiti vsega, kar rabiš vedeti in znati. Svoje učenje 

moraš vzeti v svoje roke.  

5. Vzemi si čas. 

Sistem v šoli je narejen na način, kjer učitelj ves čas učencem narekuje, kaj 

morajo delati. Posledično, če učenci ne dobijo navodil, se dolgočasijo in sami 

od sebe ne vedo, kaj morajo početi. V življenju pa ni tako – svoj čas si moraš 

razporediti sam, kar je včasih najtežji del učenja.  

6. Ne moreš narediti prav, ne da bi naredil narobe. 

Vse pomembne stvari navadno prvič ne delujejo, kot smo si zamislili. Da to 

popravimo, moramo skrbno analizirati, kje je šlo narobe in to popraviti. Včasih 

je potrebno narediti tudi kakšno neumnost, da potem lahko naredimo prav. Torej 

motiti se, je del učnega procesa. 



 Maja Ropret  MAGISTRSKO DELO 

21 
 

7. Sami delamo tisto, kar pričakujemo od učencev. 

Učenje je proces, ki traja ves čas našega življenja. Tekom življenja pridobivamo 

veliko izkušenj s podobnih nalog, ampak vsaka je unikatna. Ne moremo imeti 

prednastavljene ideje o tem, kako točno se bo neka stvar izpletla. V procesu 

učenja uživamo, vendar se zavedamo, da bo težko. Pričakujemo, da si bomo 

morali vzeti čas, da bomo naredili pravilno. Vsako težavo, na katero naletimo, 

vzamemo kot priložnost za učenje. Najboljša lekcija, ki jo lahko damo svojim 

učencem je, da nas vidijo, kako se borimo z izzivi pri usvajanju novega znanja.  

8. Vstopamo v digitalni svet, kjer je poznavanje digitalne tehnologije enako 

pomembno kot branje in pisanje. 

Učenje računalništva je pomembno za vse učence, toda najpomembnejši 

namen računalnikov je njihova uporaba za učenje o vsem drugem. 

 

3.1.3  Konstruktivizem s konstrukcionizmom 

 

V nadaljevanju bomo opisali, v čem sta si Piagetov konstruktivizem in Papertov 

konstrukcionizem podobna oziroma v čem se bistveno razlikujeta.  

Piaget in Papert oba spadata med konstruktiviste, saj vidita učence kot graditelje 

lastnih kognitivnih orodij in predstav realnosti. Prepričana sta, da sta znanje in svet 

okoli nas zgrajena in preoblikovana skozi osebno izkušnjo. Prav tako si delita idejo o 

grajenju znanja. Cilj kognitivne rasti je, da ljudje razširijo obstoječe znanje o svetu in 

poglobijo razumevanje sebe in svojega okolja.  

Kljub podobnim idejam pa sta si Piagetova in Papertova učna teorija zelo različni. Oba 

avtorja sta definirala inteligenco kot adaptacijo znanja, ki pomeni zmožnost 

vzdrževanja ravnotežja med stabilnostjo in spremenljivostjo, zaprtostjo in odprtostjo in 

kontinuiteto in raznolikostjo. Oba v pedagoških teorijah tudi vidita poskuse modeliranja 

spoprijemanja ljudi z vzdrževanjem tega ravnotežja. Vseeno pa je razlika v tem, da 

Piaget želi, da učenec zgradi notranjo stabilnost, medtem ko Papert spodbuja 

dinamičnost sprememb. Ideja Piagetove teorije je, da se otroci sčasoma ločijo od 

konkretnega sveta in razvijejo sposobnost mentalnega manipuliranja s simbolnimi 

objekti. Poudarja pomembnost kognitivnega razmišljanja v smislu interpretacije in 

organizacije sveta okoli nas. Z upoštevanjem te ideje posameznik ohranja notranjo 

strukturo in organizacijo, torej notranjo stabilnost. Ravno nasprotno pa je Papertovo 

mnenje, ki zagovarja idejo, da biti inteligenten pomeni biti povezan in biti občutljiv na 

raznolikost okolja. Meni, da je namesto opazovanja situacije z razdalje bolje, da se 

»potopimo«, prepustimo in povežemo s situacijo, saj jo le na ta način lahko celostno 

razumemo. Ključ do znanja je postati eno s predmetom poučevanja (Ackermann, 

2001). Papert je zelo kritičen do šol in vzgojiteljev, ki pri obravnavi snovi hitijo od 

konkretnega k abstraktnemu. Vsak poudarek na abstrakciji predstavlja oviro večini 

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

Avtorja se razlikujeta tudi v tipu otroka, ki predstavlja konstrukt znanja. Piagetov otrok 

je predstavnik najpogostejšega načina razmišljanja za svojo starost, kjer najpogostejši 
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način razmišljanja predstavlja razmišljanje mladega znanstvenika, katerega namen je 

vnos stabilnosti in reda v stalno spreminjajoči se svet. Otrok je notranje motiviran, 

radoveden, neodvisen osebek, katerega cilj ni raziskovanje samo, ampak užitek v tem, 

ko naredi korak nazaj, si naredi načrt dela in pripravi ustrezne instrumente in orodja, 

da lažje obvlada in nadzoruje neznane stvari. Uči se na lastnih izkušnjah. Papertov 

otrok se prav tako uči iz osebnih izkušenj, vendar pa se raje spoprime s konkretno 

situacijo. Uživa v raziskovanju novega, znanje pridobiva iz posameznih primerov in 

pravil ne posplošuje, rad je vključen v konkretne situacije in se jim ne umika 

(Ackermann, 2001).  
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4   OKOLJA ZA ZGODNJE POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA 

 

V tekočem poglavju bomo opisali okolja in pristope za zgodnje poučevanje 

računalništva. Aktivnosti, s katerimi spodbujamo razvoj računalniškega mišljenja, so 

zasnovane konstrukcionistično. Najprej bomo opisali aktivnosti, ki jih učenci izvajajo 

brez uporabe računalnika (angl. unplugged). Za prve korake v programiranje se 

pogosto uporabljajo blokovska programska okolja, kot je npr. ScratchJr. V sodobnih 

kurikulumih se pogosto uporablja programiranje robotov (npr. Sphero), kar popularno 

imenujemo tudi fizično računalništvo.  

 

4.1  RAČUNALNIŠTVO BREZ UPORABE RAČUNALNIKA 

 

Ideja o izvajanju aktivnosti s področja računalništva brez uporabe računalnika se je 

rodila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v sodelovanju Mika Fellowsa in Tima 

Bella. Računalništvo sta želela približati mlajšim otrokom na način, ki jim bo zanimiv in 

jih bo motiviral za vnaprejšnje šolanje. Da bi to dosegla, nista mogla le prinesti 

računalnika v razred in učencem pokazati primer počasnega in primer hitrega 

algoritma. Ideja je nato vodila v razvoj materiala in priprav aktivnosti, kot so karte za 

učenje binarnih števil, iskalni algoritmi, aktivnosti za različne načine urejanja in drugih 

(Bell, Rosamond in Casey, 2012).  

Projekt Computer Science Unplugged omogoča, da učencem predstavimo ideje iz 

računalništva brez uporabe računalnika. Aktivnosti so zasnovane kot igre, čarovniški 

triki ali tekmovanja, skozi katere učencem pokažemo, kakšen način razmišljanja se 

pričakuje od računalnikarja. Vse aktivnosti so tudi prosto dostopne na spletni strani 

scunplugged.org (Bell, Alexander, Freeman in Grimley, 2009). V Sloveniji pa imamo 

tudi svojo različico te spletne strani, ki je priredba CS Unplugged. Prevod in priredbo 

sta pripravila Irena in Janez Demšar. Prof. Demšar je profesor s Fakultete za 

računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Gradivo je nastalo ob didaktičnih in 

praktičnih nasvetih osnovnošolske učiteljice Irene Demšar (Vidra, b.d.). 

Aktivnosti vključujejo telesne aktivnosti, s katerimi učence spodbujamo, da se 

premikajo, tečejo, skačejo in se lovijo in na takšen način spoznavajo delovanje 

računalnika in procese znotraj njega. Učenci z izvajanjem aktivnosti razvijajo 

abstraktno razmišljanje, beležijo informacije iz okolja in razvijajo socialne veščine (Bell, 

Fellows in Witten, 1998).  

Tovrsten način spoznavanja računalništva in razvijanja računalniškega mišljenja se 

čedalje bolj uporablja pri uvodnih urah računalništva in je navdihnil tudi naše uvodne 

aktivnosti za zgodnje učenje računalništva. Zasnovali smo aktivnosti za premikanje 

objektov po karirastem papirju, ki jih je v sklopu diplomskega dela izdelala Anja Luštek 

(Luštek, 2015). Aktivnosti smo preoblikovali v obliko, ki je bila za nas najprimernejša 

in jo bomo kasneje podrobneje opisali.  
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4.1.1  Aktivnosti na karirastem papirju 

 

Kot že samo ime pove, gre za aktivnosti, ki se izvajajo na karirastem papirju. Učenci z 

ukazi upravljajo objekte v ravnini, ki je ponazorjena s karirastim papirjem. Karirast papir 

predstavlja mrežo kvadratov, po katerem učenci vodijo objekte od točke, ki je označena 

kot začetek, do točke, ki predstavlja cilj. Po mreži se premikajo z vnaprej dogovorjenimi 

ukazi. Z reševanjem nalog učenci bolje razumejo temeljne koncepte računalniškega 

mišljenja, kot so algoritmično razmišljanje, evalvacija, abstrakcija in generalizacija. 

Učenci se z izvajanjem nalog na karirastem papirju naučijo brati ukaze v pravilnem 

zaporedju in upoštevati njihov pomen. Naučijo se tudi samostojno zapisati zaporedje 

ukazov ter poiskati najoptimalnejšo pot (Luštek, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  VIZUALNO PROGRAMSKO OKOLJE SCRATCHJR NA TABLIČNIH 

RAČUNALNIKIH  

 

Z razvojem tehnologije in spodbujanjem zgodnjega učenja programiranja je nastalo 

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

Junior. V diplomskem delu smo ga podrobneje predstavili in opisali prilagoditve 

aplikacije za mlajše otroke, zato bomo v magistrskem delu le povzeli najpomembnejše 

lastnosti. 

Scratch Junior (v nadaljevanju ScratchJr) je prosto dostopno vizualno programsko 

okolje, ki je namenjeno uvajanju mlajših generacij v svet programiranja. Temelji na 

programskem jeziku Scratch, vendar je bil preoblikovan in nadgrajen v obliko, ki je 

primerna za otroke, stare med petimi in sedmimi leti. 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).  

Slika 1: Primer naloge iz premikanja po karirastem papirju. Vir: Luštek, 2017. 
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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 oz. figure (angl. characters) do premikanja, 

skakanja, plesa, petja in podobno. Posameznik lahko videz 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 raziskovalnih skupin DevTech z univerze Tufts (angl. 

Tufts University) pod vodstvom profesorice Marine Umaschi Bers, Lifelong 

Kindergarten iz MIT Media Lab pod vodstvom profesorja Mitchela Resnicka ter Playful 

Invention Company pod vodstvom Paule Bonta in Briana 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 načinu 

razmišljanja, ki je za posameznika, ki vstopa v svet programiranja novo, oz. različnim 

konceptualnim oviram, kot so napačna razumevanja delovanja programerskih 

konstruktov. 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 

Slika 2: Uporabniški vmesnik aplikacije ScratchJr 
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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). 

 

4.3  FIZIČNO RAČUNALNIŠTVO ZA ZGODNJE POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA 

 

Fizično računalništvo (angl. physical computing) je računalništvo, kjer se uporabljajo 

interaktivne fizične naprave, ki preko senzorjev zaznavajo okolico in se s pomočjo 

programske opreme odzivajo na svet okoli sebe (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku). 

Fizične naprave lahko izdelajo učenci sami iz žičk, uporov, stikal, senzorjev, 

mikrokrmilnikov itd. ali pa uporabimo katerega izmed kompletov za sestavljanje 

robotov (npr. LEGO Education WeDo, LEGO Mindstorms) ali že sestavljene bote 

(Sphero), ki imajo vgrajene senzorje za zaznavanje (Bukovec, 2018). Pri fizičnem 

računalništvu gre za povezovanje oziroma komuniciranje dveh svetov, to je fizičnega 

in virtualnega sveta tehnologije (Shaer in Hornecker, 2010). Fizično računalništvo 

spodbuja učence k razmišljanju in ustvarjalnosti, hkrati pa jim zaradi fizične oblike nudi 

takojšnjo povratno informacijo. Fizično računalništvo tudi omogoča učencem, da 

prenesejo znanje s področja matematike na druga področja znanja in ga uporabijo tudi 

v vsakdanjem življenju. Kot je povedal že Papert (Papert in Harel, 1991), je učenje 

najučinkovitejše, kadar tekom učenja izdelujemo nek izdelek, pa naj bo to robot, 

peščeni grad ali pesem.  

Študije so pokazale, da programiranje robotov lahko pomaga učencem razvijati 

sposobnosti reševanja problemov in širjenje znanja s področja programiranja, 

matematike in tehnike. Upravljanje in učenje z roboti je motivacijsko za učence in 

predstavlja zanimivo orodje za uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

razred in razvoj logičnih in govornih sposobnosti učencev. Cejka, Rogers in Portsmore 

(2006) so navedli več razlogov, zakaj bi bilo koristno za učence, da se v učni načrt 

vključijo tudi poglavja iz fizičnega računalništva. Ker naš svet preplavlja tehnologija, je 

pomembno, da učencem omogočimo stik z njo že v zgodnjih letih in jim jo tako 

približamo, da se ob uporabi počutijo udobno in so o njej ustrezno poučeni. 

Vključevanje fizičnega računalništva v vrtce, osnovne in srednje šole pomaga 

učencem, da v izbrani poklic vstopijo tehnološko pismeni.  

4.3.1  Sphero robot 

 

Za vključitev fizičnega računalništva v zasnovane aktivnosti na področju zgodnjega 

učenja računalništva, smo se odločili za uporabo Sphero robotov. Zaradi svoje 

preprostosti, dostopnosti in robustnosti, so se nam zdeli primerni za uporabo pri 

fizičnem računalništvu za mlajše učence. 
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Sphero je majhna robotska krogla, izdelana iz polikarbonske plastike. Poganjajo ga 

notranji motorji, ki mu omogočajo kotaljenje po ravni površini v poljubni smeri. 

Opremljen je z različnimi senzorji in odprtim dostopom API, ki mu omogoča 

komunikacijo z drugimi napravami preko bluetooth povezave. Spherota upravljamo s 

pomočjo aplikacije na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.  

Vsak Sphero robot ima naslednje funkcije: 

- Kotaljenje: robot se pri določeni hitrosti in usmeritvi kotali za čas, ki ga določimo. 

- Spreminjanje barv: robotu lahko določimo poljubno osvetlitev. 

- Senzorji:  

o IMU (inercialna merilna enota) – namenjena stabilizaciji robota tekom 

premikanja. Vsebuje pospeševalnik in girometer, ki robotu omogočata 

zaznavo prostega pada, skakanja in človeškega ravnanja z robotom. 

o Detektor trkov  

Lokator – omogoča informacijo o 2D lokaciji in hitrosti robota. 

- Bluetooth: z zunanjimi napravami, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, 

se robot poveže preko bluetooth povezave. 

- Programski jeziki robota: robot podpira 3 programske jezike: 

o Macros 

o OrbBasic 

o Oval  

Za uporabo na tabličnih računalnikih nam je na voljo aplikacija SpheroEdu, ki nam 

ponuja možnost upravljanja Spherota v treh različnih načinih, in sicer: programiranje z 

risanjem, s sestavljanjem programskih blokov ali z vnašanjem kode v tekstovni obliki. 

(About Sphero, b.d.)  
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5   RAZISKAVA 

 

Kot učitelji in starši si želimo, da bi naši učenci in otroci računalniško tehnologijo 

dojemali kot nekaj, kar obvladujejo in jim koristi pri usvajanju novih znanj ter kot nekaj, 

s čimer se lahko izražajo in ustvarjajo svoje lastne izdelke. Računalniško mišljenje 

poleg branja, pisanja in računanja v današnjem času predstavlja eno izmed glavnih 

načinov reševanja problemov, ki jih mora obvladati vsak sodoben posameznik. Da pa 

učenci pridejo do takšne sposobnosti mišljenja, jim je potrebno pomagati pri razvijanju 

računalniških konceptov in jim z ustrezno računalniško prakso (aktivnostmi) pokazati 

računalniško perspektivo. Zgodnje učenje računalništva, ki vključuje prve korake v 

programiranje oz. kodiranje, je v Sloveniji dokaj novo področje poučevanja in učiteljem 

primanjkuje izkušenj, učnih gradiv in idej za aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali z učenci.  

Že v okviru diplomskega dela smo podrobneje predstavili zgodnje učenje 

programiranja s programskim jezikom ScratchJr, opisali aktivnosti, s katerimi smo z 

učenci naredili prve korake v svet programiranja, predstavili njihovo interpretacijo 

programov in opisali, kje smo naleteli na težave pri razumevanju ukaznih blokov in 

programov. V magistrskem delu pa bomo predstavili učne aktivnosti, ki so namenjene 

zgodnjemu učenju programiranja, skozi problemski pristop, ki temelji na raziskovanju 

teme ''vesolje''. Tema je sama po sebi privlačna za učence prvega in drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Delavnico smo zasnovali konstrukcionistično. Namenjena je 

bila učencem, ki so sodelovali na poletni šoli. Zasnovali smo aktivnosti, ki temeljijo na 

treh različnih pristopih: računalništvo brez računalnika, programiranje v ScratchJr in 

fizično računalništvo s Spherom. Opisali bomo, katere računalniške koncepte smo 

pričakovali, da se bodo razvijali s posamezno aktivnostjo. Najprej bomo predstavili 

uvodne aktivnosti za prve korake v svet programiranja, nato pa se bomo osredotočili 

na aktivnosti, s katerimi učenci z določenim predznanjem na področju programiranja 

nadgrajujejo svoje znanje. Zanimalo nas bo, ali učenci s pomočjo zasnovanih učnih 

aktivnosti izboljšajo svoje znanje iz programiranja in ali dosegajo standarde glede na 

program K-12 CS, kar bomo preverili s pred in po testom.  

5.1  CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali učenci s pomočjo izvajanja zasnovanih učnih 

aktivnosti razvijajo in nadgrajujejo računalniško mišljenje.  

Skozi magistrsko delo bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali učenci z izvajanjem načrtovanih učnih aktivnosti izboljšajo svoje znanje iz 

uvodnih programerskih konceptov? 

2. Ali učenci z izvajanjem načrtovanih učnih aktivnosti znajo prebrati, zapisati in 

pravilno interpretirati zaporedje ukazov? 

3. Ali učenci z izvajanjem učnih aktivnosti razumejo razliko med končno in 

neskončno zanko in znajo uporabiti ustrezno vrsto zanke v konkretnem 

primeru? 
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4. Ali učenci z izvajanjem učnih aktivnosti znajo uporabljati dogodke? 

 

5.2   RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je temeljila na kvantitativni in kvalitativni metodi, kar imenujemo tudi 

mešana metoda raziskovanja. To je vrsta raziskave, pri kateri raziskovalci združujejo 

elemente kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa zaradi globljega in 

širšega razumevanja in potrjevanja pridobljenih rezultatov (Johnson, Onwuegbuzie in 

Turner, 2007). Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

empiričnega raziskovanja. Za zbiranje podatkov smo uporabili štiri različne tehnike, in 

sicer strukturiran intervju, delno strukturiran intervju, preizkus znanja in analizo 

projektov. 

Pri kvantitativni raziskavi smo uporabili inštrumenta pred- in potest. Učenci so reševali 

naloge, ki preverjajo zastavljene učne cilje. Pri kvalitativni raziskavi smo pridobili 

podatke s strukturiranim intervjujem, delno strukturiranim intervjujem in analizo 

projektov.  

Za prvo raziskovalno vprašanje smo uporabili podatke, ki smo jih pridobili tako, da smo 

učencem dali v reševanje predtest in potest. Rezultate smo primerjali in na podlagi 

tega prišli do ugotovitve, ali učenci nadgradijo svoje znanje iz poznavanja osnovnih 

programerskih konceptov. Tudi za drugo raziskovalno vprašanje smo uporabili 

rezultate s pred- in potesta. Za odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo izvedli 

dva delno strukturirana intervjuja z učenci, ki so imeli težave pri razumevanju končne 

in neskončne zanke. Prvega smo izvedli drugi dan, drugega pa četrti dan delavnice. 

Ugotovitve smo primerjali z analizo projektov iz programiranja v vizualnem 

programskem okolju ScratchJr. Za četrto raziskovalno vprašanje smo analizirali 

končne projekte učencev in ugotavljali, ali učenci pravilno uporabljajo dogodke.  

5.3  VZOREC 

 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu, v katerega smo 

zajeli udeležence delavnice ''V vesolje s ScratchJr'' poletne šole, ki smo jo julija 2018 

izvedli 4 študenti smeri Dvopredmetni učitelj Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Delavnica je bila organizirana v sklopu poletnih šol, ki jih organizira Fakulteta za 

računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Delavnico sem vodila sama pod 

mentorstvom dr. Irene Nančovske Šerbec.  

Delavnico smo izvajali od 9. julija do 13. julija 2018 na Fakulteti za računalništvo in 

informatiko v Ljubljani in je bila namenjena učencem, ki jih zanima računalništvo in 

želijo narediti prve korake v svet računalništva in programiranja. Delavnice se je 

udeležilo 18 učencev, od katerih smo pridobili 17 veljavnih rezultatov. Sodelovalo je 

16 učencev in 1 učenka. Povprečna starost otrok je bila 8,8 let.  
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Glede na to, da se poletne šole udeležujejo učenci, ki jih zanima področje 

računalništva, je večji del učencev že imelo izkušnje s področja uporabe vizualnih 

programskih jezikov. S pomočjo uvodnega intervjuja (priloga 1) smo ugotavljali, ali 

imajo učenci doma računalnik in tablični računalnik ter kakšne izkušnje imajo s 

področja računalništva. 

Ugotovili smo, da imajo vsi učenci doma možnost uporabe računalnika, 82 % učencev 

pa ima doma tudi možnost uporabe tabličnega računalnika. 65 % učencev že ima 

izkušnje s področja računalništva in programiranja, 35 % učencev pa izkušenj še nima.  

 

5.4  RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov bomo uporabili: 

- krajši strukturiran intervju ob začetku delavnice, s katerim bomo pridobili 

osnovne podatke o udeležencih in njihovih izkušnjah z računalništvom in 

programiranjem, 

- 2 preizkusa znanja, ki ju bomo pripravili na podlagi različnih oblik za pisno 

preverjanje znanja, 

- delno strukturiran intervju in  

- analizo projektov. 

 

12%

18%

47%

23%

Delež učencev glede na starost

7 let 8 let 9 let 10 let

Graf 1:Razdelitev učencev glede na starost 
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5.4.1  Preverjanje znanja 

 

5.4.1.1  Predtest 

 

Na začetku delavnice so učenci rešili predtest. Strukturiranemu intervjuju je sledilo  

preverjanje znanja (priloga 1).  

Strukturiran intervju je sestavljen iz dveh delov. Prvi se nanaša na učenčeve osnovne 

podatke (spol, starost …), drugi del pa na učenčeve predhodne izkušnje z 

računalništvom in programiranjem (sodelovanje pri računalniških krožkih, udeležba na 

poletni šoli, opis aktivnosti na računalniku ali tabličnem računalniku …). Intervju smo 

izvedli prvi dan poletne šole. 

Predtest je vseboval šest nalog. Ker se učenci še niso srečali s podobnim načinom 

preverjanja, sta bili na začetku že dve rešeni nalogi, s pomočjo katerih so učenci lažje 

razumeli način reševanja. Namen predtesta je bilo ugotavljanje predznanja učencev, 

ki se nanaša na razumevanje osnovnih programerskih konceptov pred izvajanjem 

aktivnosti. Preverjali smo naslednje učne cilje: 

1. Učenec zna slediti zaporedju ukazov. 

2. Učenec zna ustrezno dopolniti zaporedje ukazov. 

3. Učenec zna poiskati napako v zaporedju ukazov. 

4. Učenec razume pomen končne zanke, znotraj katere je en ukaz. 

5. Učenec razume pomen končne zanke, znotraj katere je več ukazov. 

Vse naloge so se nanašale na znanje iz premikanja figure oz. objekta po karirastem 

papirju, s tem da smo pri tretji in šesti nalogi namesto klasičnih ukazov uporabili ukazne 

bloke iz programskega jezika ScratchJr. Tako smo preverili, ali učenci znajo brati 

različne oblike ukaznih blokov in jim hkrati ponudili vpogled v programiranje s 

sestavljanjem grafičnih ukaznih blokov.  

Prva naloga je preverjala prvi učni cilj, druga naloga prvi in drugi učni cilj, tretja naloga 

tretji učni cilj, četrta naloga četrti učni cilj, peta naloga peti učni cilj in šesta naloga prvi, 

četrti in peti učni cilj. 

5.4.1.2  Potest 

 

Po zaključeni 5-dnevni delavnici so učenci rešili potest (priloga 2). Vseboval je 

preverjanje znanja, ki je bilo sestavljeno iz sedmih nalog. Prve štiri naloge so se 

nanašale na znanje iz premikanja figure po karirastem papirju, peta in šesta naloga sta 

preverjali znanje iz programiranja v ScratchJr, sedma naloga pa je preverjala znanje 

iz fizičnega programiranja robotka Sphero. Prve štiri naloge so preverjale enake učne 

cilje kot predtest, tri naloge pa so preverjale še dodatne učne cilje: 

6. Učenec razume pomen neskončne zanke.  

7. Učenec prepozna situacijo, v kateri mora uporabiti končno ali neskončno zanko. 

8. Učenec prepozna zaporedje ukazov iz besedila in ga zapiše kot program. 
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9. Učenec za upravljanje smeri gibanja robotka Sphero uporablja kote.  

10. Učenec za upravljanje trajanja izvajanja ukaza robotka Sphero uporablja 

sekunde.  

11. Učenec zna slediti zaporedju ukazov, ki predstavljajo premikanje robotka 

Sphero. 

Prva, druga, tretja, četrta in sedma naloga so se nanašale na znanje iz premikanja po 

karo papirju, s tem da smo pri tretji in četrti nalogi namesto klasičnih ukazov uporabili 

ukazne bloke iz programskega jezika ScratchJr, pri sedmi pa ukazne bloke iz 

programskega jezika SpheroEdu. Peta in šesta naloga pa sta zahtevali znanje iz 

programiranja. 

Prva naloga je preverjala prvi in peti učni cilj, druga naloga prvi in četrti učni cilj, tretja 

naloga tretji in četrti učni cilj, četrta naloga prvi in četrti učni cilj, peta naloga šesti in 

sedmi učni cilj, šesta naloga osmi učni cilj ter sedma naloga deveti, deseti in enajsti 

učni cilj.  

5.4.2  Delno strukturiran intervju  

 

Delno strukturiran intervju smo izvedli z učenci, ki so se reševanja nalog lotevali na 

način, iz katerega ni bilo razvidno, ali gre za pravilno razumevanje računalniških 

konceptov. Med izvajanjem nalog na karirastem papirju nas je za posameznega 

učenca zanimalo, na kakšen način razume zaporedje ukazov; ali zna pravilno prebrati, 

slediti, zapisati zaporedje ukazov, ki figuro privede od začetne podane do določene 

pozicije. Ko smo začeli obravnavati zanke, nas je zanimalo, kako učenci dojemajo 

pomen končne in neskončne zanke, kakšen zapis zaporedja ukazov z zankami jim je 

najbolj domač in v katerih primerih uporabe zank delajo največ napak. Pri fizičnem 

programiranju nas je zanimalo, na kakšen način se učenci lotevajo reševanja 

problemov ob morebitnih napakah v programu in kako se soočajo z uporabo kotov za 

spreminjanje smeri gibanja Spherota. Pri programiranju na tabličnih računalnikih v 

programskem jeziku ScratchJr pa nas je zanimalo, na kakšen način učenci dojemajo 

koncept končne in neskončne zanke in načini uporabe le-teh. Prvi del delno 

strukturiranega intervjuja smo izvedli drugi dan, drugi del pa četrti dan delavnice. 

5.4.3  Analiza projektov 

 

Z analiziranjem projektov, izdelanimi v vizualnem programskem okolju ScratchJr smo 

skušali ugotoviti, ali učenci usvojijo razumevanje programerskih konceptov (zaporedje 

ukazov, končna in neskončna zanka, dogodki) in ali jih znajo smiselno uporabiti v 

nalogi.  

5.5  IZVEDBA RAZISKAVE 

 

Pripravili smo aktivnosti, preko katerih lahko učenci razvijajo svoje računalniško 

mišljenje. Sprva je bila ideja delavnice narediti prve korake v svet računalništva za 

učence brez predznanje s tega področja. Kasneje se je izkazalo, da so imeli vsi 
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udeleženci že nekaj predznanja s področja računalništva in programiranja, zato smo 

delavnico in raziskavo temu prilagodili. Nabor aktivnosti smo ustrezno razširili in tako 

so nekatere izdelane aktivnosti namenjene prvim korakom v svet programiranja, druge 

pa nadgradnji znanja in usvajanju novih konceptov iz programiranja. 

5.5.1  Opis aktivnosti računalništvo brez računalnika 

 

5.5.1.1  Abeceda 

 

Navodila: Na tleh izdelamo kvadratno mrežo velikosti 5 x 5 polj. Na vsakem polju je 

ena črka slovenske abecede. Črke so po mreži lahko razporejene zaporedno ali 

naključno. Mi smo se odločili, da bomo črke razporedili zaporedno, da se učenci ne 

ukvarjajo z iskanjem črk (razvijajo občutek, kje približno se nahaja željena črka) in 

hkrati vadijo abecedo. Z učenci se dogovorimo za začetno polje. Za premikanje po 

mreži uporabljamo ukaze korak naprej, korak nazaj, korak levo, korak desno in počep. 

Ukaz počep uporabimo, kadar želimo določeno črko izbrati. Z učenci se dogovorimo, 

kako bi ukaz zapisali simbolno. Ves čas aktivnosti smo obrnjeni v isto smer.  

Potek aktivnosti: Učitelj z učenci izbere besedo, ki jo želi izpisati. Učitelj se postavi na 

začetno polje. Učenci narekujejo ukaze, ki jih učitelj izvaja na kvadratni mreži. Ko 

učenci spoznajo potek aktivnosti, aktivnost izvajajo v parih; prvi učenec narekuje 

zaporedje ukazov, drugi učenec ukaze izvaja na mreži. Ostali učenci sledijo dogajanju 

in opozarjajo na morebitne napake. Po nekaj ponovitvah, ko učenci usvojijo potek 

aktivnosti, učitelj začne zapisovati ukaze na tablo. Z učenci komentirajo način zapisa 

zaporedja ukazov na tablo in njegovo pravilnost.  

Nadgradnja: Kadar se moramo do neke črke pomakniti za več korakov v isti smeri, 

učenci večkrat zaporedoma uporabijo enak ukaz, na primer korak naprej, korak naprej, 

Slika 3: Učenci pri izvajanju aktivnosti Abeceda 
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korak naprej, korak naprej. Da bi zmanjšali število ukazov in poenostavili zapis, učence 

vprašamo, kako bi takšno zaporedje ukazov skrajšali oziroma podali v krajši obliki. 

Učenci ugotovijo, da lahko v takšnem primeru podamo ukaz ''naredi štiri korake naprej'' 

in tako uporabijo končno zanko. Učenci ugotovijo, da če se nek ukaz večkrat ponovi, 

lahko že na začetku povemo, kolikokrat naj izvedemo isti ukaz. Dogovorimo se o 

načinu simbolnega zapisa zanke.  

Primeri nalog (vse naloge lahko izvedemo brez končne zanke ali z njeno uporabo): 

- Učenci izpišejo svoje ime. 

- Učenci izpišejo ime poljubnega sošolca.  

- Učencem na tablo napišemo simbolno zaporedje ukazov, ki ga morajo 

dešifrirati. 

- Učenec na tablo napiše simbolno zaporedje ukazov, ki ga morajo sošolci 

dešifrirati. 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- izvajanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov, 

- simbolnega zapisa zaporedja ukazov, 

- uporabe končne zanke in 

- dešifriranja simbolnega zapisa zaporedja ukazov. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo opisati, pojasniti in dokumentirati računalniške procese in rešitve 

z ustrezno terminologijo glede na ciljno publiko in namen. 

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  
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Nasveti: Učenci prvega 

vzgojno-izobraževalnega 

obdobja imajo navadno težave 

s poznavanjem leve in desne 

strani. V ta namen lahko na 

tabli označimo levo in desno 

stran, lahko pa si tudi na roki 

označijo s črkama 'L' in 'D', 

katera roka je desna in katera 

leva. Lahko jim pokažemo tudi  

zvijačo s palcem in kazalcem 

na vsaki roki, s pomočjo katerih 

je možno nakazati črko 'L' na 

levi roki in črko 'D' na desni roki.  

 

5.5.1.2  Igra ''Če in sicer'' 

 

Navodila: Učenci stojijo v krogu. Učitelj prebere neko trditev in če trditev za učenca 

velja, mora izvesti ustrezno akcijo, sicer pa ne naredi nič.  

Potek aktivnosti: Učitelj bere trditve. Če trditev za učenca velja, izvede ustrezno akcijo, 

sicer ne naredi nič.  

Nadgradnja: Vključimo trditve, ki vsebujejo tudi ukaz 'sicer'. V tem primeru morajo 

učenci, za katere trditev ne velja, izvesti ustrezno akcijo. 

Primeri nalog: 

- Če imaš brata, zaploskaj. 

- Če imaš sestro, dvakrat zaploskaj. 

- Če imaš rad poletje, se glasno zasmej.  

- Če imaš rad poletno šolo, zavpij ''HURA''.  

- Če imaš rad čokolado, reci ''njam njam''.  

- Če nimaš oblečene modre majice, dvakrat poskoči na mestu. 

- Če nimaš rad špagetov, pocukaj soseda za lase. 

- Če rad bereš, dvigni desno roko, sicer dvigni levo roko. 

- Če imaš doma psa, zalajaj, sicer zamijavkaj. 

- Če ti je bila igra všeč, teci en krog po razredu, sicer se usedi na svoje mesto.  

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- pomena pogojnega stavka. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

Slika 4: Primer simbolnega zapisa zaporedja ukazov 
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- Učenci znajo zagovarjati svoja stališča in stališča svojih kolegov. 

- Učenci znajo sodelovati v skupini, katere člani imajo raznolike poglede na stvari, 

sposobnosti in osebnosti. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci znajo oceniti ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

- Učenci znajo pridobiti skupne značilnosti iz množice medsebojno povezanih 

procesov. 

- Učenci znajo zbrati, organizirati in pravilno interpretirati veliko količino podatkov.  

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

Nasveti: Igra je namenjena spoznavanju učencev. Lahko jo prilagodimo na poljubno 

temo in naredimo učencem zanimivo glede na njihov interes in starost.  

5.5.1.3  Izdelava poljubnega (računalniškega ali neračunalniškega) izdelka  

 

Navodila: Učitelj se odloči (lahko tudi skupaj z učenci), kaj bo predmet izdelave. 

Priskrbeti je potrebno vse potrebščine za izdelavo izdelka. Učence razdelimo v skupine 

ali pare, lahko pa delajo tudi samostojno. Učencem podamo navodila poteka izdelave: 

učenci morajo narisati skico izdelka in napisati seznam potrebščin za izdelavo. Ko 

imajo to narejeno, učitelju predstavijo, kaj bodo izdelovali, razložijo skico izdelka in 

kako se bodo lotili izdelave. Učitelj jim da potrebščine, ki so napisane na načrtu. Nato 

se učenci lotijo izdelave izdelka.  

Potek aktivnosti: Učence razdelimo v skupine po tri učence. Izdelati morajo raketo. Na 

voljo imajo različne potrebščine (karton, papir, flomastre, barvice, plastenke, škarje, 

lepilo, tulce od toaletnega papirja, aluminijasto folijo …). Učencem razdelimo liste, na 

katere morajo narisati načrt rakete, označiti posamezne dele rakete in napisati seznam 

potrebščin. Ko imajo to narejeno, svojo idejo predstavijo učitelju. Razložijo mu pomen 

skice rakete (naštejejo sestavne dele rakete) in pojasnijo, kako bodo posamezen del 

izdelali. Učitelj jim priskrbi potrebščine in učenci se lotijo izdelave. Ko je izdelek 

dokončan, ga predstavijo sošolcem. 

Nadgradnja: Učenci se v skupini dogovorijo o imenu skupine. Skrivno ime s simboli 

zapišejo na tablo, sošolci pa morajo kodo dešifrirati. 

Primeri nalog:  
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- izdelava rakete, 

- izdelava sončnega sistema, 

- izdelava ptičje hišice … 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- načrtovanja izdelave, 

- razmisleka o sestavnih delih končnega izdelka, 

- načrtovanja potrebščin, 

- ocenjevanja delovanja izdelka in 

- spreminjanja obstoječega izdelka z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo vključiti različne poglede drugih pri ustvarjanju in razvijanju 

računalniških izdelkov. 

- Učenci znajo obravnavati potrebe različnih končnih uporabnikov tekom 

ustvarjanja računalniškega izdelka z namenom široke dostopnosti in 

uporabnosti. 

- Učenci znajo zagovarjati svoja stališča in stališča svojih kolegov. 

- Učenci znajo sodelovati v skupini, katere člani imajo raznolike poglede na stvari, 

sposobnosti in osebnosti. 

- Učenci se znajo dogovoriti o pričakovanjih in normah skupine ter pravični 

razdelitvi dela. 

- Učenci znajo sprejeti in podati konstruktivno povratno informacijo. 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo načrtovati razvoj računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

- Učenci znajo sistematično testirati različne načine uporabe računalniškega 

izdelka. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci za izdelavo izdelkov znajo slediti zaporedju ukazov. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 
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- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in z namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

Nasveti: Učence z načrtovanjem izdelka spodbudimo k razmisleku o sestavnih delih 

izdelka in načinu izdelave. Če tekom izdelave ugotovijo, da jim kakšen del vseeno 

manjka in nam razložijo, kaj točno jim manjka in zakaj na to niso pomislili prej, jim 

omogočimo dodatne potrebščine. 

 

 

 

5.5.1.4  Simon reče (angl. Simon Says) 

 

Navodila: Nekdo predstavlja Simona, ki govori različne ukaze. V primeru, ko je na 

začetku ukaza fraza 'Simon reče', potem ukaz, ki sledi, izvedemo, drugače pa ne. 

Izpade oseba, ki ne sledi navodilom (Simon says, 2018). 

Potek aktivnosti: Učitelj predstavlja Simona in govori različne ukaze. Pred nekaterimi 

ukazi je fraza 'Simon reče', pred drugimi pa ne. Učenci sledijo ukazom in izpolnijo tiste, 

pred katerimi je fraza 'Simon reče'. Kdor izpolni tudi ukaz, pred katerim te fraze ni, 

izpade. Zmaga tisti učenec, ki je pravilno sledil vsem navodilom, vsi ostali učenci pa 

so izločeni. Če se v zadnjem krogu izločijo vsi učenci, zmaga Simon. Kasneje se lahko 

vloge zamenjajo in namesto učitelja povabimo učenca, ki govori zaporedje ukazov. 

Nadgradnja: Ukaze lahko podajamo tudi v kakšni drugačni obliki, na primer blokovsko 

zaporedje ukazov. Dogovorimo se, kateri blok predstavlja frazo 'Simon reče', na primer 

rumen blok z zeleno zastavico, ki označuje začetek programa v ScratchJr. V primeru, 

kadar je na začetku ukaza rumen blok z zeleno zastavico, ukaz izvedemo, drugače pa 

ne.  

Primeri nalog: 

- Simon reče: ''Roke gor'', 

- Simon reče: ''Naredi obrat v desno'', 

- Simon reče: ''Naredi obrat v levo'', 

Slika 5: Učenci pri izdelavi rakete 
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- Simon reče: ''Dotakni se nosu'', 

- Simon reče: ''Dvakrat poskoči na mestu'', 

- Simon reče: ''Roke gor'', Simon reče: ''Roke dol'', roke gor. 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- sledenja navodilom, 

- sledenja zaporedju ukazov, 

- razbiranja pomembnih informacij iz navodil, 

- pomembnosti ''triggerja'' (znak, ki povzroči, da se nekaj izvede) 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci znajo oceniti, ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci razumejo, da nas različni algoritmi lahko pripeljejo do enakega 

končnega rezultata. 

Nasveti: Učencem omogočimo, da se menjavajo v vlogi Simona. Lahko se zgodi, da 

imajo težave pri iskanju idej ukazov, zato imamo pripravljen list z napisanimi ukazi. Če 

igra traja predolgo in učencem postaja dolgčas, vse preostale oznanimo za 

zmagovalce in igro zaključimo.  

5.5.1.5  Ples 

 

Navodila: Učitelj ima pripravljeno multimedijsko predstavitev v poljubnem programu 

(npr. MS Office PowerPoint). Na projekcijskem platnu prikazujemo zaporedje ukazov 

in predvajamo glasbo, učenci pa morajo zaporedje ukazov pravilno prebrati, 

interpretirati in izvesti v obliki plesa. 

Potek aktivnosti: Učitelj z učenci najprej komentira vse ukazne bloke in učence 

povpraša o njihovem pomenu. Ko poznajo vse ukaze, skupaj pogledajo prvi primer 

zaporedja ukazov. Učenci in učitelj izvedejo zaporedje ukazov ob glasbeni spremljavi. 

Učitelj ob plesu opazuje učence in tako vidi, kdo zna pravilno izvesti zaporedje ukazov. 

Na začetku je zaporedje ukazov sestavljeno iz lažjih elementov, kasneje lahko 

vključimo tudi uporabo končne zanke.  
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Nadgradnja: Učence vpeljemo v uporabo neskončne zanke – z učenci se pogovorimo 

o tem, kdaj se izvaja ples. Učenci ugotovijo, da se program izvaja, kadar se predvaja 

glasba. V zaporedje ukazov tedaj lahko vključimo neskončno zanko. To je zanka, ki 

označuje izvajanje ukaznega bloka ali zaporedja ukaznih blokov, neštetokrat. Torej, 

dokler ne ustavimo izvajanja programa.  

Zaporedje ukazov lahko podajamo na različne načine. Prvega smo že spoznali, drugi 

način je pa sledeči: na tabli so nalepljeni ali narisani ukazni bloki. Učitelj (ali kasneje 

tudi učenci) pokaže na določen ukaz, ki ga morajo učenci izvesti. Kadar pred blokom 

pokaže na številko, to označuje uporabo končne zanke. Način podajanja zaporedja 

ukazov in uporabe zank lahko prilagajamo po lastni želji in po dogovoru z učenci.  

Primeri nalog:   

Slika 6: Učenci pri izvajanju aktivnosti Ples 

Slika 7: Primer nabora ukazov za izvajanje aktivnosti Ples 
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Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- izvajanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov in 

- uporabe končne in neskončne zanke. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo obravnavati potrebe različnih končnih uporabnikov tekom 

ustvarjanja računalniškega izdelka z namenom široke dostopnosti in 

uporabnosti. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in z namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

Nasveti: Aktivnost je namenjena zabavi in hkrati vadenju interpretacije zaporedja 

ukazov. Z učenci moramo pred aktivnostjo pojasniti vse ukazne bloke in se dogovoriti 

o podajanju zaporedja ukazov. Če med izvajanjem zaporedja ukazov prihaja do veliko 

napak med učenci, povabimo vsak krog enega učenca, da glasno narekuje prebrano 

zaporedje ukazov. 

5.5.2  Opis aktivnosti iz fizičnega računalništva z roboti Sphero 

 

5.5.2.1  Potovanje po mreži planetov 

 

Navodila: Učence razdelimo v skupine po tri ali štiri člane. Vsaka skupina dobi mrežo 

planetov (na sliki), tablični računalnik in robota Sphero. Učenci morajo na mreži 

planetov opravljati različne naloge tako, da se po poljih mreže premikajo s Spherom.  

Potek aktivnosti: Učitelj vsaki skupini razdeli potrebščine. Če se učenci z roboti Sphero 

tokrat srečajo prvič, jim učitelj pokaže, kako se robot prižge in aplikacijo SpheroEdu na 

tabličnem računalniku, ki jo uporabljajo za njegovo upravljanje. Nato učencem pustimo 

nekaj časa za prosto raziskovanje aplikacije in upravljanje Sphera. Učencem razdelimo 

ali pa napišemo na tablo naloge, ki jih morajo izvesti s premikanjem po kvadratni mreži, 
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le da tokrat za premikanje namesto sebe uporabljajo Sphera. Učenci programirajo 

Sphera tako, da se premika po določenih poljih in opravlja naloge. Če pride na polje s 

črno luknjo, ga ta posrka vase in morajo začeti znova. Vsak učenec v skupini ima svojo 

vlogo: narekovanje zaporedja ukazov, sestavljanje zaporedja ukazov, ugotavljanje 

pravilnosti sestavljenega zaporedja ukazov. Če pride do napake, je naloga vseh članov 

skupine, da napako odkrijejo in popravijo. Z vsako naslednjo nalogo se vloge članov 

zamenjajo.  

 

Slika 8: Učenci ob izvajanju aktivnosti Potovanje po mreži planetov 

Nadgradnja: Učence spodbujamo k iskanju najkrajše poti. 

Primeri nalog: 

- Sphero potuje od Zemlje do Lune, 

- Sphero potuje do Lune in se vrne na začetno mesto, 

- Sphero potuje do X planeta, 

- Sphero obišče dva planeta, 

- Sphero potuje do postaje z gorivom in nadaljuje pot do planeta X, 

- Sphero obišče planeta Venera in Mars in na vsakem spremeni barvo, 

- Sphero obišče vse planete in na vsakem spremeni barvo ali spusti nek zvok, 

- skupina prejme neko zaporedje ukazov in mora ugotoviti, do katerega planeta 

vodi, 

- skupina prejme zaporedje ukazov, ki bi morala Sphera voditi do planeta X in ga 

vrniti nazaj na Zemljo, vendar vsebuje napako: 

o Kam zaporedje pripelje Sphera? Ga res pripelje na planet X? 



 Maja Ropret  MAGISTRSKO DELO 

43 
 

o Kako bi popravili zaporedje ukazov, da bi Sphero prišel do planeta X in 

se vrnil na Zemljo? 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- načrtovanja poti, 

- iskanja optimizirane poti, 

- programiranja v aplikaciji SpheroEdu, 

- sestavljanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov, 

- pomena upravljanja hitrosti in usmeritve pri programiranju Sphera, 

- ocenjevanja pravilnosti zaporedja ukazov in 

- iskanja in odpravljanja napak v zaporedju ukazov. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo vključiti različne poglede drugih pri ustvarjanju in razvijanju 

računalniških izdelkov. 

- Učenci znajo zagovarjati svoja stališča in stališča svojih kolegov. 

- Učenci znajo sodelovati v skupini, katere člani imajo raznolike poglede na stvari, 

sposobnosti in osebnosti. 

- Učenci se znajo dogovoriti o pričakovanjih in normah skupine ter pravični 

razdelitvi dela. 

- Učenci znajo sprejeti in podati konstruktivno povratno informacijo. 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo oceniti ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

- Učenci znajo oceniti pomembnost obstoječih tehnoloških funkcionalnosti in jih 

vključiti v nove izdelke. 

- Učenci znajo ustvariti module (programe, ki jih lahko uporabijo večkrat v 

procesu ustvarjanja). 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

- Učenci znajo sistematično testirati različne načine uporabe računalniškega 

izdelka. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 
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- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in iz namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

- Učenci razumejo, da nas različni algoritmi lahko pripeljejo do enakega 

končnega rezultata. 

- Učenci razumejo pomen spremenljivk, zank, pogojnega stavka in dogodkov in 

jih znajo uporabljati.  

- Učenci razumejo, da je računalniška tehnologija lahko uporabljena za zabavo 

ali kot orodje za izdelavo nečesa novega. 

- Učenci poznajo načine komunikacije in delitev svojih izdelkov preko 

računalniških naprav. 

- Učenci vedo, kaj pomeni varnost na spletu in so seznanjeni z varno uporabo 

računalniških naprav. 

Nasveti: Učencem vnaprej povemo omejitev hitrosti, pri kateri še lahko uporabljajo 

Sphera, sicer se aktivnost lahko spremeni v igro. 

5.5.2.2  Labirint 

 

Navodila: Učence razdelimo v skupine po 

tri ali štiri člane. Vsaka skupina dobi 

tablični računalnik, robota Sphero, merilni 

trak, list in svinčnik. Učitelj učencem 

pokaže labirint, ki ga morajo prevoziti s 

Spherom v čim krajšem času. Skupina, ki 

Sphera pripelje do konca v najkrajšem 

času, zmaga.  

Potek aktivnosti: Učitelj vsaki skupini 

razdeli potrebščine in določi čas, ki je 

namenjen izvajanju aktivnosti (npr. 90 

min). Vsaka skupina ima na voljo 10 minut 

časa, da si podrobno ogleda labirint, 

nariše načrt labirinta in izmeri vse 

potrebne razdalje. Nato se učenci po 

skupinah lotijo programiranja. Sphera 

morajo pripeljati od začetnega mesta do 

cilja v čim krajšem času. Vsaka skupina 

ima pred tekmovanjem na voljo 3 poizkuse 

na labirintu, da preizkusijo delovanje 

programa in odpravijo morebitne napake. 

Ko se čas izteče, vsaka skupina pokaže 
Slika 9: Učenci ob izvajanju aktivnosti Labirint 
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svoj program in zapelje Sphera skozi labirint, medtem ko učitelj meri čas. Skupina, ki 

ji uspe prepeljati labirint v najkrajšem času, je zmagovalna. 

Nadgradnja: Zahtevnost labirinta lahko prilagajamo sposobnosti učencev in času, 

namenjenemu izvajanju aktivnosti. 

Primeri nalog: Poljuben labirint. 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- načrtovanja poti, 

- iskanja optimizirane poti, 

- programiranja v aplikaciji SpheroEdu, 

- sestavljanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov, 

- pomena upravljanja hitrosti in usmeritve pri programiranju Sphera, 

- ocenjevanja pravilnosti zaporedja ukazov in 

- iskanja in odpravljanja napak v zaporedju ukazov. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo vključiti različne poglede drugih pri ustvarjanju in razvijanju 

računalniških izdelkov. 

- Učenci znajo zagovarjati svoja stališča in stališča svojih kolegov. 

- Učenci znajo sodelovati v skupini, katere člani imajo raznolike poglede na stvari, 

sposobnosti in osebnosti. 

- Učenci se znajo dogovoriti o pričakovanjih in normah skupine ter pravični 

razdelitvi dela. 

- Učenci znajo sprejeti in podati konstruktivno povratno informacijo. 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo oceniti, ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

- Učenci znajo oceniti pomembnost obstoječih tehnoloških funkcionalnosti in jih 

vključiti v nove izdelke. 

- Učenci znajo ustvariti module (programe, ki jih lahko uporabijo večkrat v 

procesu ustvarjanja). 

- Učenci znajo načrtovati razvoj računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

- Učenci znajo sistematično testirati različne načine uporabe računalniškega 

izdelka. 
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- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo opisati, upravičiti in dokumentirati računalniške procese in rešitve 

z ustrezno terminologijo glede na ciljno publiko in namen. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci za izdelavo izdelkov znajo slediti zaporedju ukazov. 

- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in iz namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

- Učenci razumejo, da nas različni algoritmi lahko pripeljejo do enakega 

končnega rezultata. 

- Učenci razumejo pomen spremenljivk, zank, pogojnega stavka in dogodkov ter 

jih znajo uporabljati.  

- Učenci razumejo, da je računalniška tehnologija lahko uporabljena za zabavo 

ali kot orodje za izdelavo nečesa novega. 

- Učenci poznajo načine komunikacije in deljenja svojih izdelkov preko 

računalniških naprav. 

- Učenci vedo, kaj pomeni varnost na spletu in so seznanjeni z varno uporabo 

računalniških naprav. 

Nasveti: Učencem vnaprej povemo omejitev hitrosti, pri kateri še lahko uporabljajo 

Sphera, sicer se aktivnost lahko spremeni v igro. 

5.5.3  Opis aktivnosti iz vizualnega programiranja v aplikaciji ScratchJr 

 

5.5.3.1  Izdelava animacije s pomočjo ScratchJr kartic 

 

Navodila: Vsak učenec dobi tablični računalnik, na katerem je naložena aplikacija 

ScratchJr, in kartico ScratchJr. Učenci se lotijo izdelave animacije po navodilih, ki so 

napisana na kartici ScratchJr.   

Potek aktivnosti: Učitelj učencem razdeli tablične računalnike in kartice ScratchJr (v 

prilogi). Ker se učenci tokrat prvič srečajo z aplikacijo ScratchJr, je priporočljivo, da 

učencem najprej namenimo nekaj časa (npr. 20 minut) za odkrivanje ukaznih blokov 

in njihovega pomena, kje se menjajo ozadja, kje najdemo nove like, kako zbrišemo 

stvari, ki jih ne potrebujemo … Ko čas za spoznavanje poteče, se učenci lotijo izdelave 

animacije. Na kartici so podrobna navodila za izdelavo, ki jim učenci sledijo. S pomočjo 

kartice vsak učenec izdela animacijo v lastnem tempu. 
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Nadgradnja: Učenci sami izdelajo poljubno animacijo. 

Primeri nalog: 

- marsovček poleti na Luno in se vrne nazaj na Zemljo, 

- raketa poleti v vesolje, 

- ponazoritev solarnega sistema, 

- ponazoritev bruhanja vulkanov na Soncu. 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- branja kartic za izdelavo programa, 

- sledenja navodilom za izdelavi animacije, 

- sestavljanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov in 

- pomena ukaznih blokov. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo oceniti, ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

- Učenci znajo pridobiti skupne značilnosti iz množice medsebojno povezanih 

procesov. 

- Učenci znajo oceniti pomembnost obstoječih tehnoloških funkcionalnosti in jih 

vključiti v nove izdelke. 

- Učenci znajo ustvariti module (programe, ki jih lahko uporabijo večkrat v 

procesu ustvarjanja) in razviti uporabniški vmesnik, s katerim zakrijejo 

kompleksnost v ozadju izdelka. 

- Učenci znajo načrtovati razvoj računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 
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- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in iz namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

- Učenci razumejo, da nas različni algoritmi lahko pripeljejo do enakega 

končnega rezultata. 

- Učenci razumejo pomen spremenljivk, zank, pogojnega stavka in dogodkov in 

jih znajo uporabljati.  

- Učenci razumejo, da je računalniška tehnologija lahko uporabljena za zabavo 

ali kot orodje za izdelavo nečesa novega. 

- Učenci poznajo načine komunikacije in deljenja svojih izdelkov preko 

računalniških naprav. 

- Učenci vedo, kaj pomeni varnost na spletu in so seznanjeni z varno uporabo 

računalniških naprav. 

Nasveti: Na voljo imamo pripravljenih več različnih ScratchJr kartic za učence, ki so 

hitrejši pri izdelavi animacije. 

5.5.3.2  Spoznavanje zank v ScratchJr 

 

Navodila: Vsak učenec dobi tablični računalnik, na katerem je naložena aplikacija 

ScratchJr. Učitelj na tablo napiše navodila za izdelavo treh animacij, ki se bistveno 

razlikujejo v uporabi ukaznih blokov in vrsti uporabljene zanke. Učenci se lotijo izdelave 

animacij.   

Potek aktivnosti: Učitelj razdeli tablične računalnike in na tablo napiše navodila za 

izdelavo treh animacij. Prva animacija naj vsebuje klasično zaporedje ukazov (npr. 

raketa poleti na Luno in se vrne nazaj na Zemljo). Učenci se programiranja lahko lotijo 

na različne načine in se tekom reševanja naloge naučijo osnovnih funkcionalnosti 

aplikacije, kot so izbor ustreznih likov in ozadij, sestavljanja ukazov v pravilno 

zaporedje in reševanja problemov v primeru, ko program ne deluje tako, kot so si 

učenci zamislili. Druga animacija naj vsebuje uporabo končne zanke (npr. raketa trikrat 

obkroži Zemljo). Naloga mora biti sestavljena tako, da morajo učenci uporabiti končno 

zanko. Učence, ki pri izdelovanju animacije ne uporabijo končne zanke, opozorimo, da 

mora raketa trikrat izvesti isto zaporedje ukazov in kako bi to zapisali z zaporedjem 

ukazov oziroma jih spomnimo, kako na krajši način zapišemo isto stvar. Tekom 

reševanja naloge učenci nadgradijo svoje znanje iz uporabe končne zanke in razvijejo 

občutek, kdaj je primerno uporabiti končno zanko. Tretja animacija pa naj vsebuje 

uporabo neskončne zanke (npr. Zemlja se vrti okoli Sonca). Učenci tekom izdelave 

animacije uporabijo neskončno zanko in razvijajo razumevanje pomena neskončne 

zanke. Opazijo tudi, da če sami ne ustavijo izvajanja programa, se ta sam ne bo ustavil 

(razvoj pomena neskončnosti). 
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Nadgradnja: Učenci sami predlagajo animacije, v katerih smiselno uporabijo končno in 

neskončno zanko. Iz njihovih predlogov učitelj dobi predstavo o učenčevem 

razumevanju pomena končne in neskončne zanke. 

Primeri nalog: 

1. aktivnost (poljubno zaporedje ukazov):  

- raketa poleti na Luno in se vrne nazaj na Zemljo, 

- astronavt gre v raketo in raketa odleti, 

- izstrelitev rakete v vesolje. 

2. aktivnost (uporaba končne zanke): 

- raketa trikrat obkroži Zemljo, 

- raketa dvakrat obkroži Luno, 

- astronavt naredi tri poskoke na Luni. 

3. aktivnost (uporaba neskončne zanke): 

- kroženje Zemlje okoli Sonca, 

- poskakovanje marsovčkov po planetu X, 

- kroženje satelita okoli planeta X. 

Računalniško ozadje aktivnosti: 

Učenci se tekom izvajanja aktivnosti naučijo: 

- sestavljanja zaporedja ukazov, 

- branja zaporedja ukazov, 

- pomena ukaznih blokov, 

- iskanja in odpravljanja napak v zaporedju ukazov, 

- uporabe končne in neskončne zanke in 

Slika 10: Učenci ob programiranju v ScratchJr 
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- prepoznati situacijo, ki zahteva uporabo končne ali neskončne zanke. 

Perspektive, ki jih učenci razvijajo: 

- Učenci znajo oceniti in izbrati tehnološke pripomočke, ki jih bodo uporabili pri 

projektu. 

- Učenci znajo prepoznati kompleksne, interdisciplinarne probleme in primere iz 

vsakdanjega življenja, ki jih lahko rešimo z računalniškim pristopom. 

- Učenci za reševanje realnih problemov uporabljajo dekompozicijo. 

- Učenci znajo oceniti ali je reševanje problema smiselno in izvedljivo z 

računalniškim pristopom.  

- Učenci znajo pridobiti skupne značilnosti iz množice medsebojno povezanih 

procesov. 

- Učenci znajo oceniti pomembnost obstoječih tehnoloških funkcionalnosti in jih 

vključiti v nove izdelke. 

- Učenci znajo ustvariti module (programe, ki jih lahko uporabijo večkrat v 

procesu ustvarjanja) in razviti uporabniški vmesnik, s katerim zakrijejo 

kompleksnost v ozadju izdelka. 

- Učenci znajo načrtovati razvoj računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo ustvariti računalniški izdelek. 

- Učenci znajo spremeniti obstoječi izdelek z namenom izboljšave ali prilagoditve. 

- Učenci znajo sistematično identificirati in popraviti napake.  

- Učenci znajo oceniti in izboljšati zanesljivost, dostopnost, uporabnost in izvedbo 

računalniškega izdelka. 

- Učenci znajo odgovorno in jasno izražati svoje misli. 

Računalniški koncepti, ki jih učenci usvajajo: 

- Učenci razumejo, da je neka informacija iz vsakdanjega sveta lahko 

predstavljena kot računalniški program. 

- Učenci vedo, da računalnik natančno sledi zaporedju ukazov, kar mu 

predstavlja navodila delovanja.  

- Učenci znajo kompleksnejše naloge razdeliti na več manjših obvladljivih enot 

(dekompozicija). 

- Učenci razumejo, da ljudje ustvarjajo programe za skupno rabo in z namenom 

izražanja idej ali reševanja problemov. 

- Učenci razumejo, da nas različni algoritmi lahko pripeljejo do enakega 

končnega rezultata. 

- Učenci razumejo pomen spremenljivk, zank, pogojnega stavka in dogodkov ter 

jih znajo uporabljati.  

- Učenci razumejo, da je računalniška tehnologija lahko uporabljena za zabavo 

ali kot orodje za izdelavo nečesa novega. 

- Učenci poznajo načine komunikacije in deljenja svojih izdelkov preko 

računalniških naprav. 

- Učenci vedo, kaj pomeni varnost na spletu in so seznanjeni z varno uporabo 

računalniških naprav. 
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Nasveti: Pred aktivnostjo lahko izvedemo aktivnost ples, pri kateri damo poudarek na 

izvajanje končnih in neskončnih zank. Če na primer podamo ukaz za neskončno zanko 

in znotraj nje ukaz 'poskok', moramo poskakovati, dokler se glasba ne ustavi (glasba 

ponazarja izvajanje programa, torej če glasbo ugasnemo, prekinemo izvajanje 

programa). Če pa na primer podamo končno zanko 'ponovi 5-krat' in znotraj nje ukaza 

'poskoči' in 'zaploskaj', moramo petkrat narediti poskok in zaploskati. 

 

5.5.4  Potek delavnice 

 

Delavnica ''V vesolje s ScratchJr'' se je izvajala med poletnimi počitnicami 2018. 

Potekala je 5 dni, vsak dan med 9. in 14. uro. Organizirali smo jo študenti Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani Maja Ropret, Anja Koron in Matej Mencin, pod 

mentorstvom dr. Irene Nančovske Šerbec. Delavnice se je udeležilo 18 učencev, od 

katerih jih je 17 sodelovalo pri vseh aktivnostih. Kot smo že omenili, so učenci prihajali 

iz okolja, kjer so v stiku s tehnologijo in so že imeli določeno predznanje s področja 

računalništva in programiranja. Glavni namen delavnice je bil preveriti, ali učenci z 

izvajanjem zasnovanih aktivnosti usvojijo zastavljene učne cilje in nadgradijo svoje 

znanje iz računalniškega mišljenja. Pri sestavljanju aktivnosti smo želeli, da bi bile te 

med seboj povezane in zato smo se odločili, da bodo vse aktivnosti povezane s temo 

vesolje, ki je privlačna za učence prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Tako smo pri izvedbi delavnice veliko časa namenili tudi spoznavanju planetov, Sonca, 

Lune, črnih lukenj, dela astronavtov itd., česar v magistrski nalogi ne bomo posebej 

poudarjali, ampak se bomo osredotočili le na aktivnosti za usvajanje in nadgrajevanje 

programerskega znanja.   

Prvi dan delavnice smo namenili spoznavanju učencev in ugotavljanju njihovega 

programerskega znanja. V ta namen smo na začetku delavnice po uvodnih igrah 

izvedli predtest, ki je bil sestavljen iz intervjuja, s katerim smo pridobili osnovne podatke 

o udeležencih in njihovih izkušnjah z računalništvom in programiranjem, in preverjanja 

znanja, s katerim smo ugotovili količino predznanja pri učencih. Sledila je aktivnost 

Abeceda, ki smo jo izvajali na različne načine. Učenci so na karirastem papirju, ki ga 

je predstavljala mreža črk, sestavljali zaporedje ukazov in z njimi izpisali svoje ime, ime 

svojega sošolca in dešifrirali skrivno besedo. Aktivnost smo izvajali tako, da je en 

učenec govoril zaporedje ukazov, drugi pa se je glede na slišano zaporedje ukazov 

premikal po poljih s črkami. Kasneje smo po dogovoru o načinu zapisa ukazov na tablo 

uvedli še vlogo tretjega učenca, ki je slišano zaporedje ukazov zapisoval na tablo. 

Ostali učenci so sledili in nadzorovali pravilnost izvajanja nalog.  

Drugi dan smo za uvod izvedli aktivnost Če in sicer, s katero smo pobližje spoznali 

učence in njihove interese, hkrati pa smo učencem predstavili pogojni stavek. Nato 

smo z aktivnostjo Abeceda dešifrirali nekaj skrivnih besed, da smo z učenci ponovili, 

kar smo se naučili prejšnji dan. Učence smo nato razdelili v skupine po tri člane. Naloga 

vsake skupine je bila, da izdelajo načrt rakete, napišejo seznam potrebščin, predstavijo 

idejo načrta vodji delavnice in raketo tudi izdelajo. Izmislili so si tudi skrivno ime skupine 
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in ga v simbolni obliki glede na mrežo črk, zapisali na tablo. Vsaka skupina je nato 

dešifrirala imena drugih skupin. Sledila je predstavitev robotov Sphero in aktivnost 

Potovanje po mreži planetov. Učenci so v skupinah s tremi člani s tabličnimi računalniki 

upravljali Spherote in z njimi potovali po mreži planetov in opravljali zastavljene naloge.  

Tretji dan smo začeli z uvodno aktivnostjo Simon Says, s katero smo učencem 

predstavili pomen dogodkov. Nadaljevali smo z robotiko. Učencem smo pripravili lesen 

labirint, oni pa so morali Spherota sprogramirati tako, da je labirint prevozil čim hitreje. 

Vsaka skupina si je ogledala labirint in si na list papirja narisala njegov načrt. Dobili so 

tudi samolepilni merski trak, ki so ga nalepili na tla in z njegovo pomočjo merili 

prepotovano pot Spherota. Vsaka skupina je imela pred tekmovanjem na voljo tri 

poskuse vožnje po labirintu, vmes pa so lahko popravljali morebitne napake v kodi. 

Sledilo je tekmovanje in končna analiza uspešnih programov. 

Četrti dan smo začetek delavnice popestrili z aktivnostjo Ples, kjer so se učenci gibali 

in plesali po ukaznih blokih. Na ta način so s pomočjo glasbe poglobili razumevanje 

dogodka, končne zanke in neskončne zanke. Sledil je prehod na individualno 

programiranje v aplikaciji ScratchJr. Učencem smo pustili nekaj časa, da so prosto 

raziskovali aplikacijo in njene funkcije, nato pa smo izvedli aktivnost Izdelava animacije 

s pomočjo ScratchJr kartic. Učenci so dobili ScratchJr kartice, na katerih je bil opisan 

postopek nastanka animacije. Skozi izdelavo animacije so učenci spoznali 

funkcionalnost aplikacije in izdelali animacijo. Sledila je aktivnost Spoznavanje zank v 

ScratchJr, kjer so učenci sami ustvarjali animacije in spoznali razliko med uporabo 

končne in neskončne zanke. Ko so pravilno rešili vse zastavljene naloge, so se lotili 

izdelave končnega projekta, v katerem so izdelali animacijo, interaktivno zgodbo ali 

igro na temo vesolja. Pripravili so načrt projekta, ga predstavili vodji delavnice in se po 

odobritvi projekta lotili izdelave. 

Peti dan so učenci nadaljevali delo na svojih zaključnih projektih. Sledila je končna 

predstavitev projektov. Vsak učenec je predstavil glavno idejo projekta in morebitne 

težave, s katerimi se je soočal skozi izdelavo in povedal, kako je težave razrešil. Po 

predstavitvah smo izvedli še potest, s katerim smo merili količino novo usvojenega 

znanja.  

5.6  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri raziskovanju bomo uporabili kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega pristopa. 

Pridobljene podatke bomo obdelali z ustreznimi postopki. 

Podatke, pridobljene s pomočjo strukturiranega in delno strukturiranega intervjuja ter 

analizo projektov, smo obdelali s kvalitativno analizo. Rezultate pred- in potesta pa 

bomo obdelali s pomočjo računalniških programov MS Office Excel in IBM SPSS 

Statistics. Rezultati bodo prikazani v obliki grafov in tabel.  
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6   ANALIZA PODATKOV 

 

6.1  ANALIZA PREIZKUSOV ZNANJA 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati učencev na pred- in potestu. Vsako nalogo na 

pred- in potestu smo točkovali z eno točko. Vsako vprašanje je imelo na voljo štiri 

možne odgovore: A, B, C in D. Če je učenec obkrožil črko pred pravilnim odgovorom, 

je dobil eno točko, v nasprotnem primeru pa ni dobil točke. Na predtestu so učenci 

lahko dosegli največ šest točk, na potestu pa sedem točk.  

6.1.1  Rezultati predtesta 

 

Na podlagi rezultatov predtesta smo ugotovili, da večina učencev že ima določeno 

znanje iz računalniškega mišljenja.  

V spodnji tabeli (Tabela 1) je prikazano, kolikšen delež učencev je posamezno nalogo 

rešilo pravilno.  

  Pravilno Napačno 

  Število Delež Število Delež 

1. naloga 16 94 % 1 6 % 

2. naloga 17 100 % 0 0 % 

3. naloga 16 94 % 1 6 % 

4. naloga 9 53 % 8 47 % 

5. naloga 15 88 % 2 12 % 

6. naloga 10 59 % 7 41 % 

Tabela 1: Prikaz uspešnosti reševanja nalog s predtesta 

Iz rezultatov prve, druge in tretje naloge je razvidno, da skoraj vsi učenci (94 %) znajo 

slediti zaporedju ukazov, ustrezno dopolniti zaporedje ukazov in poiskati napako v 

zaporedju ukazov. Največ težav je učencem povzročala četrta naloga, ki je preverjala 

razumevanje pomena končne zanke, znotraj katere je en ukaz. Pravilno jo je rešilo le 

53 % učencev. Pri peti nalogi je 88 % učencev pokazalo dobro razumevanje končne 

zanke, znotraj katere je več ukazov. Šesta naloga pa bila sestavljena tako, da je bilo 

zaporedje ukazov sestavljeno iz končne zanke, znotraj katere je en ukaz in končne 

zanke, znotraj katere je več ukazov. Nalogo je pravilno rešilo 59 % učencev.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da vsi učenci znajo slediti zaporedju ukazov, ustrezno 

dopolniti zaporedje ukazov in poiskati napako v zaporedju ukazov. Da pa bi lahko 

ocenili znanje iz razumevanja končnih zank z enim ali več ukazi, smo prešteli učence, 

ki so pravilno rešili vse tri naloge, ki se navezujejo na razumevanje končnih zank 

(četrta, peta in šesta naloga). Takšnih je bilo 5 učencev, kar predstavlja 29 %, iz česar 

sklepamo, da ima 71 % učencev pomanjkljivo znanje iz razumevanja končnih zank. 

Učencev, ki bi napačno rešili vse tri naloge, ni bilo. 
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6.1.2  Rezultati potesta 

 

V spodnji tabeli (Tabela 2) je prikazano, kolikšen delež učencev je posamezno nalogo 

rešil pravilno.  

  Pravilno Napačno 

  Število Delež Število Delež 

1. naloga 14 82 % 3 18 % 

2. naloga 14 82 % 3 18 % 

3. naloga 14 82 % 3 18 % 

4. naloga 12 71 % 5 29 % 

5. naloga 17 100 % 0 0 %  

6. naloga 11 65 % 6 35 % 

7. naloga 9 53 % 8 47 % 

Tabela 2: Prikaz uspešnosti reševanja nalog s potesta 

Iz rezultatov prve in druge naloge je razvidno, da 82 % učencev zna slediti zaporedju 

ukazov, v katerem je vključena tudi končna zanka, znotraj katere je en ali več ukazov. 

Iz rezultatov tretje naloge je razvidno, da 82 % učencev zna poiskati napako v 

zaporedju ukazov in razume pomen končne zanke, znotraj katere je en ukaz. Rezultati 

četrte naloge so pokazali, da 71 % učencev zna slediti zaporedju ukazov, ki vsebuje 

tudi končno zanko, znotraj katere je en ukaz. Rezultati pete naloge so pokazali, da vsi 

učenci razumejo pomen neskončne zanke in prepoznajo situacijo, v kateri morajo 

uporabiti končno ali neskončno zanko. Iz rezultatov šeste naloge lahko sklepamo, da 

65 % učencev prepozna zaporedje ukazov iz besedila in ga znajo zapisati kot program. 

Sedmo nalogo pa je pravilno rešilo le 53 % učencev, saj je za pravilno rešeno nalogo 

potrebno poznavanje kotov za upravljanje smeri gibanja Sphera, uporaba sekund za 

upravljanje trajanja izvajanja ukaza Sphera in učenci morajo znati slediti zaporedju 

ukazov, ki predstavljajo premikanje Sphera. 

Če primerjamo rezultate iz reševanja nalog, za katere je potrebno razumevanje 

končnih zank, s pred- in potesta ugotovimo, da je na potestu kar 30 % več učencev 

pravilno rešilo naloge, ki zahtevajo razumevanje končnih zank (prva, druga in četrta 

naloga). Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da vsi učenci poznajo razliko med končno 

in neskončno zanko in jo znajo v primerni situaciji tudi pravilno uporabiti. Najslabše je 

bilo reševanje sedme naloge, kjer so morali učenci pokazati večji nabor znanj in 

natančnost pri branju zaporedja ukazov.   

6.1.3  Uspešnost reševanja nalog iz potesta glede na predznanje učencev 

 

Želeli smo izvedeti, ali so se rezultati potesta učencev, ki so imeli ob začetku izvajanja 

aktivnosti že določeno predznanje s področja računalništva (so se že udeležili poletne 

šole na Fakulteti za računalništvo in informatiko ali obiskujejo računalniški krožek), 

statistično pomembno razlikovali od rezultatov potesta učencev, ki niso imeli 
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nikakršnega predznanja. Učenci brez predznanja s področja računalništva in 

programiranja predstavljajo 35 % delež v skupini, učenci s predznanjem pa 65 %. 

1. naloga 

Prvo nalogo je pravilno rešilo 91 % učencev s predznanjem in 67 % učencev brez 

predznanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 1,504, g = 1, α 

= 0,220). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja prve naloge s potesta. 

2. naloga 

Drugo nalogo je pravilno rešilo 82 % učencev s predznanjem in 83 % učencev brez 

predznanja. 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 0,006, g = 1, α 

= 0,937). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja druge naloge s potesta. 

3. naloga 

Tretjo nalogo je pravilno rešilo 73 % učencev s predznanjem in 100 % učencev brez 

predznanja. 

 

 

1. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 1 10 11 

Odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

ne Število 2 4 6 

Odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 3 14 17 

Odstotek 17,6 % 82,4 % 100,0 % 

Tabela 3: Uspešnost reševanja prve naloge glede na predznanje 

 

 

2. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 2 9 11 

Odstotek 18,2 % 81,8 % 100,0 % 

ne Število 1 5 6 

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

Skupaj Število 3 14 17 

Odstotek 17,6 % 82,4 % 100,0 % 

Tabela 4: Uspešnost reševanja druge naloge glede na predznanje 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 2,953, g = 1, α 

= 0,086). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja tretje naloge s potesta. 

4. naloga 

Četrto nalogo je pravilno rešilo 73% učencev s predznanjem in 67% učencev brez 

predznanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 0,068, g = 1, α 

= 0,794). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja četrte naloge s potesta. 

5. naloga 

Peto nalogo so pravilno rešili vsi učenci (10 0%) s predznanjem in brez predznanja, 

zato obdelava podatkov s programom IBM SPSS ni smiselna. 

6. naloga 

Šesto nalogo je pravilno rešilo 73 % učencev s predznanjem in 50 % učencev brez 

predznanja. 

 

3. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 3 8 11 

Odstotek 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

ne Število 0 6 6 

Odstotek 0,0 % 100 % 100,0 % 

Skupaj Število 3 14 17 

Odstotek 17,6 % 82,4 % 100,0 % 

Tabela 5: Uspešnost reševanja tretje naloge glede na predznanje 

 

 

4. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 3 8 11 

Odstotek 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

ne Število 2 4 6 

Odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 5 12 17 

Odstotek 29,4 % 70,6 % 100,0 % 

Tabela 6: Uspešnost reševanja četrte naloge glede na predznanje 

 

        6. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 3 8 11 

Odstotek 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

ne Število 3 3 6 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 0,866, g = 1, α 

= 0,352). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja šeste naloge s potesta. 

7. naloga 

Sedmo nalogo je pravilno rešilo 36 % učencev s predznanjem in 83 % učencev brez 

predznanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično nepomembna (2Î = 3,681, g = 1, α 

= 0,055). V vzorcu se med učenci z različnim predznanjem ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti reševanja sedme naloge s potesta.  

 

6.2  REZULTATI DELNO STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

 

Zanimalo nas je, kako učenci dojemajo pomen končne in neskončne zanke. V ta 

namen smo izvedli delno strukturiran intervju s štirimi učenci. Učenci A, B in C so 

napačno razumeli delovanje končne zanke, učenec D pa ni pravilno razumel pomena 

neskončne zanke. Prvi del delno strukturiranega intervjuja smo izvedli drugi dan, drugi 

del pa četrti dan delavnice.  

Učenca A in B (nepravilno razumevanje končne zanke): Med izvajanjem aktivnosti smo 

opazili, da učenca A in B delata napake pri branju končne zanke, znotraj katere je en 

ali več ukazov. Iz delno strukturiranega intervjuja smo ugotovili, da učenca končno 

zanko dojemata pravilno, saj sta razložila, da se zanka izvede končno-krat, odvisno od 

števila ponavljanj, ki ga določimo, vendar pa nista pravilno razumela zapisa. Zanko sta 

namreč prebrala najprej samo kot ukaz (na primer korak naprej), nato pa to razumela, 

kot da morata enak ukaz izvesti še tolikokrat, kolikor je določeno v zanki.  

 

 

 

Odstotek 50 % 50 % 100,0 % 

Skupaj Število 6 11 17 

Odstotek 35,3 % 64,7 % 100,0 % 

Tabela 7: Uspešnost reševanja šeste naloge glede na predznanje 

 

         7. naloga 

Skupaj napačno pravilno 

Predznanje da Število 7 4 11 

Odstotek 63,6 % 36,4 % 100,0 % 

ne Število 1 5 6 

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

Skupaj Število 8 9 17 

Odstotek 47,1 % 52,9 % 100,0 % 

Tabela 8: Uspešnost reševanja sedme naloge glede na predznanje 
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Primer:  

Učenca razumeta ukaz na levi kot: naredi korak desno, korak naprej 

in vse ponovi trikrat. Torej zanko izvedeta štirikrat, namesto trikrat. 

 

 

Učenec C (nepravilno razumevanje končne zanke): Med izvajanjem aktivnosti smo 

ugotovili, da učenec C dela veliko napak v povezavi s končnimi zankami. Iz delno 

strukturiranega intervjuja smo ugotovili, da učenec napačno razume pomen končne 

zanke, znotraj katere je več ukazov. Učenec razume ukaz 'ponovi trikrat: korak naprej, 

korak desno' v smislu, da mora najprej narediti tri korake naprej, nato pa še tri korake 

desno. Koncept ponavljanja uveljavi za samo en ukaz znotraj zanke, namesto da bi 

zanko upošteval na zaporedje ukazov.  

Učenec D (nepravilno razumevanje neskončne zanke): Med izvajanjem aktivnosti 

nismo bili prepričani, ali učenec D pravilno razume pomen neskončne zanke. Učenci 

se v času šolanja še niso srečali s pomenom neskončnosti, zato je pojem zanje zelo 

težko razumljiv, saj predstavlja abstrakten pojem. Iz delno strukturiranega intervjuja 

smo ugotovili, da učenec D razume pomen neskončne zanke kot nekaj, kar se dolgo 

izvaja, vendar se nekje konča. Učencu smo pokazali program, kjer je znotraj končne 

zanke ukaz naredi korak naprej. Vprašali smo ga, kolikokrat bi se program izvedel 

oziroma za koliko korakov naprej bi se pomaknil lik. Učenec je razložil, da bi se 

program izvedel velikokrat, na primer stokrat, nato pa bi se končal.  

Po izvedbi delno strukturiranih intervjujev z učenci, smo bili vodje delavnice 

seznanjeni, kakšne napačne predstave se porajajo pri učencih glede razumevanja 

zank. Vsa napačna razumevanja smo izpostavili tekom branja, pisanja in izvajanja 

zaporedja ukazov in učencem še enkrat razložili pravilno interpretacijo končnih in 

neskončnih zank. Izvedbo končnih in neskončnih zank smo si za lažje razumevanje 

pogledali tudi s pomočjo fizičnega računalništva s Spheroti in s programiranjem v 

ScratchJr. Četrti dan delavnice smo še enkrat izvedli delno strukturirane intervjuje z 

učenci A, B C in D. 

Učenec A je pokazal pravilno razumevanje končne zanke, znotraj katere je en ali več 

ukazov. Število izvajanja zanke mu je najbolje ponazorilo fizično računalništvo, kjer se 

je Sphero štirikrat premaknil naprej, ustavil in spremenil barvo. Pogledali smo si zapis 

programa, uporabo končne zanke, teoretično število ponovitev (vsak učenec je 

povedal, kolikokrat se bo program izvedel oziroma koliko različnih barv bomo videli), 

nato pa smo šteli, kolikokrat se program resnično izvede.  

Tudi učenec B je pokazal pravilno razumevanje končne zanke, znotraj katere je en ali 

več ukazov. Število izvajanj zanke mu je dobro ponazorilo fizično računalništvo s 

Sphero robotom, sam pa ga je tudi preveril s programiranjem v aplikaciji ScratchJr. 

Delal je poskuse, kjer je lik moral narediti korak naprej in poskočiti, nato pa je ta dva 

Slika 11: Primer zapisa 
končne zanke 
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ukaza uporabljal znotraj končne zanke z različnim številom ponavljanj in štel, kolikokrat 

se zanka izvede. 

Učenec C je tekom delno strukturiranega intervjuja pokazal pravilno razumevanje 

končne zanke, vendar pa smo ob pregledu potesta in projektov opazili, da še vedno 

dela napake v povezavi s končnimi zankami in da pomena končne zanke ne razume 

pravilno. 

Učenec D je pokazal pravilno razumevanje neskončne zanke. Ključen trenutek glede 

razumevanja končne zanke mu je predstavljala aktivnost Ples. Ukaz plesa je bil naredi 

poskok znotraj neskončne zanke. Učenci so poskakovali, dokler nismo ugasnili glasbe, 

s čimer smo prekinili izvajanje programa.  

6.3  REZULTATI ANALIZE PROJEKTOV 

 

Končna in neskončna zanka: 

Tekom izvajanja aktivnosti Spoznavanje zank v ScratchJr smo ugotovili, da imajo 

nekateri učenci še vedno težave glede pravilne uporabe zank. Učenci so imeli med 

reševanjem nalog veliko vprašanj glede uporabe zank, pri nekaterih učencih pa smo 

tudi opazili, da končnih zank ne uporabljajo pravilno. Učencem smo nudili dodatno 

razlago in jih spodbujali k raziskovanju načina izvajanja zank. Kot smo opisali že pri 

analizi delno strukturiranih intervjujev, smo izvajanje zank ponazorili na različne načine 

(fizično računalništvo s Spherom, aktivnost ples, programiranje v ScratchJr). Nekateri 

učenci so tudi namesto uporabe zanke raje pisali zaporedje enakih ukazov, nakar smo 

jih opozorili in zahtevali, da morajo, kjer je v zaporedju več kot en enak ukaz, nujno 

uporabiti zanko. Po dogovoru so vsi učenci upoštevali navodila in uporabljali zanke, 

kjer je bilo to mogoče. S pomočjo analize projektov smo nato ugotovili, da vsi učenci 

razumejo pomen neskončne zanke in jo znajo tudi uporabiti v primerni situaciji, nekateri 

učenci (18 %) pa se še vedno soočajo s težavami pri razumevanju uporabe končne 

zanke.  

Dogodki: 

Pomen dogodkov smo na delavnici spoznali preko različnih aktivnosti (Abeceda, Ples, 

Simon reče …), kasneje pa smo jih začeli zavestno uporabljati tudi pri programiranju. 

Z analizo projektov, izdelanih v vizualnem programskem okolju ScratchJr, smo 

ugotovili, da večina učencev (88 %) zna pravilno uporabljati dogodke. To pomeni, da 

učenci razumejo, da moramo na nek način označiti, kdaj se program začne in neha 

izvajati. Učenci razumejo tudi način komunikacije med liki znotraj programa in jo znajo 

uporabiti (ko se nekaj zgodi, lik 1 pošlje pismo liku 2; ko lik 2 prejme pismo, se nekaj 

zgodi).  

Učenci so pri programiranju v ScratchJr uporabljali dogodke na naslednje načine: 

- za označitev začetka izvajanja programa, 

- za označitev konca izvajanja programa,  
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- uporabljali so ukaz ''Ob dotiku'', kar pomeni, da se program izvede, če 

pritisnemo na objekt, 

- uporabljali so ukaz ''Ko se srečava/zaletiva'', kar pomeni, da se program izvede, 

če se dva objekta dotakneta med seboj in 

- uporaba pisem (ko objekt 1 konča z izvajanjem svojega programa, pošlje pismo 

objektu 2 in ko ga objekt 2 prejme, začne z izvajanjem programa). 
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7   SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali učenci z izvajanjem zastavljenih učnih 

aktivnosti razvijajo nekatere koncepte računalniškega mišljenja, oziroma natančneje -  

usvajajo osnovne programerske koncepte.  

Cilj poletne delavnice je bil, da učenci brez predznanja naredijo prve korake v svet 

programiranja, usvojijo osnovne programerske koncepte in razvijajo računalniško 

mišljenje, učenci s predznanjem pa svoje znanje nadgradijo. Raziskave so pokazale, 

da zgodnje učenje programiranja, katerega gonilna sila je računalniško mišljenje, 

razvija splošno kapacitivno lastnost reševanja problemov (Tiensuu, 2012). Posledično 

je pomembno, da učence čim prej vpeljemo v spoznavanje konceptov programiranja. 

Za seznanjenje učencev s programiranjem upoštevamo konstrukcionistično učno 

teorijo, pri kateri je pomembna aktivna vključenost posameznika in učenje tekom 

izdelave konkretnega izdelka.   

Tekom empirične raziskave smo preverjali ustreznost zasnovanih učnih aktivnosti in 

preko kombinacije kvantitativnega in kvalitativnega pristopa prišli do naslednjih 

ugotovitev. Analiza rezultatov s predtesta je pokazala, da ima večina učencev že neko 

predznanje s področja računalništva. Vsi so znali pravilno slediti zaporedju ukazov, 

prebrati zaporedje ukazov, ga pravilno izvesti in poiskati napako znotraj zaporedja 

ukazov. Nekoliko več težav pa so imeli pri reševanju nalog, ki so vključevale uporabo 

končne in neskončne zanke. Rezultati s potesta so pokazali, da večina učencev zna 

reševati naloge, ki vključujejo uporabo končne zanke. Zanke so za učence abstrakten 

pojem in imajo veliko težav pri razumevanju, zato so rezultati pričakovani. Presenečeni 

pa smo bili nad uspešnostjo reševanja nalog, ki so vključevale neskončno zanko, saj 

si ljudje, zlasti otroci, težko predstavljamo pojem neskončnosti. Tekom izvajanja 

aktivnosti smo se trudili, da bi učencem na čim več načinov predstavili končno in 

neskončno zanko, kar se je tudi obrestovalo. Več težav je učencem prinašal zapis 

zaporedja ukazov iz besedila. Šesta naloga na potestu je bila zasnovana tako, da je 

moral učenec natančno prebrati navodilo in iz besedila razbrati pomen besedila, ga 

pretvoriti v zaporedje ukazov in prepoznati pravilen zapis zaporedja ukazov. Učenci so 

delali napake zaradi površnega branja navodil ali pa nerazumevanja zapisa zaporedja 

ukazov. To nalogo smatramo kot najzahtevnejšo, saj zahteva veliko računalniškega 

mišljenja in smo presenečeni, da je kar 65 % učencev nalogo rešilo pravilno. Največ 

težav pa so imeli učenci pri zadnji nalogi, ki je bila mešanica fizičnega računalništva in 

premikanja po karirastem papirju. Učenci so morali označiti pot, po kateri se premika 

Sphero glede na zaporedje ukazov.  

Rezultati potesta so pokazali, da so vsi učenci nadgradili svoje računalniško mišljenje 

in usvojili določene programerske koncepte, saj so usvojili vsaj 57 % uspešnost na 

testu.  

S pomočjo analize projektov smo želeli izvedeti, ali učenci znajo uporabljati dogodke, 

razumejo njihov pomen in na kakšen način jih uporabljajo. Ugotovili smo, da vsi učenci 
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znajo uporabiti vsaj dva dogodka in sicer dogodka, ki označujeta začetek oziroma 

konec programa. Večina učencev pa je pokazala tudi dobro razumevanje uporabe 

dogodkov za komunikacijo med liki, ki je programersko najtežji element v vizualnem 

programskem jeziku ScratchJr. 

Zasnovane učne aktivnosti torej spodbujajo razvijanje konceptov računalniškega 

mišljenja in usvajanje programerskih konceptov. Njihovo uporabo svetujemo staršem 

in učiteljem razrednega pouka, ki želijo s svojimi otroki ali učenci narediti prve korake 

v svet programiranja. 

Za zaključek: Računalniško mišljenje je relativno nov koncept. Natančna definicija, ki 

bi ga popolnoma opredelila, še vedno nastaja. Resda ima razvijanje računalniškega 

mišljenja potencial izboljšanja splošnega razmišljanja in razvoj sposobnosti reševanja 

problemov, ampak vseeno obstajajo ovire, s katerimi se moramo spoprijeti v želji po 

uresničevanju teh potencialov. Te ovire izhajajo iz same narave razmišljanja in jih ne 

moremo enostavno zaobiti. Vsekakor pa s strukturiranim pristopom, ustreznimi 

metodami, vajami in vztrajnostjo lahko razvijamo računalniško mišljenje ((Tiensuu, 

2012). 
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9   PRILOGE 
 

Priloga 1: Strukturiran intervju s predtestom 

 

Ime in priimek učenca:__________________  Starost: ___________________ 

Si že obiskal kakšno poletno šolo na temo računalništva? Katero? 

Ali si v šoli obiskoval kakšen tečaj računalništva? Kateri? Koliko let? 

Ali si v šoli obiskoval kakšen izbirni predmet iz računalništva? Kateri? 

Te je uporabe računalnika že kdo učil (starši, bratje/sestre, učitelj, prijatelj …)? 

Ali imate doma računalnik ali tablični računalnik? V katere namene ga uporabljaš 

(igrice, šola, komunikacija s prijatelji, učenje, raziskovanje interesov, gledanje 

posnetkov na YouTubu …)? 

 

  



 

 
 

V VESOLJE S SCRATCH JUNIOR 

IME IN PRIIMEK: ________________ 

NAVODILA                       

Test je sestavljen iz šestih nalog. Vsako vprašanje ima štiri možne odgovore (A, B, C 

ali D), izmed katerih je le en pravilen.  

Za reševanje testa imaš na voljo 20 minut. V tem času poskusi rešiti čim več nalog.  

Preden se lotiš reševanja, si poglej dva primera nalog, da se seznaniš z vrsto vprašanj 

in simboli, ki bodo uporabljeni v nalogah. 

V nalogah nastopata dva lika – astronavt in raketa: 

  

                                         

POJASNILO SIMBOLOV ZA PREMIKANJE 

   Premik v desno 

 
Premik v levo 

 
Premik navzgor 

 
Premik navzdol 

 
Premik navzgor 

 
Premik v desno 

 

Premik navzdol 
 

Obrat v desno 

 

Premik v levo 
 

Obrat v levo 

 

 



 

 
 

PRIMER 1 

V prvem primeru je postavljeno vprašanje, katero zaporedje ukazov 

pripelje astronavta do rakete po označeni poti.  

To pomeni, da mora astronavt priti točno na kvadratek, kjer je raketa in da 

mora natančno slediti poti, ki je označena z rumeno barvo.  

V tem primeru je pravilen odgovor B. Označiš ga tako, da obkrožiš črko 

pred pravilnim odgovorom. 

Primer 1: Katero zaporedje ukazov pripelje astronavta do rakete po 

označeni poti? 

 

PRIMER 2 

V drugem primeru je ponovno vprašanje, katero zaporedje ukazov pripelje 

astronavta do rakete po označeni poti. Toda v tem primeru so možni 

odgovori namesto da bi bili zapisani s puščicami (kot v prejšnjem primeru), 

sestavljeni iz ukaznih blokov.  

Spomnimo se, da je tvoja naloga pripeljati astronavta točno do kvadratka, 

kjer se nahaja raketa in da mora pot potekati po označeni poti z rumeno 

barvo.   

V tem primeru je pravilen odgovor C. Označiš ga tako, da obkrožiš črko 

pred pravilnim odgovorom. 

 

 

        

         

        

    
 

   

  
 

     

        

        

        

A)  

B)  

C)  

D)  



 

 
 

Primer 2: Katero zaporedje ukaznih blokov pripelje astronavta do rakete 

po označeni poti? 

 

Veliko sreče pri reševanju! 

 

 

  

        

         

        

    
 

   

  
 

     

        

        

        

 
A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  



 

 
 

TEST ZA MERJENJE RAČUNALNIŠKEGA 

MIŠLJENJA 

 

1. VPRAŠANJE 

Katero zaporedje pripelje astronavta do rakete po označeni poti? 

 

 

2. VPRAŠANJE 

Kateri ukaz manjka v zaporedju, da pripeljemo astronavta do rakete po označeni poti? 

                        ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     
 

   

        

     
 

  

        

        

        

        

A) 
 

B) 

C) 

D) 

        

         

        

        

    
 

   

        

   
 

    

        

A) 
 

B) 

C) 

D) 



 

 
 

3. VPRAŠANJE 

V katerem koraku zaporedja ukazov se nahaja napaka, če želimo pripeljati astronavta 

do rakete po označeni poti? 

 

 

      A      B               C      D 
 
A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

  

 

 

4. VPRAŠANJE 

Katero zaporedje pripelje astronavta do rakete po označeni poti? 

 

  

        

      
 

  

        

   
 

    

        

        

        

        

        

  
 

   
 

  

        

        

        

        

        

        

A) B) 

C) D) 



 

 
 

5. VPRAŠANJE 

Kolikokrat se mora ponoviti spodnje zaporedje ukazov, da astronavt pride do rakete? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VPRAŠANJE 

Katero zaporedje pripelje astronavta do rakete po označeni poti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 
       

        

        

      
 

 

        

        

A)  
 

B) 

C)  

D) 

        

   
 

     

        

        

  
 

     

        

        

        



 

 
 

 

  

A)  

B)  

C) 

D)  



 

 
 

Priloga 2: Potest 

V VESOLJE S SCRATCH JUNIOR 

IME IN PRIIMEK: ________________ 

NAVODILA                       

Test je sestavljen iz sedmih nalog. Vsako vprašanje ima štiri možne odgovore (A, B, C 

ali D), izmed katerih je le en pravilen.  

Za reševanje testa imaš na voljo 20 minut. V tem času poskusi rešiti čim več nalog.  

V nalogah nastopajo trije liki – astronavt, raketa in Sphero: 

  

                                         

Veliko sreče pri reševanju!  

 

  



 

 
 

TEST ZA PREVERJANJE RAČUNALNIŠKEGA 

MIŠLJENJA 

1. VPRAŠANJE 

Katero zaporedje pripelje astronavta do rakete po označeni poti? 

 

2. VPRAŠANJE 

Naša začetna pozicija je pozicija astronavta. Do katerega polja nas pripelje spodnje 

zaporedje?  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

     
 

   

        

        

        

        

        

        

A) 
 

B) 

C) 

D) 
 

        

 D       

     A   

     B C  

        

        

   
 

    

        

A)  A 
 

B)  B 

C)  C 

D)  D 

   



 

 
 

3. VPRAŠANJE 

V katerem koraku zaporedja ukazov se nahaja napaka, če želimo pripeljati astronavta 

do rakete po označeni poti? 

 

   

            A                    B      C                   D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VPRAŠANJE 

Naša začetna pozicija je pozicija astronavta. Do katerega polja spodnje zaporedje 

pripelje astronavta? 

 

 

 

  

        

  
 

      

        

   
 

    

        

        

        

        

A)  A 
 

B)  B 

C)  C 

D)  D 

        

  
 

      

        

    
A 

   

    
 C B 

 

    
 D 

  

        

        

A)  A 
 

B)  B 

C)  C 

D)  D 



 

 
 

5. VPRAŠANJE 

Katero izmed spodnjih zaporedij ukazov predstavlja vrtenje Zemlje okrog Sonca? 

 

6. VPRAŠANJE 

Na planetu Kiluhara je poznan ples, ki je podoben našemu valčku. Ples poteka tako: 

Petkrat naredi naslednje: korak naprej, korak naprej, korak naprej, obrat v desno;  

Trikrat naredi naslednje: korak nazaj, korak nazaj, počakaj 2 sekundi.  

Katero izmed spodnjih zaporedij opisuje ples planeta Kiluhara? 

  

A)  
 

B) 
 
 

C)  

D) 

A)  
 

B) 

C)  

D) 



 

 
 

7. VPRAŠANJE 

Označi pot, po kateri Sphero potuje po labirintu. Ena sekunda premikanja pomeni, da 

se premakne za en kvadratek v smeri, v katero je obrnjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ 
      

   
 

     

        

        

        

        

        

        



 

 
 

Priloga 3: ScratchJr karta 

 



 

 
 

 


